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Reumatoidartriit (RA) on põletikuli-
ne haigus, mille korral haigestuvad 
väikesed liigesed ning vahel lisaks 
ka siseorganid. Haigusest võivad olla 
mõjutatud ka liigeste lähedased koed, 
nt limapaunad, kõõlustuped, lihased. 
RA  on autoimmuunhaigus, mille korral 
immuunsüsteemi rakud, mis peaksid 
kaitsma keha kahjulike „sissetungijate“ 
eest, hakkavad ründama keha enda 
rakke ja kudesid. Tegemist on krooni-
lise haigusega, mis kulgeb laineliselt, 
ägenemiste ja vaibumistega, ning seda 
ei saa välja ravida. RA võib muundada 
liigeseid juba mõne aastaga, enamasti 
on aga haiguse kulg mõõdukam. RA 
esineb 0,5 – 1 protsendil elanikkonnast, 
Eestis arvatakse olevat  umbes 14 000 
RA haiget.  Igal aastal haigestub üle 500 
inimese, naistel esineb seda sageda-
mini kui meestel.  RA võib alata juba 
varases lapsepõlves, lapsed moodusta-
vad haigestunutest 5%.1

Kuigi RA täpsed tekkepõhjused pole 
teada, on viimaste aastate teadusuu-
ringud kindlaks teinud mõned seda 
mõjutavad tegurid. On leitud, et RA 
tekkimises mängivad teatud rolli 
geenid. Usutakse ka, et geneetilisest 
soodumusest tingitud RA väljakujune-
mist mõjutavad oluliselt keskkondlikud 
faktorid, mille seast kõige olulisemat 
pole veel suudetud määrata.2 Küll aga  

peetakse näiteks suitsetamist üheks 
peamiseks RA vallandajaks neil, kellel 
on vastav geneetiline eelsoodumus.3,4 
Elustiilil, sh. ka toitumisel on oluline roll 
haiguse väljakujunemises. Näiteks on 
leitud, et nendel, kes joovad enam kui 3 
tassi kohvi päevas, on suurem tõenäosus 
haigestuda.4  Mõned teadlased on ka 
seisukohal, et haigusega võivad olla 
seotud hormonaalsed faktorid, kuna 
naistel esineb RA-d sagedamini kui 
meestel ning haigusseisund võib nais-
tel raseduse ajal paraneda, peale sün-
nitust ja imetamise ajal aga halveneda.2 
Uuringud on ka näidanud, et naistel 
esineb haiguse remissiooni (taandu-
mist) harvem kui meestel38 ning et RA  
haigestunutel on östradiooli (tugevai-
ma bioloogilise aktiivsusega naissugu-
hormooni) tase kehas kõrgem.37  Sa-
muti on leitud, et madal temperatuur, 
kõrge õhurõhk ja kõrge niiskuse tase 
suurendavad RA-st tingitud valulikkust.5 
Meie põhjamaine kliima näib selles 
mõttes ebasoodsana. Küll aga saame 
hoolimata sellest, et RA tekkepõhjused 
ei ole lõpuni selged, nimetatud haiguse 
leevendamiseks ja vältimiseks üht-teist 
ära teha, ning selleks ei pea tingimata 
lõunamaale elama kolima. Medikamen-
toosse ravi kõrval saavad meid aidata 
muutused elustiilis ja toitumises ning 
neid võimalusi ei tohiks kasutamata jät-
ta. Vaatlemegi nüüd lähemalt seoseid 
RA ja seedeelundkonna tervise vahel, 
tähtsamaid toitaineid, mida RA-haige 

keha vajab, ning toitumispraktikaid, 
mis on haiguse kontrollimisel edukaks 
osutunud.  

