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Ema, ma kinkisin sulle
punased kõnnikepid

„E

ga ma ei kurvasta
oma haiguse üle sugugi, ” sõnab Irma
Nahkor. „Minu emal
oli ka osteoporoos, ta oli vajunud kohe
pisikeseks kokku. Tean, et suur osa
vanu inimesi on osteoporoosist nii
konksus, et neid ei ole nähagi enam.
„Oletan, et minu haiguse põhjuseks on
D-vitamiini puudus. Pole ma päevitaja
ega rannas käinud, olin ikka suvel tööl
– ega siis päikest ei näe.” Irma on
elukutselt jurist.
Nüüd on ta juba ka pensionil, kuigi
vist väga ei tahaks. „Natuke aitan tööga oma tütart,” viipab ta meie kohtumisele lendleva noore õblukese naise
poole.
Eks me oleme oma peres olnud
kõik sellised, pisikesed ja peened nagu
piitsavarred, sõnab Irma. Me teame ju,
et osteoporoos on habraste naiste tõbi.
Irma tütar Merit ütleb, et kuigi emal ja
vanaemal on olnud osteoporoos, ei ole
ta ise veel sellele mõelnud, et haigus
võiks tedagi ohustada.
„Kui emal on osteoporoos, võiks
tütar menopausi ea saabudes minna
luutihedust mõõtma,” soovitab reumatoloog Karin Laas.
Me ei räägi sageli ei oma eelmise
ega järgmise põlvkonnaga. Kuigi
peaks. „Nii palju kui ma olen aru saanud, on kaltsium ja D- vitamiin vahendiks, kuidas osteoporoosi ennetada ja ära hoida,” on Merit teadlik nii

teemast kui tervisekäitumisest ka. Irma lisab,
et inimesed ei tule selle
peale, et luuhõrenemine võib neid tabanud
olla, sest kuskilt ei valuta. „Kuid nad kukuvad ja saavad luumurdusid, mis ei parane,
sest luumaterjali õieti
ei ole. Alles siis teadvustub haigus nende
peas,” räägib ta.

I

rma on kuulnud,
et mõne inimese
luutiheduse tase
võib nii madal olla, et köhides variseb
selgroolüli kokku. „Ma
olend end hoolega ravinud ega kavatse oma ravi katki jätta. Ainult see
liikumine – kuigi juristina enam kontoris istuma ei pea – pole kohe Inimesed ei tule selle peale, et neil võiks olla
treeningu harjumust,” luuhõrenemine - kuskilt ei valuta, sõnab Irma.
Tütar Merit on terviseohtudest teadlik. Kaltsium
raputab Irma pead.
„Ema, mitu aastat ja D-vitamiin on vahendiks, kuidas osteoporoosi
tagasi ma sulle need ära hoida, kinnitab ta.
kõnnikepid kinkisin?
Need on juba pakist välja võetud või vaatab Merit emale nalja ja nõudlikon see sul kavas? Enne kui ma need kusega otsa. No kuidas sa ütled oma
kepid sulle ostsin, lubasid sa mulle, lapsele, et lubadust ei täida. Irma
et hakkad neid kasutama. Ütlesid, et noogutab. See ongi „jah”. Merit kalkui töölt ära jään, hakkan kõndima,” listab ema. 

Koos kõndima? Miks ka mitte. Irma on
lubanud tütar Meriti ostetud kõnnikeppe
nüüdsest kindla peale kasutama hakata.

Uuring: üle 45-aastaste inimeste teadlikkus osteoporoosist on üllatavalt hea

E

esti elanikud on üsna
hästi informeeritud luuhõrenemise ehk osteoporoosiriskist, selgus küsitlusest, mis
viidi läbi Eesti Osteoporoosiliidu eestvõttel. Koguni 72% küsitletutest on
märganud osteoporoosialast infot, mis
viitab sellele, et ligi 15 aastat tehtud teavitustöö on edukalt vilja kandnud, sõnas reumatoloog Karin Laas.
2012. aasta detsembris küsitlusfirma
Norstati läbi viidud üle-Eestilise uuringu põhjal hindab ligi 40% 45-aastasest
ja vanemast elanikkonnast oma teadlikkust osteoporoosist vähemal või suuremal määral heaks. Keerulise nimega
haigust – osteoporoos – osatakse hästi
seostada luuhõrenemisega.

