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Liigeseprobleemid ja füüsiline 
koormus
Siret Saarsalu, toitumisterapeut

Tavaliselt seostatakse suurt füüsilist 
koormust ja energiatarbimise piiramist 
madalama luutihedusega. Samas on 
täheldatud, et esteetilistel aladel nagu 
iluuisutamine, ballett või iluvõimlemine 
on madala kaltsiumitarbimise juures 
luutihedus siiski märkimisväärselt 
kõrgem kui teiste alade sportlastel või 
istuva eluviisiga inimestel. Tuleb välja, 
et suurem koormus luudele (nt kordu-
vad hüpped) aitab kaasa suuremale 
luutihedusele. Esialgu võib see tun-
duda mõistetamatu, aga samamoodi 
on kerge treening näiteks osteoartriidi 
konservatiivse teraapia lahutamatu 
osa. Küll aga võivad suured treening-
koormused liigestele koormaks olla 
ning oluline on seejuures teada, kuidas 
toitumisega oma liigeseid toetada. Vaa-
tame lähemalt, kuidas õige toitumise ja 
füüsilise koormusega liigeseprobleeme 
ennetada või leevendada.

Liikumine on üks teraapia osa

Füüsiline koormus kerge treeninguna 
on osteoartriidi konservatiivse teraapia 
lahutamatu osana väga levinud ning 
sõltumata vanusesest, haiguse poolt 
mõjutatud liigesest ja valu intensiiv-
susest vägagi soovitatud. Treeningu 
kasulikku mõju osteoartriidi puhul on 
kinnitanud mitmed süstemaatilised 
ülevaated ja metaanalüüsid. Seni on 
kõige rohkem uuritud põlve osteo-
artriiti, kuid vastavaid andmeid leidub 
ka mõnede teiste liigeste kohta (nt 
puusa- ja käeliigesed). Liikumine aitab 
leevendada valu ja parandada füüsilist 
funktsioneerimist. Kasu on täheldatud 
isegi tõsisemate juhtumite korral, kus 
patsiendid on olnud liigeseoperat-
siooni järjekorras. Treeningu mõju 
liigeseprobleemidele tihti alahinna-
takse. Tegelikkuses on see võrreldav 
osteoartriidi valuvastaste ravimitega, 
kuid samas on treeningu kõrvalmõjud 
tunduvalt väiksemad kui ravimitel.

Treeningu iseloom peaks aga lähtu-
ma konkreetse patsiendi probleemist 
ning olema individuaalne. Sobiv 
treeningplaan tuleks koostada ühiselt 
füsioterapeudi ja patsiendi koostööna. 

Enim soovitatakse tegelda aeroobika 
või mõne muu kergemat sorti vastupi-
davustreeninguga, teha harjutusi vees 
ning jõuharjutusi. Vastupidavustree-
ningu valikul tuleks kindlasti lähtuda 
oma tervislikust seisundist, võimalus-
test ning kehakaalust. Ülekaalulistel 
soovitatakse valida selline spordiala, 
mis liigeseid väga palju ei koormaks. 
Populaarsed on näiteks jalutamine või 
rattasõit, aga sobib ka sõudmine. Põlve 
osteoartriiti põdejatele on väga sobilik 
Tai Chi, mis on lihtne ja kõigile võime-
tekohane kehaline tegevus. Sellega 
tegelemist soovitab isegi USA reumato-
loogia ravijuhend. 

Värske süstemaatiline ülevaade soo-
vitab erinevaid treeningmeetodeid 
(jõu arendamine, venitusharjutused 
ning aeroobne treening) omavahel 
kombineerida, et liikuvust parandada. 
Jõutreeninguteks soovitatakse valida 
harjutused, mis aitavad tugevdada 
põhilihasgruppe (nt reie nelipealihas, 
niude-nimmelihas jne). Harjutuste vali-
kul saab kindlasti abi füsioterapeudilt. 

Lisaks valu leevendamisele ja füüsi-
lise funktsionaalsuse parandamisele 
aitab aeroobne treening koos sobiva 
toitumisega ka kehakaalu alandada. 
See on kindlasti väga oluline nendele 
liigeseprobleemide all kannatajatele, 
kes on ülekaalulised. Väiksem kehakaal 
koormab ka liigeseid vähem. Ülekaalu-
listele sobib ideaalselt näiteks vesivõim-
lemine.