RA SEOS SEEDImISEgA
RA puhul mängivad rolli erinevad 
mikroorganismid ning nendesse naka-
tumine.  On leitud, et haiguse vallandu-
misele on 8-15% juhtudest eelnenud 
mingi infektsioon7 ning mikroobidevas-
taste ravimite tarvitamist on omakorda 
seostatud sümptomite leevenemisega, 
mõnel juhul isegi nende täieliku kadu-
misega8,9,10,11,12,17. Patogeensete mikroo-
bide kõrval tuleks rääkida ka sooles-
tikku alaliselt asustavast mikrofloorast 
ja selle tasakaalust, ehk siis seede-
elundkonna mikrofloora tasakaalutuse 
seostest  reumaatiliste haigustega.19  
Meie soolestikus on arvuliselt rohkem 
mikroorganisme kui kehas rakke, ning 
seda mikrofloorat mõjutavad oma-
korda geneetika, ravimite tarvitamine, 
toitumine ja stress.13 Soolestikku koloni-
seeriva mikrofloora mõju füsioloogiale 
ei osata veel  päris täpselt hinnata, kuid 
on teada, et selle tasakaal mõjutab 
tugevalt meie immuunfunktsiooni, 
toitumuslikku seisundit ja stressireaktsi-
oone, mängides olulist rolli ka haiguste, 
s.h. RA puhul14,15,17.  Muuhulgas on 
tuvastatud iseloomulikke muutusi 
RA-haigete väljaheite mikroflooras16,  
samuti on leitud, et RA-haigetel ilmneb 
rohkem peensoole bakterite ülekas-
vu, mis omakorda on seotud haiguse 
aktiviseerumisega.18 Pärast positiivseid 
muutusi soole mikroflooras on uurin-
gud tuvastanud RA-haigete seisundi 
paranemist.21,22 Ühes hiljutises uuringus 
saavutati haiguse aktiivsuse taandumi-
ne  pärast 8-nädalast laktobatsillilisan-
dite (L. casei 01) kuuri.46

Oma osa haiguse kulgu võib anda ka 
RA-haigetel esinev kõhunäärme en-
süümide ebapiisavast eritusest tingitud 
seedimise puudulikkus ja/või madal 
maohappe tase.88,89 Ühes uuringus 
tuvastati peaaegu pooltel RA-haigetel 
madal maohappe tase, ning selle tase-
me korrigeerimine tõi kaasa bakterite 
ülekasvu taandumise.90  

RA JA LEKKIV SOOL
RA-haigetel esineb lisaks muutustele 
soolestiku mikroflooras ka sooleseina 
suuremat läbilaskvust, mistõttu orga-
nismi võib jõuda rohkem antigeene 
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- kahjulikke kehavõõraid aineid ja osa-
kesi.23,24,25 Soole läbilaskvust võib põh-
justada krooniline põletik soolestikus, 
mis omakorda võib soodustada liigeste 
põletikku.26 Soolepõletikke võivad soo-
dustada nii reaktsioonid ebasobivale 
toidule kui ka bakterite poolt eritatud 
toksiinid,27 mittesteroidsed põletikuvas-
tased ravimid aga, mida RA-haigetele 
sageli välja kirjutatakse, võivad olu-
korda veelgi halvendada.28 Soolestiku 
suurenenud läbilaskvus bakteriaalsetele 
toksiinidele ja toidust pärit antigeeni-
dele võib aktiveerida immuunsüsteemi 
ning seeläbi liigeste põletikku ja nende 
degenereerumist soodustada.  

RA JA TOIDUTALUmATUS
On rohkesti andmeid selle kohta, et 
RA-haigete seisundit parandab teatud 
toiduainete eemaldamine menüüst.31,32

