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JOHDANTO

Maailmasta on tullut jättiläismäinen petrimalja potentiaa-

lisille taudinaiheuttajille, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti 

terveyteemme, tuottavuuteemme ja hyvinvointiimme. 

Moninkertaisesti lisääntynyt matkustaminen on aiheuttanut 

sen, että sekä bakteeri- että virusinfektiot voivat levitä 

globaalisti hyvin lyhyessä ajassa. Ruoan massatuotanto 

on tuonut tartuttavat organismit, eläimet ja ihmiset 

lähemmäksi toisiaan, mikä luo edellytykset lajien välisille 

infektioille (ns. zoonoottiset sairaudet). Elintarvikkeiden, 

tavaroiden ja ihmisten maailmanlaajuisesti kytkeytynyt 

logistiikka lisää patogeenien tarttuvuutta ja on luonut 

täysin uuden vektorin. Mikrobit voivat levitä yhdestä 

maasta tai mantereelta toiselle ennätyksellisen nopeasti.

Maailma on muuttunut ja ihmisten liikkuminen on helpompaa 

kuin koskaan. Esimerkiksi Kiinan uusivuosi tai ”chunyun” 

on maailman suurin vaellustapahtuma, joka käsittää peräti 

2,99 miljardia matkaa (arvio 2020). Näistä 2,43 miljardia 

matkaa tehdään henkilöautoilla, 440 miljoonaa rautateitse, 

79 miljoonaa lentoteitse ja 45 miljoonaa meritse. Epidemiat 

ovat yhä yleisempiä ja mahdollisuus hengenvaaralliseen 

tartuntatautiin elämän aikana on edelleen mahdollista, 

vaikka ihminen ei matkustaisikaan eksoottisiin paikkoihin ja 

muistaisi pestä kätensä aina ennen syömistä.

Onneksi nykyaika on tuonut myös nykyaikaisia vastauksia 

epidemioihin: niiden puhkeaminen havaitaan paljon 

aikaisemmin, taudinaiheuttajat tunnistetaan tehokkaasti,

epidemiat eristetään nopeasti, ja toimivia hoitoja kehite-

tään entistäkin määrätietoisemmin. Nykyaikainen tekniikka, 

lääketiede ja terveydenhuolto ovat vähentäneet kuoleman 

todennäköisyyttä merkittävästi. Lisäksi avoin tutkimus on 

nopeuttanut kollektiivista ymmärrystä asioista, ja parantunut 

hygienia on vähentänyt sairauksien leviämistä edistäen 

ihmisrodun selviytymistä alati muuttuvassa maailmassa.

Lähitulevaisuudessa on mahdollista, että syntyy kaikille 

olemassa oleville hoitomuodoille (kuten antiviraaleille 

ja antibiooteille) resistentti ja laaja-alaisesti tarttuva 

pandemia. Siksi tähänkin asiaan varautuminen ei ole 

ainostaan viisasta, vaan jopa suositeltavaa. Epidemiat 

ovat yhä yleisempiä. Uusia uhkia voivat mahdollisesti olla 

antibioottiresistentit bakteerikannat, uudet lajirajat ylittävät 

taudit, maatiloilla ja markkinoilla esiintyvät tautipesäkkeet 

ja jopa laboratorioista pakenevat, biologisesti suunnitellut 

taudinaiheuttajat.
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Lähde: World Tourism Barometer (2019).1
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LISTA HUOMATTAVISTA EPIDEMIOISTA LÄHIHISTORIASSA

EPIDEMIA

Musta surma

Cocoliztli- 
epidemia

Balkanin rutto

Pohjois-Amerikan
isorokkoepidemia

Aasian kolera-
pandemia

Kuumetauti-
epidemia

Influenssapandemia

Espanjantauti

Aasialainen influenssa

Hongkongilainen 
influenssa

TAUDINAIHEUTTAJA

Rutto

Salmonella

Rutto

Isorokko

Kolera

Kuumetauti

Influenssa

Influenssa

Influenssa

Influenssa

TYYPPI

Bakteeri

Bakteeri

Bakteeri

Virus

Bakteeri

Virus

Virus

Virus

Virus

Virus

VUOSI

1331–1353

1545–1580

1738–1740
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1817–1837

1847–1848

1889–1890
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LISTA HUOMATTAVISTA EPIDEMIOISTA LÄHIHISTORIASSA

EPIDEMIA

HIV/AIDS- 
pandemia

SARS-epidemia

2009 influenssa-
pandemia

Haitin koleraepidemia

Kongon tuhkarokko-
epidemia

Länsi-Afrikan ebola

Intian sikainfluenssa

Wuhanin koronavirus

TAUDINAIHEUTTAJA

HIV

SARS-koronavirus

Influenssa

Kolera

Tuhkarokko

Ebola

H1N1

Novel-koronavirus

TYYPPI

Virus

Virus

Virus

Bakteeri

Virus

Virus

Virus

Virus

VUOSI

1960–nykyhetki

2002–2004

2009

2010–nykyhetki

2011–nykyhetki

2013–2016

2015

2019–nykyhetki

KUOLLEIDEN MÄÄRÄ

> 30 miljoonaa

< 1000

203 000

10 000

< 10 000

> 11 000

> 2000

Ei vielä tiedossa

Epidemioiden historiaa tarkastellessa havaitaan, että nykyaikana on tapahtunut useita ”läheltä piti” -tilanteita, mutta kuolonuhrien lukumäärä 
epidemiaa kohti on edelleen suhteellisen pieni verrattuna toista maailmansotaa edeltäneisiin aikoihin.

Kirjoittajien uudelleenkokoama taulukko. Alkuperäinen tietolähde Wikipedia, List of Epidemics (2020).
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    VAROTOIMI

Lisätään tietämystä erilaisista taudinaiheuttajista, 

niiden tartuntamekanismien biokemiallisista 

perusteista ja mahdollisista lievityskeinoista.

    VALMISTAUTUMINEN

Valmistele sisäinen ympäristö (keho ja immuuni-

järjestelmä) ennen mahdollista kontaktia potentiaa-

lisen taudinaiheuttajan kanssa, jotta elimistö 

mukautuu kestävämmäksi ja/tai immuuniksi sille.

    ENNALTAEHKÄISY

Valmistele ulkoinen ympäristö (lähiympäristö), jotta 

pystyt vähentämään taudinaiheuttajien tartunnan 

todennäköisyyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

vähennetään altistumisriskiä esimerkiksi kausi-

flunssille tekemällä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, 

kuten harjoittamalla asianmukaista käsihygieniaa ja 

välttämällä saastuneita alueita.

    TOIMINTA

Infektiotapauksessa hidasta taudinaiheuttajan 

lisääntymistä, tue immuunijärjestelmää sen asian-

mukaisessa toiminnassa ja vältä tartuttamasta muita 

ihmisiä tässä prosessissa.

    REAGOINTI

Nopeuta palautumista, palauta kehon tasapaino 

tartunnan jälkeen ja vältä toissijaisen (sekundaarisen) 

sairauden mahdollisuus. Mieti sen jälkeen 

kokemustasi: taudin itämisaikaa, koettuja oireita 

ja mitä mahdollisesti opit tästä tapauksesta.

1.

2.
4.

5.
3.

LISÄÄ TIETOISUUTTA JA VALMISTAUDU

On tärkeää tulla tietoiseksi siitä, miten eri tavoin voi valmistautua potentiaalisesti uhkaaviin tilanteisiin. Alla on 

listattu vaiheet, joilla lisätään tietoisuutta ja varaudutaan siihen, mitä ympäristössä tapahtuu:
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ZOONOOTTISTEN TAUTIEN LEVIÄMINEN 
JA  L ISÄÄNTYMINEN

Taudinaiheuttajan eli patogeenin leviäminen ihmisiin voi 

tapahtua suoraan villieläimestä tai karjalauman infektion 

puhkeamisen jälkeen, mikä lisää tartunnan todennäköisyyttä 

ihmisille. Meneillään oleva tautien leviäminen eläimistä 

ihmisille on merkittävä maailmanlaajuinen terveysrasite. 

Vuoden 2015 tieteellisen katsauksen perusteella useita 

isäntälajeja potentiaalisesti tartuttavian uusien virusten 

leviäminen eläimistä ihmisiin heijastelee suurta pandemia-

riskiä. Nämä virukset monistuvat maailmanlaajuisesti 

todennäköisesti siirtymällä ihmisestä toiseen. Tämä ilmiö 

on erityisen potentiaalinen tiheään asutuilla alueilla sekä 

alueilla, joissa paineet ympäristöresursseja ja taloudellisia 

resursseja kohtaan ovat suurimmat kuten Kiinassa ja 

Afrikassa. Vuosittain arvioidaan esiintyvän yli miljardi 

ihmisen zoonoositautitapausta.2

Suurin osa (94 %) tähän mennessä todetuista zoonoot-

tisista viruksista on RNA-viruksia, mikä on 28-kertainen 

verrattuna RNA-virusten osuuteen kaikista tunnetuista 

selkärankaisten viruksista. Tämä osoittaa, että RNA-virukset 

ovat todennäköisesti zoonoottisempia kuin DNA-virukset.3 

Yleensä villieläimet ovat zoonoosin leviämisen suurin lähde.

Kun eläimistä peräisin olevat virukset ovat levittäytyneet 

ihmisiin, zoonoosien leviäminen ihmisestä toiseen 

nopeuttaa ja ”helpottaa” taudin jatkuvaa leviämistä. 

Tämä on käytännössä mahdotonta viruksille, jotka tarvit-

sevat leviämiseen kosketuksen eläimeen. Korkean riskin 

villieläinten metsästyksessä on lisääntynyt mahdollisuus 

ja jopa todennäköisyys sellaisten zoonoottisten virusten 

leviämiselle, jotka voivat edelleen levitä ihmisestä toiseen.4 

Virus

Vesikauhu (rabies)

MERS

Influenssa

SARS 

Ebola

Hantavirukset

Keltakuume

HIV/AIDS

Hendra

Novel-koronavirus

Zikavirus

Villieläinlähde

Ketut, pesukarhut, lepakot

Kamelit, lepakot

Linnut, sorsat

Lepakot, sivettikissa

Apinat, lepakot

Jyrsijät

Apinat

Ihmisapinat

Hevoset, hedelmälepakot

Lepakot

Aedes-hyttyset

ESIMERKKEJÄ ZOONOOTTISISTA VIRUKSISTA

Viruksista voi tulla tappavia, kun ne ylittävät lajiesteen (engl. 
species barrier). Ihmisen biologisella järjestelmällä ei ole ollut 
tarpeeksi aikaa sopeutua ja rakentaa synnynnäistä immuniteettia 
tällaisia uusia uhkia vastaan.
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Taudinaiheuttajan eli patogeenin leviäminen ihmisiin voi tapahtua suoraan villieläimestä tai karjalauman infektion
 puhkeamisen jälkeen. Jälkimmäinen vaihtoehto lisää tartunnan todennäköisyyttä ihmisille.

Lähde: Karesh, W. et al. (2012). Ecology of zoonoses: natural and unnatural histories. Lancet 380 (9857): 1936–1945. Review.5

INFEKTION LEVIÄMINEN JA LISÄÄNTYMINEN
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IMMUUNIJÄRJESTELMÄN PERUSTEET

Immuniteetti on johdettu latinan sanasta immunitas, joka 

tarkoittaa koskemattomuutta. Yleisesti immuniteetin 

voidaan katsoa koostuvan kaikista niistä elimistön puolustus- 

järjestelmistä, jotka toimivat infektioita ja toksiineja 

vastaan. Immuunijärjestelmällä on siis tärkeä tehtävä 

tunkeilijoiden torjunnassa.

Olemme aiemmin kirjoittaneet Biohakkerin käsikirjan 

erikoisnumeron ”Voittamaton immuniteetti” (2016), 

josta saat erittäin yksityiskohtaisesti lisätietoja ihmisen 

immuunijärjestelmän toiminnasta. Tässä käsillä olevassa 

oppaassa keskitymme ensisijaisesti immuunijärjestelmän 

toimintaan bakteerien ja virusten osalta.

Seuraavana lyhyt yhteenveto tämän oppaan tarkoituksiin 

sovitettuna. Immuunijärjestelmä voidaan jakaa kahteen 

pääosaan:

1) Luontainen immuniteetti on perustaltaan synnynnäinen. 

Sen kehittymiseen vaikuttavat myös saadut rokotteet sekä 

elämän varrella kohdatut vierasaineet ja mikrobit. Luon-

tainen immuniteetti toimii nopeasti, tehokkaasti ja aina 

samalla tavalla. Siihen kuuluvat muun muassa antigeeniä 

esittelevät solut (APC), neutrofiilit ja yleiset puolustus-

mekanismit kuten komplementtijärjestelmä.

MIKRO-ORGANISMIT

PARASIITIT

KARSINOGEENIT

SAASTEET

VIRUKSET

SIENET

BAKTEERIT SYÖPÄSOLUT

https://biohakkerikauppa.com/collections/frontpage/products/biohakkerin-kasikirja-immuniteetti-webinaari-video-ja-e-kirja
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2) Hankittu immuniteetti on sellainen, jonka ihminen 

kehittää elinajan aikana kohdatessaan erilaisia patogeeneja. 

Se aktivoituu muutaman päivän viiveellä vieraiksi raken-

teiksi tunnistettuja vihollisia vastaan. Hankittu immuniteetti 

voidaan jakaa soluvälitteiseen ja liukoiseen (nesteessä 

olevaan) immuniteettiin. Siihen kuuluvat T-solut (tappaja- 

ja auttajasolut) ja vasta-aineita tuottavat B-solut.

Olet ehkä huomannut, että joskus reaktio taudinaiheutta-

jaan voi olla oireeton (voit silti levittää tautia muille, vaikka 

sinulla ei ole oireita), lievä (häviää muutamassa päivässä) 

tai patogeeninen (selkeästi havaittavissa ja oireiden lievi-

ttyminen vie vähintään 1–2 viikkoa). Tämä johtuu yksilöl-

lisistä eroista immuunijärjestelmän vasteessa ja siitä, että 

olet ehkä tavannut taudinaiheuttajan aiemmin. Immuuni-

järjestelmä reagoi nopeasti, kun se havaitsee tutun pato-

geenin ja voi päästä eroon siitä vain muutamassa päivässä. 

Jos taudinaiheuttaja ei ole aikaisemmin ”tuttu”, hankitun 

eli adaptiivisen immuunijärjestelmän reagointi (tunnis-

taminen, merkitseminen ja hävittäminen) vie muutaman 

viikon. Jos taudinaiheuttaja on mutatoitunut, ei immuuni-

järjestelmä välttämättä tunnista sitä enää samaksi taudiksi. 

Tästä syystä esimerkiksi influenssaan voi sairastua uudelleen. 

Jotkin taudinaiheuttajat kuten papilloomavirukset (HPV) ja 

herpes osaavat myös piiloutua immuunijärjes-telmältä.

Tehokkaita lääkkeitä (kuten bakteereja vastaan käytettävät 

antibiootit) voidaan kehittää tappamaan potentiaalisia 

tunkeilijoita, estämään pääsy elimistöön (kuten reseptori-

antagonistit) ja rokotteisiin (joissa immuunijärjestelmä 

opetetaan heikentyneillä virustekijöillä tunnistamaan 

haluttu taudinaiheuttaja tulevaisuudessa).

