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Kuidas sünnidefektide riski täiuslikumalt vältida 
 

Keegi meist ei ole valmis selleks, et ta laps võiks sündida arenguhälbega. Siiski sünnib 

Ühendkuningriigi Sünnidefektide Fondi andmetel üks kuueteistkümnest lapsest mõne vaimse 

või füüsilise kõrvalekaldega. Üldteada on ka fakt, et paljud rasedused lõpevad katkemisega. 

Kuigi tulevased vanemad arvavad, et „seda ju ometi minuga ei juhtu“, on statistilised andmed 

liiga kõnekad, et oleks võimalik neid eirata. Just seepärast on ülitähtis teadvustada võimalike 

sünnidefektide ohtu ning teadvustada, kuidas viia miinimumi igasugust riski, mis võib Su last 

ohustada. Tehes õigel ajal õiged sammud, võid olulisel määral suurendada eeldusi superterve 

lapse saamiseks.  

Kõige tähtsam faktor Sinu lapse arengus on Su toitumus eostamise hetkel. Nigel toiduvalik 

aeglustab lapse kiiret kasvuperioodi esimese kuue rasedusnädala jooksul, mil areneva lapse 

rakud jagunevad kõige kiiremini. Rakud paljunevad kahekordistudes – 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 

jne. Kui jääb välja kasvõi üks jada, siis võib nende üldarv sünnimomendiks olla tühine. 

On välja arvutatud, et kui rakud raseduse varajases staadiumis ei kahekordistu, võib see 

põhjustada erisusi lapse kaalus 3,5 kilost 2,5 kiloni. Teine põhjus on, et madala sünnikaaluga 

lapsed (2,5 kg ja väiksemad) omavad suuremat riski arenguhäireteks, näiteks neuroloogilisi 

defekte esineb just selles kaalugrupis lastel kolm korda sagedamini kui normkaaluga laste 

seas (3,5–4 kg). 

Arvestades fakti, et enamik naisi isegi ei tuvasta oma rasedust mitme nädala jooksul pärast 

eostamist, peaks optimaalne toitumine olema lapse sünniriskide vähendamiseks ideaalne 

lähtepunkt. Toitumine on küll võtmeküsimus, kuid ka vitamiinide ja mineraalainete tarbimine 

eostamisperioodil võib vähendada mitte üksnes neuraaltoru defekte (nagu nt spina bifida), 

vaid ka teisi sünnikahjustusi. 

Mis tahes toitainete puudus emal võib põhjustada temas kasvava loote arengurikkeid. Oleme 

siinkohal välja valinud võtmevitamiinid ja -mineraalid, mis on tuvastatud kui kõige 

märkimisväärsema mõjuga ained. Siiski, nende lisaainete tarbimine üksikult ja teistega 

tasakaalustamatult võib omakorda probleeme tekitada. Parim viis oma lapse kaitsmiseks 

sünnikahjustuste eest on tervislik ja tasakaalustatud toitumine. Teises osas toodud 

rasedusaegse toitumise ja lisaainete vajaduse kava pakub välja ideaalse programmi nii 

rasedusperioodiks kui ka raseduse eelseks ajaks, mil alles planeerite lapsetegu. Arukas on nii 

enne kui raseduse perioodil loobuda ka alkoholist ja suitsetamisest, sest neil on samuti oma 

osa sünnikahjustuste tekkimisel. 

 

SELJAAJUSONGA TEKKE ENNETAMINE FOOLHAPPEGA 

 

Foolhappe tähtsus rasedusele avastati esmakordselt 1970. aastal, kui dr Richard Smithells 

teadvustas seose folaadi (s.o foolhappe looduslik vorm) puuduse ja seljaaju songa vahel –

kaasasündinud kahjustus, mille puhul selgroog on sünniks puudulikult suletud, s.o sagedane 

püsiva neuroloogilise kahjustuse põhjustaja. Alles 20 aastat hiljem võeti dr Smitthellsi tööd 

tõsiselt ja siis, 1992. aastal, soovitasid USA ja Ühendkuningriikide valitsused esmakordselt 

toidulisandit, öeldes, et sünnitusealine naine peaks tarbima 400 mcg foolhapet päevas, mida 

on raske saada ainuüksi toiduga. See on üleüldse esimene katse murda tavameditsiini 

uskumust, et tavatoitumisest saab kõik vajaliku.  