,33,35,36,39,40,41,42,47 Ning näiteks nn elemen-
taalne dieet (nimetatakse ka soolesti-
kule puhkuse andmise dieediks), mille 
käigus manustatakse inimesele vedelal 
kujul eelseeditud vajalikke baastoitai-
neid (aminohappeid, rasvu, suhkruid, 
vitamiine ja mineraalaineid), on RA 
sümptoome leevendanud, dieedi 
tulemused on olnud võrreldavad pred-
nisolooni manustamisega.  See  annab  
uurijatele alust arvata, et RA näol võib 
olla tegemist reaktsiooniga toidu an-
tigeenidele, ning et haiguslik protsess 
saab alguse just soolestikust.31  Samuti 
on olnud abi nn eliminatsioonidieedist, 
millega tehakse kindlaks konkreetse 
inimese jaoks probleemsed toiduained. 
Selle meetodiga on saavutatud seisun-
di paranemine 30-40 protsendil RA-
haigetest, kellest mõned on lõpetanud 
ravimite tarvitamise ning pärast seda 
elanud sümptomitevabalt 12 aastat 
või enamgi.35 On uuritud ka RA seoseid 
allergiatega. Allergiat põhjustava toi-
duaine tarvitamine seondub põletiku-
näitajate tõusuga veres,34,26 mis annab 
alust arvata, et ka allergilised reaktsi-
oonid annavad panuse põletiku süve-
nemisse. Ühes 2008. aasta uuringus 
võrreldi tavapärase veganluse (range 
taimetoitlus) ja gluteenivaba veganluse 
(gluteen on teraviljavalk, gluteenivaba 
dieedi puhul on menüüst reeglina välja 
jäetud nisu, rukis, oder ja kaer) mõju 
RA-le ning tuvastati just viimase kasulik 
toime nii RA-le kui ka kolesteroolitase-
mele. Selgus, et gluteenivaba veganlus 
vähendab põletikku ja ka nn halva ehk 
LDL kolesterooli ning oksüdeerunud 
LDL kolesterooli taset veres.47

RA JA TOITUDE VALIK
Samamoodi nagu teistegi haigussei-
sundite puhul saab RA leevendamiseks 
toidulaua korrigeerimisega palju ära 
teha.  

On andmeid selle kohta, et RA-haiged 
on saanud abi paastumisest. Juba mõni 
päev pärast paastu algust vähene-
vad liigesevalud, paistetus, liigeste 
hommikune jäikus ja teised artriidi 
sümptomid.48 Näiteks võrreldi ühes 
uuringus 7-päevase ketogeense dieedi 
(peamiselt rasvadest koosnev dieet, mis 
tekitab sarnaselt paastumisele kehas 
ketoosiseisundi)  ning paastumise mõju 
RA-le. Positiivne mõju tuvastati mõle-
mal juhul. Veres tõusis DHEA näitaja (nii 
meeste kui naiste neerupealiste poolt 
toodetav meessuguhormoon, mille 
madalat taset täheldatakse RA-haige-
tel) ning alanesid põletikunäitajad (IL-6, 
CRP, ESR), kuid paastumise tulemusel 
oli põletikunäitaja IL-6 langus suurem.49 
Paastumine vähendas ka sooleseina 
läbilaskvust. Kui aga uuritavad jätkasid 
pärast paastu laktovegetaarse dieediga 
(taimetoitlus, mille puhul on menüüs 
ka piimatooted), siis suurenes soole 
läbilaskvus taas.50  Kes soovib end paas-
tudes aidata, peaks terviseprobleemide 
vältimiseks kindlasti konsulteerima 
paastuspetsialistiga. Kuna aga lõpu-
tult paastuda pole niikuinii võimalik 
ning taas sööma hakates RA-haigete 
sümptomid taastuvad, tuleks paastu 
asemel uurida, missugune dieet kõige 
paremaid tulemusi annab.  