Kõige paremini on osteoporoosiga
seonduvast informeeritud kõrgharitud
inimesed, samuti need, kes ise või kelle lähedased on haigusega kokku puutunud. Ligi 47% küsitletutest leiab, et
osteoporoosi kohta on saadaval piisavalt
infot. Paremini informeeritud inimesed
on lasknud mõõta ka oma luutihedust.
Kõige vähem on haigust puudutavaga kursis mitte-eestlased, madalama haridusega inimesed ja vanemad kui
75-aastased. Ennetavat meedet, luutiheduse mõõtmisvõimalust on vähem kasutanud madalama haridustaseme esindajad. Samas on nende seas, kes ei ole
luutihedust mõõta lasknud, enam mehi
ja mitte-eestlaste esindajaid.
„Uuringust ilmneb otsene seos suu-

rema harituse ja terviseteadlikkuse vahel. Samas hindavad vastajad oma
teadlikkust osteoporoosist veidi kõrgemaks kui on nende tegelikud teadmised. Haiguse peamiseks riskigrupiks peetakse õigustatult küll vanemaealisi naisi, ent suurimaks riskifaktoriks ekslikult ülekaalu. Kolmveerand
vastajaskonnast teab, et tegemist on
sageli esineva haigusega, kuid vaid
pooled küsitletutest usuvad, et osteoporoos on ravitav,” sõnas Ida-Tallinna
Keskhaigla reumatoloog dr Karin
Laas. „Samas on osteoporoosi raviks
väga tõhusaid preparaate, millest enamikul on haigekassa soodustus teatud
tingimustel. Võimalik, et osteoporoosi peetakse vananemisega kaasnevaks

normaalseks nähtuseks, mitte haiguseks, mis vajab ravi. Sellist müüti on
ikka ja jälle vaja ümber lükata.”
Dr Laas tõdes, et eriarstina teeb talle heameelt, et osteoporoosi ennetamiseks peetakse kõige olulisemaks kaltsiumi, sh piimatoodete tarvitamist, Dvitamiini ning tervisesporti. Osteoporoosi kahtluse korral pöörduks 75%
inimestest oma perearsti poole, mis on
põhjendatud tee osteoporoosi diagnoosimiseks ja raviks. „Osteoporoosi kahtlusel võiks rääkida ka pereõega, kes
võib anda esmaseid nõuandeid ja vajadusel suunata perearstile,” sõnas Laas.
„Tegelikkus, et iga kolmas üle 50-aastane naine ja iga viies üle 50-aastane
mees põeb osteoporoosi räägib sellest,

et tuhanded patsiendid on üles leidmata. Samas on meil igal aastal arvukalt luumurde, mis kasvatavad tervishoiukulutusi. Soovitan kõigil üle
65-aastastel naistel pöörduda oma perearsti poole ning vähemalt korra elus
mõõta luutihedust ning arutada arstiga osteoporoosi ennetuse ja ravi vajadust. Meeste risk saada osteoporootiline luumurd on väiksem kui naistel,
kuid see pole olematu. Üle 75-aastased
mehed võiks samuti luude tervise üle
pereõe või -arstiga rääkida. Raskeid
luumurde on võimalik ennetada ja arsti juures käimise pingutus ning õigeaegne ravi võib lisada kvaliteeti teie
elada jäänud aastatele,” selgitas reumatoloog Karin Laas. 
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Osteoporoos
on siiski
ravitav haigus
Dr Karin Laas, teil on kogemus pikaajalise terviseteavitamisega kunagi vähetuntud haiguse teemal, see
on luuhõrenemine ehk osteoporoos.
Hiljuti läbi viidud uuringust selgus
aga, et inimeste teadlikkus osteoporoosist on küllaltki hea. Millise uuringuga oli tegu?
Tegemist on terviseteadlikkuse küsitlusuuringuga, mille tellis Eesti Osteoporoosihaigete Liit. Uuringu eesmärgiks oli hinnata inimeste teadlikkust osteoporoosist ning kuivõrd on
teavitustöö inimesteni jõudnud. Uuringusse kaasati 500 üle 45-aastast
inimest proportsionaalse esindusliku
juhuvalimina kogu Eestist. Naisi oli
60% ning eestlasi 80%.
Kuidas inimesed hindavad oma teadlikkust sellest ohtlikust haigusest?
Küsitlusuuringus taheti teada inimeste enda hinnangut osteoporoosi
teadlikkuse kohta ja ligi 40% küsitletuist hindas oma teadlikkust heaks.
Kõrgemalt hindasid oma teadlikkust
inimesed, kes on kokku puutunud osteoporoosiga endal või oma lähedastel
või märganud osteoporoosi kohta käivat infot. Küsides täpsemalt osteoporoosi riskirühmade kohta selgus, et
ekslikult peeti ülekaalu ja rasvase toidu
söömist osteoporoosi riskifaktoriteks.
Sellest võib järeldada, et teadmised osteoporoosist võivad paljudel inimestel
olla pealiskaudsed. Kõige vähem on
haigust puudutavaga kursis mitte-eestlased, madalama haridusega inimesed
ja üle 75-aastased inimesed.