1998ndal astus USA valitsus sammukese edasi, kehtestades leiva- ja pastatoodete  

kohustusliku rikastamise foolhappega.  Sellest ajast on seljaaju songa ja teisi närviteede 



defektide (NTD) arv ligi 20% langenud. Tulemused on suurendanud survet Briti valitsusele 

samasuguse poliitika ellukutsumiseks ja tervishoiuameti poolt avaldatud raport kinnitas 2000. 

aasta juulis, et rikastatud jahu vähendab Suurbritannias neuraaltoru defekte 41%. Ainuke 

probleem on selles, et foolhape võib skisofreenikutel esile kutsuda vastureaktsiooni, mistõttu 

tuleks tõsiselt kaaluda selle massilist rakendamist kogu elanikkonna hulgas. 

Foolhape kuulub vitamiini B perekonda, mis mängib üliolulist rolli rakkude jagunemisel loote 

arengus. Sama kehtib neuraaltorude kohta, mis arenevad välja raseduse esimese 28 päeva 

jooksul, sageli enne kui naine üldse tajub, et on rasestunud. 

Piisava koguse foolhappe tarbimine vähendab nii sünnikahjustuste riski kui raseduse 

katkemist ning hoiab ära enneaegse sünnituse ja madala sünnikaalu. Parimad allikad 

foolhappe saamiseks toidust on rohelised lehtköögiviljad, täisteratooted (pruun riis, rukkist 

või täisterajahust leib-sai), maks, piim ja lõhe. Päikesevalgus, kuumus ja happeline keskkond 

hävitavad kergesti foolhapet, seetõttu on raske toidust piisavat kogust kätte saada, kui me just 

ei söö väga värsket või toortoitu. Foolhappe looduslikku vormi folaati toodavad ka meie 

seedetrakti „sõbralikud“ bakterid. Kuid antibiootikumide ületarbimine võib need bakterid 

hävitada ja see omakorda võib põhjustada folaadi defitsiiti. Foolhape on folaadi sünteetiline 

vorm, mis kuulub vitamiinide koostisse ja on uuringute põhjal kaks korda tõhusam kui toidust 

saadav ekvivalent. 

Kuigi Terviseamet soovitab kõigi noorte naiste päevaseks koguseks 400 mcg (meie soovitus 

on tarbida enne ja raseduse ajal 600 mcg), on keskmine päevane tarbimine Suurbritannias alla 

200 mcg. Raseduse ajal tarvitab loode oma kasvuks ära kogu foolhappe varu ning selle 

puudujääk ei pruugi tekitada emas märgatavaid sümptomeid. Seega, et kindlustada endale 

piisav foolhappe kogus, on soovitatav selle lisatarbimine, mis omakorda tasakaalustab kõigi 

teiste oluliste vitamiinide ja mineraalide olemasolu (lisaainete kohta vt detailsemalt ptk 12). 

Ameerika toitumisala biokeemik dr Carl Pfeiffer ütleb: „Paljud naised, kellel on rasedus 

katkenud, oleksid olnud võimelised kandma oma last edukalt sünnituseni, kui nad oleksid 

lisaks tarbinud foolhappe preparaate“. 

 

MINERAALID, MIS ANNAVAD LAPSELE TERVISE 

 

Teine toitumises peituv võti sünnikahjustuste ennetamiseks on mangaan. Ühes Istanbuli 

uurimuses mõõdeti mangaani kontsentratsiooni emade ja beebide juustest. Kaasasündinud 

väärarengutega laste juustes oli märkimisväärselt madalam mangaani sisaldus, nagu ka nende 

emadel. See viitab faktile, et mangaani puudus võib olla teine sünnikahjustuste tekke põhjus. 