Erinevate taimetoidudieetide positiiv-
set mõju RA puhul on leitud mitmetes 
uuringutes. Märgatava paranemise 
on kaasa toonud näiteks väga madala 
rasvasisaldusega vegandieet (päeva-
sest energiavajadusest katsid rasvad 
tavapärase 25 – 30% asemel umbes 
10%).61 Ühes teises, 3,5 kuud kestnud 
uuringus, kus lisaks taimsele dieedile 
jäeti menüüst välja ka teraviljavalk 
gluteen, leiti, et võrreldes tavatoidul 
oleva kontrollgrupiga kogesid glu-
teenivabale vegandieedile pandud 
RA-haiged neli nädalat hiljem pa-
ranemist nii valulikkuse, paistetuse, 
hommikuse liigesejäikuse kui mitmete 
verenäitajate osas (CRV, leukogramm, 
erütrotsüütide settekiirus ). Dieedi 
mõju jätkus nendel, kes režiimist 
hiljemgi kinni pidasid, ka aasta pärast.51  
Peale vegandieedi katkestamist ning 
omnivoorsele dieedile üleminekut RA 
sümptomid taas süvenevad.59 Vegan-
luse pool räägib ka see, et põletikulise 

polüartriidi tekkimise ühe riskifaktorina 
on uuringutes välja toodud punase 
liha söömist,52 ning et RA-haigetel võib 
olla kasu paastumisest, millele järgneb 
vegandieet.62 Peale selle, et vegandieet 
elimineerib menüüst mõned tuntud 
allergeenid, on see ka kiudaineterohke 
ning parandab soolestiku mikrofloo-
rat.21,22 Positiivseid tulemusi on saadud 
ka taimse toortoiduga, mis on ensüü-
mide-, laktobatsillide- ja antioksüdanti-
derikas.59,60

Uuritud on ka Vahemeremaade dieedi 
mõju RA-le. Vahemeremaade traditsi-
ooniline dieet sisaldab palju värskeid 
juur- ja puuvilju, rikkalikult külmpres-
situd oliiviõli, täisteratooteid ja kaunvil-
ju, vähem punast liha ning rohkem kala 
jt mereande, jogurtit ja juustu. Selle 
dieedi positiivne mõju on väljendunud 
nii liigesepõletike vähenemises kui ka 
liigeste liikuvuse paranemises.53 Ning 
see võib tuleneda just tarbitavate ras-
vade eripärast. Nimelt võivad erinevat  
tüüpi rasvad eikosanoidide ainevahe-
tust mõjutades RA sümptomeid kas 
leevendada või süvendada. Eikosanoi-
did on bioregulaatorid, mida sünteesi-
takse lipiidide ainevahetuse käigus. Ne-
nde eluiga on lühike, neid toodetakse 
vähe, kuid nende bioaktiivsus on tugev. 
Eikosanoidid tasakaalustavad üksteist, 
kontrollides seeläbi pajusid füsioloogi-
lisi protsesse, nt. arterite kokkutõmbu-
mist, vereliistakute kuhjumist, kasvajate 
arengut, kaasasündinud immuunsust ja 
põletikke.54 Vahemeremaade dieet sisal-
dab vähe küllastatud rasva ning  vähe 
arahhidoonhapet, mis on põletikku 
tekitavate eikosanoidide prekursoriks 
ehk eelühendiks, ning selles dieedis 
sisaldub rohkem põletikuvastaste 
eikosanoidide prekursoreid GLA-d 
(gamma-linoleenhapet) ja ALA-d (alfa-
linoleenhapet).  Vahemeremaade dieeti 
kuuluvad külmaveekalad (makrell, 
heeringas, sardiinid, lõhe) sisaldavad 
rikkalikult EPA-d (eikosapentaeenhapet) 
ja DHA-d (dokosaheksaeenhapet), mis 
suurendavad organismis põletikuvas-
taste eikosanoidide moodustamist. 
Uuringute põhjal on järeldatud, et 
Vahemeremaade dieedil on põletiku-
vastane mõju, mis vähendab ka RA 
aktiivsust.58  

