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Taustaks…
� Ajalooliselt

100 aastat toitumise ja vaimse tervise seostamist – George � 100 aastat toitumise ja vaimse tervise seostamist – George 
M. Gould,1910 (s.h. ortomolekulaarne meditsiin, 
funktsionaalne meditsiin, toitumisravi, bioloogiline 
psühhiaatria)

� Tänasel päeval:
� Preedy V. et al. (Eds.) Handbook of Behavior, Food and 

Nutrition. Springer, 2011
€1142.95� €1142.95

� 3667 lk.
� 4 kd. (39.4 x 17.1 x 28.6 cm)
� 8095 g



Toitumise kvaliteedi reaalne mõju

� immuunsüsteemile� immuunsüsteemile

� oksüdatiivsele stressile

� geenide ekspressioonile

� neurotroofsetele faktoritele, s.h. 
neurotroofsetele faktoritele ajus, mis on neurotroofsetele faktoritele ajus, mis on 
olulised seoses vaimse tervisega



If you put junk food into a child’s 
brain, you get back junk behavior, 
junk learning and junk mood

William Sears, MDWilliam Sears, MD
California Ülikooli pediaatria professor, Nutrition Deficit Disorder
Book autor



Tervislik toitumine aitab vältida 
vaimse tervise probleeme

Õige on ka pööratud väide: 
kui on vaimse tervise probleeme, siis nendega 
toime tulla aitab toitumise muutmine

Akbaraly T. N. et al,Br J Psychiatry. 2009;195:408-413 Akbaraly T. N. et al,Br J Psychiatry. 2009;195:408-413 
Sánchez-Villegas A. et al,Arch Gen Psychiatry.2009;66:1090-1098



Faktid aju kohta 
� Aju on organ, mida mõjutab kogu keha keemia 

(füsioloogia kehtib ka kaelast kõrgemal)(füsioloogia kehtib ka kaelast kõrgemal)
� Närvisüsteem on metaboolselt kõige aktiivsem organ 

kehas
� Aju kaalub 1300g (~2%), kuid kasutab 25% glükoosist, 

20% hapnikust ja toitainetest; vaimse pinge korral kuni 
50%

� Selle tulemusena on seal kõige enam vabu radikaale 
(lipiidide peroksüdatsioonist) – mõjult ohtlikud, 
kahjustavad (aju erinevad piirkonnad erineva 
sensitiivsusega)



Faktid aju kohta
� Kõik aju komponendid on pidevas asendamises 

(mõned rasvhapped asendatakse nädalaga)(mõned rasvhapped asendatakse nädalaga)
� Aju koosneb neuronitest

� Neuronid suhtlevad neurotransmitterite (NT) vahendusel
� NT sünteesimiseks vajatakse spetsiifilisi toitaineid (vabu 

aminohappeid)

� Aju on mõjutatud toitumisest� Aju on mõjutatud toitumisest
� Kui neurotransmitterid mõjutavad seda, kuidas me tunneme ja 

mõtleme, siis vastupidi pole see võimalik
Mõtlemine ei mõjuta neurotransmittereid



Food-moodseos 

Toidu mõju neurotransmitterite tasemele Toidu mõju neurotransmitterite tasemele 

� Virgeolek saavutatakse dopamiiniga (valgurikas toit)

� Rahunemine, ärevuse vähenemine, positiivne 
põhimeeleolu saavutatakse serotoniiniga 
(süsivesikuterikas toit)

(Naised on tundlikumad neurotransmitterite (Naised on tundlikumad neurotransmitterite 
kõikumise suhtes)

Wurtman, J. J Clin Psychiatry, 1989, 49 (Suppl.) 37–39



Toitained ja käitumine: aminohapped

� Türosiin (epinefriini, norepinefriini, � Türosiin (epinefriini, norepinefriini, 
dopamiini prekursor) /mereannid, muna, kala, 
liha/
� Vähesus → depressiivsus, madal stressitaluvus