Madal tsingikogus võib samuti rasedusele negatiivset mõju avaldada. Uurimus näitab, et 

tiinetel loomadel, kellel on tuvastatud oluliste mineraalide defitsiit, esineb rohkem surnult 

sündinud järglasi või erinevaid sünnidefekte nagu aju väärareng, kahjustunud 

immuunsüsteem, suulaelõhe või kuse-suguelundite väärareng. Surrey Ülikooli uurimuses 

tuvastati, et normaalse raseduse kuluga ja terve lapse sünnitanud naistel oli tsingi tase oluliselt 

kõrgem kui neil, kellel esines probleeme (kaasa arvatud sünnikahjustusega lapse sündi). Kuna 

tsingi tase võib rasedusperioodil kahaneda kuni 30% (kahtlemata uue olevuse ülesehitamise 

vajadusest tingituna), siis piisava koguse kindlustamine raseduse eel ja ajal on ülioluline. 

 

 

VITAMIIN A: KAS PEAKS OLEMA ETTEVAATLIK? 

 

Oled ehk kuulnud, et raseduse ajal on vitamiini A võtmine ohtlik, kuid tegelikult oleneb see 

sinu elukohast. Mõned Briti toidulisandite tootjad jätavad selle tahtlikult oma retseptidest  

välja. Samas rahastab UNESCO arengumaade rasedate varustamist vitamiiniga A, et hoida ära 



nende laste sündimist pimedana. Ja kui olete lapseootel USAs, on soovitatav vitamiini A 

tarbimine 5000 IU, Austraalias isegi 10 000 IU päevas (1 IU = 0.3mcg retinooli) 

Millest nii palju erinevusi? Mure liigse vitamiini A pärast tuleneb kahest põhjusest. Esiteks 

juhtumist, mil üks naine sõi rasedana ülisuurtes kogustes maksa, mis on üks rikkamaid 

vitamiini A allikaid, ning sünnitas väärarenguga lapse. Teiseks, akneravim Roaccutane kohta, 

mille koostises on vitamiini A sünteetiline vorm isotretinoon, on tuvastatud, et see on 

arenevale lootele ülimalt mürgine. Nii mürgine, et enne kui seda ravimit naisele määratakse, 

peab ta andma allkirja ravimi kasutamise lõpetamiseks, juhul kui ta peaks rasedaks jääma. 

Siiski on vitamiin A raseduse ajal lapse arengule tähtis, tagamaks terved silmad, süda ja 

reproduktiivsüsteem ning uurimused on näidanud, et naistel, kes võtavad lisaks  

multivitamiini, mille koostises on ka vitamiin A, esineb vähem sünnikahjustuse juhtumeid. 

Tähtis on võtta õige kogus, mitte üleliia palju. Asja teeb segaseks fakt, et vitamiini A esineb 

kahte liiki – retinool, mida sünteesitakse loomsest allikast nagu maks ja kalamaksaõli, ja 

taimne vorm beetakaroteen, mis pärit näiteks porgandist ja maguskartulist. Pigem tasub 

eelistada retinooli kui beetakaroteeni, mis võib suurtes kogustes ohtlikum olla. Niisiis, 

sünnitusealistel naistel ei ole arukas võtta üle 10 000 IU päevas, kui just arst või 

toitumisterapeut teisiti ei määra. Kuna kalamaksaõli on samuti rikas retinooli poolest, siis 

kontrollige alati enne selle tarbimist etiketilt retinooli täpset sisaldust. Tugevatoimeline vorm 

sisaldab harva rohkem kui 2640 IU (800 μg) retinooli – lihtsamalt öeldes, raseduse eel ja ajal 

ärge võtke üle nelja kalamaksaõli kapsli päevas. (Eesti uued toitumissoovitused annavad 

päevaseks suurimaks ohutuks annuseks 3000 μg rasedale (10000IU)) 

 

DOWNI SÜNDROOMI RISKI VÄHENDAMINE 

 

Downi sündroom on kromosoomihäire, mis tekib viljastamisest kahjustatud munaraku või 

spermatosoidiga. Seda esineb rohkem eakamate vanemate lastel, kuna nad on kauem 

mõjutatud keskkonnareostusest ja ebatervest elustiilist (stress, alkohol, vale toitumine jne). 