Tämä opas keskittyy strategioihin, joilla rakennetaan 

erilaisia barrikaadeja tunkeilijoita vastaan, ennen kuin ne 

saavat mahdollisuuden tarttua ihmiseen. Tavoitteena on 

estää taudinaiheuttajien toimintaa ja tehdä elimistö entistä 

kestävämmäksi niiden vaikutuksille.

Emme ota kantaa rokotuksiin, sillä se on varsin kiistanalainen 

aihe. On yleisesti järkevää tehdä omaa tutkimusta aiheesta, 

tutkia historiallisia tietoja, lukea tieteellisiä vertaisarvioituja 

julkaisuja ja keskustella asiantuntijoiden kanssa todellisista 

riskeistä ja mahdollisista kompromisseista. Fundamentalismi 

ei palvele älyllistä toimintaa eikä lajien säilymistä.

Vuosisatojen ajan on ollut tiedossa, että kuumeet ja 

infektiot etenkin lapsuudessa voivat todella olla terveydelle 

edullisia johtaen parempaan vastustuskykyyn aikuisena. 

Vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että 

lapset, jotka sairastuvat influenssaan elämänsä varhaisessa 
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vaiheessa, saavat vahvan immuniteetin influenssaviruksen 

mahdollisia mutatoituneita alatyyppejä vastaan.6 Joskus 

lapsuuden infektioista voi aiheutua kuitenkin harmia aikui-

sena. Esimerkiksi tuhkarokon tiedetään pyyhkivän immuuni-

järjestelmän muistia altistaen merkittävästi muille sairauk-

sille,7 vastaavasti influenssavirus voi vahingoittaa pysyvästi 

hermostoa ja lisätä Parkinsonin taudin riskiä.8 Infektiot ovat 

siten kuin kaksiteräinen miekka: ne voivat tehdä meistä 

joko vahvempia tai heikompia tilanteesta riippuen.

Mikrobiologit Louis Pasteur (1822–1895) ja Robert Koch 

(1843–1910) uskoivat, että voit keskittyä joko ulkoisiin

tekijöihin (kuten bakteereihin) tai sisäisiin tekijöihin 

tautien aiheuttajana. Fysiologian edelläkävijä ja varhainen 

vaikuttaja Claude Bernard (1813–1878) tunnusti sisäisen 

miljöön merkityksen: sisäinen ympäristömme toimii 

porttina parempaan terveyteen. Sekä ulkoisten että 

sisäisten tekijöiden tuntemus on parasta kokonaisuuden 

kannalta.
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ELIMISTÖN VALMISTELU 
RAVITSEMUKSELLISILLA  KEINOILLA

Alla on listattu kehon biokemialliset puolustusjärjestelmät, 

jotka moduloivat immuunijärjestelmää ja lisäävät sieto-

kykyä sairauksia vastaan. Harkitse seuraavien järjestelmien 

tehostamista:

GLUTATIONI (ELIMISTÖN TÄRKEIN ANTIOKSIDANTTI)

Glutationi on kehon tärkein antioksidanttinen puolustus-

mekanismi, jota tuotetaan maksassa. Se suojaa vapaita 

radikaaleja vastaan ja auttaa poistamaan lipidiperoksideja 

sekä toksiineja. Tämä on ylivoimaisesti tehokkaampaa kuin 

lisäravinteena nautitut antioksidantit tai vitamiinit, koska 

keho säätelee automaattisesti glutationin roolia immuuni-

järjestelmässä.9 10 

NRF2-POLKU

Nrf2 on yksi antioksidanttien ja solujen suojauksen 

tärkeimmistä säätelijöistä. Se edistää glutationin, NADPH:n, 

tioredoksiinin ja muiden antioksidanttireittien kulkua.11 

AUTOFAGIA (ELIMISTÖN TÄRKEIN SIIVOUSJÄRJESTELMÄ)

Solujen itsesyönti (autofagia) moduloi immuniteettia ja 

patogeenien poistamista.12 Elimistö tunnistaa vaurioituneet 

solut ja kierrättää ne. Autofagia aktivoituu vasteena stressi-

tekijöihin kuten infektioihin, nälkään, kovaan rasitukseen 

tai tiettyihin fytokemikaaleihin. Voit edistää autofagiaa 

positiivisilla stressitekijöillä: pätkäpaastolla, säännöllisellä 

saunomisella, liikunnalla ja kylmäaltistuksella.

URAATTI (VIRTSAHAPPO)

Konsentroitunut antioksidantti ihmisen veressä, joka auttaa 

lievittämään hapetusstressiä erityisesti korkeassa ilman-

alassa ja hypoksiassa eli hapenpuutteessa.13 Suurina 

määrinä se voi aiheuttaa kihtiä ja fibromyalgiaa, mutta 

pieninä pitoisuuksina se on elimistölle hyvin hyödyllinen.14 

Saat sitä puriinirikkaista ruokalajeista kuten sisäelimistä, 

riistasta, punaisesta lihasta ja merenelävistä.

NAD+ ( JOKAISEN SOLUN TÄRKEIN ENTSYYMI)

Nikotiinamidi-adeniinidinukleotidi (NAD+) on tärkeä 

kofaktori, joka osallistuu käytännössä kaikkiin solutason 

reaktioihin. Se edistää energiantuotantoa ja antaa soluille 

mahdollisuuden toimia kunnolla. NAD+:n puute on yhtey-

dessä ikääntymiseen ja eri sairauksiin. Matalan NAD+-

tason tiedetään myös estävän kehon immuunijärjestelmää 

ja luonnollisia puolustusmekanismeja.15  
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NADPH

Nikotiinamidi-adeniinidinukleotidifosfaatti (NADP+) on 

anabolisten reaktioiden kofaktori (kuten solujen kasvu ja 

nukleiinihapposynteesi). NADPH on NADP+:n pelkistetty 

muoto. Se suojaa liiallisten reaktiivisten happiyhdisteiden 

(ROS) aiheuttamalta hapetusstressiltä ja edistää gluta-

tionin uudelleen muodostumista.16 Hapetusstressi syntyy 

bakteeri-infektioissa osittain muuttuneiden aineen-

vaihduntareittien ja epätasapainon vuoksi.17

VAHVA SUOLINUKKA (SUOLISTON PINTAEPITEELI)

Suoliston läpäisevyys tai vuotava suoli liittyvät auto-

immuunisairauksiin ja useiden tulehduksellisten 

sairauksien kehittymiseen.18 19 Kyseinen häiriötila on 

liitetty kohonneisiin tulehduksellisiin biomarkkereihin

ja yleisesti heikentyneeseen immuniteettiin. 

Korkeampi matalan tason tulehdus altistaa ihmistä 

herkemmin infektioille.20 Luuliemissä, jänteissä ja 

nivelsiteissä on kollageenia ja glysiiniä, jotka 

edistävät kudosten korjaamista.21 Butyraatti on 

myös välttämätöntä paksusuolen ruokinnassa. Se 

on paksusuolen solujen tärkein energialähde.22 

Butyraattia saadaan pääasiassa kuitujen sekä 

esimerkiksi papujen ja palkokasvien käymisessä, 

mutta esimerkiksi voi ja ghee sisältävät jo itsessään 

hieman butyraattia. Gluteenin ja lektiinien välttäminen 

tai ainakin niiden rajoittaminen on fiksu idea suolinukan 

suojelemiseksi.23 

SUOLISTON MIKROBIEN MONIMUOTOISUUS

Suoliston mikrobien monimuotoisuus eli diversiteetti on 

yhteydessä parempaan immuniteettiin.24 Tämä voi johtua 

mikrobien roolista luonnollisissa puolustusmekanismeissa. 

Sen vuoksi probiootit ja laajakirjoinen ruokavalio (joka 

sisältää runsaasti mikrobiomia rikastuttavia ruokia) voi olla 

hyödyllinen immuniteetin kohottamiseksi. Elimistön mikro-

organismien ekosysteemi voi auttaa torjumaan taudin-

aiheuttajia.

SUOLINUKKA

Suoliston
epiteelisolut Normaali tiivis liitos

Vuotava ja 
tulehtunut

Verenkierto Verenkierron immuunikompleksit

Tulehdus Autoimmuunireaktio Imeytymishäiriö & 
ravintoaineiden puutos

Veri-aivoesteen
läpäisy
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IMMUUNIJÄRJESTELMÄLLE TÄRKEÄT RAVINTOTEKIJÄT

Aliravitut ihmiset ovat alttiimpia infektioille ja sairauksille, 

koska heidän immuunijärjestelmällään ei ole resursseja 

toimia kunnolla.25 Köyhien maiden sairauksien tutkinnassa 

korostuu ravitsemuksen ja immuunijärjestelmän kannalta 

terveellisen toiminnan merkitys. Länsimaatkaan eivät 

kuitenkaan ole kovin kaukana huonoista ravitsemus-

valinnoista, jotka yhä useammin johtavat mahdollisiin 

puutostiloihin (esimerkiksi jodin ja seleenin saanti).26

Ravintotekijöiden puutteen korjaaminen on hyödyllinen 

strategia. Puutosten korjaamisen esimerkiksi D-vitamiinin, 

sinkin, raudan ja A-vitamiinin kohdalla on osoitettu 

parantavan keuhkokuumeen ehkäisyn ja hoidon tehok-

kuutta – etenkin lapsilla.27 Jos sinulla ei ole puutostiloja, 

lisäravinteiden tuoma hyöty voi olla pieni ja marginaa-

linen.

Tässä ovat tärkeimmät mikroravinteet, vitamiinit ja 

fytokemikaalit, jotka tukevat immuunijärjestelmän 

terveellistä toimintaa:

D-VITAMIINI

D-vitamiini on keskeinen tekijä elimistön immuunijärjes-

telmässä. Useiden tutkimusten perusteella matalaan 

D-vitamiinitasoon liittyvät lisääntynyt infektioriski ja esiin-

tyvyys.28 Laajan väestötutkimuksen mukaan (19 000 ihmistä) 

henkilöt, joilla oli alhaisempi D-vitamiinipitoisuus, kärsivät 

todennäköisemmin ylähengitystieinfektioista.29 Vuonna 

2012 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että kun pienille 

lapsille annettiin 1200 IU (30 mikrog) D-vitamiinia päivässä, 

vähensi se merkittävästi influenssariskiä.30 Useat syste-

maattiset tutkimuskatsaukset osoittavat, että päivittäisen 

D-vitamiinilisän käyttö suojaa hengitystieinfektioilta.31 32 

SELEENI

Seleeni on välttämätön mineraali, joka toimii kofaktorina 

glutationin tuotannossa.33 Se on myös tärkeä hormonaa-

lisen tasapainon, antioksidanttien signaloinnin ja redox-

homeostaasin kannalta (tasapainottaa kehon hapettumis-

stressiä). Virusinfektiot lisäävät elimistön hapetusstressiä 

tuottaessaan vapaita happiradikaaleja (ROS).34 Kun anti-

oksidanttipuolustusjärjestelmä ylikuormittuu, lisääntynyt 

vapaiden happiradikaalien tuotanto aiheuttaa hapetus-

stressiä. Tämä vastaavasti voi lisätä virusten jakaantumista. 

Virusinfektio puolestaan lisää tarvetta eri mikroravinteille 
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kuten seleenille. Seleenin puutostila on yhteydessä 

useiden virusten sairastuttavuuteen35 ja heikentyneeseen 

selviytymiseen influenssan aiheuttamasta keuhko-

kuumeesta.36

B3-VITAMIINI (NIASIINI)

B3-vitamiini lisää NAD+-biosynteesiä.37 Niasiinin farma-

kologiset annokset voivat auttaa immuunijärjestelmää 

torjumaan vakavia infektioita kuten HIV:tä ja tuberkuloosia, 

mutta tutkimus näiden osalta on edelleen alustavaa.38

C-VITAMIINI

• C-vitamiini on antioksidantti, jota eläimet tuottavat   

 vasteena stressiin.39 Ihmiset ovat menettäneet tämän   

 kyvyn evoluution saatossa, ja sen vuoksi sitä on saatava  

 ravinnosta. C-vitamiini auttaa kierrättämään hapettunutta  

 glutationia takaisin aktiiviseksi glutationiksi.40 Laajan 

 meta-analyysin perusteella C-vitamiinin säännöllisen   

 käytön ei ole osoitettu estävän vilustumista, mutta se voi

  lyhentää flunssan kestoa (8 % aikuisilla ja 14 % lapsilla)   

 sekä lievittää oireita. Urheilijat, jotka käyttävät sään-  

 nöllisesti C-vitamiinia, säästyvät flunssilta puolet toden-  

 näköisemmin kuin sellaiset urheilijat, jotka eivät käytä.41

• Vuonna 1999 julkaistussa 463 opiskelijan tutkimuksessa   

 kävi ilmi, että C-vitamiinin mega-annostus voi olla 

 hyödyllistä hoidettaessa flunssaa heti oireiden ilme-

 nemisen jälkeen: 1000 mg tunnin välein ensimmäisen 

 6 tunnin ajan ja sen jälkeen 3 kertaa päivässä. Kaiken   

 kaikkiaan testiryhmän raportoidut influenssa- ja vilustumis-

 oireet vähenivät 85 % verrattuna vertailuryhmään.42   

 Nobelin kemianpalkinnon vuonna 1954 saanut Linus

  Pauling on sanonut, että heti kun tunnet flunssaan 

 liittyviä oireita, on hyödyllistä ottaa suun kautta isoja 

 annoksia C-vitamiinia.43

Vetyperoksidi
H2O2

Vesi
H2O

Riboflaviini
(FAD) Seleeni

Pelkistynyt glutationi
(2 GSH)

(GSSG)
Hapettunut glutationi

NADP+

NADPH+H+

Glutationireduktaasi Glutationiperoksidaasi
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• Stressaantuneilla hiirillä tehdyn tutkimuksen mukaan 

 C-vitamiinin antaminen auttaa estämään influenssan   

 (H1N1) aiheuttamaa keuhkokuumetta.44

• Vuonna 2020 Intensive Care -lehdessä julkaistu meta-  

 analyysi osoitti, että 1–6 g laskimonsisäistä C-vitamiinia  

 päivässä lyhensi tehohoitoa tarvitsevien potilaiden venti- 

 laatioaikaa (hengityskoneessa) keskimäärin 25 %.45

UBIKINONI (KOENTSYYMI Q10)