Väga hästi teati,
et osteoporoosi
risk on suurem
naistel ja vanemas
eas inimestel.

ajendanud inimesi mingeid samme
astuma selle riski ärahoidmiseks?
Osteoporoosi ennetuse kohta oskasid inimesed küsitluses kõige tähtsama välja tuua – kaltsium, D-vitamiin ja sportlik eluviis. Kas inimesed
ka täidavad neid soovitusi, seda sellest küsimustikust järeldada ei saa.
Kuid palju räägitud soovitus – luutiheduse mõõtmine – kas sellest on
siiski abi ja kuidas seda teha saab?
Luutiheduse mõõtmine on üks osa
osteoporoosi diagnoosimisest. Seda
uuringut tehakse inimestele, kellel on
suurem risk selleks haiguseks. Enamasti on need üle 50-aastased naised
või mehed, kellel on lisaks vanusele
veel mõni osteoporoosi riskifaktor.
Üle 65-aastastel naistel tuleks mõõta
luutihedust ka ilma muude riskifaktorite olemasoluta. Luutihedust saab
mõõta osteoporoosikabinettides, kuhu pääseb pere- või eriarsti saatekirjaga. Diagnoosimiseks on vajalik luutiheduse mõõtmine DEXA aparaadiga, mida leiab ainult osteoporoosikabinettides. Apteekides ja tervisepäevadel ultraheliaparaadiga enamasti
kannast mõõdetav luutihedus on samuti informatiivne, kuid diagnoosiks
sellest ei piisa. Ja kui diagnoositakse
osteoporoos, siis osteoporoosi ravimite ning kaltsiumi ja D-vitamiini
tarvitamisega saab oluliselt vähendada luumurdude esinemist ning sellega paraneb elukvaliteet.
Kui asjalikult osatakse üldse hinnata
osteoporoosiga seonduvaid riske?
Põhimõtteliselt saab ju peaaegu
iga haiguse riskideks lugeda vähest
liikumist, vale toitumist, suitsetamist,
ülekaalu ja muid sarnaseid komponente…

Kui paljud ja kes täpsemalt on selle
haigusega kokku puutunud?
Osteoporoosiga on olnud kokkupuude endal või lähedase kaudu 36%
küsitletutest. Rohkem on haigusega
kokku puutunud
naised, vanemaealised, linnades ela- Osteoporoosi
vad inimesed ja
madalama haridu- ennetuse kohta
sega inimesed.
oskasid inimesed

Mis ilmnes uuringust?
Väga hästi teati,
et osteoporoosi risk
on suurem naistel
ja vanemas eas iniKuivõrd uuringust küsitluses kõige
mestel ning päris
järeldub, et pare- tähtsama välja
paljud teadsid, et
mini on informeeväikese traumaga
ritud kõrgharitud tuua – kaltsium,
saadud luumurd
inimesed, siis mis
viitab suuremale
D-vitamiin ja
on teie arvates selosteoporoosi riskile põhjuseks?
le. Lisaks selgus, et
sportlik eluviis.
Kuna osteopoosteoporoosi riskiroosi infot on märfaktoriks peeti eksgatud kõige rohkem trükimeedias, siis likult ülekaalu, mis on artroosi, II tüüilmselt kõrgharitud inimesed on suu- bi diabeedi ja südame isheemiatõve
remad trükimeedia kasutajad. Lisaks riskifaktoriks. Osteoporoosi riskifakon kõrgharidusega inimesed ka enam toriks on pigem kõhn kehaehitus, kuid
valmis otsima teavet haiguste kohta see ei tähenda, et ülekaalulistel kunagi
internetist.
osteoporoosi poleks. Lihtsalt risk on
neil väiksem. Lisaks arvati, et rasvase
Kas terviseteadlikkus ühest konk- toidu söömine võib osteoporoosi põhreetsest haigusest, osteoporoosist, on justada. Sellist seost pole leitud ja os-

Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloog Karin Laas

teoporoosi riskifaktoriks loetakse vähest kaltsiumi tarvitamist ehk piimatoodete vältimist.
Kas uuringu põhjal ilmnes ka mõni
sihtgrupp, kes ekslikult arvab, et
haigus teda ei puuduta?
Mehed ja nooremad inimesed olid
vähem käinud luutihedust mõõtmas
ja olid ka vähem teadlikud osteoporoosist. Meeste risk osteoporoosi haigestuda on väiksem kui naistel, kuid
vaatamata sellele peaksid ka mehed
pöörama tähelepanu osteoporoosi riskifaktoritele ja vajadusel mõõtma oma
luude tihedust.
Kas uuringust ilmnes ka inimeste
teadlikkus osteoporoosi ravitavuse
suhtes? Mis vahe on arsti vaatevinklist haiguse ravitavuse ja täieliku
väljaravimise vahel?
Uuringust selgus, et tervelt 29% inimestest peab osteoporoosi mitteravitavaks haiguseks. Selline arvamus üllatab, sest muus osas on inimeste teadlikkus osteoporoosi kohta hea. Tegelikkuses on osteoporoosi raviks olemas
terve rida tõhusaid ravimeid ning koos
kaltsiumi ja D-vitamiiniga neid tarvitades väheneb olulisel määral luumurdude esinemine. Osteoporoosi pole
võimalik välja ravida, – selle haiguse
ravi tähendab pikaajalist ravimite tarvitamist. Samamoodi ravitakse pidevalt ka teisi kroonilisi haigusi nagu vererõhutõbe ja diabeeti.

Üle 65-aastastel
naistel tuleks
mõõta luutihedust
ka ilma muude
riskifaktorite
olemasoluta.

Kas piisav kaltsiumi tarvitamine on
siiski tegur, mis osteoporoosi aitab
ära hoida? Kuidas uuringus sellele
vastati?
Osteoporoosi tekkimises on palju
erinevaid riskifaktoreid, mis omavahel kombineerudes selle haiguse põhjustavad. Vähene kaltsiumisisaldus
toidus on üheks riskifaktoriks kuid
osteoporoosi tekkimiseks on vaja
mitme riskifaktori koosesinemist.
Uuringust selgus, et inimesed teadsid
väga hästi osteoporoosi ennetuse kolme põhitegurit, milleks on kaltsiumi
ja D-vitamiini tarvitamine ning tervisesport. Kaltsiumit on võimalik
saada söögiga piimatoodetest, kus lisaks kaltsiumile on olemas ka teised
luudele vajalikud mineraalained.
Kaltsiumi imendumiseks on vajalik
D-vitamiin, mida toiduga saab väga
vähe ja põhiliseks allikaks on päikesekiirgus.

