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Toidukiudude peamisel komponendil arabinoksülaanil on palju tervisele kasulikke 
omadusi. Nende hulka kuulub seedimise parandamine, immuunsüsteemi stimuleerimine 
ja lisakaitse vaenulike patogeenide ja nakkuste vastu.

Arabinoksülaan

Beetaglükaanidel on palju tervisele kasulikke omadusi, sealhulgas kolesterooli taseme 
alandamine, veresuhkru taseme stabiliseerimine ja immuunsüsteemi turgutamine, kui 
mainida vaid mõnda. Inimese immuunsüsteem peab beetaglükaane ekslikult võõrasteks 
sissetungijateks ning vabastab sellepärast hulga immuunsust tugevdavaid tsütokiine ja 
kaitsvaid ühendeid. Esialgsed uuringud näitavad, et beetaglükaanid võivad turgutada 
immuunfunktsiooni. 

Beetaglükaanid

Tärklis, kitiin, beetaglükaanid ja arabinoksülaan on kõik polüsahhariidid. Nad erinevad 
üksteisest lahustuvuse poolest. Teatud polüsahhariidid on tuntud oma immuunsust 
tugevdavate omaduste poolest, samuti võime poolest võidelda põletiku ja kasvajate 
vastu. Mustas pässikus on selliseid polüsahhariide rohkesti.

Polüsahhariidid

Musta pässiku vees lahustuvad ühendid

aitavad võidelda viiruste vastu, stimuleerida immuunsüsteemi, parandada ja tugevdada naha 
seisundit ning kaitsta UV-kiirguse ja vabade radikaalide poolt tekitatud oksüdatiivse stressi eest. 
Lisaks on see rikkalik igapäevast tervist ja heaolu turgutav lisand, mis on pungil antioksüdante, 
olulisi vitamiine, mineraale ning aminohappeid.

Etanoolis (alkohol) ekstraheerimise tulemusena tekib tinktuur, milles on kõrgem triterpeenide, 
stesteroolide ja ligniini tase. Need aga annavad mustale pässikule kõige imeväärsemad omadused, 
sealhulgas vähivastase toime, immunomoduleeriva toime ja rakkude taastumise hõlbustamise. 
Immuunsüsteemi modulatsioon aga on just see, mis on meile kõigile praegusel ajal eriti tähtis.

Vaadakem täpsemalt.

Kõik musta pässiku tõmmised ja teed ei ole valmistatud ühemoodi. 
Sõltuvalt kasutatud musta pässiku kogusest, valmistamise ajast ja 
temperatuurist võivad mõned neist olla palju kangemad. 
Kuumaveetõmmised on erineva melaniini, polüfenoolide, 
polüsahhariidide ja beetaglükaanide sisaldusega vastavalt sellele, 
kuidas need on täpselt valmistatud. Vees lahusutvate ühendite 
kompleksil on suur hulk potentsiaalselt kasulikke omadusi - need 

Must pässik - tee või tinktuur: kumb on parem?
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Asendamatud aminohapped on aminohapped, mida organism ei suuda piisavalt kiiresti 
oma vajaduste rahuldamiseks sünteesida ja seetõttu tuleb need saada toiduvalikust. 
Üheksa asendamatut aminohapet on isoleutsiin, leutsiin, lüsiin, histidiin, metioniin, 
fenüülalaniin, treoniin, trüptofaan ja valiin. Peale isoleutsiini on need kõik mustas 
pässikus olemas.

Asendamatud 
aminohapped, 
vitamiinid ja 
mineraalid

Fenoolühendid (tuntud ka polüfenoolidena) on suur rühm looduslikke orgaanilisi 
ühendeid. Kuigi suuremat osa fenoolühenditest on lihtne ekstraheerida nii etanoolis kui 
ka vees, on neid tõhusam ekstraheerida vees ja sellepärast oleme me lülitanud 
polüfenoolid vees lahustuvate ühendite hulka. In vitro peetakse paljusid polüfenoole 
antioksüdantideks, mis aitavad kaitsta meid vabade radikaalide tekitatud oksüdatiivse 
stressi vastu. Tuleks rõhutada, et mustas pässikus on hiiglaslik antioksüdantide 
kontsentratsioon suures osas just tänu fenoolühenditele.

Fenoolühendid

Sageli jäetakse kahe silma vahele see, et umbes 25% metsiku musta pässiku massist 
koosneb seene melaniinidest. Melaniin on koondnimetus kõigis elusorganismides 
sünteesitavate pigmentide rühmale. Mustas pässikus toimib melaniin seene raudrüüna, 
mis kaitseb pässikut UV-kiirguse eest. Mustas pässikus sisalduv melaniin on ainulaadne 
selle poolest, et lahustub vees looduslikus olekus. Melaniini tuleb tunnustada naha 
epidermise, üldise elujõu parandamise, samuti UV-valguse neelamise ning juuste ja naha 
terve pigmentatsiooni säilitamise eest. Melaniin on see, mis teeb musta pässiku 
vvälispinna (ja musta pässiku tee) mustaks.