Ubikinoni (koentsyymi Q10) toimii avustajana elektronien 

kuljetusketjussa. Se on rasvaliukoinen yhdiste, joka auttaa

tuottamaan ATP:tä (adenosiinitrifosfaattia) ja siten ener-

giaa. Ubikinonia on käytetty vuosikymmenien ajan 

lisäravinteena. Matala ubikinonitaso soluissa voi olla 

altistava tekijä useille sairauksille, koska tällöin ei ole 

riittävästi tehoja aerobisessa eli hapellisessa energian-

tuotannossa.46 Kun energiaa on vähän, keho ei pysty 

taistelemaan tehokkaasti tunkeilijoita vastaan. Ubikinoni 

vähentää hapetusstressiä ja ylläpitää makrofaagien 

toimintaa immuunijärjestelmässä.47

SINKKI

• Ihmisillä sinkkiä tarvitaan yli 300 entsyymin ja yli 1000   

 transkriptiotekijän (proteiinit, jotka säätelevät geenien   

 toiminnallisia prosesseja) toimintaan. Se toimii entsy-  

 maattisissa reaktioissa katalysaattorina näiden toiminnan  

 kiihdyttämiseksi.48 

• Sinkillä on myös tärkeä rooli proteiinien ja solukalvojen   

 rakenteellisena aineena, joka estää oksidatiivista 

 stressiä.49 Sinkki on tärkeä hormonien tuotannolle ja 

 immuniteetille. Sillä on tärkeä rooli myös tartuntojen   

Ravintoaine

Ferulahappo

Lipoiinihappo

Spirulina

N-asetyylikysteiini

Seleeni

Glukosamiini

Sinkki

Hiiva beetaglukaani

Seljanmarja

Päivittäinen annostus

500–1000 mg

1200–1800 mg 

15 g (tai 100mg PCB) 

1200–1800 mg

50–100 mcg

3000 mg tai enemmän

30–50 mg

250–500 mg

600–1500 mg

RNA-VIRUSTEN (KUTEN INFLUENSSA JA KORONAVIRUS) 

AIHEUTTAMIEN INFEKTIOIDEN HALLITSEMINEN

Lähde: McCarty, M. & DiNicolantonio, J. (2020). Nutraceuticals that have 
potential for boosting the type 1 interferon response to RNA viruses 
including influenza and coronavirus. Progress in Cardiovascular Diseases 
In Press, Corrected Proof. 
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 torjunnassa. Matala sinkkitaso elimistössä voi aiheuttaa  

 maha-suolikanavan ongelmia ja lisätä keuhkokuumeen   

 riskiä.50 Ole kuitenkin kohtuullinen sinkkilisäravinteiden   

 käytön suhteen: erittäin suuri sinkin nauttiminen (yli 100   

 mg kerralla) voi aiheuttaa myrkytysoireita ja vatsakipua.51

• Sinkkiasetaatti- ja sinkglukonaatti-imeskelytablettien on  

 osoitettu estävän flunssaviruksia tarttumasta soluihin ja   

 lyhentävän flunssan kestoa. Nämä ovat selvästi hyödyl-  

 lisiä vain infektion alkuvaiheessa. Optimaalinen annos   

 tutkimusten mukaan on 75–90 mg päivässä jaettuna 

 useaan annokseen, jotka annetaan 2–3 tunnin välein. 

 Parhaat tulokset saavutetaan, kun hoito aloitetaan 24   

 tunnin sisällä ensimmäisistä oireista.52 Annostelussa älä   

 ylitä 100 mg sinkkiä päivässä kahden viikon aikana. Vältä  

 nenäsumutteita, koska ne saattavat aiheuttaa pysyvän   

 hajuaistin menetyksen. 

• Sinkin säännöllinen käyttö voi vähentää influenssan   

 esiintyvyyttä, ainakin lapsilla. Lapsilla tehtyjen tut-  

 kimusten mukaan sinkin säännöllinen käyttö voi estää   

 flunssaa.53

TYPPIOKSIDI 

Typpioksidi (NO) on tärkeä signaalimolekyyli solujen 

välillä. Sen on myös osoitettu taistelevan joitakin virus- ja 

bakteeri-infektioita vastaan.54 Typpioksidin eritystä lisäävien 

ravintolisien ja ruoka-aineiden (esimerkiksi L-arginiini ja 

L-sitrulliini sekä nitraattirikkaat elintarvikkeet kuten puna-

juurikkaat ja lehtivihannekset) käyttö voi estää virusten 

replikaatio- eli monistussyklejä (esim. SARS-koronavirus).55 

Huomioi kuitenkin se, että liiallisella käytöllä arginiini voi 

aktivoida piilevän herpesinfektion, mikäli samalla myös 

L-lysiinin saanti ravinnosta on vähäistä.56
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        D-vitamiini

D-vitamiinilla on keskeinen tehtävä immuuni-

järjestelmän tasapainon säätelyssä. D-vitamiini 

toimii esimerkiksi eräänlaisena T-solujen virta-

lähteenä. Ilman D-vitamiinia T-solut eivät koskaan 

herää horroksestaan. D-vitamiinin puutteesta 

kärsivillä esiintyy enemmän influenssaa ja 

nuhakuumetta.57

Optimoi D3-vitamiinitasosi joko saamalla riittävästi 

auringonvaloa tai ottamalla sitä lisäravinteena. 

On myös tärkeää tietää veren D3-vitamiinitasot 

mittaamalla niitä säännöllisesti. Vain tällä tavalla 

on mahdollista arvioida sopiva annostus ravinto-

lisän osalta. Cambridgen yliopistossa vuonna 

2014 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että 

ihmisen kuolleisuus oli alhaisin, kun D-vitamiini-

tasot (kalsidioli) olivat vähintään 90 nmol/l.58 

Matalat D-vitaminitasot voivat johtua kroonisesta 

matala-asteisesta tulehduksesta elimistössä.59

Vuonna 2015 julkaistun Birminghamin yliopiston 

tutkimuksen perusteella suositeltavat arvot 

ehkäisemään sydän- ja verisuonisairauksia:60

• Alle 50 nmol/l: puutos

• 50–74 nmol/l: riittämätön pitoisuus

• 75–99 nmol/l: riittävä pitoisuus

• 100–150 nmol/l: optimaalinen pitoisuus

• Yli 375 nmol/l: toksinen pitoisuus

Jos käytät ravintolisää, mittaa veren pitoisuus 

uudelleen kolmen kuukauden kuluttua. Tämä 

auttaa arvioimaan, kuinka D3-vitamiinitasot muut-

tuvat ajan myötä. Monille suositeltu annos on 

50–100 mikrogrammaa päivässä, mutta vain jos 

veren D3-vitamiinipitoisuus on matala tai se ei 

ole tavoitetasolla (yleensä alle 70 nmol/l). 

Riittävä A- ja K-vitamiinien saanti ravinnosta 

suojelee mahdollisilta D-vitamiinin liikasaannin 

myrkyllisiltä vaikutuksilta.

MIKRORAVINTEIDEN TOP 3 VAHVISTAMAAN IMMUUNIJÄRJESTELMÄÄ. ALOITA NÄISTÄ!

1.
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        Sinkki

Sinkki on ensimmäinen ravintolisä, jota suositel-

laan otettavan välittömästi, mikäli tunnet itsesi 

edes vähän sairaaksi ja sinulla on joitakin tyypil-

lisiä flunssa- tai influenssaoireita: vuotava nenä ja 

nenän tukkoisuus, kurkkukipu, päänsärky, väsymys 

tai heikkous, yskä, lihaskipu ja yli 38 celciusasteen 

kuume.

Tutkimusten mukaan vain kaksi sinkin muotoa 

ovat tehokkaita influenssan ja nuhatautien 

hoidossa: 

• Sinkkiasetaatti (ota 15 mg 5–6 kertaa päivässä   

 niin pitkään kuin on tarve)61

   – Suosi imeskelytablettia tai suusuihketta

 – Käytä maksimissaan kahden viikon ajan

• Sinkkipikolinaatti (oireiden alkamisen jälkeen   

 ota 18–23 mg kahden tunnin välein hereillä-

 oloaikana niin pitkään kuin on tarve)62

 – Suosi imeskelytablettia

 – Ota maksimissaan kahden viikon ajan

        C-vitamiini 

Elimistö pystyy varastoimaan itsessään 300–2000 

mg C-vitamiinia. C-vitamiini varastoidaan koko 

kehossa, mutta erityisesti valkosoluissa (immuuni-

järjestelmässä), silmissä, lisämunuaisissa, aivo-

lisäkkeessä ja aivoissa.63 Erityisesti sairauksien 

ja infektioiden aikana varat kulutetaan nopeasti 

akuutteihin tarpeisiin. Jos huomaat vilustumis-

oireita tai jopa influenssan tulevan päälle, viisas 

päätös on aloittaa myös isojen C-vitamiiniannok-

sien ottaminen 24 tunnin sisällä ensimmäisistä 

oireista (katso yllä).64 

Ota C-vitamiinia seuraavasti:

• 1000 mg tunnin välein ensimmäisen 6 tunnin   

   ajan 

• Sen jälkeen 1000 mg 3 kertaa päivässä niin 

   pitkään, kuin on tarve 

2. 3.
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IMMUUNIJÄRJESTELMÄLLE  TÄRKEÄT 
RUOKA-AINEET,  L ISÄRAVINTEET  JA  YRTIT

Alla on listattu tärkeimpiä ruoka-aineita ja tiettyjä lisäravin-

teita, joilla on todettu potentiaalia immuunijärjestelmän 

vahvistamiseen taudinaiheuttajia vastaan:

KOLLAGEENI

Kollageeni on tärkeä rakennusaine monissa immuunijärjes-

telmän toiminnoissa. Tietyt endogeeniset eli sisäsyntyiset 

lektiinit kuten kollektiinit (kollageenia sisältävät C-tyyppiset 

lektiinit) välittävät immuunireaktiota influenssavirusinfektioita 

vastaan ja estävät sekundaarisia infektioita. Kollektiineja on 

runsaasti muun muassa maksassa, keuhkoissa, istukassa ja 

munuaisissa.65 Kollektiinit ovat tärkeä osa synnynnäistä 

immuunijärjestelmää keuhkoissa.66 Ne auttavat patogeenien 

tunnistamisessa ja ovat vuorovaikutuksessa hiilihydraatti-

rakenteiden kanssa (hiilihydraatit ovat järjestyneenä mikrobi-

solujen pinnalla). Kollektiinit auttavat yleensä patogeenin 

poistamista komplementtien aktivoinnin kautta yhdistämällä 

soluja yhdeksi kimpuksi.67 Tästä on hyötyä immuunijärjestel-

mälle ja taudinaiheuttajien tappamiselle.

LAKRITSIJUURI

Influenssavirusinfektiolle on ominaista akuutti keuhkojen 

tulehduksellinen vaste (hypersytokinemia) ja korkea hapetus-

stressi, joka lisää viruksen aiheuttamia keuhkovaurioita ja 

yleistä sairastavuutta. Lakritsissa esiintyvä isoliquiritigeniini 

(ILG) on tunnistettu tehokkaaksi influenssaviruksen repli-

kaation eli jakautumisen estäjäksi ihmisen keuhkoputken

epiteelisoluissa – se toimii myös tulehduksellisten sytokiinien 

estäjänä. ILG:n antamisen hiirille on havaittu vähentävän 

H1N1-virustartunnan saaneiden sairastuvuutta.68 Lakritsi-

juuren aktiivista yhdistettä glykyrritsiiniä on käytetty myös 

estämään SARS:iin liittyvän koronaviruksen jakautumista.69

LAKTOFERRIINI

Monet tutkimukset ovat osoittaneet laktoferriinin antiviraa-

lisen vaikutuksen viruspatogeenejä vastaan. Viruspatogee-

nit aiheuttavat yleisiä infektioita.70 71 Laktoferriinin käyttö 

voi suojata virusinfektioita vastaan estämällä viruksen 

kiinnittymisen soluihin, viruksen lisääntymistä soluissa ja 

lisäämällä systeemistä immuunijärjestelmän toimintaa.72

Laktoferriinistä johdettuja peptidejä tutkitaan tällä hetkellä 

niiden merkittävän potentiaalin vuoksi influenssavirusinfek-

tioiden estäjinä.73 Lisäksi hydrolysoidun heraproteiinin, joka 

sisältää monia bioaktiivisia peptidejä, on osoitettu edis-

tävän makrofaagien aktiivisuutta (tappavat taudinaiheuttajia 

tehokkaammin) ja estävän tulehdusreaktiota.74 

C

L
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L-GLUTAMIINI 

• L-glutamiini on runsain aminohappo verenkier-  

 rossa. Sen osuus veren aminohappojen typpi-

 pitoisuudesta on 30–35 %. Elimistö pystyy 

 syntetisoimaan glutamiinia itse, mutta glutamiinia  

 tarvitaan myös ravinnosta – näin on asia etenkin  

 runsaasti liikkuvilla ja kroonisesti stressaantuneilla  

 henkilöillä sekä kroonisesti sairailla.75 Glutamiinia  

 käytetään ravinnoksi erilaisissa immuunijärjes-

 telmän soluissa, ja sitä tarvitaan tukemaan 

 lymfosyyttien ja makrofaagien lisääntymistä ja   

 sytokiinien tuottamista.76 

• Glutamiinin terveysvaikutuksia on tutkittu laajasti.  

 Tärkeimpiä hyödyllisiä vaikutuksia ovat erityisesti  

 suolen tasapainon ja yleisen kunnon paranta-

 minen. Glutamiinin on havaittu auttavan erityisesti  

 ihmisiä, joilla on ruoka-aineyliherkkyyksistä 

 aiheutuvia suolinukan vaurioita.77

• Glutamiini voi auttaa korjaamaan vuotavaa suolta 

 ja parantamaan siten myös immuunijärjestelmän 

 toimintaa.78 Riittävän glutamiinin saaminen ruoka-

 valiosta tai ravintolisänä suojaa suoliston 

 epiteelisolujen välisiä tiiviitä liitoksia (estää  

 suoliston läpäisevyyttä).79

SELJANMARJA JA MUUT TUMMAT MARJAT

Tummissa pigmentoiduissa marjoissa on polyfenoleja ja 

antioksidantteja, jotka vahvistavat immuunijärjestelmää 

muokkaamalla suoliston mikrobistoa.80 Perustuen 60 

henkilöllä tehtyyn tutkimukseen voidaan todeta, että 

ottamalla 15 ml seljanmarjauutetta 48 tuntia A- tai 

Grantsyymi, perforiini

Antigeeni

Luonnolliset 
tappajasolut

Apoptoosi

MAP-kinaasireitti

Laktoferriini

Fagosytoosi 
(solusyönti)

ViruksetSienet

Bakteerit

LPS:n 
sitominen ja 
vapauttaminen

Solukalvon 
häiriö

NF-κB-reitti

Raudan ehtyminen joka 
johtaa solukuolemaan

Neutrofiilit tai 
polymorfonukleaariset
leukosyytit (PMN)

Immuunisolujen erilaistuminen, 
maturaatio, aktivaatio, migraatio 
ja nopea lisääntyminen

LAKTOFERRIINI JA IMMUUNIJÄRJESTELMÄ

Lähde: Kanwar, J. et al. (2015). Multifunctional Iron Bound Lactoferrin and Nanomedicinal 
Approaches to Enhance Its Bioactive Functions. Molecules 20: 9703–9731.