Kujutleme, et Teie vastuvõtule tuleb
osteoporoosi põdev patsient. Millised on esimesed kolm asja, mida ta
siiski sellest haigusest ei tea?
Väga sageli aetakse segi osteoporoos ja osteoartroos, sest mõlemad on
vanemas eas inimeste tihti esinevad
haigused. Artroos on liigeste kulumise haigus, mis põhjustab valusid enamasti põlve-, puusa- või sõrmeliigestes. Ja kuna neid haigusi aetakse omavahel segi, siis sageli pöördutakse osteoporoosi kabinetti liigestevalu kaebusega. Osteoporoos samas ei põhjusta mitte mingisuguseid liigestevalusid, vaid kulgeb ilma haigusnähtudeta kuni luumurru tekkimiseni. Kõige sagedamini esineb selgroo lülikeha
murdusid, mis võivad avalduda tugevate seljavaludena vanemas eas inimestel. Veel peetakse osteoporoosi
ekslikult normaalseks vananemise
nähtuseks, arvates, et mis tast ikka ravida. Kuid tegelikkuses võib osteoporoos alata varasest keskeast ja luumurrud tekkida juba 50-60 aastastel inimestel ning õigeaegse raviga on võimalik ära hoida raskemaid osteoporoosi tüsistusi. Tänasel päeval on inimeste eluiga aina pikem ja seetõttu on
luude kvaliteet väga oluline ka vanemas eas. Üle 75-aastased inimesed
soovivad olla jätkuvalt aktiivsed ja iseseisvad ning selleks on ülioluline, et
lisaks üldisele tervisele ka luude tugevus oleks piisav. Osteoporoosi ravida
ning ennetada pole kunagi liiga hilja.
Uuringus küsitletud leiavad, et haiguse kohta on piisavalt infot. Siit
lähtub, et pikaajalise tervise-ennetusega on meil ikkagi võimalik tulemusi saavutada. Kuidas selline
väike liit nagu Eesti Osteoporoosihaigete Liit, kelle tegemisi olete nii
pikka aega suunanud-juhtinud, on
seda suutnud?
Eesti Osteoporoosihaigete Liit tegutseb alates 2006. aastast ja enne seda tegid osteoporoosialast teavitust
Eesti Reumaliit ja reumatoloogid
ning ortopeedid. Teavitustöö tulemus
on hea ning see on kõikide osapoolte
tugeva töö tulemus. Rahul võib olla
inimeste üldise teadlikkusega, kuid
kindlasti on vaja rohkem informeerida vanemas eas inimesi ja KirdeEesti elanikke.
Mis on Eesti Osteoporoosiliidu
järgmised sammud osteoporoositeema viimisel inimesteni?
Inimesed soovivad infot saada trükimeediast, televisioonist ja internetist
ning huvituvad osteoporoosi ennetusest, diagnoosimisest ja ravist. Uuringust selgus ka, et inimeste teadlikkus
osteoporoosi tähendusest on pealiskaudne. Loodan, et suudame edaspidi põhjalikumad teadmised inimesteni viia ja veenda, et osteoporoos on
siiski ravitav haigus. 
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Valesti toitudes
tõstad enda
osteoporoosiriski

S

a ei tunne seda, kuidas
osteoporoos luudes tekib. Seega pole lihtne ette kujutada, et
toit, mida sa sööd või söömata
jätad, võib kahjustada sinu luid. Jälgi
teadlikult, et toit ei põhjustaks kahju
sinu luudele.

Toitumisoht 1:
sool on luudele kahjulik!

Liigne soola tarvitamine on suureks ohuks tervele luustikule. Uuringud on näidanud, et postmenopausieas naised, kes söövad kõrge soolasisaldusega toite, kaotavad teistest samavanuselistest naistest rohkem luudele vajalikke mineraale.
„Tüüpilise ameeriklase toidu liigne
soolasisaldus on üks põhjustest, miks
kaltsiumivajadus on nii suur,” ütleb
Linda K.Massey, PhD, RD, Spokane’is
asuva Washingtoni Osariigi Ülikooli
toitumisprofessor.
Massey sõnul näitavad uuringud,
et mitte naatrium üksi, vaid tavaline
lauasool põhjustab kaltsiumikadu,
nõrgendades aja jooksul luustikku. Seda on tähtis teada, kuna ameeriklased
saavad ca 90% naatriumi soolast.
On üsna tavapärane, et toiduga
saame peaaegu kaks korda rohkem
naatriumi kui vajame. 2005. aasta
Toitumise Suunistes soovitatakse
ameeriklastel piirata naatriumi tarbimist kuni 2300 mg päevas, mis võrdub ühe teelusikatäie soolaga. Enamiku ameeriklaste päevane naatriumikogus on vähemalt 4000 mg.
Üldiselt kaotab inimene iga 2300
mg naatriumi tarbimisel umbes 40
mg kaltsiumi uriiniga, seletab Massey.
Piisaval hulgal igapäevase kaltsiumi ja D-vitamiini tarbimine aitab
kompenseerida soolast tingitud kaltsiumi kaotust ja luude hõrenemist.
Kuni 50-aastased täiskasvanud vajavad 1000 mg kaltsiumi päevas, mis
võrdub kolme klaasitäie piimaga.Vanemad inimesed vajavad 1200 mg
kaltsiumi päevas – umbes pool klaasi
piima rohkem.