Naistel kahaneb vanuse suurenedes ka munarakkude kvaliteet, mis omakorda  toob kaasa 

suurema võimaluse Downi sündroomiga lapse saamiseks.  

Kuid siiski, vaatamata teie või teie partneri vanusele võite viia miinimumi kõik riskid, mis 

ohustavad teie keha (lugege 3. ja 4. ptk) ja tõsta maksimumini kõike, mis teie tervist parendab 

(võttes arvesse kõiki selle raamatu soovitusi). Suurenenud kogus naturaalset ainet, mis tekib 

organismis iseenesest ning mida nimetatakse homotsüsteiiniks, võib samuti soodustada 

Downi sündroomiga lapse sündi. Selle aine kontrolli all hoidmisest ja vähendamisest on juttu 

6. peatükis. 

Kuid uuringutega on tõestatud, et isegi Downide IQd võib optimaalse toitumisega 10-25 

punkti võrra tõsta. See tähendab, et varasema sügava õpiraskusega lapsed on võimelised  

käima normaalkoolis. Selle kohta lugege lisa Patricku raamatust „Optimaalne toitumine aju 

tervise jaoks“. 

 

TOITUMISE TÄHTSUS AJU ARENGUS 

 

Aju on inimolendi kõige keerulisem ja ühtlasi ka kõige haavatavam osa. See vaid 1300 

grammine õrn riistvara tarbib ära peaaegu poole kogu energiast, mille saame toidust 

puhkeseisundis (ja kuni kolmandiku, kui oleme aktiivsed). Kasvaval lootel arenevad aju 

närvirakud, mida nimetatakse neuroniteks, väga kiiresti ning 20. nädalaks on teie veel 

sündimata lapsel sama palju neuroneid kui teil endal. Ja siis algab juhtmete ühendamine. Iga 

neuron peab ühenduma teiste neuronitega, saates välja hargneva puuvõra taolisi harusid. Seda 

protsessi nimetatakse arborisatsiooniks. Iga neuron ühendub umbes 10 000 teise neuroniga, 

moodustades tähelepanuväärselt keerulise ja seotud võrgustiku. See on meie intellekti keskus. 



Arborisatsiooniprotsess on teadlastele siiani mõistatuseks jäänud. Sisaldades mõlemat – 

DNAs sisalduvat geneetilist infot ja tagasisidet läbi aistingute, areneb vastsündinud lapse 

intelligents kiiremini kui ühelgi teisel elusolendil. 

Arborisatsioon toimub raseduse lõpuni ning jätkub kogu lapsepõlve, eriti aga lapse varases 

elustaadiumis. Arvatakse, et toitumine mängib aju arengus tohutu suurt osa, kuigi selle 

testimine on moraalsetel ja eetilistel põhjustel võimatu. Näiteks tsink soodustab DNA teket, 

tsingi antagonistid (vastu töötajad) nagu plii ja kaadmium aga pidurdavad arborisatsiooni kuni 

10%, see on loomkatsete käigus kindlaks tehtud. 

Beebide toitumisest ja aju arengust on teada, et väikese sünnikaaluga lastel on kindlad 

mahajäämuse märgid, mis väljenduvad halvas koordinatsioonis ja aeglases reageeringutes 

ärritajatele. Soomes läbi viidud ajukahjustusega patsientide uuringus tuli ilmsiks 

märkimisväärselt suur arv sünnieelse päritoluga primaarse tserebraalkahjustuse juhtumeid. 

Pea ümbermõõt sündimisel on sealjuures otsustava tähtsusega.  

Väiksema tähtsusega on madala sünnikaalu ja kehvema kehalise arengu seos intellektiga  - 

vaatamata erinevale õpikeskkonnale on kõrgema sünnikaaluga kuueaastaste laste 

intelligentsus kõrgem. 