G
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B-influenssaviruksen puhkeamisesta voidaan lievittää oireita 

keskimäärin neljä päivää aikaisemmin.81 Seljanmarjojen on 

osoitettu vähentävän influenssaoireita, mutta tutkimus-

tulosten vaikuttavuutta heikentävät pienet otoskoot.82

SYÖ VIHANNEKSIA JA HEDELMIÄ 

Hedelmien ja vihannesten säännöllinen käyttö voi 

olla hyödyllistä immuunijärjestelmän toiminnalle: 

hedelmien ja vihannesten suuremman saannin on 

osoitettu johtavan sekä tulehduksen välittäjien vähen-

tymiseen että parantuneeseen immuunisolujen profiiliin.83 

Esimerkiksi yhdessä vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa 

todettiin, että hedelmien ja vihannesten lisääntynyt 

saanti paransi vasta-ainevastetta rokotteelle, joka suojaa 

vanhempien ihmisten Streptococcus-keuhkokuumeelta.84

PROBIOOTTISET RUOKA-AINEET

Bakteerien (kuten laktobasillien ja bifidobakteerien) 

on osoitettu parantavan suoliston terveyttä ja immuni-

teettia.85 Voit saada niitä hapatetuista ruoka-aineista kuten 

hapankaalista, kimchistä, kefiiristä ja hapanmaitotuotteista.86 

Hapatettujen ruoka-aineiden puutteen ravinnossa on 

osoitettu aiheuttavan luontaisen immuunivasteen laskua.87

PROBIOOTTI-LISÄRAVINTEET

• Ihmisillä on sisäänrakennettu immunologinen ”turva-  

 järjestelmä” nimeltään SIgA (sekretorinen immuno-

 globuliini A), jota on esimerkiksi nenän, ylähengitysteiden  

 ja suoliston limakalvoissa.88 SIgA voi estää flunssa- ja 

 influenssaviruksia pääsemästä sisälle elimistöön. Kokeel-  

 listen tutkimusten perusteella probiootit voivat estää   

 virusten toimintaa kahdella eri mekanismilla: suoraan   

 probioottien ja virusten välisessä vuorovaikutuksessa tai   

 immuunijärjestelmän stimulaation kautta.89

• Erityisesti vanhemmat ihmiset voivat hyötyä Lactobacillus

 plantarum, Lactobacillus rhamnosus ja  Bifidobacterium  

 lactis probioottisekoituksen pitkäaikaisesta käytöstä

  – kyseisen yhdistelmän on havaittu tehostavan liukoista  

 immuniteettia ja lisäävän IgA-vasta-aineiden tuotantoa.90  

 Toisessa tutkimuksessa probioottikanta Bacillus 

 subtiliksen osoitettiin stimuloivan iäkkäiden ihmisten   

 IgA:n tuotantoa ja samalla vähentävän hengitystie-

 infektioiden määrää 45 prosentilla.91 Lactobacillus 

 plantarumin on osoitettu parantavan limakalvojen ja 

 systeemitason immuniteettia sekä estävän myös tuleh-  

 duskipulääkkeiden aiheuttamaa T-säätelysolujen määrän  

 laskua (haitallinen ilmiö).92

RIKKIPITOISET RUOKA-AINEET

Yksi tapa nostaa elimistön glutationitasoja on syödä rikki-

pitoisia ruokia kuten munia, naudanlihaa ja tummia lehti-

vihanneksia.93 Ristikukkaiset kasvikset (kuten parsakaali ja 

kukkakaali) ovat myös hyödyllisiä rikkilähteitä.94

P
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BUTYRAATTI (VOIHAPPO)

Lyhytketjuisilla rasvahapoilla (kuten butyraatilla) on anti-

inflammatorisia ominaisuuksia.95 Ne korjaavat suolen 

limakalvoa paksusuolessa. Suoliston hyödylliset bakteerit 

valmistavat butyraattia kuidun ja vihannesten käymisessä, 

mutta sitä voi saada jossain määrin myös eläinras-

voista ja aminohapoista.

PELARGONIUM SIDOIDES

Afrikkalainen geraniumkasvi eli pelargoni (lat. Pelar-

gonium sidoides) sisältää tanniineja, jotka voivat auttaa 

bakteereita kiinnittymään kurkun ja keuhkojen epiteeli-

soluihin. Useiden tutkimusten mukaan se voi vähentää yskää 

ja hoitaa akuuttia keuhkoputkentulehdusta. Sen on myös 

osoitettu vähentävän vilustumisen kestoa ja vakavuutta, mutta 

tieteelliset tutkimustulokset asiasta ovat vielä alustavia.96

OLIIVINLEHTIUUTE

Oliivinlehtiuutetta (ei tule sekoittaa oliiviöljyyn) 

sisältää polyfenoleja, etenkin oleuropeiinia ja 

hydroksityrosolia. Polyfenoleilla on antiviraalisia, 

antibakteerisia, anti-inflammatorisia ja antioksidanttisia 

ominaisuuksia, jotka voivat vähentää ylähengitysteiden 

infektioita.97 Vuonna 2019 julkaistun satunnaistetun ja 

kontrolloidun tutkimuksen perusteella oliivinlehtiuute 

lyhentää ylähengitystieinfektion tartunnan kestoa nuorilla 

urheilijoilla.98

SIPULIT AND VALKOSIPULI

• Niin sanotut allium-vihannekset kuten sipulit, purjo-  

 ja salottisipuli nostavat elimistön glutationitasoa.99   

 Valkosipuli on luonnollinen antibiootti ja mikrobilääke,   

 joka useiden tutkimusten perusteella tappaa viruksia   

 suoraan ja vahvistaa immuniteettia.100 101 102 Murskaa   

 valkosipuli ja käytä sitä kylmänä aktivoidaksesi sen 

 hyödyt. Käytä vaihtoehtoisesti 9 000 mg runsaasti 

 allisiinia sisältävää valkosipuliuutetta päivittäin. Valko-

 sipulin kuumentaminen tuhoaa kyseiset hyödylliset 

 yhdisteet. Ikääntynyt valkosipuli on myös tehokas, ja sillä  

 on hiukan erilaisia immunomoduloivia vaikutuksia.103

• Musta valkosipuli on funktionaalinen ruoka, joka tuo-  

 tetaan tuoreesta valkosipulista käymisen avulla. Musta   

 valkosipuli sisältää valtavia määriä antioksidanttiyhdis-

 teitä kuten polyfenoleja, flavonoideja, tetrahydrobeeta- 

 karboliinijohdannaisia ja orgaanisia rikkiyhdisteitä 

 (mukaan lukien S-allyylikysteiini ja S-allyylimerkapto-  

 kysteiini) tuoreeseen valkosipuliin verrattuna. Käymisen  

 on osoitettu lisäävän mustan valkosipulin bioaktiivisuutta.  

 Mustan valkosipulin terapeuttisia vaikutuksia raportoi-  

 daan enenevissä määrin. Näitä ovat muun muassa anti-

 oksidantittiset ja immunomoduloivat vaikutukset:104 

 musta valkosipuliuute estää tulehdustilassa lisääntyvien   

 seerumin TNF-alfan, interleukiini-6:n (IL6) ja interleukiini-  

 1β:n (IL1β) tuotantoa.105
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OREGANO SEKÄ MUUT YRTIT JA MAUSTEET

Oregano ja erityisesti oreganon eteerinen öljy ovat 

tehokas sienilääke ja antibakteerinen aine.106 Muita 

samankaltaisia ominaisuuksia omaavia yrttejä ovat muun 

muassa timjami, rosmariini, neilikka, sitruunamelissa ja 

kissankynsi.107 Mausteet kuten cayennepippuri, chilipippuri 

sisältää kapsaisiinia) ja mustapippuri voivat myös tappaa 

patogeenejä suoraan.108 109

TEET

Vihreä tee, musta tee ja yrttiteet sisältävät muun 

muassa polyfenoleja, jotka tehostavat antioksidanttista 

puolustusjärjestelmää ja torjuvat infektioita.110 111 112

RAAKAHUNAJA JA MEHILÄISEN SIITEPÖLY

• Hunajassa on antimikrobisia peptidejä (mukaan lukien   

 defensiini-1, defensiini-2, hemenopektiini ja apidaesiini)  

 ja lääkinnällisiä ainesosia kuten flavonoideja, polyfenoleja,  

 vitamiineja ja mineraaleja, jotka vahvistavat immuuni-  

 järjestelmää.113 Hunaja voi myös estää patogeenien kuten 

 E. colin ja salmonellan kasvua.114

• Raakahunajan käyttö makeutusaineena on loistava   

 vaihtoehto sokerille ja siirapille. Mehiläisten siitepöly 

 on myös voimakas immuunijärjestelmän toiminnan   

 säätelijä.115 Hunaja on tehokas hoito ylempien hengitys- 

 tieinfektioiden aiheuttamalle yskälle.116

• Älä anna hunajaa alle 1-vuotiaille botulismiriskin vuoksi.117

SISÄELIMET

Maksa, munuaiset ja sydän ovat erittäin ravinnetiheitä 

ruoka-aineita. Suosituksena on syödä sisäelimiä vähintään 

kerran viikossa saadaksesi nämä ravitsemukselliset edut.

HUNAJAN ANTIMIKROBISET VAIKUTUKSET

Lähde: Maddocks, S. & Jenkins, R. (2013). Honey: a sweet solution to the 
growing problem of antimicrobial resistance? Future Microbiology 8 (11): 
1419–1429. Review.

Bakteereja tuhoava
Grampositiiviset
Gramnegatiiviset
Virukset
Sienet
Alkueläimet

Kiinnittyvyyttä 
vastustava
Biofilmi
Pintaproteiinit
Ryhmäviestintä

Virulenssia 
vastustava
Ryhmäviestintä
Niin sanotut 
”curli” geenit
Siderofiilit
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TÄRKEIMMÄT  IMMUUNIJÄRJESTELMÄÄ TUKEVAT 
ADAPTOGEENIT  JA  LÄÄKINNÄLLISET  S IENET

Adaptogeenit (yrtit ja muut aineet, joiden on osoitettu 

auttavan kehoa sopeutumaan stressiin) voivat myös olla 

avuksi. Lääkinnälliset sienet yleensä stimuloivat makro-

faagien tuotantoa. Makrofaagit syövät tunnistettuja taudin-

aiheuttajia.118 119

PAKURIKÄÄPÄ (INONOTUS OBLIQUUS)

• Pakurikäävällä on kaikista ruoka-aineista korkein mitattu  

 ORAC-arvo (antioksidanttikapasiteetin mitta). Se alentaa  

 kolesterolia, triglyseriditasoa, tulehduksia ja hapetus-  

 stressiä.120 Pakurin itiöemästä (PFIO) saatujen poly-

 sakkaridien on osoitettu edistävän tehokkaasti 

 makrofaagien aktivaatiota MAPK- ja NF-KB-signalointi-  

 reittien kautta. Nämä signalointireitit säätelevät 

 immuunijärjestelmän toimintaa.121

• Käytä vesiuutteena tai alkoholiuutteena; molempien   

 yhdistäminen on paras vaihtoehto.

LAKKAKÄÄPÄ (GANODERMA LUCIDUM)

Reishi sisältää valtavan määrän bioaktiivisia 

polysakkarideja, beeta-glukaaneja ja yli 

120 erilaista triterpenoidiyhdistettä.122 

Se lisää yleistä hyvinvointia, nostaa HDL-kolesterolia, 

aktivoi immuunijärjestelmää (CD3- ja CD4-lymfosyytit, 

NK-solut), vähentää TNF-alfaa ja vähentää väsymystä.123 124

 

SIITAKE (LENTINULA EDODES)

Säännöllisen siitakesienen käytön on nuorilla 

aikuisilla tehdyn satunnaistetun ruokavalio-

intervention perusteella osoitettu parantavan 

immuniteettia (parantunut solujen lisääntyminen 

ja aktivoituminen sekä lisääntynyt sekretorisen 

IgA:n tuotanto).125

SILKKIVYÖKÄÄPÄ (CORIOLUS/TRAMETES VERSICOLOR)

Silkkivyökäävän (engl. Turkey tail) on osoitettu solu-

viljelmässä taistelevan leukemiasoluja vastaan126 ja paran-

tavan kemoterapiaa saavien vanhojen ihmisten immuuni-

järjestelmää.127 Se sisältää 35 erilaista fenoliyhdistettä ja 

flavonoidia kuten kversetiiniä ja baikaleiinia, jotka ovat 

vahvoja antioksidantteja.128 Silkkivyökääpä sisältää myös 

muita aineita kuten Krestin polysakkarideja (PSK) ja poly-

sakkaridipeptidiä (PSP), jotka aktivoivat makrofaageja ja 

säätelevät immuunivastetta.129 130 Silkkivyökääpäuutteen on 

havaittu estävän Staphylococcus aureuksen ja Salmonella 

enterican kasvua in vitro (koeputkessa).131
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ASHWAGANDHA

Eläintutkimusten perusteella adapto-

geenisella ashwagandhalla on osoitettu 

olevan immunomodulatiivisia vaikutuksia 

(Th1:n ja makrofaagien lisääntyminen).132 133 

Ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa ashwa-

gandhan on osoitettu vähentävän stressiä ja 

siten tasapainottavan immuunijärjestelmän

toimintaa.134 135 Hyvin pienessä ihmistutkimuksessa 

(n=5) ashwagandhan osoitettiin lisäävän T-solujen 

CD4 ja CD3+ ilmentymistä.136

GINSENG

Amerikanginseng kuten myös aasianginseng säätelevät 

immuunijärjestelmän soluja kuten makrofaageja, T-soluja 

ja luonnollisia tappajasoluja. Sillä on myös todettu olevan 

antimikrobiaalisia vaikutuksia.137

INKIVÄÄRI

Inkivääri auttaa vähentämään tulehdusta, 

tuhoamaan taudinaiheuttajia ja suojaa-

maan ympäristöstressoreilta kuten savulta 

ja kemikaaleilta.138

KURKUMA

Kurkumiinin (kurkumasta eristetty bioaktiivinen ainesosa) 

on osoitettu omaavan anti-inflammatorisia ominaisuuksia, 

jotka voivat auttaa kroonisen kivun ja infektioiden 

hoidossa.139 Se auttaa lisäksi nostamaan glutationin määrää 

elimistössä. Kurkumiinilla ja kurkumalla on havaittu olevan 

myös antibakteerisia, antiviraalisia ja antifungaalisia (sieniä 

tuhoavia) ominaisuuksia.140

KURJENHERNE (ASTRAGALUS MEMBRANACEUS)

Astragalusta eli kurjenhernettä on käytetty kiinalaisessa 

lääketieteessä tuhansia vuosia. Tutkimusten mukaan se 

suojaa maha-suolikanavan tulehdukselta ja sillä on 

immuunijärjestelmää tehostavia ominaisuuksia.141 Yhdessä 

tutkimuksessa astragalusta, auringonhattu-uutetta (echinacea) 

ja glykyrritsiiniiä sisältävä tinktuura stimuloi immuunisoluja 

24 tunnin sisällä sen käytöstä, ja tämä vaikutus säilyi ainakin 

7 päivää.142 Koeputkitutkimukset ovat osoittaneet, että 

Astragalus membranaceus -uute aktivoi immuunivastetta 

makrofaageissa.143 Viimeisin astragaluksesta tehty tutkimus 

osoittaa myös, että se on erittäin voimakas yrtti autofagia-

reittien aktivoimisessa ja että sillä voi olla terapeuttista 

potentiaalia autofagiahäiriöihin liittyvissä sairauksissa.144
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RUOAT  JA  MUUT  A INEET,  JOTKA  HEIKENTÄVÄT 
IMMUUNIJÄRJESTELMÄÄ

Kaikki ei ole hyväksi sinulle. Harkitse seuraavien asioiden ja 

ainesosien välttämistä erityisesti tartuntatautien aikana:

X TUPAKOINTI

• Tupakointi heikentää immuunijärjestelmää ja lisää   

 hengitystieinfektioiden ja keuhkokuumeen riskiä sekä   

 näiden sairauksien aiheuttaman kuoleman riskiä.145 

 Tupakoitsijoilla on myös 2–4-kertainen lisääntynyt   

 invasiivisen pneumokokkitaudin riski. Influenssariski on   

 moninkertainen, ja tupakoitsijoilla tauti on yleensä paljon  

 vakavampi kuin tupakoimattomilla.146 

• Äskettäin tutkimuksissa havaittiin, että 2019-nCov ja   

 SARS-nCov jakavat saman ACE2-reseptorin. Tupakkaa 

 polttavien ihmisten ACE2-geeniekspressio on huomat-  

 tavasti korkeampi kuin niiden, jotka eivät tupakoi. Tämä  

 osoittaa, että tupakoitsijat saattavat olla alttiimpia   

 2019-nCov-infektiolle.147

• Tupakoinnin osalta Kiina on ”johtava” maa maailmassa:  

 kokonaistupakoitsijoiden osuus väestöstä on 27,7 % 

 (51,2 % miehistä ja 2,7 % naisista). Keuhkosyöpä on yleisin  

 diagnosoitu syöpä ja syöpäkuolleisuuden johtava syy   

 Kiinassa.148

X LIIALLINEN ALKOHOLINKÄYTTÖ

Liiallinen alkoholin käyttö heikentää immuunijärjestelmää 

ja lisää alttiutta hengitystieinfektioille.149 Kansanlääkin-

nässä (engl. folk medicine) on ollut käytäntönä määrätä 

pieniä annoksia vahvoja alkoholijuomia (kuten vodkaa 

ja kasviperäisiä tinktuureja) taudinaiheuttajien hävit-

tämiseksi paikallisesti. Tästä tavasta voi olla hyötyä myös 

pienissä terapeuttisissa annoksissa, jotka aiheuttavat 

kehossa hyödyllisen niin sanotun hormeettisen stressi-

vasteen.150

X TULEHDUSTA LISÄÄVÄT ÖLJYT JA ELTAANTUNEET RASVAT

Rapsi- ja rypsiöljyt, margariini, auringonkukkaöljy ja 

siemenöljyt ovat yleensä voimakkaasti tulehduksellisia ja 

vahingoittavat erityisesti eltaantuneina käytettynä solu-

kalvoja.151 Jopa terveellisistä rasvoista kuten oliiviöljystä 

tai paahdetusta pähkinästä voi tulla eltaantuneita liiallisen 

kuumennuksen vuoksi.152 Rasvojen tai lihan kypsennyk-

sessä kannattaa suosia matalia lämpötiloja, jotta vältetään 

transrasvojen, hapettuneiden rasvojen ja erilaisten syöpää 

aiheuttavien yhdisteiden kuten AGE:n (advanced glycation 

end-products) muodostuminen.153
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X GLUTEENI JA VILJAT

Vaikka et olisikaan gluteenille yliherkkä, liiallinen viljojen

käyttö voi vaurioittaa suolen limakalvoa ja aiheuttaa 

kroonisen tulehduksen.154 Puhdistetut hiilihydraatit kuten 

leivonnaiset ja valkoinen leipä ovat haitallisempia kuin 

perinteinen hapanleipä, koska jälkimmäisessä on bak-

teereja, jotka ensisijaisesti pilkkovat gluteenia ja lisäävät 

leivän ravintopitoisuutta.155 156 Gluteenin täydellinen vält-

täminen ei ole kuitenkaan fiksu idea (ellet ole keliaakikko), 

koska elimistösi saattaa menettää kykynsä käsitellä sitä. 

Viljojen kulutuksen selvä vähentäminen parantaa suoliston 

terveyttä ja vähentää tulehduksia – varsinkin jos olet herkkä 

gluteenille ja ylipäänsä viljoille.157

X RUNSAS SOKERIN KÄYTTÖ

Ylimääräinen glukoosi vähentää neutrofiilien (valkosolu-

tyyppi) kykyä syödä ja tappaa bakteereja.158 Vuonna 1973 

tehdyssä tutkimuksessa koehenkilöillä, jotka kuluttivat 

100 grammaa eri lähteistä peräisin olevia hiilihydraatteja 

yön yli paaston jälkeen, vähentyi neutrofiilien tehokkuus 

(haitallinen ilmiö) noin 40 %:lla viiden tunnin ajaksi.159 

Tämä koski sakkaroosia, fruktoosia sekä glukoosia. Vähiten 

vaikuttava oli tärkkelys. Liialliset hiilihydraattimäärät voivat 

myös lisätä hiljaista tulehdusta, tyypin 2 diabeteksen riskiä 

ja alttiutta infektioille.160 161 162

X SIIPIKARJA

Kanalla, kalkkunalla ja siipikarjalla on yleensä varsin epä-

suotuisa rasvahappoprofiili. Niissä on pääasiassa omega-

6-rasvoja, etenkin jos eläimille on syötetty maissia tai viljan-

jyviä. Jos siipikarja on ruokavaliossa ainoa omega-6-lähde, 

niin se ei ole ongelma, mutta jos ruokavaliossa on jo 

runsaasti omega-6-lähteitä, voi tilanne olla ongelmallinen. 

Liian korkea omega-6–omega-3-suhde on liitetty lisään-

tyneeseen tulehdukseen elimistössä.163 Tehokasvatettu 

siipikarja on alttiimpi myös infektioille ja erilaisille viruksille 

niiden hyvin rajoitetun elintilan vuoksi.164 

X PROSESSOITU PUNAINEN LIHA

Pekoniin, makkaraan, leikkeleisiin, säilykelihaan ja muuhun 

jalostettuun lihaan on melko usein lisätty sokeria, jauhoja 

ja säilöntäaineita, jotka voivat olla tulehdusta edistäviä. 

Lihajalosteissa olevat nitriitit voivat aiheuttaa haitallisten 

yhdisteiden (kuten nitrosamiinien) muodostumisen suolis-

tossa ilman riittävää C-vitamiinia.165 166
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X MYRKYLLINEN ÄYRIÄIS- JA KALARUOKA

Suurimmassa osassa mereneläviä on paljon elohopeaa ja 

muita epäpuhtauksia. Ympäristömyrkyt kuten dioksiinit ja 

PCB:t (polyklooratut bifenyylit) ovat tiivistyneet kalaras-

vaan. Toksiinit keskittyvät erityisesti pitkäikäisiin ja suuriin 

saalistuskaloihin. Sen vuoksi on suositeltavaa välttää suuria 

kaloja kuten tonnikalaa, haita, haukea ja ruijanpallasta, 

koska ne keräävät enemmän raskasmetalleja kokonsa ja 

syömistapojensa vuoksi. Pienemmissä kaloissa ja meren-

elävissä kuten taimenessa, lohessa, seitissä, krillissä ja 

osterissa on vähemmän raskasmetalleja.167 Viljeltyjä kaloja 

hoidetaan usein antibiooteilla ja  niitä ruokitaan viljoilla ja 

muilla tulehdusta aiheuttavilla ruoka-aineilla, mikä johtaa 

kalassa epäsuotuisaan rasvahappoprofiiliin.168

X RASKASMETALLIT KUTEN KADMIUM

Ympäristön saastumisen kadmiumin (Cd) päästöjen 

muodossa on eläinkokeissa osoitettu heikentävän mito-

kondrioiden (solujen energialaitokset) toimintaa ja lisäävän 

keuhkojen tulehdustilaa. Kadmium nostaa tulehduksellisia 

IL-4-tasoja ja muuttaa metaboliitteja, jotka liittyvät rasva-

happojen aineenvaihduntaan – tämä johtaa lisääntynee-

seen keuhkotulehdukseen virusinfektion aikana.169
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YLEISET  L ISÄRAVINTEET  JA  LÄÄKKEET, 
JOTKA  E IVÄT  VÄLTTÄMÄTTÄ  OLE  TEHOKKAITA 
TARTUNTOJEN EHKÄISYSSÄ

Ravintolisien ja reseptivapaiden lääkkeiden käyttö flunssa-

oireiden hoitamiseksi on yleistä, mutta suurin osa niistä on 

tehottomia.

*  MONIVITAMIINIVALMISTEET

Iäkkäillä henkilöillä B-vitamiinien, E-vitamiinin, folaatin ja 

C-vitamiinin nauttimisen monivitamiinivalmisteen muo-

dossa ei ole osoitettu tuovan merkityksellistä suojaa yleisiä 

infektioita vastaan.170 171 Monivitamiinivalmiste voi kuitenkin 

olla hyödyllinen, jos sinulla on ravitsemuksellisia puutteita 

tai taustalla oleva krooninen sairaus kuten tyypin 2 diabetes.172

*  E-VITAMIINI

E-vitamiini on yleinen antioksidantti ja rasvaliukoinen 

vitamiini, joka parantaa solujen toimintaa estämällä 

soluseinämän proteiinirakenteiden hapettumista.173 

E-vitamiinipuutoksen saaminen on erittäin vaikeaa, jos 

syöt terveellisiä rasvoja ja vihanneksia. Laajan 72 000 

osallistujan väestötutkimuksen perusteella ruokavalion 

riittävään E-vitamiinin saantiin liittyy vähentynyt keuhko-

syövän riski, mutta E-vitamiinin käyttö lisäravinteena 

vastaavasti lisäsi riskiä.174

*  AURINGONHATTU-UUTE (ECHINACEA)

Echinacealla on havaittu olevan immunostimuloivia 

ominaisuuksia ylempien hengitysteiden infektioiden 

hoidossa.175 Uusimmissa järjestelmällisissä echinaceaa 

koskevissa katsauksissa on kuitenkin löydetty useita 

huonolaatuisia tutkimuksia, minkä vuoksi tieteellinen 

näyttö echinacean toimivuudesta on heikohko.176

*  KALAÖLJY

Useat eläintutkimukset osoittavat, että vaikka kalaöljy 

on luonteeltaan anti-inflammatorinen, se voi heikentää 

immunoglobuliini A:n tuotantoa177 ja hidastaa influenssasta 

toipumista.178 Hiiritutkimusmallien havainnot eivät kuiten-

kaan välttämättä päde suoraan ihmisiin, koska organis-

meilla on eroja immunologisella ja metabolisella tasolla. 

Vuonna 2019 tehtyyn kattavaan tieteelliseen katsaukseen 

perustuen omega-3-rasvahapot ALA, DHA ja EPA estävät 

immuunisolujen aktivaatiota sekä synnynnäisessä että 

adaptiivisessa järjestelmässä. Ravinnolliset omega-3-rasva-

hapot tukevat silti joitakin spesifisiä immuunijärjestelmän 

soluja (esimerkiksi makrofaagien ja neutrofiilien fagosytoosi 
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tai T-säätelysolujen erilaistuminen), mikä viittaa siihen, että 

omega-3-rasvahapot eivät toimi immuunivastetta alenta-

vina aineina (ts. immunosuppressantteina).179 Yhteenvetona 

voidaan todeta, että selkeä konsensus kalaöljyn käytöstä 

tartuntojen ehkäisyssä puuttuu.

 

*  YSKÄNLÄÄKEET

Yskä on suojamekanismi, joka puhdistaa hengitystiet 

limasta ja patogeeneista. Mitkään tavanomaisista käsi-

kauppalääkkeistä (kuten kodeiini,180 dekstrometorfaani 

eli DXM) tai antihistamiinit)181 eivät ole tehokkaita hoito-

muotoja flunssaan tai yskään.182

*  MENTOLIN HENGITTÄMINEN

Mentoli voi tuntua raikastavalta, mutta sillä ei ole todettu 

merkittäviä vaikutuksia nenän tukkoisuuteen tai yskän 

ehkäisyyn.183

*  PARASETAMOLI JA TULEHDUSKIPULÄÄKEET

Kipulääkkeiden käyttö flunssassa on yleistä, mutta ne 

eivät ole tehokkaita flunssan lyhentämisessä tai oireiden

hoidossa. Parasetamolin on tosiasiallisesti osoitettu 

lisäävän flunssan kestoa, koska se vähentää luonnollista 

vasta-ainetuotantoa.184 Keuhkokuumetapauksissa 

tulehduskipulääkkeet ovat tosiasiallisesti haitallisia 

potilaalle ja heikentävät neutrofiilien sisäisiä toimintoja, 

niiden rekrytointia tulehduskohtaan ja tulehduksellisten 

prosessien hallittua loppumista akuutin keuhkobakteeri-

altistuksen jälkeen. Tämä tarkoittaa hitaampaa toipumista 

itse sairaudesta.185 Vuonna 2014 julkaistussa yhdysvalta-

laisessa tutkimuksessa todettiin, että kuumetta alentavat 

lääkkeet (tulehduskipulääkkeet tai muut kipulääkkeet) 

lisäävät influenssatapausten ja kuolemien ennakoitua 

määrää.186
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STRATEGIOITA  IMMUUNIJÄRJESTELMÄN 
KOHENTAMISEEN

Ravitsemuksellisten tekijöiden lisäksi voit lisätä sietokykyä 

taudinaiheuttajia vastaan erilaisilla elämäntapoihin liittyvillä 

tekijöillä:

  SÄÄNNÖLLINEN LIIKUNTA

Huuhtelee imusysteemiä ja lisää verenkiertoa. Se myös 

stimuloi kehon puolustusmekanismeja ja vahvistaa 

immuniteettia aktivoimalla Nrf2-polkua.187 Säännöllisen 

liikunnan on osoitettu vähentävän ylähengitysteiden 

infektioiden esiintyvyyttä.188 Kevyestä ja kohtalaisesta 

liikunnasta sairauden aikana voi olla hyötyä myös taudin 

torjunnassa.189 Ylikuormitus ja ylitreenaaminen voivat 

kuitenkin altistaa sairastumiselle.190 Jos sinulla on 

kuumetta ja tunnet olosi todella sairaaksi, älä treenaa.

  SÄÄNNÖLLINEN SAUNOMINEN

• Hikoilu huuhtelee kehoa myrkyistä ja infektioista 

 parantamalla imunestekiertoa ja verenkiertoa. Sekä   

 perinteinen sauna että infrapunasauna tappavat taudin- 

 aiheuttajia kuumuuden takia. Säännöllisen saunomisen   

 on myös osoitettu vahvistavan immuunijärjestelmää.191 

 On osoitettu, että yli 2 saunakertaa viikossa vähentää   

 akuutin ja ja kroonisen hengitystiesairauden riskiä ainakin  

 keski-ikäisillä miehillä. Näihin kuuluvat myös infektiot   

 kuten esimerkiksi keuhkokuume.192

• Hiirillä tehdyn tutkimuksen perusteella lyhytaikainen   

 lämpöshokki torjuu HPAIV H5N1 -infektiolta (”lintu-

 influenssa”), mikä tarjoaa vaihtoehtoisen strategian 

 influenssatartunnan ennaltaehkäisyyn.193

  SOPIVA KYLMÄALTISTUS

Kohtalainen kylmäaltistus ei lisää alttiutta infektioille vaan 

lisää sietokykyä.194 195 Varmista kuitenkin, että altistumisaika 

kylmälle tai tuulelle ei kestä liian kauan. Jos et tunne oloasi 

epämukavaksi tai heikoksi, voi kylmäaltistus olla hyödyllinen. 