RA JA ANTIOKSüDANDID
On leitud seos RA ja antioksüdantide 
tarbimise vahel. Antioksüdandid on ai-
ned, mis pidurdavad rakke kahjustavate 
vabade radikaalide teket ja „rahustavad 
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maha“ juba tekkinud radikaale, millega 
aitavad ära hoida rakkude kahjustusi 
ehk oksüdatsiooni. Kui meie kehas 
on vähe antioksüdante, siis võivad 
vabad radikaalid kahjustada ka DNA-d 
ja tekitada mutatsioone, mis võivad 
anda oma panuse RA ilmnemisse ja 
selle kulgu.6 Antioksüdantse toimega 
mineraalid on näiteks tsink ja seleen. 
Vitamiinidest aga A- (ja selle eelaine 
beeta-karoteen), E-, C- ja Q-vitamiin. 
Samas on antioksüdantide mõju kohta 
tehtud uuringud andnud mõnikord 
vastuolulisi tulemusi, seda ka seoses 
RA-ga. On uuringuid, milles on jõutud 
järeldusele, et antioksüdantide tarbi-
misel ei ole haigusele olulist mõju,68,69,81 
teistes uuringutes aga on positiivne 
mõju selgelt nähtav. Näiteks on leitud 
seoseid puu- ja köögiviljade vähese 
tarbimise, C-vitamiini puuduse ning RA 
vahel.  On selgunud, et neil, kes saavad 
teistega võrreldes oluliselt vähem C-vi-
tamiini, oli  põletikulisse polüartriiti hai-
gestumise tõenäosus suurem.80 Ning 
et mitmed antioksüdantsed ensüü-
mid pärsivad RA-haigetel efektiivselt 
hapnikuradikaalide kahjulikku toimet.63  
Juveniilse, s.t. noortel inimestel esineva 
RA puhul on patsientide veres tuvas-
tatud madalat antioksüdantide (beeta-
karoteen, A-vitamiin, e-retinool, tsink) 
taset, ning nad on saanud abi vastavate 
toidulisandite manustamisest.64  Samuti 
on uuringud näidanud, et E-vitamiini 
ja teiste antioksüdantide tarbimine 
vähendab RA-haigetel oluliselt valu,63,65 
piisav A-vitamiini, C-vitamiini ja seleeni 
tarvitamine võib aidata võidelda oksü-
datiivse stressi vastu, ning foolhappe 
ja B

12
-vitamiini manustamine aitab 

neil, kes tarvitavad ravimina metot-
reksaati, vähendada sageli ettetulevat 
homotsüsteiinitaseme tõusu ja sellest 
tingitud terviseprobleeme. Nendel aga, 
kes tarvitavad kortikosteroide, on luu 
hõrenemise ennetamiseks abi kaltsiumi 
ja D-vitamiini tarvitamisest, ning raua 
tarvitamine aitab ennetada aneemiat.66  
Kollageeni kahjustumist ja põletiku-
vastaste eikosanoidide moodustumise 
vähenemist seostatakse samuti oksüda-
tiivsete kahjustustega ning seetõttu on 
loomulik, et antioksüdantide tarvitami-
ne on andnud positiivseid tulemusi nii 
RA ravis kui ka ennetuses.72,73  

D-vitamiin
D-vitamiin mängib RA puhul olulist 
rolli. Tegemist on steroidhormooniga, 
millel on nii immuunsust reguleerivad 
kui ka põletikuvastased omadused. 

Uuringud viitavad D-vitamiini puuduse 
seosele paljude autoimmuunhaiguste, 
s.h. ka reumatoidartriidi  esinemissa-
geduse tõusuga.74 Samuti on leitud, et 
Põhja-Euroopas, kus puutume vähem 
kokku päikese kui peamise loodusliku 
D-vitamiini allikaga, on inimeste veres 
D-vitamiini tase Lõuna-Euroopaga 
võrreldes madalam ning ka RA esine-
missagedus kõrgem. Samas on nende 
RA-haigete sümptoomid, kelle veres 
on D-vitamiini tase madal, olenemata 
elamispiirkonnast tõsisemad.75  D-vita-
miini tasemel võib olla ka otsene seos 
RA-ga seotud osteoporoosiga. Näiteks 
leiti 143 RA-d põdeva naise uurimisel 
(keskmine vanus 50,7 aastat), et kõige 
madalam D-vitamiini tase oli seotud 
haiguse kõige kõrgema aktiivsusega. 
Uuringu autorid arvavad, et RA-puhul 
võib olla tegemist D-vitamiini aine-
vahetuse häirega.76 D-vitamiini rolli 
RA puhul toetavad ka mitmed teised 
uuringud, kus on tuvastatud sarnaseid 
seoseid.77,78,79,82,83