Suur osa musta pässiku (innonotus obliquus) vee-ekstrakti viirusevastastest omadustest 
tuleneb just melaniinist ja melaniini-glükaani kompleksist. Teadlased on avastanud, et 
musta pässiku melaniini ja glükaani kompleksil on MT-4 rakukultuuris testitud viie 
seeneliigi seas suurim aktiivsus HIV-1 vastu. 
RahvusRahvusvahelises ravimseente ajakirjas (International Journal of Medicinal Mushrooms ) 
avaldatud uuring kinnitab oma järeldustes, et „mustast pässikust saadud melaniinil on 
toime paljude viiruste vastu nagu HIV-1 ja HSV-2 ja Lääne-Niiluse viirus, gripp, vaktsiinia 
ja ahvirõugete viirused“.

Seene melaniinid

Musta pässiku vees lahustuvad ühendid
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Ergosteroolperoksiidi kasulikud omadused aitavad toetada tervislikku immuunsüsteemi 
funktsioneerimist, rakkude jagunemist ja reageerimist põletikele. Uuringud on näidanud 
ka, et seentest saadud ergosteroolperoksiid aitab pärssida adenokarsinoomi 
vähirakkude kasvu.

Ergosteroolperoksiid

Lanosterool on tetratsükliline triterpenoid ja see on inimese kolesterooli eelkäijaid - 
ühend, millest pärinevad kõik loomsed ja seente steroidid. Üks steroidide tervistav 
omadus on nende võime vähendada keha poolt imendatava kolesterooli kogust.

Lanosterool

Inotodiool on tetratsükliline triterpeen / sterool, mis toetab rakkude tervislikku 
jagunemist ja muid funktsioone. Inotodioolil on raviv mõju toiduallergiate vastu. In vitro 
katsetes inimese kopsu aadenokartsinoomi rakkudega on tõestatud, et inotodioolil on 
ka antiproliferatiivseid ehk kudede kasvamist pärssivaid omadusi.

Inotodiool

Mõned steroolid funktsioneerivad sarnaselt kasulikele steroididele, vähendades 
põletikku. Mustast pässikust eraldatud steroolid on inotodiool, lanosterool ja 
ergosteroolperoksiid.

Steroolid

Betuliin on looduslikult esinev triterpeen, betuliinhape aga keemiline derivaat, milles 
alkoholirühm on asendatud karboksüülhappega. On teada, et betuliinhape on 
bioloogiliselt aktiivsem. Kaskedes on mõlemad olemas ja mõlemad esinevad 
kontsentreeritud kujul ka mustas pässikus. Mustal pässikul on mõningane võime muuta 
betuliin bioloogiliselt paremaks betuliinhappeks.

BetuliinhapeBetuliinhape on tuntud vähivastase toime poolest, sest see võib vallandada vähirakkude 
apoptoosi ehk programmeeritud rakusurma. Betuliinhappel on in vitro katsetes 
tuvastatud isegi malaariavastaseid omadusi. 

Betuliin ja 
betuliinhape

Triterpenoidid lahustuvad vees halvasti ja neid on tõhusam ekstraheerida etanoolis. 
Triterpeenid on sageli teiste keerulisemate kemikaalide nagu steroolide eelkäijateks. 

Triterpenoidid

Musta pässiku alkoholis lahustuvad ühendid
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See, mida me teame musta pässiku bioaktiivsete komponentide kohta on vaid jäämäe tipp.
 

Oluline on silmas pidada ka seda, et paljude komponentide lahustuvus sõltub temperatuurist ja 
rõhust. Kuigi mõned ühendid lahustuvad kergesti, vaatamata temperatuurile ja rõhule, tuleb teiste 
eraldamiseks mustast pässikust kasutada kõrgemat temperatuuri ja rõhku. Samas on võimalik ka 

see, et kõrge rõhk ja temperatuur võivad hävitada või kahjustada mõnda pässiku 
kasulikku komponenti. kasulikku komponenti. 

Me ei tea kõike

Must pässik on kaskedel elav parasiit. On hämmastav, kuidas see suudab terviklikuna, 
süstemaatiliselt ja sõltumatult end ravida ja kaitsta puu immuunvastuse eest. 

Mõned musta pässiku kasulikud omadused kattuvad, sõltumata lahustuvuse viisist ja seda võib 
sünergiliselt ära kasutada, ühendades mõlema maailma parimad omadused 

topelt-ekstraheerimise teel. 

Kaheastmelisel ekstKaheastmelisel ekstraheerimisel segatakse vee- ja alkoholiekstrakti tulemused "erilistel viisidel", 
et oleks võimalik pakkuda musta pässiku bioaktiivseid ühendeid praktiliselt kogu 

nende rikkalikkuses. 

Tuleb siiski olla ettevaatlik, liiga palju etanooli sadestab polüsahhariidid lahusest välja. 

Oma ärihuvide kaitseks ei saa me paljastada, kuidas me täpselt oma tooteid valmistame, aga 
seda võime küll öelda, et musta pässiku topelt-ekstraheerimise protsess (vees ja alkoholis) on 

keerulisem, kui te arvate!

Teame aga seda, et:
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