Suosituksena on suojata niska, keuhkot ja vatsa ulkona 

liikkuessa – avantouinti ja kylmä suihku ovat asia erikseen.

  PÄTKÄPAASTO

Säännöllinen ajoittainen paastoaminen on tehokas strategia 

lisätä sietokykyä taudinaiheuttajia vastaan. Aikarajoitettu 

syöminen voi edistää glutationin tuotantoa ja autofagiaa, 

mikä lisää suojaa eri sairauksille.196 Paastoon liittyvä 

aineenvaihdunta suojaa myös bakteeritulehduksilta mutta 

ei viruksilta.197 Pätkäpaasto voi olla hyödyllinen virusten 

ennaltaehkäisyssä, mutta se ei ole tehokas hoitomuoto, 

jos olet jo viruksen tartuttama. 



36

  RAVITSEMUKSELLINEN KETOOSI

Ketogeeninen ruokavalio aktivoi Nrf2-reitin, joka alentaa 

tulehdusta ja hapetusstressiä.198 Ketoneilla on myös signa-

lointiominaisuuksia, jotka estävät ikääntymiseen liittyviä 

histonideasetylaaseja (eli HDAC, luokka entsyymejä).199 

Altistuminen stressille, jet lagille, infektioille ja saasteille 

on turvallisempaa ketoositilassa – olipa kyse sitten paas-

toamisesta tai ketogeenisen ruokavalion noudattamisesta, 

koska elimistön itsepuolustustila on vahvistunut.200 Vuonna 

2019 julkaistun hiiritutkimuksen mukaan ketogeenisellä 

ruokavaliolla ruokitut hiiret pystyivät paremmin torjumaan 

influenssavirusta kuin hiiret, joille annettiin runsaasti hiili-

hydraatteja sisältävää ruokaa. Yksi fysiologisista mekanis-

meista oli yδ-T-solujen lisääntyminen keuhkoissa.201

  SÄÄNNÖLLINEN AURINGONVALO

Biologisesti paras D-vitamiinin lähde on aurinko.202 

Olisi hyödyllistä saada auringonvaloa niin usein kuin 

mahdollista, mutta välttää palamista. Paras aika auringon-

valolle on aamulla, mikä auttaa tasapainottamaan vuoro-

kausirytmiä ja vaikuttaa suotuisasti myös immuuni-

järjestelmän toimintaan.203 Immuunijärjestelmällä on itse 

asiassa oma vuorokausirytminsä. Mikäli vuorokausirytmiä 

säätelevät sisäiset biologiset kellot ovat häiriötilassa, myös 

immuunijärjestelmän toiminta on häiriintynyt.204

  KROONISESTI KOHOLLA OLEVAN KORTISOLITASON 

ALENTAMINEN

Jos sinulla on stressiä, ota aikaa palautumiseen. Krooninen 

stressi (fysiologinen ja psykologinen) on yksi tärkeimmistä 

tekijöistä immuunijärjestelmän epätasapainon kannalta 

ja altistaa niin akuuteille kuin kroonisille sairauksille.205 206 

Virusinfektioita sairastavilla henkilöillä on havaittu kohon-

neita kortisolitasoja.207

  RI ITTÄVÄ JA LAADUKAS UNI & MELATONIINI

• Melatoniini eli unihormoni on myös voimakas antioksi- 

 dantti, joka säätelee autofagiaa ja solujen korjautumista

  unen aikana.208 209 Elimistö korjaa itseään pääasiassa   

 syvässä unessa, ja riittävä uni on myös erittäin tärkeää   

 immuunijärjestelmän terveelle toiminnalle. Melatoniini   

 vaikuttaa myös immuunijärjestelmän luontaisiin ja spesi- 

 fisiin vasteisiin yhdistettyjen mekanismien kautta – näihin  

 mekanismeihin kuuluu pääasiassa sytokiinien ja hapetus- 

 stressin säätely.210 Lisäksi infektiota torjuvat vasta-aineet  

 ja solut vähenevät jaksoina, jolloin et nuku riittävästi.211 

• Melatoniinin nauttiminen ennen nukkumaanmenoa voi   

 olla hyödyllistä infektion varhaisessa vaiheessa auttaak-  

 sesi immuunijärjestelmän vastetta lisäämällä auttaja-  

 T-solujen, etenkin CD4+-solujen tuotantoa. Melatoniini  

 stimuloi myös IL-2:n, IL-6:n ja IL-12:n tuotantoa.212
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YMPÄRISTÖÖN L I ITTYVÄT  ENNALTAEHKÄISEVÄT 
TOIMENPITEET  JA  TEKNOLOGISET  APUVÄLINEET

Virusjaksojen ja pandemian aikana on fiksumpaa syödä 

sellaisia eläinperäisiä ruokia (kuten lihaa ja kalaa), jotka on 

pakastettu tai ostettu paikallisesti. Tällä tavalla saat lihaa, 

joka on tuotettu ennen pandemiaa. Pakkaslämpötilat 

voivat tappaa myös tietyt patogeenit suoraan.213

Influenssavirukset voivat säilyä jopa 24 tuntia kovilla 

pinnoilla sekä pidempään suojaisemmissa ja kosteissa 

ympäristöissä. Bakteerien ja virusten välillä on kuitenkin 

eroja. Esimerkiksi salmonella ja kampylobakteeri voivat 

elää 1–4 tuntia ja vastaavasti norovirus viikkoja kylmillä ja 

kovilla pinnoilla. On myös huomattava, että influenssaviruk-

set selviävät vain 5–15 minuuttia käsissä tai nenäliinassa.214

Vältä avoimia lihamarkkinoita ja tuoreita tuotteita tartunnan

saaneilla alueilla. Pese kaikki vihannekset huolellisesti. 

Käytä keitettyä ruokaa, ellet erityisesti halua saada jotain 

tiettyä ravintoainetta.

Vältä syömistä ravintoloissa, joissa hygienia ei ole optimaa-

lista ja joissa tartunnan saaneet ihmiset mahdollisesti 

käsittelevät ruokaa ja syövät. Valitse ruoanlaitto kotona 

aina kun mahdollista. Pese kädet ennen ruokaan koske-

mista ja sen jälkeen. Vältä koskettamasta kasvojasi tai 

pyyhkimästä nenääsi ennen käsien pesua.

Käytä maksukortteja tai mobiilimaksua paperirahan ja 

kolikoiden sijasta, koska jälkimmäiset ovat todennäköisesti 

vaarallisten tarttuvien tautien (kuten influenssavirusten, 

salmonellan, noroviruksen, E. colin, S. aureuksen, rino-

viruksen, rotaviruksen ja A-hepatiitin) tartunnanlevittäjiä 

eli vektoreita.215

Pese kädet heti, kun tulet kotiin tai työpaikalle. Pyyhi myös 

matkapuhelimesi antiseptisellä liinalla.216 Pese pyyhkeet 

säännöllisesti ja harkitse henkilökohtaisten pyyhkeiden 

käyttöä perheyhteisössä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että saippua ja vesi ovat 

parhaita käsien pesuun.217 218 Käytä desinfiointiaineita vain, 

kun se on ainoa vaihtoehto. Silti nekin ovat tehokkaita 

estämään useiden tyypillisten virusten (kuten rinoviruksen) 

leviämistä. Käsien desinfioinnin on osoitettu vähentävän 

rinovirusinfektioiden aiheuttamia jälkitauteja.219

Vuonna 2020 julkaistu 22 tutkimusta sisältävä analyysi 

raportoi, että ihmisen koronavirukset (kuten SARS, MERS 
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tai HCoV) voivat pysyä kovilla pinnoilla (metalli, lasi tai 

muovi) jopa 9 päivän ajan, mutta ne voidaan deaktivoida 

tehokkaasti minuutissa käyttämällä pintadesinfiointiainetta, 

joka sisältää 62–71 % etanolia, 0,5 % vetyperoksidia tai

0,1 % natriumhypokloriittia.220 

Vuonna 2016 BMC Infectious Diseases -lehdessä julkaistu 

tutkimus toi esiin uuden käsidesinfiointiainevalmisteen 

(alhainen alkoholipitoisuus; valmisteeseen on lisätty sitruuna-

happoa ja ureaa). Tutkijoiden mukaan tämä desinfiointiaine 

kykenee inaktivoimaan kaikki vaipalliset ja vaipattomat 

virukset (ml. koronavirukset) ja tuo siten arvokkaan lisän 

käsien desinfektiotuotteiden valikoimaan.221

LENTOMATKUSTUS PANDEMIAN AIKANA

• Pese kädet heti turvatarkastuksen jälkeen. Turvatarkas-  

 tuksessa käytetyt ”tarjottimet” ovat tunnettuja siitä, että  

 niissä on enemmän taudinaiheuttajia kuin wc-istui-

 missa.222 Poista myös kaikki sormukset ja kellot ennen   

 käsien pesua. Erityisesti sormusten tiedetään olevan   

 melkoisia mikrobien kerääjiä.223

• Älä kuivaa käsiäsi suihkukuivaimissa tai lämminilma-

 kuivaimissa, koska ne lisäävät bakteerien ja virusten 

 aerosolisoitumista käsiä kuivattaessa. Vuonna 2014   

 julkaistun tutkimuksen perusteella käsien kuivaamisen 

 välittömässä läheisyydessä olevien ilmassa olevien 

 bakteerien määrä oli suihkukuivaimissa 4,5 kertaa 

 suurempi kuin lämminilmakuivaimissa ja 27 kertaa 

 suurempi kuin paperipyyhkeissä. Paras tapa kuivata 

 kädet on käyttää paperipyyhkeitä.224

• Älä jonota lentokoneeseen pääsyä. Voit odottaa sopivan  

 matkan päässä ja tarkkailla täydellistä hetkeä koneeseen  

 nousuun. Vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa kerättiin

 erään lentokentän tungosalueelta ilmanäytteitä: 17 %   

 näytteistä osoitti ”positiivista” tunnettujen hengitystie-  

 patogeenien suhteen.225

• Huoli lentokoneen ilmanlaadusta on suurelta osin   

 perusteetonta. Suurin riski ilmassa leviävien tartuntojen  

 kohdalla liittyy tosiasiassa siirtymiseen lentokoneeseen   

 ja siitä pois. Matkustamon ilmanvaihto kehitettiin aikana,  

 jolloin ihmiset tupakoivat lentokoneissa. Suurin osa 

 matkustamon ilmasta paikallistetaan ja poistetaan tehok- 

 kaasti poisto- tai paluuilman mukana. Suurin osa kierto-

 ilmasta kulkee HEPA-suodattimien läpi useita kertoja   

 minuutissa. Altistumisen riski tartunnan saaneiden 

 henkilöiden suhteen on suurin niille matkustajille, jotka  

 istuvat lähinnä tartunnan saaneita ihmisiä, sekä niille   

 matkustamohenkilökunnan jäsenille, jotka työskentelevät  

 samassa koneen osassa. Jos huomaat, että joku aivastaa  

 vieressäsi, harkitse istumapaikan vaihtamista tai hengitys- 

 suojaimen käyttöä.226
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• Harkitse matkustajaluokan korotusta: businessluokassa   

 ja ensimmäisessä luokassa on havaittu olevan vähemmän  

 mikro-organismeja ilmassa

• Mene wc:hen ennen koneeseen nousua, jos on tarvetta.  

 Pyyhi aina ovenkahvat ja lukot paperipyyhkeillä tai 

 desinfiointiaineella. Jos mahdollista, älä käytä wc:tä   

 lentokoneessa: keskimäärin 38 % lentomatkustajista   

 käy wc:ssä kerran, 9 % käyttää sitä kahdesti ja 3 % käyttää  

 enemmän kuin kaksi kertaa lennon aikana.227

• Istu ikkunapaikalla, erillään käymälöistä ja mielellään   

 koneen taka- tai etuosassa. Monet ihmiset koskettavat   

 käytävien istuimia ja voivat siten saada tartunnan 

 saaneiden matkustajien tai lentoemäntien aiheuttaman  

 kontaminaation.

• Käynnistä pääsi yläpuolella oleva ilmanvaihto ja osoita   

 ilmasuutin sinua kohti. Ilma kulkee HEPA-suodattimien   

 ja muiden ilmansuodatusmekanismien läpi. Se luo myös

 ilmakuplan, joka suojaa sinua mahdollisilta ympärilläsi   

 olevilta pisaroilta.

• Lentokoneiden ilmastointi on poikkeuksellisen tehokasta:  

 tutkimuksissa on havaittu alle 3 % riski saada kontami-  

 naatio muilta matkustajilta. Hengityssuojaimet ovat 

 hyödyllisiä, jos vieressäsi on tartunnan saanut henkilö.228

• Ohita ruokapalvelu ja älä syö välipaloja paljain käsin.   

 Likaisin osa istumapaikalla on avattava tarjotinpöytä,   

 edessä oleva tasku (jossa on erilaisia esitteitä) ja turva-  

 vyön solki. Desinfioi turvavyön solki, käsinojat, kauko-

 säädin, kosketusnäyttö, tarjotinpöytä ja ilmanvaihto-

 painikkeet desinfiointiaineella ennen kuin kosketat niihin.

• Lentokoneiden alhainen ilmankosteus voi lisätä infektio-

 riskiä. Lisää ilmankosteutta erityisellä hengityslaitteella tai

 naamarilla. Käytä kosteuttavaa nenäsumutetta lisätäksesi  

 kostutusta nenän limakalvoilla.229

• Vältä tarpeetonta matkustusta

EHDOTUKSIA MATKAPAKKAUKSEKSI

Matkapakkaus sisältää kaiken, mitä saatat haluta harkita 

maksimaalisen hygienian ylläpitämiseksi koko matkan ajan. 

Pakkaus on hyödyllinen myös junissa, laivoissa ja linja-

autoissa. Voit nähdä pakkauksen tarkan sisällön lisätieto-

sivulla.

http://biohack.to/flunssaopas
http://biohack.to/flunssaopas
http://biohack.to/fluguide
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TEKNOLOGISET  MENETELMÄT  PATOGEENI-
ALTISTUKSEN VÄHENTÄMISEKSI

Tässä osiossa esitellään teknologisia välineitä ja mene-

telmiä patogeenialtistuksen minimoimiseksi esimerkiksi 

poistamalla virukset kotona ja työpaikalla.

VALOTEKNOLOGIAT

Fotobiomodulaatio on ionittoman valon energian hyö-

dyntämistä fotokemiallisten muutosten aikaansaamiseksi 

fotoneille (valohiukkasille) vastaanottavissa solurakenteissa, 

etenkin mitokondrioissa. Nämä absorboivat näkyvää 

punaista valoa ja lähi-infrapunavaloa, joka lisää soluissa 

energian (ATP) tuotantoa sytokromi-C-oksidaasin kautta. 

Fotobiomodulaatiota on käytetty monenlaisissa tilanteissa 

ja terveysongelmissa kohdekudoksen (tai kudosten) 

paranemisen edistämisessä.230

Valoteknologiaa voidaan käyttää myös parantamaan 

immuniteettia ja tappamaan patogeenisiä mikrobeja. Tällä 

hetkellä kahta valon välittämää bakterisidista (bakteereja 

tappavaa) tekniikkaa tutkitaan laajasti. Ensinnäkin fotody-

naamisella terapialla on osoitettu olevan suuri potentiaali

lukuisia taudinaiheuttajia vastaan: tietyn valon aallon-

pituuden käyttö ulkoisen valon herkistäjän stimuloimiseksi 

muodostaa toksisia tasoja reaktiivisia happiyhdisteitä. 