Tsink
Sellel antioksüdantsete omadustega 
mineraalainel on oluline roll rohkem kui 
kolmesaja ensüümi töös. Just tsink on 
see, mis funktsioneerib ensümaatilistes 
reaktsioonides kõikidest mineraalidest 
kõige enam. Tähtis funktsioon on sellel 
mineraalil ka ensüümi töös, mis aitab 
linaseemnetest jt taimsetest allikatest 
saadavat oomega-3 rasvhapet keha 
jaoks vajalikeks eikosanoidideks muu-
ta.  RA-haigete kehas on täheldatud 
tsingipuudust ning see võib olla üheks 
põletikku soodustavaks faktoriks.85,86  
Patsiente, kes kasutavad RA raviks kor-
tikosteroide, võib ohustada tsingipuu-
dus, sest nende ravimite kasutamine 
vähendab tsingitaset  vereseerumis, 
suurendades selle väljutamist, mille-
le viitab tsingitaseme tõus uriinis.84 
Uuringud on andnud alust väita, et 
organismile vajalike antioksüdantsete 
mikrotoitainete hulgas võib eeskätt just 
tsingi manustamine aidata vältida RA 
väljakujunemist.86   

RA JA RASVHAPPED
Rasvad sisaldavad küllastatud ja 
küllastamata rasvhappeid, viimased 
omakorda mono- ja polüküllastamata 
rasvhappeid.

Polüküllastamata rasvhapped alfa-
linoleenhape  (ALA, esimene oomega-3 
rea rasvhapetest) ja linoolhape (LA, 
esimene oomega-6 rea rasvhapetest)  
on  asendamatud rasvhapped, mis 

tähendab, et keha neid ise ei tooda ja 
me peame neid saama toidust. Teisi, 
kõrgema astme polüküllastamata 
rasvhappeid, nt oomega-3 rea rasvhap-
peid EPA ja DHA, suudab inimorganism 
neist kahest asendamatust rasvhappest 
ise moodustada. Valmiskujul saame 
viimaseid aga kalast – näiteks lõhest, 
makrellist, heeringast, hiidlestast.

Oomega-6 rasvhapete tarbimist peaks 
piirama, sest tänapäeva toiduvalikus 
on oomega-3 ja oomega-6 rasvhapete 
vahekord nihkunud liigselt oomega-6 
kasuks. Meie esivanemate toidus oli 
oomega-3 ja oomega-6 vahekord ligi-
kaudu 1:2, kaasajal aga on see väideta-
vasti umbes 1:15 ja mõnikord isegi kuni 
1:24. Oomega-6 rasvhappeid on palju 
eeskätt päevalille-, viinamarjaseemne- 
ja maisiõlis ning teravilja ja loomsete 
jahudega toidetud loomade lihas. Nen-
de rasvhapete ületarbimine soodustab 
kehas põletikulisi protsesse.