� Trüptofaan (serotoniini prekursor) /linnuliha, 
mereannid, pähklid ja seemned, läätsed/mereannid, pähklid ja seemned, läätsed/
� Vähesus → depressiivsus, liig → agressiivne 

käitumine, suitsidaalsus



Toitained ja käitumine: aminohapped

� Türosiini defitsiit� Türosiini defitsiit
� Motivatsiooni puudumine

� Keskendumisraskused

� Alanenud meeleolu

� Vaimne ja füüsiline väsimus

Trüptofaani defitsiit� Trüptofaani defitsiit
� Uinumisraskused

� Ärrituvus



Food-moodseos
� “Hommikused inimesed” –� “Hommikused inimesed” –

� Vajalik valgurikas toit ka õhtupoolikul ja õhtul, 
kui mingi töö nõuab veel keskendumist

� “Õhtused inimesed” –
� Vajalik kindlasti hommikune eine, valgurikas 

hommikusöökhommikusöök



Hommikusöök ja õppimine 
Päeva kõige tähtsam toidukord, kuid kõige 
sagedamini vahelejääv toidukord, koolilaste seas sagedamini vahelejääv toidukord, koolilaste seas 
vahelejätmist 10-30%

� Hommikusöögi vahelejätmine on arenenud 
tööstusriikides tavaline – negatiivne mõju vaimsele 
sooritusele
Murphy J.M. Journal of Current Nutrition and Food Science, 2007, Murphy J.M. Journal of Current Nutrition and Food Science, 2007, 
3(1)3-36

� Koolis pakutava hommikusöögi mõjul paranesid 
hinded ja käitumine
Kleinman, R.E. Ann NutrMetab, 2002;46(suppl 1):24–30



Hommikusöök ja õppimine
� Regulaarne hommikusöök seostub hea akadeemilise Regulaarne hommikusöök seostub hea akadeemilise 

soorituse ja psühhosotsiaalse funktsioneerimisega, 
tervisliku elustiili ja väiksema BMI-ga

Affenito S.G. et al, J Am Diet Assoc.,2007;107:1113-1123

� Hommikusöögi sööjatel parem toitumisprofiil, 
vähem ülekaalu; seos parema mälu ja paremate vähem ülekaalu; seos parema mälu ja paremate 
tulemustega testides

Rampersaud G.C. et al, J Am Diet Assoc.,2005; 105 (5): 743-760



Läänelik toitumine
e. suur osakaal rafineeritud ja töödeldud toidul, 

küllastunud rasvhapetel, maiustustel - ei kindlusta 
küllaldaselt omega-3 ja mikrotoitainetega

� suurendab depressiooni riski (Jacka, 2010)

� kahekordistab ADHD riski noorukitel (Oddy, 2010)kahekordistab ADHD riski noorukitel (Oddy, 2010)

� 3-aastastel alandab nende IQ-d 8 a.v. (Northstone, 
2011)



Toit ja vaimne tervis
Uuring noorukitel Austraalias 2005-2006 ja 

2007-20082007-2008

� Kõrgemad ebatervisliku toitumise skoorid 
ennustasid halvemat vaimset tervist
� Noorukid, kes parandasid toitumise kvaliteeti, 

saavutasid paranemise ka vaimses tervises saavutasid paranemise ka vaimses tervises 
� Noorukid, kelle toitumise kvaliteet halvenes, 

kogesid halvenemist ka oma vaimses tervises 

Jacka F.N. et al, PLoS ONE, 2011,6(9):e24805



Rasvhapped ja ADHD
� Poisid haavatavamad EFA vähesusest (seletab Poisid haavatavamad EFA vähesusest (seletab 

ADHD suurema esinemissageduse poistel)

� Teatud toitainete talumatus (salitsülaadid, mis 
blokeerib prostaglandiinide moodustamist HUFA-st)

� Vähem saanud rinnapiima, sagedamini esinenud 
allergiaallergia

� Veres vähe HUFA-t, kuid mitte prekursoreid 
(probleemiks EFA muutmine HUFA-ks)



Maiustamine ja vägivaldsus
Uuring dieedi pikaaegsest mõjust

� 17 000+ uuritavat, kes sündinud 1970
� Uuriti vanuses 5, 10 ja 34 elua.
� Mida rohkem maiustamist10 a. v., seda suurem 

tõenäosus vägivaldseks käitumisekstäiskasvanuna; 
ka siis kui kasvatuslikud ja hariduslikud faktorid 
kontrollitud.
ka siis kui kasvatuslikud ja hariduslikud faktorid 
kontrollitud.