Fotodynaamisen terapian käsite ei ole uusi. Tämä terapia 

keksittiin yli sata vuotta sitten, kun havaittiin sen kyky tappaa 

erilaisia mikro-organismeja, kun sopiva väriaine ja valo 

yhdistettiin hapen läsnä ollessa.231 Toisessa menetelmässä 

valo vuorovaikuttaa suoraan kohdemikrobin endogeenisten 

eli sisäsyntyisten valoherkistimien kanssa.232 

Sinisen valon terapeuttinen potentiaali (400–450 nm):

• Sinisen valon bakterisidinen vaikutus on osoitettu monilla  

 patogeenisillä lajeilla.

• Eläinmallit ovat osoittaneet sinisen valon tappavan. 

 tartunnan saaneet solut muutama tunti infektoinnista.

• Tähän mennessä ihmisillä on tehty vain vähän kliinisiä   

 tutkimuksia.

• Kyseistä tekniikkaa on kokeiltu myös sairaalaympäristössä.

 Tekniikan on havaittu hieman vähentävän bakteerimäärää  

 erilaisilla pinnoilla.

• Sinisen valon on osoitettu tuhoavan biofilmiä in vitro   

 (koeputkessa).
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Punaisen valon (630–670 nm) ja lähi-infrapunavalon 

(780–940 nm) terapeuttinen potentiaali:

• Punaisen valon on osoitettu vähentävän solujen määrää  

 joissakin taudinaiheuttajissa. Tämä johtuu mahdollisesti  

 porfyriineistä, jotka imeytyvät voimakkaimmin sinisen 

 valon alueella, mutta absorboivat myös muita näkyviä   

 aallonpituuksia.233

• Hiiren leukemiamallin perusteella viruspartikkelien 

 tarttuvuutta voidaan vähentää altistamalla näitä näkyvälle  

 valolle (kuten punaiselle aallonpituudelle).234

• Säteilytys punaisella ja infrapunavalolla vaihtelevina 

 annoksina 1–120 J/cm2 vaikuttaa merkittävästi gram-  

 positiivisten (S. aureus) ja gramnegatiivisten bakteerien  

 (P. aeruginosa ja E. coli -bakteerit) tuhoamiseen.235

• Enterococcus faecalis -bakteerilajin (siniselle valolle   

 vastustuskykyinen bakteerilaji) on havaittu olevan herkkä  

 lähi-infrapunavalolle (NIR) ainakin koeputkitutkimuksen  

 perusteella.236 

• NIR-valon (ja sinisen valon) on osoitettu vähentävän 

 viruskuormitusta ja solukuolemaa ZIKV-tartunnan 

 saaneessa (Zika-infektio) glioblastoomasolulinjassa.237

• Fotobiomodulaation on osoitettu auttavan muuntamaan  

 kroonista stressiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että  

 valoterapian avulla koko järjestelmä (esimerkiksi ihmis-  

 keho) voi saavuttaa tasapainon ja homeostaasin 

 nopeammin.238

• Intranasaalisella eli nenän kautta annettavalla matalan   

 intensiteetin laserhoidolla (ILILT) on systeeminen vaikutus  

 kehoon (punainen ja infrapunavalo). ILILT voi parantaa   

 NAD+/NADH ja SRT1 -aktiivisuutta, kunnes järjestelmä  

 saavuttaa toimintokohtaisen homeostaasin. ILILT-hoitoa  

 voidaan käyttää ylähengitysteiden infektioiden hoidossa 

 ja ehkäisyssä.239

• Laskimonsisäisellä veren säteilytyksellä (ILBI) punaisella 

 valolla (630–670 nm) on suora vaikutus verisoluihin, mikä  

 johtaa suurempaan infektioiden vastaiseen immuni-  

 teettiin ja parantuneeseen mikroverenkiertoon.240 Tämän  

 hoitomenetelmän on myös osoitettu laskevan verisuoni - 

 sairauksien esiintyvyyttä ja lukumäärää.241

• Yleisesti punavalo- ja infrapunavaloterapiaa voidaan 

 käyttää lievittämään kehon ja keuhkojen tulehduksia.242

Ultraviolettivaloa lähettävät diodit (UV-LEDit) 

desinfiointiin:243 244 

• UV-desinfiointi on tehokas tekniikka patogeenien 

 inaktivointiin vedessä.

• Tätä tekniikkaa käytetään myös käsienkuivaajissa 

 samanaikaiseen desinfiointiin.

• UV-LEDit parantavat mikrobien inaktivoinnin tehokkuutta  

 LED-erikoisominaisuuksien (kuten usean aallonpituuden  

 ja pulssivalaistuksen) kautta.
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Fotodynaaminen inaktivointimenetelmä (PDI):245

• Fotodynaamista inaktivointia voidaan käyttää pato-  

 geenisten mikro-organismien kuten bakteerien, sienten,  

 virusten ja alkueläinten tuhoamiseen suoraan.

• PDI:ssä mikro-organismit altistetaan valoherkistäjälle,   

 joka säteilytetään valoherkistyksen aallonpituuksia 

 vastaavalla spektrialueella. Tällä menetelmällä muutetaan  

 molekylaarinen happi toksisiksi reaktiivisiksi happi-

 yhdisteiksi (ROS), jotka tuhoavat patogeenin.

• Verhotut virukset (esim. influenssavirukset, HIV ja HSV)   

 voidaan inaktivoida erilaisilla valoherkistäjillä.

• Vuonna 2019 julkaistu tutkimus osoitti, että tämä 

 menetelmä on erittäin tehokas patogeenisen H5N8-  

 lintuinfluenssaviruksen tuhoamiseen.

TIETTYJEN AALLONPITUUKSIEN ELEKTROMAGNEETTINEN SPEKTRI JA TÄMÄNHETKISET KÄYTTÖTAVAT

Lähde: Gwynne, P. & Gallagher, M. (2018). Light as a Broad-Spectrum Antimicrobial. Frontiers in Microbiology 9: 119.

UVC UVB UVA Near Mid Far

DNA ja aminohapot

Porfyriinit Makromolekyylit

Muut valoherkistäjät Viruspartikkelit

Gammasäteily Röntgen Ultraviolettisäteily Näkyvä Infrapuna Mikroaallot Radioaallot

Sädehoito

Sterilointi

Dermatologia

Leikkaukset

Hammashoito

10 pm 10 nm 400 nm 700 nm 1 mm 10 cm
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ILMANPUHDISTUS- JA DESINFIOINTITEKNOLOGIAT

Huono sisäilman laatu on altistava tekijä hengitystie-

infektioille, myrkytyksille, krooniselle obstruktiiviselle 

keuhkosairaudelle (COPD), sydän- ja verisuonitaudeille, 

keuhkosyövälle ja astmalle.246 Esimerkiksi sairaaloissa 

sisäilman laadulla on kriittinen merkitys: ympäristö vaatii 

erityistä huomiota terveellisen sisäilman laadun (IAQ) 

takaamiseksi potilaiden ja terveydenhuollon työntekijöiden 

suojelemiseksi sairaalassa syntyneiltä tulehduksilta ja 

ammattitaudeilta.247

Tutkimusten mukaan toimistoympäristöissä sisäilma voi 

olla 2–5 kertaa (ja joskus jopa 100 kertaa) saastuneempaa 

kuin raikas ulkoilma.248

Toimenpiteet sisäilman laadun parantamiseksi:

• Pyyhi pölyt säännöllisesti. Käytä desinfiointipyyhkeitä 

 mikrobien ja niihin kohdistuvan altistumisen    

 vähentämiseksi.249

• Älä polta sisällä

• Analysoi tarvittaessa sisäilman laatu

• Tähtää seuraaviin lukuihin optimaalisen sisäilman laadun  

 osalta:

 – Ilman hiilidioksidipitoisuus (CO2): tavoite alle 625 ppm

 – Ilman kosteus: tavoite 35–65 %

 – Ilman lämpötila: tavoite 19°C

 – Ilman VOC-pitoisuus: tavoite alle 150 ppb

 – Ilman pienhiukkasmäärä (engl. particle count): tavoite  

    alle 12,5 μg/m3

• Tuuleta kotisi ja työpaikkasi säännöllisesti (esimerkiksi 

 5 minuuttia kerran tunnissa)

• Hanki ilmanpuhdistin ja ionisaattori, joka levittää ilmaan  

 negatiivisesti varautuneita hiukkasia sitovia ioneja

• Hanki ilmankostutin

• Harkitse UV-LED-ilman- ja/tai vedenpuhdistimen hankintaa

• Harkitse otsonointia epämiellyttävien hajujen poistamiseksi

• Harkitse aktiivisesti hengittävän älyviherseinän hankintaa  

 (kuten Naava)

 – Luonnollistaa sisäilman

 – Vähentää haitallisia kemikaaleja

 – Optimoi ilmankosteuden

• Hanki sisäilmaa puhdistavia kasveja. Alla on listattu

 joitakin NASA:n suosittelemia kasveja:250

 – Gerbera 

 – Bambupalmu

 – Rauhan lilja

 – Viirivehka

 – Anopinkieli

 – Krysanteemit
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• Päivitä rakennusmateriaalit hengittäviksi ja luonnon-

 mukaisiksi (”ekotalo”)

• Etnofarmakologisista luonnontuotteista tuotetun ”lääke- 

 savun” on osoitettu vähentävän ilmassa esiintyviä 

 bakteereja. Vuoden 2007 katsausartikkeliin perustuen   

 yhden tunnin lääkinnällinen savu, joka syntyi polttamalla  

 puuta sekä tuoksu- ja lääkekasvien seosta, vähensi 

 ilmassa olevaa bakteeripopulaatiota yli 94 % tunnin   

 aikana. Savun kyky puhdistaa tai desinfioida ilma ja 

 tehdä ympäristö puhtaammaksi pysyi yllä suljetussa 

 tilassa 24 tunnin ajan.251

• Päivänvalon on osoitettu vähentävän elinkykyisten 

 bakteerien määrää. Tämä tarkoittaa sitä, että auringonvalo  

 inaktivoi mikrobeja päivänvalossa. Aina kun auringon  

 valoa on saatavana, on suositeltavaa avata verhot, jotta  

 auringonvalo pääsee sisään.252

Myös nämä aineet ovat hyödyllisiä ilmanlaadun 

parantamiseen ja immuunijärjestelmän tukemiseen:

PATSULIÖLJY (ENGL. PATCHOULI OIL)

Pogostemon cablinin tai korealaisen mintun (huo xiang 

perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä) alkoholiuutteen 

on osoitettu koeputkitutkimuksessa estävän erilaisten 

influenssavirusten lisääntymistä ja vähentävän plakin (engl. 

plaque) muodostumista 75 prosenttia.253 Yksi hiiritutkimus 

on vahvistanut nämä anti-influenssavaikutukset. Ei kuiten-

kaan tiedetä, ovatko nämä vaikutukset havaittavissa myös 

ihmisillä. Käytä patsuliöljyä eteerisenä öljynä, jolla on 

antiviraalisia ja antibakteerisia ominaisuuksia ilmassa 

esiintyviä taudinaiheuttajia vastaan.254

ETEERISET ÖLJYT

Eukalyptus-, kaneli-, neilikka- ja rosmariiniöljyillä on 

osoitettu olevan antibakteerisia ja antiviraalisia ominai-

suuksia ilmassa esiintyviä taudinaiheuttajia vastaan.255

MIRHA

Mirha on hartsi- tai mehutyyppinen aine, jota uutetaan 

useista Commiphora-suvun pienistä piikikkäistä puulajeista. 

Sitä käytetään heinänuhan ja haavojen hoitoon. Sillä on 

antimikrobiaalisia vaikutuksia.256 Mirhan eteerisen öljyn 

on osoitettu torjuvan infektioita, kun sitä yhdistetään 

olibaanihartsin (engl. frankincense) kanssa.257
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SUOSITELLUT  KÄYTÄNNÖT  JULKISILLA  PAIKOILLA

Kun olet yleisissä ja julkisissa tiloissa, harkitse seuraavia 

varotoimenpiteitä:

• Pese kädet ennen syömistä, käymälään mennessä, töihin  

 tullessa ja kotiin palatessa

• Vaihda kotona pyyhkeet usein 

• Älä kosketa kasvojasi, silmiäsi, nenääsi tai suutasi ennen  

 käsienpesua

• Puhdista mobiililaitteet ja korut säännöllisesti

• Käytä kontaktittomia maksutapoja (pankkikortin 

 lähimaksu, MobilePay ym.) seteleiden ja kolikoiden sijaan

• Avaa julkiset ovet ja paina hissinäppäimiä kyynärpäälläsi  

 tai käytä käsineitä

• Vältä kaiteiden koskettamista

• Älä syö tai aseta ruokaa julkisille pinnoille

• Pysy kaukana suurista väkijoukoista huonosti 

 ilmastoiduilla alueilla

• Älä käytä käsienkuivaajia julkisissa käymälöissä. Käytä   

 talouspaperia, puhtaita pyyhkeitä ja/tai käsidesiä.

Jos sinulla on oireita, ota muut huomioon:

• Käytä hengityssuojainta ja varmista sen tiukka istuvuus,   

 jos olet sairas

• Eristä itsesi muista, kunnes olet taas terve

• Yski nenäliinaan tai kyynärpäähäsi, älä koskaan käteesi

• Hävitä käytetyt nenäliinat heti

• Vältä koskettamasta julkisia pintoja ilman käsineitä

Tiukka istuvuus
Oikealla käytöllä 
reunat vuotavat 
hyvin vähän

N95-hengityssuojaimet 
suodattavat useimmat ilman 
partikkelit ja suojelevat 
käyttäjäänsä sisäänhengit-
tämästä läpimitaltaan jopa 
0,3 mikronin kokoisia 
partikkeleita. 

Huomaa kuitenkin että 
esimerkiksi koronavirus on 
halkaisijaltaan vain 0,12 
mikronia.

1 2 3
4

1. Ei-kudottu kerros
Suodattaa läpimital-
taan 0,5 mikronin 
kokoiset partikkelit

2. Aktiivihiilisuodatin 
Imee kemiallisia 
saasteita

3. Puuvillakerros
Suodattaa läpimital-
taan 0,3 mikronin 
kokoiset partikkelit

4. Toinen ei-kudottu 
kerros
Hengittävä ja mukava 
käyttää

Löyhä istuvuus
Maskin reunat
vuotavat

Leikkausmaskit on suunniteltu 
estämään suurten roiskeiden 
leviämistä suusta muihin 
ihmisiin ja lähellä oleviin 
pintoihin, ja näin vaikeut-
tamaan suussa olevien 
bakteerien leviämistä.  

Nämä maskit eivät kykene 
filtteröimään läpimitaltaan alle 
2 mikronin (0,002mm) kokoisia 
partikkeleita.