Oomega-3 rasvhapete kasulikku mõju 
on uuritud ka seoses RA-ga ning leitud, 
et neid sisaldavate toidulisandite ma-
nustamine kombineerituna oomega-6 
tarbimise vähendamisega toob kaasa 
sümptomite leevenemise66,67,70,91,  sh ka 
valulikkuse vähenemise,92 ning võimal-
dab ühtlasi mittesteroidsete ravimite 
annuseid vähendada.67 Kliinilised tule-
mused ilmnesid mitte varem kui pärast 
12-nädalast lisandite tarvitamist, ning 
minimaalne EPA ja DHA doos oli kokku 
2.7 g päevas.92 Kasulikku toimet RA pu-
hul on näidanud ka kuningakepiõli- ja 
kurgirohuõlipreparaadid, mis on head 
gamma-linoleenhappe allikad ning mil-
lel on ka kerge põletikuvastane toime.71 
Oomega-3 rasvhappeid soovitatakse 
tarbida peamiselt kalarasvana, sest 
seemnetest saadavat rasvhapet ALA 
ei suuda organism alati piisavalt hästi 
põletikuvastasteks eikosanoidideks 
muundada.3 Sel juhul võib probleem 
peituda ka tsingipuuduses, mis mängib 
ALA muutmisel EPA-ks olulist rolli.

Kokkuvõte
Kuigi veel päris täpselt ei teata, mis-
sugused faktorid RA avaldumist kõige 
rohkem mõjutavad, võib toitumine sel-
le haiguse puhul olulist rolli mängida.  
Toitainetepuudust võivad soodustada 
mitmed tegurid, sh toiduvaliku tasa-
kaalustamatus, soolestiku seisundist 
tingitud imendumisprobleemid, haigu-
sest tulenev suurenenud oksüdatiivne 
stress, mis suurendab antioksüdanti-
devajadust, ravimite või stressi tõttu 



TOITUMISTERAAPIA

suurenenud toitainete väljutamine jmt.

RA puhul tuleks toiduvalik kriitiliselt 
üle vaadata ja see tervislikumaks 
muuta, välistada talumatust tekitavad 
toiduained ning hoolitseda selle eest, 
et menüü sisaldaks piisavalt antiok-
südante ja oomega-3 rasvhappeid. 
Vähendada tuleb oomega-6 rasvha-
pete tarvitamist, piirata lihasöömist 
ning suurendada taimetoidu osakaalu.  
Abiks on ka toidulisandite tarvitamine 
– antioksüdandid (eelistatult komplek-
sina), probiootikumid, EPA-d ja DHA-d 

sisaldavad kalaõlipreparaadid. Kindlasti 
ei teeks paha lasta vereproovist määra-
ta D-vitamiini tase kehas ning vajadusel 
seda korrigeerida. Kuna tervikliku pildi 
kokkupanek võib toitumisvaldkonnas 
vähem orienteeruva inimesele olla 
keeruline, soovitaksin julgelt konsul-
teerida toitumisterapeudiga. Spetsialist 
oskab soovitada toitumusliku seisundi 
kindlakstegemiseks vajalikke analüüse, 
konkreetse inimese jaoks kõige sobiva-
maid toidulisandeid, tervisliku seisundi-
ga sobivat dieeti ning leida ka regulaar-

set abi pakkuvat toitumisnõustajat, kes 
aitaks dieedile üleminekul ning selle 
tervislikkuse tagamisel ja tulemuslikku-
se jälgimisel. Toitumuslik lähenemine 
lisaks tavapärasele meditsiinilisele 
sekkumisele annab tõhusa võimaluse 
iseennast aidata ja saavutada rohkem 
kontrolli oma keha üle. Kindlasti tasub 
see proovimist!

Artiklis viidatud allikate üsnagi pika 
loetelu oleme ajakirjaruumi kokkuhoiu 
huvides viinud ajakirja kodulehele – vt. 
www.toitumisteraapia.ee .

Immuunsüsteemi tähtsaim eesmärk on 
kaitsta organismi välismaailmast pärit 
sissetungijate vastu, mistõttu oleme 
harjunud mõtlema immuunreaktsioo-
nist kui organismi kaitsest. Samas võib 
immuunsüsteem pöörduda ka inimese 
enda vastu ehk muutuda tema vaenla-
seks. Autoimmuunsus ongi olukord, kus 
immuunsüsteem ei suuda enam vahet 
teha oma ja võõra vahel ning kujuneb 
välja immuunreaktsioon iseenda kude-
de vastu.