Liigeseprobleemid spordis

Liigeseprobleeme esineb ka sportlastel. 
Mitmetel spordialadel on kaalukate-
gooriad ning üpris sagedase nähtusena 
on vaja enne võistlusi hakata kehakaalu 
langetama. Kaalulangetamise peri-
oodil võib ebapiisava valgutarbimise 
tagajärjel tekkida negatiivne lämmas-
tiku tasakaal, mis võib häirida lihaste 
tööd ning viia vigastusteni. Näiteks 
judoga tegelevatel sportlastel, kes enne 
võistlusi kiiresti kehakaalu alandavad, 
on täheldatud sagedamini vigastusi ja 
lihasfunktsiooni kahjustusi. Vähesest 
energiatarbimisest tingitud madal 
östrogeenitase, liiga väike valgutarbi-
mine või madal kaltsiumitase võivad 

soodustada näiteks pingemurde või 
nihestusi. Kehakaalu alandamiseks 
piiratakse tihti ka vedeliku tarbimist või 
soodustatakse higistamist, mis võib viia 
dehüdratatsiooni ehk vedelikupuuduse 
tekkeni. Vedelikupuudusest tingitud 
keskendumis- või koordinatsioonihäi-
red võivad samuti põhjustada luu- ja 
lihaskonna vigastusi. Seetõttu on vigas-
tuste või krooniliste liigeseprobleemide 
ennetamiseks äärmiselt oluline pöörata 
tähelepanu vedeliku tarbimisele ning 
toitumisele.

Vajalikud toitained

Liigeste tervise jaoks vajalikud põhi-
toitained on valgud, kaltsium, fosfor, 
tsink, C-, D- ja E- vitamiin. On leitud, 
et antioksüdandid C- ja E-vitamiin 
vähendavad põletikuliste tsütokiinide 
taset ning pidurdavad nende tootmist. 
Seeläbi aitab C-vitamiin vähendada 
kõhre kadu ja pidurdada liigesehaiguse 
progresseerumist, vitamiinipuuduse 
korral aga on kõhre süntees ja taastu-
mine pärsitud. C- ja E-vitamiin toetavad 
teineteise toimet kõhre taastamisel. 
D-vitamiini soovitatakse alternatiivse 
teraapiana, kuna ta mõjutab mehaa-
nilisi (nt reie nelipealihase nõrkus) ja 
biokeemilisi (nt tsütokiinid) tegureid, 
mis osalevad osteoartriidi tekkes. Reie 
nelipealihase nõrkus on osteoartriidi 
varajane sümptom, mõjutades kõhre 
kadumist ja vähendades liigese pin-
getaluvust ja vastupidavust löökidele.  
On leitud, et olulist rolli mängivad ka 
B-grupi vitamiinid (B
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5
- ja B

6
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miin), A-vitamiin, K-vitamiin, vask, boor, 
molübdeen, väävel ja räni. Puu- ja 
köögiviljad varustavad meid peaaegu 
kõikide vajalike toitainetega, mistõttu 
tasuks oma menüüs nende kogus üle 
vaadata. 

Ka rasvases kalas leiduvad oomega-
3-rasvhapped võivad liigestele hästi 
mõjuda. Oma põletikuvastase toime 
tõttu on neil rasvhapetel väga suur roll 
liigeste ja luude tervise säilitamisel. 

Toidulisandid

Lisaks tervislikule tavatoidule võib 
ka mõnedest toidulisanditest liige-
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sevalude korral abi olla. Tuntuimad 
on glükoosamiinsulfaat ja kondoit-
riinsulfaat. Glükoosamiin on sidekoe 
komponent, mis võib kõhre sünteesi 
soodustades aidata kahjustatud liigese 
taastada. Glükoosamiinsulfaadi kõrval 
on saadaval ka paremini omastatav 
ja tõhusam N-atsetüül-glükoosamiin. 
Kondoitriinsulfaat on glükoosamiiniga 
võrreldes vähem efektiivne, kuna oma 
molekuli suuruse tõttu ei läbi ta nii häs-
ti soolebärjääri või lihtsalt ei jõua kõhre 
rakkudesse. 

Eelisjärjekorras võiks aga tähelepa-
nu pöörata liigeste tervist toetavale 
toitumisviisile. Haiguse põhjustest ja 
ravivajadusest lähtuvalt tuleks kogu elu 
pidada sobivat dieeti ning lisaks sellele 
valida endale igaks päevaks sobiv füüsi-
line koormus.
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