1
2

3

1. Ulompi 
hydrofobinen kerros
Hylkii vettä, verta ja 
kehon eritteitä

2. Keskikerros
Suunniteltu 
suodattamaan
bakteereita

3. Sisempi 
hydrofiilinen kerros
Imee vettä, hikeä ja 
sylkeä
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TARTUNNAN HAVAITSEMINEN

Harkitse lääkärin tarkastusta ja vastaanottoa,

jos sinulla useita seuraavista oireista:

• Kuume, vilunväristykset tai pahoinvointi

• Punaiset tai vuotavat silmät

• Vuotava nenä tai aivastelu

• Hengitysvaikeudet tai nielemisvaikeudet

• Kurkkukipu, yskä tai hengityksen vinkuminen

• Ihon värin muutokset

• Turvonnut kieli tai imusolmukkeet

• Päänsärky, valoherkkyys tai aistin vääristymät

• Vatsakipu, kouristukset, ripuli tai oksentelu

• Sisäinen verenvuoto tai verinen uloste

• Ihottumat tai verenvuoto

• Nivel- tai lihaskipu

• Poskiontelo-, korva- tai virtsateiden infektiot

• Kiveskipu

Esimerkiksi influenssalle on ominaista äkillinen 

kuume, lihaskipu, päänsärky, pahoinvointi, kuiva 

yskä, kurkkukipu ja nenän tukkoisuus. Ruoan-

sulatuskanavan oireet (mukaan lukien pahoin-

vointi, oksentelu ja ripuli) ovat myös yleisiä. 

Influenssan inkubaatioaika (aika infektiosta 

oireiden kehittymiseen) on 1–4 päivää.258

YLEISKATSAUS VIRUSTARTUNTOIHIN

Lälhde: Häggström, M. (2014). Medical gallery of Mikael Häggström 2014. WikiJournal of Medicine 1 (2).

Flunssa
• Rinovirukset
• Parainfluenssavirus
• RS-virus

Silmätulehdukset
• Herpes simplex -virus
• Adenovirus
• Sytomegalovirus

Nielutulehdus
• Adenovirus
• Epstein-Barrin virus
• Sytomegalovirus

Gingivostomatitis
• Herpes simplex 
   tyyppi 1

Aivotulehdus / aivokalvontulehdus
• JC-virus
• Tuhkarokko
• Lymfosyyttinen koriomeningiitti -virus
• Arbovirus
• Vesikauhu (rabies)

Parotiitti
• Sikotauti

Sydänlihastulehdus
• Coxsackie B -virus

Keuhkokuume
• Influenssavirus, tyypit A ja B
• Parainfluenssavirus
• Hengitysteiden synsytiaalinen  
   virus
• Adenovirus
• SARS-koronavirus

Hepatiitti
• Hepatiittivirus   
   tyypit A, B, C, D, E

Myeliitti
• Poliovirus
• HTLV-I

Haimatulehdus
• Coxsackie B -virus

Sukupuolitaudit
• Herpes simplex tyyppi 2
• Ihmisen papilloomavirus (HPV)
• HIV

Suolistotulehdus
• Adenovirus
• Rotavirus
• Norovirus
• Astrovirus
• Koronavirus

Ihotulehdukset
• Varicella-zostervirus
• Ihmisen herpesvirus-6
• Isorokko
• Ontelosyylä (molluska)
• Ihmisen papilloomavirus
• Parvovirus B19
• Vihurirokko
• Tuhkarokko
• Coxsackie A -virus
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LABORATORIOTESTAUS JA  ITSEMITTAUS

Varhaista havaitsemista varten on suositeltavaa kiinnittää 

huomiota seuraaviin biomarkkereihin, jotka voidaan kvanti-

fioida kotona puettavilla laitteilla ja sormenpääverikokeilla.

Jos havaitset jonkin seuraavista oireista, ota huomioon 

vakavamman infektion (kuten keuhkokuumeen) 

mahdollisuus:259

• Kohonnut ruumiinlämpö

• Kohonnut päivittäinen keskimääräinen leposyke yli 20   

 lyönnillä minuutissa

• Selvästi vähentynyt öinen sykevaihtelu (HRV), jossa 

 keskimääräinen arvo laskee jatkuvasti alle 10 ms (näyttää  

 usein tasaiselta viivalta)260

• Hengitystiheys jatkuvasti yli 30/min

• C-reaktiivinen proteiini (CRP) yli 20–30 mg/L

 

Nämä testit tulisi suorittaa lepotilassa. Huomaa, että alko-

holi, huumeet, raskas liikunta ja unenpuute voivat vaikuttaa 

näihin arvoihin merkittävästi.

Jos huomaat selviä eroja normaaliin lähtötilanteeseen 

(syke, lämpötila, HRV ja hengitysnopeus), harkitse ennalta-

ehkäisevien toimenpiteiden aloittamista – mukaan lukien 

se, että otat lisätoimena sinkkiä, C-vitamiinia ja D-vitamiinia 

sekä sovellat muita tässä oppaassa esiteltyjä keinoja.

Biohakkerin käsikirjan Voittamaton immuniteetti -erikois-

julkaisussa on laaja osio immuunijärjestelmän yleisen tilan 

mittaamisesta laboratoriotestien avulla.

Voit otattaa nämä peruslaboratoriotestit infektioiden 

mahdollisuuden arvioimiseksi:261

• C-reaktiivinen proteiini (CRP)

• Täydellinen verenkuva

• Valkosolujen laskenta ja erittely

• Polymorfonukleaaristen valkosolujen eli granulosyyttien  

 määrä (bakteeri- ja virusinfektioiden erottamiseksi)

• Prokalsitoniini (PCT)

• Interleukiini-6 (IL-6)

https://biohakkerikauppa.com/collections/frontpage/products/biohakkerin-kasikirja-immuniteetti-webinaari-video-ja-e-kirja
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RESEPTEJÄ  VASTUSTUSKYVYN L ISÄÄMISEEN

FERMENTOITU FLUNSSANTAPPAJA

Maitohappokäyminen eli fermentaatio on prosessi, jossa 

bakteerit tai hiiva hajottavat elintarvikkeen hiilihydraatit 

ja muuttavat ne alkoholiksi ja hapoksi. Fermentaatiota 

on käytetty säilöntämenetelmänä monissa kulttuureissa 

vuosisatojen ajan. Viime vuosina fermentaatio on saanut 

enemmän huomiota, ja sen mahdollisia terveysvaikutuksia 

on tutkittu kattavasti. Fermentoitujen elintarvikkeiden 

tiedetään parantavan ruoansulatuskanavan terveyttä ja 

yleistä immuniteettia.262 Fermentoidut elintarvikkeet 

tarjoavat myös muita terveyshyötyjä kuten antioksidanttisia, 

antimikrobisia, antifungaalisia, anti-inflammatorisia sekä 

diabetesta ja ateroskleroosia ehkäiseviä vaikutuksia.263

Jos haluat itse harjoittaa fermentointia, on suositeltavaa 

käyttää syötäviä luonnonvaraisia yrttejä ja kasveja aina kun 

mahdollista. Myös lehtikaalin, porkkanan, valkokaalin ja 

muiden perinteisempien kasvien käyttö on hyödyllistä. Voit 

valmistaa sekoituksen näistä luonnonvaraisista kasveista: 

nokkonen, voikukka, vuohenputki, meriasteri, litulaukka, 

ukonputki ja koiranputki. Kun olet kerännyt villiyrtit, pese 

ja kuivaa ne. Murskaa kasvit, joita haluat käyttää. Aseta 

kasvit suureen kulhoon ja lisää siihen Himalajan vuorisuolaa 

tai merisuolaa. Sen jälkeen noudata perinteistä ohjetta 

fermentaatioprosessin osalta.

Toinen vaihtoehto on käyttää jo valmiiksi hapatettuja 

ruokia ja päivittää resepti sellaiseksi, että se vahvistaa 

immuunijärjestelmää monella eri tavalla. Esimerkki tässä:

TUUNAA FERMENTOIDUT RUOKASI

Osta ruokakaupasta luomulaatuista hapankaalia 

tai kimchiä ja kokoa seuraavista aineksista 

herkullinen ateria:

• 100–150 grammaa fermentoituja ruokia 

• Lisää hieman sitruunamehua, inkiväärimehua   

 ja suolaa maun mukaan

• Lisää ripaukset mustapippuria, cayenne-

 pippuria ja kurkumaa

• 50 grammaa puolukoita

• 4 parapähkinää (sisältää seleeniä)

• 2–4 luomumunaa keitettynä (juokseva keltuainen)

• Kaada lasiin 200 ml tyrnimehua ja sekoita   

 joukkoon 1 000 mg laktoferriiniä (avaa kapseli   

 ja kaada mehun sekaan)

Nauti ateria rauhallisesti ja kiitollisuutta tuntien.

RESEPTI
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LOISTAVA LIEMIPOMMI

• 1 l luulientä*

• 2 rkl jauhettua merilevää

• 3 punajuurta, pilkottuna

• 5 mustaa valkosipulia, pilkottuna

• 2 rkl kurkumaa

• 1 rkl kuivattua timjamia, rosmariinia,  

 neilikkaa ja oreganoa

• ½ tl cayennepippuria

• ½ ttl mustapippuria

• 2 rkl omenasiiderietikkaa

• ½ tl karkeaa merisuolaa

• Lisää 10–20 g L-glutamiinia

RESEPTI

Jos haluat  keitosta vielä ravinteikkaamman ja täyttävämmän, voit 

lisätä joukkoon sisäelimiä kuten esimerkiksi maksaa.

Valmista litra luulientä ja lisää kaikki loput ainekset paitsi valko-

sipuli. Anna sopan kiehua matalalla lämmöllä 90 minuuttia. 

Lisää valkosipuli keittoajan loppupuolella. Nauti hieman 

viilentynyt keitto hyvässä seurassa.

*Ruoholla ruokitun tai villieläimen luista; toinen vaihtoehto on 

käyttää kalan luita ja perkeitä – jos noudatat kasvisruokavaliota, 

käytä luiden sijaan 100–200 g sieniä kuten esimerkiksi siitakkeita 

tai portobelloja.
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VIRUSTENTORJUNTATINKTUURA

• 2 rkl reishijauhetta

• 2 rkl kurkumiinijauhetta

• 1,5 rkl pakurijauhetta

• 1 rkl kissankynsijauhetta (cat's claw)

• 1 tl kurjenhernejauhetta (astragalus)

• 1 tl mustapippuria

• 1/2 tl cayennepippuria

• Musta lasipurkki (500 ml), esim. Miron

• 350 ml hyvälaatuista vodkaa 

 (kuten Russian Standard Platinum)

  tai hyvälaatuista giniä (kuten Kyrö  

 Napue Gin)

RESEPTI

Kaada yksi kolmasosa vodkasta/ginistä lasipurkkiin. Lisää kaikki 

jauheet joukkoon hitaasti sekoittaen. Kaada loput vodkasta/

ginistä purkkiin ja jatka sekoittamista. Anna seoksen muhia 

4 viikkoa. Sen jälkeen suodata neste toiseen lasipurkkiin. 

Jaa tinktuura mustiin 50 ml tinktuurapulloihin. Käytä 3–12 

tippaa päivässä, erityisesti kun flunssakausi on pahimmillaan.
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AUTOFAGIAN AKTIVAATTORI 

• 2 rkl kardemummaa

• 2 rkl kurkumiinia

• 2 rkl inkivääriä

• 1 rkl kanelia

• 1 rkl spirulinaa

• ½ tl mustapippuria

• ½ tl cayennepippuria

• ½ tl rosmariinia

• ½ tl neilikkaa

RESEPTI

Paras tapa aktivoida autofagiaa eli elimistön puhdistusjärjes-

telmää on paastoaminen. Autofagian kannalta paras juoma 

onkin vesi. Joidenkin yrttien on kuitenkin osoitettu stimuloivan 

autofagiassa aktivoituvia polkuja (kuten AMPK).

Sekoita kaikki yrtit ja mausteet keskenään ja laita ne suureen 

uudelleen suljettavaan pussiin tai Mason-purkkiin. Säilytä 

sekoitusta kaapissa suojassa auringonvalolta ja kosteudelta.

Nauti teelusikallinen päivittäin (esimerkiksi aamuisin), 

kun olet paastolla. Sekoita 3–4 dl kuuman veden 

kanssa ja juo hitaasti nautiskellen. 
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YHTEENVETO

Ihmisinä olemme osa koko maapallon ekosysteemiä. 

Hygieniahypoteesin perusteella – joka tunnetaan nykyään 

paremmin ”vanhan ystävän hypoteesina” (engl. old friend 

hypothesis) – nykyaikainen elämäntapamme on vieraan-

nuttanut meidät luonnollisesta ympäristöstämme.264 Tämä 

on luonut diskrepanssin ekosysteemimme ja immuuni-

järjestelmämme välille, koska ihmiset eivät ole altistuneet 

taudeille riittävästi lapsuudesta asti. Vaikka allergioiden 

ja kroonisten tulehduksellisten tilojen määrä on noussut 

dramaattisesti, tämä epäsuhtainen altistuminen luonnon-

ympäristölle tai niin sanottu ”poissaolon epidemia” (engl. 

an epidemic of absence) on herättänyt paljon keskustelua 

tiedeyhteisössä.265 Vaikuttaa siltä,   että vähentynyt altis-

tuminen bakteereille, sienille ja viruksille (mikä johtuu 

puhdistusaineiden runsaasta käytöstä ja muista modernin 

elämäntavan tuomista tekijöistä) ei välttämättä ole meille 

pitkällä aikavälillä terveellistä. Toisaalta, vakavan epidemian 

aikoina ei ole vain viisasta vaan myös hyvin hyödyllistä kiin-

nittää enemmän huomiota henkilökohtaiseen ja kollektiivi-

seen hygieniaan: tietämättömyys ei tuo mukanaan autuutta, 

mutta tietoinen valmistautuminen voi sen tuoda. Tavallisen 

flunssan oireet (kuten aivastelu, kurkkukipu, nuha tai lievä 

kuume) eivät ole pelättäviä asioita, vaan ne tulee ymmärtää 

osana luonnollista puolustusmekanismia, jonka kautta 

elimistö pääsee eroon taudeista ja rakentaa immuniteettia.

Paras tapa suojautua uusilta taudinaiheuttajilta on tasapai-

nottaa elämäsi peruselementit: terve uni, monipuolinen 

ruokavalio, riittävä liikunta, asianmukainen stressinhallinta 

ja palautuminen, vähentynyt alkoholin ja savukkeiden käyttö, 

positiiviset elämänkatsomukset ja mahdollisten ravitsemus-

puutteiden korjaaminen. Epidemiat ovat loistava tekosyy 

muuttaa elämäntapoja paremmiksi. Hyvin toimiva immuuni-

järjestelmä heijastelee elimistön kokonaisterveydentilaa. 

Terve ihminen on erilaisten elämänmuotojen ekosysteemi, 

joka elää tasapainossa toisten ja ympäristönsä kanssa. 

Avainsana on holobiontti – kokonaisuus muodostuu

isännästä (ihminen) sekä monista ihmisen sisällä ja ympä-

ristössä elävistä lajeista (kuten mikrobiomit) muodostaen 

yhdessä erillisen ja hyvin toimivan ekologisen yksikön.266

Parhaat suositukset lisäravinteista, ravintoaineista ja 

teknologisista työkaluista immuunijärjestelmäsi 

parantamiseksi ja mahdollisen influenssan torjumiseksi 
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