Molekule, mille vastu immuunsüsteem 
oma reaktsiooni kujundab, nimetatakse 
antigeenideks. Enamik antigeene on 
valgud, mis oma bioloogiliselt ülesehi-
tuselt on sarnased nii viirustes, mikroo-
bides kui ka inimeses. Hoolimata sellest, 
et valke on väga mitmesuguseid, 
leidub neis alati ka sarnaseid amino-
happelisi järjestusi, sageli on ühtmoodi 
talitlevad valgud struktuurilt sarnased. 
Nii võibki juhtuda, et patogeense-
tes mikroobides leiduvad valgud on 
struktuuri või aminohappelise ehituse 
poolest sarnased meie enda valkudega 
ning tekib nn. autoimmuunne reakt-
sioon, kus inimese immuunsüsteem 
ründab iseenda rakke ja kudesid. Orga-
nismi enda vastu suunatud immuun-
reaktsioon võib põhjustada kroonilisi 

haigusi ning lõppeda isegi surmaga.

Autoimmuunhaigusi on mitmesugu-
seid. Tuntumad on näiteks liigeseid 
kahjustav reumatoidartriit, kesknär-
visüsteemi ründav hulgikoldeline skle-
roos (sclerosis multiplex) või pankrease 
insuliini tootvaid rakke hävitav lapseea 
suhkurtõbi. Sageli on ühel haigel mitu 
autoimmuunset haigust, või siis esineb 
lähisugulastel erinevaid autoimmuun-
seid haigusi. See kinnitab samade 
mehhanismide osalust nende haiguste 
tekkes. Kokku teatakse umbes 70–80 
autoimmuunset haigust, ilmselt aga 
kuuluvad nende hulka veel mitmed 
seni tundmatu patogeneesiga häired.

Autoimmuunsuse tekkimine on keeru-
line protsess, milles avaldub geneetilis-
te ja keskkonnamõjutuste koostoime. 
Kindlasti on autoimmuunhaiguste 
tekkes tähtis osa pärilikkusel, kuigi neid 
ei saa liigitada klassikaliste geneetiliste 
haiguste hulka. Arvatakse, et kui genee-
tilised tegurid loovad eelsoodumuse, 
siis keskkonnamõjutused toimivad 
sageli n-ö päästikuna, mille tagajärjel 
haigus vallandub. 

Kahjuks on veel paljuski ebaselge, 
kuidas keskkonnategurid haiguse 
tekkimist soodustavad. On teada, et 

autoimmuunhaiguste teket võivad 
mõjutada mõned ravimid, mitme 
niisuguse haigusega seostatakse ka 
viiruslikke ja bakteriaalseid infektsioone. 
Autoimmuunhaiguse kujunemist võib 
soodustada ka stress või trauma. Ühe 
teooriana on pakutud, et autoimmuun-
se protsessi aluseks on koes või organis 
tekkiv lokaalne stress. See annab 
omamoodi ohusignaali, mis kutsub 
esile immuunsüsteemi reaktsiooni. 
Stressi seostatakse ka hormonaalsete 
kõikumistega.

Risk haigestuda autoimmuunhaigus-
tesse on naistel märgatavalt suurem 
kui meestel, selle põhjuseks peetakse 
eelkõige naissuguhormooni östrogee-
ni. Ka võivad autoimmuunsete hai-
guste teket mõjutada teiste, eelkõige 
steroidsete hormoonide kõikumised.

Autoimmuunhaiguste praegune ravi 
tegeleb peamiselt tagajärgedega. 
Tuleviku eesmärk on paremini mõis-
ta, kuidas immuunsüsteem toimib ja 
kuidas sellised haigused tekivad. See 
avab uusi võimalusi neid haigusi ravida 
ja tõhusamalt vältida.

Allikas: P. Peterson. Autoimmuunhaigused: omad 
muutuvad võõrasteks. Immunoloogia. Eesti 
Loodus 09. 2003.
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