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Toitumine ja krooniline valu 

Globaalselt on kehv toitumine suremuse peamine põhjus ja kõige olulisem modifitseeritav haigestumuse 

riskifaktor [6]. Kroonilist valu seostatakse suurenenud kehakaalu, multimorbiidsuse riski, 

suboptimaalsete toitumisharjumuste ja dieedi kvaliteediga [2; 5]. Joonis 1 võtab kokku seose toitumise 

ja kroonilise valu leevendamise aspektide vahel. 

Toitumise optimeerimine mõjutab kroonilist valu [6; 9; 10]: 

1. Toitumine võib parandada närvi-, immuun- ja endokriinsüsteemi funktsioone, mõjutades 

otseselt valu kogemusi. 

2. Kaalu langetamine või säilitamine vähendab koormust liigestele ja vähendab meta-põletikku. 

3. Toitumine ja kehakaal mõjutab krooniliste valudega kaasnevate muude krooniliste haiguste 

(nt südame-veresoonkonna haigused, diabeet ja halb vaimne tervis, sealhulgas ärevus ja 

depressioon) riski ja / või raskusastet. 

Esitatud teavet toetab 73 uuringut süstemaatilisest ülevaatest, milles uuriti mitmesuguste 

toitumissekkumiste mõju kroonilise valuga täiskasvanute enda poolt teatatud valu tugevusele 

[3]. Metaanalüüsiks sünteesitud leiud näitasid, et toitumissekkumised mõjutavad märkimisväärselt valu 

leevendamist [3]. 

 

Suboptimaalne toidu tarbimine võib olla tingitud mitmetest teguritest, [1] millele tuleb tähelepanu 

pöörata: 

 

1. Piiratud / vähenenud liikumisvõime ja funktsionaalne tugevus võivad mõjutada inimese võimet 

teha sisseoste ja valmistada süüa. 

 

2. Vaimse tervisega seotud kaasnevad haigused ja isoleerituse tunne (tavalised krooniliste valude 

korral) võivad põhjustada madala kvaliteediga toitude  tarbimist koos suurema söömismugavuse 

ja / või söögiaegade tähenduse puudumisega.  

 

3. Unepuudus, mis põhjustab ebaregulaarseid söömisharjumusi.  
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              Joonis 1. Seos toitumise ja inimesele tervikuna lähenemise viisi vahel valu leevendamisel.  

 

Näpunäited toitumiseks ja valu vähendamiseks 

1. Vähendage põletikku, mis aitab kaitsta keha oksüdeerivate kahjustuste eest: polüfenoolid on ühendid, 

mida leidub puu- ja köögiviljades [7]. Polüfenoolidel on antioksüdantsed ja põletikuvastased omadused 

[17]. Valu võimaliku ägenemise tõttu võib olla raske kasutada laia valikut värskeid ja värvilisi puu- ja 

köögivilju toitude valmistamisel.   

Praktilised nõuanded patsientidele: Kasuta erinevaid külmutatud köögiviljasegusid, mida saab hõlpsalt 

lisada  panni – või pajaroale. Neid on lihtne ja kiire kasutada ning neid saab säilitada pikka perioodi 

jooksul , mis vähendab poes käimise vajadust. Külmutatud puu- ja köögivili on ka tervislik valik, kuna 

need säilitavad oma toiteväärtuse. Proovige igal nädalal erinevat tüüpi puuvilju ja lisage ka külmutatud 

puuvilju (nt marjad). Vähendatud soolaga konserveeritud köögivilju (nt tomatid ja läätsed) võib lisada ka 

sellistesse roogadesse nagu hautised ja pastatoidud. Igal põhitoidukorral peaks olema eesmärk, et pool 

taldrikust oleks kaetud köögiviljadega, samuti proovige köögivilju suupistetena kaasa võtta.  
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2. Hea kvaliteediga rasvad: nii omega-3 rasvad kui ka oliiviõli aitavad vähendada põletikku ja tugevdada 

immuunsüsteemi [14]. 

Praktilised nõuanded patsientidele: Omega-3 tarbimise suurendamiseks kasutage rasvast kala (nt lõhe ja 

sardiinid), linaseemneõli või rapsiõli, linaseemneid ja kreeka pähkleid. Eesmärk on vähemalt 2-3 

portsjonit rasvast kala nädalas. Extra-virgin oliiviõli saab kasutada toidu valmistamisel alates  

praadimisest kuni röstimiseni ja seda saab kasutada ka salatikastmete valmistamisel. Vähendage 

küllastunud ja transrasvade, näiteks või, töödeldud ja kaasavõetavate toitude ja hüdrogeenitud taimsete 

õlide söömist ja piirake polüküllastumata rasvade, näiteks päevalille- ja saflooriõli tarbimist.  

Kalaõliga toidulisandid: kalaõliga toidulisandeid on laias valikus. Küsige nõu toitumisnõustajalt, 

dieetarstilt või meditsiinitöötajalt enne suurtes annustes kalaõli sisaldavate toidulisandite kasutamist. 