 

RAVIMID, MIDA VÄLTIDA RASEDUSE  EEL JA AJAL 

 

Väga vähesed ravimid on raseduse ajal turvalised, kui üldse nii saab öelda. Loomkatsed 

näitavad, et 70% inimesele ohtlikest humaanravimitest on testitud primaatidel, närilistel 

testitute arv on isegi suurem. Lisaks sellele ei ole enamikku ravimeid kunagi testitud 

kliinilistes katsetes rasedate naistega, mis on eetilistel põhjustel mõistetav. Seepärast ei olegi 

sageli teada, kuidas sündimata laps neile reageerida võib. 

Ravimid on sageli väikese molekulaarkaaluga, mis tähendab, et nad võivad väga kergesti 

läbida platsenta ja jõuda lootesse. Unerohu ja rasedusaegse iivelduse ravimina kasutatud 

talidomiid (mis põhjustas sünnidefekte) paljastas kogu tõe eksiarvamusest, et platsenta kaitseb 

loodet ema poolt võetavate ravimite eest. Ometi arvab enamik inimesi, et selletaolised 

ravimid erinevad totaalselt unerohtudest, valuvaigistitest ja rahustitest. Kuigi need ei põhjusta 

nii drastilisi tagajärgi kui talidomiid, on nad siiski mürgised ained, millega sündimata laps 

kohaneda ei suuda ning neid tuleks võimalusel vältida. 

Heategevusliku sünnieelse toetusfondi Foresight järgi on naistel, kes võtavad kolm nädalat 

enne viljastumist ravimpreparaate tuvastatud suurem risk areneva loote kromosomaalseks 

patoloogiaks. 

 

KAS VALUVAIGISTID ON OHUTUD? 

 

Aspiriin kuulub salitsülaatide perekonda, mida kasutatakse mittesteroidsete põletikuvastaste 

ravimitena, siia kuulub ka ibuprofeen. Arstid määravad paljudele naistele aspiriini 

vähendamaks nurisünnitusi või preeklampsiat (seisund, mil vererõhk tõuseb ohtlikult kõrgeks, 

kujutades ohtu mõlemale, nii emale kui beebile). Uuringud kinnitavad, et naistel, kes tarbivad 

madalaid doose, esineb vähem surnult sünde või pre-eklampsia teket. Samas, hilisemad 

uuringud on tõestanud, et naistel, kes tarbivad mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid, 

esineb 80% rohkem tüsistusi raseduse kõige ohtlikumas, varases staadiumis. Varasemad 

uurimistööd on tõestanud ka seda, et esimeses raseduspooles aspiriini tarvitanud emadel 

sünnivad lapsed, kellel on märkimisväärselt madalam IQ ja madalam keskendumisvõime. 

Sellepärast on meie nõuanne pöörduda juba enne rasedaks jäämist arsti või 

toitumiskonsultandi poole, et selgitada välja mistahes valu põhjus, mille leevendamiseks võite 

vajada valuvaigisteid. Kui esineb preeklampsia riski, järgige selle vähendamiseks 



toitumisstrateegiat (vt lk 135). Hoiduge samuti paratsetamoolist. Sageli peetakse ohutuks 

valuvaigistit, mille puhul on leitud seoseid rakumutatsioonidega nii loomadel kui inimestel.  

Ja isegi kui te ise ravimeid ei tarvita, võib mistahes teie partneri tarvitatav ravim eostamise 

ajal lapsele mõjuda. Näiteks tuntud morfiini derivaat kodeiin võib kanduda spermaga naise 

suguelundisse ja põhjustada kaasasündinud väärarenguid. 

 

RAHUSTITE JA UNEROHTUDE OHUD 

 

Bensodiasepiin, mida sageli kirjutatakse välja rahustina, võib raseduse varases staadiumis 

kahjustada aju ja närvisüsteemi, see võib päädide laste väärarengute ja vaimses alaarenguna. 

Ohtu kujutavad ka antidepressandid – Prozakit tarvitavate naiste lastel on suurem risk 

kaasasündinud hälvete suhtes. 

Ajule mõjuvad rohud nagu rahustid, unerohi ja alkohol mõjutavad ka menstruaaltsüklit ja 

rasedust kontrollivate hormoonide sekretsiooni. Pärast ovulatsiooni muutub folliikul 

(munasarjas asuv põieke, millest munarakk vabaneb) kollakehaks, mis toodab hormoone 

raseduse säilitamiseks esimesel kaheksal nädalal. Kui ravimid häirivad folliikulite arengut 

stimuleerivate hormoonide tegevust, siis see põhjustab nurisünnituse. 