Moore et al. The British Journal of Psychiatry.2009; 195: 366-367 



Suhkru mõju lastel
Prinz, 1980 (esimene süstemaatiline uuring)

� Lapsed saavad 40% kaloritest suhkrust

� Kõige enam suhkrut tarbivate laste seas oli kõige suurem 
tähelepanuhäire näitaja

Goldman, 1986

� Tordilõik 30’ enne vaimset tegevust toob tunni aja vältel � Tordilõik 30’ enne vaimset tegevust toob tunni aja vältel 
kaasa vigade arvu 2x suurenemise



Suhkru mõju psüühikale
� Meeelolu

� Veresuhkru taseme languse järel toimub kompensatoorne adrenaliini � Veresuhkru taseme languse järel toimub kompensatoorne adrenaliini 
vallandumine. Lastel toimub see nelja tunni vältel peale söömist veresuhkru 
väärtuste juures, mida ei peeta hüpoglükeemiaks

� Käitumine
� Hüpoglükeemia (seotud epinefriini ületootmisega) stimuleerib närvisüsteemi 

– tekib rahutus

� IQ� IQ
� Massachusetts TI: IQ erinevus 25% suhkru tarbimise profiili äärtes.
� 80-ndate keskel USA-s uurimus 800 kooli põhjal, kus koolilõunast jäeti välja 

sahharoos:  tulemused akadeemilistes testides paranesid 8%, võrreldes riigi 
teiste koolidega



E951 & E621
� Aspartaam ja MSG stimuleerivad insuliini � Aspartaam ja MSG stimuleerivad insuliini 

vabastamist  ja indutseerivad hüpoglükeemiat

� MSG tekitab tugeva raevu koos muutustega 
hüpotaalamuses (hiir, kes tapab kassi)

� Hüpoglükeemia korral vallandab MSG 
ulatusliku eksitotoksikoosi ulatusliku eksitotoksikoosi 



Käitumine 
Uuring toitainete defitsiidist

� 4 kuu vältel 2 võrdse IQ-ga õpilaste gruppi: 
ühed - 50% USA vitamiinide ja mineraalainete (Fe, Mg) 
RDA-st, teised – platseebo

� Treening vägivaldse käitumise (kaklused, teiste ähvardamine, 
lõhkumine, ülesannetest keeldumine) ohjeldamiseks
Mineraalainete ja vitamiinide defitsiit mõjutab Mineraalainete ja vitamiinide defitsiit mõjutab 
negatiivselt ajufunktsioone
Schoenthaler S.J. et al, J Alternative & Complementary Med; Feb2000, Vol. 
6 Issue 1, p7



Smart Kids Project, UK 2007
� 1/3+ lastest käitumis- ja õpiprobleemidega1/3+ lastest käitumis- ja õpiprobleemidega

� Kõige enam käitumuslikke probleeme 6-10-aastaste 
grupis

� Üldine tervis halveneb vanusega: 
� väga hea tervis 6-10 a. – 38%; 

� 16+ a. – 22%� 16+ a. – 22%

� 45% maiustasid liigselt

� 39% nõrk mälu

� 37% meeleolu kõikumised ja raevuhood



Smart Kids Project, UK 2007
� Tervislikum toitumine

� Välditud: suhkur, rafineeritud toidud, sünteetilised 
lisaained, kofeiin

� Suurendatud: värske puu- ja köögivili, täisteravili, 
täisväärtuslikud valgud

� Brain Boosting Breakfast
� Food for the Brain Lunch box
� Healthy snack

� Toidulisandid
� Spetsiaalsed harjutused



Kokkuvõtteks
� Toitumine on oluline faktor õppimise juures� Toitumine on oluline faktor õppimise juures

� Õpiraskuste korral pöörata tähelepanu 
rasvhapetele

� Käitumuslike probleemide korral tähelepanu 
mineraalainete düsbalansile

� Vaimsest pingest tekkiva väsitatavuse korral 
tähelepanu vedelikutarbimisele



“Kui söök on vale, pole arstist 
kasu. Kui söök on õige, pole arsti kasu. Kui söök on õige, pole arsti 
vaja.”



Tänan tähelepanu eest!
Kai.Teeaar@lastehaigla.ee