Tõendid viitavad sellele , et 3000 mg omega-3 3-kuulise perioodi jooksul aitab valu vähendada, eriti 

reumatoidartriidi korral [14]. Kalaõliga toidulisandid sisaldavad EPA ja DHA (kahte tüüpi omega-3) 

kombinatsiooni. Oluline on tagada, et EPA / DHA suhe oleks ≥ 1,5. Kui võtate kalaõliga toidulisandeid, 

siis kasutage hea kvaliteediga kaubamärki, mis sisaldab suures annuses omega- 3. 

3. Vitamiinide ja mineraalide puuduse ennetamine: Valu all kannatavate inimeste tavaliste 

mikrotoitainete puuduste hulka kuuluvad D-vitamiini, B12-vitamiini ja magneesiumi puudus. D-vitamiin, 

mis pärineb peamiselt päikesevalguse toimest, on antioksüdant ja seotud lihaste väsimusega [15]. B12-

vitamiin mängib rolli valuga seotud neuroloogilistes protsessides [4]. Magneesium on seotud 

lihasspasmide, põletiku ja neuropaatilise valuga [8]. Mikroelementide puudus võib valu süvendada. 

Praktilised nõuanded patsientidele: tarbige laias valikus toitainerikkaid toite, et tagada vitamiinide ja 

mineraalainete vajaduste täitmine. Heaks allikaks on näiteks liha, kala ja piimatooted B12-vitamiini ning 

kala ja muna D-vitamiini jaoks, rohelised lehtköögiviljad ja täisteratooted on kõrge magneesiumi 

sisaldusega. D-vitamiini saab ka päikese käes viibides. Enamiku inimeste jaoks tagab 10-15-minutiline 

päike kätele ja jalgadele enamikel nädalapäevadel suurema osa D-vitamiini vajadusest. Kuid see sõltub 

mitmetest teguritest, nagu asukoht ja aastaaeg. 

Praktilised nõuanded arstidele: Dieetarstid peaksid regulaarselt hindama valu kannatavate inimeste 

toiduratsiooni, et vaegused tuvastataks varakult ja kõrvaldataks toitumisharjumuste muutmise kaudu. 

Mõnel juhul võib soovitada toidulisandit. Küsige nõu dieetarstilt või meditsiinitöötajalt. 

4. Vee tarbimine: dehüdratsioon võib suurendada valutundlikkust. Sellel võib olla ka muid tagajärgi 

tervisemõjudele, eriti vanemal elanikkonnal, nagu näiteks haavade halb paranemine ja kõhukinnisus 

[13]. Vesi on oluline toitainete ringluses ja jäätmete eemaldamisel, mis mõlemad võivad mõjutada 

paranemist ja valu. Janu aetakse sageli segamini näljaga ja kui inimesed joovad piisavalt vett, võib 

juhtuda, et nad tarbivad vähem toitu. 

Praktilised nõuanded patsientidele: Eesmärk on 2–3 liitrit päevas, kaasaarvatud väikesed sagedased 

joomised söögikordade vahel ja kõrgema veesisaldusega toitud, nt. supp, puuviljad ja vähendatud 

rasvasisaldusega jogurt. Täitke iga päev suur veepudel ja jooge see ära, et tagada eesmärkide täitmine.  
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5. Suurendage kiudainete tarbimist: kiudained on olulised õigeks seedimiseks ja tervisliku mikrobioomi  

ja kaalu säilitamiseks. Kiudude tarbimise suurendamisel on oluline suurendada ka vedeliku tarbimist. 

Kiud ja vedelik töötavad soole tervise edendamisel koos [11]. 

Praktilised nõuanded patsientidele: Täiskasvanud naised peaksid tarbima 25 g päevas ja täiskasvanud 

mehed 30 g päevas. Tarvitage täistera / täisteraleiba (2 viilu = 6 g), pastat (1 tass = 10 g), 

hommikuhelbeid (3/4 tassi = 4,5 g), psülliumkiudu (1 supilusikatäis = 2 g), kliid (1 supilusikatäis = 2 g), 

seguköögivilju (1/2 tassi = 4 g), koorega puuvilju (1 õun = 2 g) ja 4 oasegu (1/2 tassi = 6 g). Võib soovitada 

kiudaineid. 

6. Vähendage ja piirake väga töödeldud toitude ja suhkru tarbimist: need toidud ja joogid sisaldavad 

palju energiat ja väga vähe (või üldse mitte) kasulikke toitaineid [12]. Need toidud võivad suurendada 

põletikku ja oksüdeerumist, mis võib suurendada valu. Nende toitude ja jookide suurem tarbimine 

põhjustab suuremat kehva tervise ja krooniliste haiguste, näiteks südame-veresoonkonna haiguste ja 

diabeedi tekkeriski [12; 16]. 

Praktilised nõuanded patsientidele: vahetage suhkruga joogid vee või maitsestamata mineraalvee vastu 

ja valige tervislikud käepärased suupisted, näiteks puuvilja-, köögiviljakangid või vähendatud 

rasvasisaldusega jogurt. Kaasavõetavate toitude asemel proovige kodus sagedamini süüa teha. See võib 

olla sama lihtne ja kiire, kui kaasavõetava toidu ostmine.  
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