 

RAVIMITE TOKSILISUSE VÄHENDAMINE TOITAINETEGA 

 

Isegi kui ravimid tunduvad ohutud, võib nende sünergiline mõju kahe või rohkema droogi 

koosmõjul (ja need võivad olla näiteks kohv, alkohol, sigaretid või valuvaigistid) anda täiesti 

vastupidise reaktsiooni, eriti arenevale beebile, kelle immuunsüsteem ei ole veel formeerunud. 

Ravimid ja toitained mõjutavad samuti üksteist. Näiteks alkohol suurendab B-vitamiinide (ka 

foolhape on üks neist), tsingi ja magneesiumi eritumist, kõik need on aga oluliselt tähtsad 

defektideta ja terve lapse arenguks. 

Niisiis, kui peate regulaarselt ravimeid tarvitama, pidage enne rasestumist nõu oma arstiga, et 

leida parim viis ravile raseduse eel ja ajal. Või otsige alternatiivseid lahendusi. 

Toitumisteraapia võib teiste ravimivabade meetodite kõrval edukalt aidata ravida valu, 

põletikku, stressi, unetust ja depressiooni. Teised täiendavad teraapiad nagu homöopaatia või 

taimeravi võivad samuti loodet kahjustamata pikaajalisi lahendusi pakkuda. 

Ometi ei saa välistada, et mõned rasedad naised peavad raseduse ajal ravimeid kasutama. Kui 

kuulute selliste naiste hulka, saate võimalikku ohtu vähendada optimaalse toitumisega.  On 

leitud, et vitamiinide puudus suurendab isegi talidomiidisuguste mürgiste ravimite mõju. 

Vitamiinide A, B2, pantoteenhappe (B5), foolhappe, B12 ja E puudus suurendab talidomiidi 

tarbimisel sünnidefektide riski. Šveitsi arst Paracelsius: „Vaid annuse suurus teeb ravimist 

mürgi, vitamiinipuudus aga vähendab kogust, mida suudetakse taluda kõrvalmõjudeta.“ 

 

TEIE LAPSE TERVISE KAITSEKS 

 

Isegi kui raseduse eel ja ajal ebatervislikult toitunud emadel sünnivad täiesti terved lapsed, on 

neil hilisemas elus suurem kalduvus terviseprobleemide tekkele. Näiteks on neil suurem risk 

südamehaigustesse jääda. Teine uurimus väidab, et enne viljastumist ebaõigesti toitunud emal 

võib küll sündida normaalkaaluga laps, kuid sellel lapsel endal on suurem risk sünnitada  

alakaaluline laps. 

Niisiis on ülioluline toituda parimal võimalikul moel – tasakaalustatult ja nii vähe saastunud 

toitu tarbides kui võimalik –, seda mitte üksnes arenguhäireteta lapse kasvamiseks raseduse 

ajal, vaid ka mõeldes lapse tervisele pärast sündi ja läbi kogu elu. 

 

Kokkuvõtteks, et kaitsta oma sündimata last arenguhäirete eest: 



 

 Planeerige oma rasedust piisavalt varakult, andmaks endale ja oma partnerile aega 

optimaalseks toitumiseks ning vähendamaks juba enne eostamist selliste kahjulike 

ainete mõju nagu alkohol, tubakas ja ravimid (nii rekreatiivsed kui farmakoloogilised). 

 Alustage multivitamiinide ja mineraalainete võtmist, mis varustavad teid 600 mcg 

foolhappe, 10 mg tsingi ja 2 mg mangaaniga  

 Kindlustage end vajaliku vitamiini A kogusega, kuid ärge ületage 10 000 IUd. 

 Kui peate võtma mis tahes ravimeid, siis pidage silmas, et teie keha oleks optimaalselt 

toidetud, et viia igasugused toksilised kõrvalmõjud miinimumi. 

 

 

 

 