D-vitamiini vajadusest
tervetele inimestele:
••Kuni 50. eluaastani on D-vitamiini

vajadus 200 rahvusvahelist ühikut
(RÜ) päevas.
••Täiskasvanud vanuses 51–70 eluaastat vajavad 400 RÜ-d D-vitamiini päevas.
••Üle 70-aastased inimesed vajavad
600 RÜ-d D-vitamiini päevas.
••Osteoporoosi korral on minimaalne
annus 800 RÜ D-vitamiini päevas.

Head D-vitamiini allikad on loomulik päikesevalgus ja D-vitamiiniga
rikastatud piim, munakollane, merekala, maks ja toidulisandid.
Kõikidest luustikku ähvardavatest
ohtudest on kõige raskem võidelda
liigse soola vastu. Soola leidub pea-

aegu kogu töödeldud toidus, sealhulgas täisteraleivas, hommikusöögihelvestes, kiirtoidus.
Soolatarbimist aitab vähendada ka
see, kui paned laualt soolatoosi ära ja
jätad soola söögivalmistamisel kasutamata. Kõige tõhusam viis on vältida
töödeldud toitu, millest saame 75%
naatriumist.
Kui soovid liigse soolatarbimise
kui toitumisohu kontrolli alla saada,
on siin toodud mõningad kõrge soolasisaldusega toidud, mille tarbimist
tuleb piirata või vältida. Võimalusel
vali ilma soolata toit.

Osteoporoosi vältimiseks joo
pigem neid jooke:
••1 klaas kaltsiumi ja D-vitamiiniga
apelsinimahla.
••Rikastatud apelsinimahla ja mineraalvee või fosforhappeta gaseeritud vee segu.
••Puuviljasmuutid: sega blenderis või
köögikombainis 1 klaas rasvavaba
jogurtit, 1 keskmine banaan või üks
tass värskeid või külmutatud marju
ja 2 jääkuubikut .
••Tavaline (rasvavaba) piim või kakao.

Kõrge soolasisaldusega
toidud:

Kofeiin viib luudest kaltsiumi,
nõrgendades nende vastupidavust.
„Iga tarvitatud 100 mg kofeiini
kohta kaotab organism 6 mg kaltsiumi,” ütleb Massey.
See on väiksem kui soola tekitatud
kadu, kuid on sellegipoolest murettekitav. Kofeiin on probleemiks eriti
neile, kes ei tarvita piisavalt kaltsiumi
sisaldavaid toite.
Massey sõnul on hea uudis see, et
kui piirata kofeiini tarbimist 300 mgle päevas ja samal ajal piisavalt süüa
kaltsiumirikkaid toite, korvab see tõenäoliselt kofeiini poolt põhjustatud
kaltsiumikao.
Peamine kofeiiniallikas on kohv.
Näiteks võib suur, 480 mg kruusitäis
kohvi sisaldada 320 mg kofeiini. Kõrge kofeiinisisaldusega karastusjookides võib seda ainet esineda kuni 80 mg
või isegi rohkem ühes pudelis. Kuigi
ka tee sisaldab kofeiini, selgub uuringutest, et see ei avalda kahjulikku mõju vanemate naiste luutihedusele. Tee
on tõenäoliselt isegi kasulik. Uurijad
on arvamusel, et tee sisaldab taimseid
ühendeid, mis kaitsevad luid.

••Töödeldud liha, nt vorstid, delika-

tesskalkun ja -sink, hot dog’id.
••Kiirtoit, nt pitsa, burgerid, takod ja

friikartulid.
••Töödeldud toit, sh tavaline ja vähen-

datud kalorisisaldusega külmutatud
toit.
••Tavalised konserveeritud supid ja
köögiviljad ning köögiviljamahlad.
••Küpsetatud toit, sh leib ja hommikusöögihelbed.
••

Loe toiduainete etikette naatriumisisalduse teadasaamiseks. Suure
tõenäosusega pärineb enamik naatriumi soolast, seega, mida vähem
naatriumi, seda tugevamad on luud.
Kui road, mida tavaliselt sööd, sisaldavad üle 800mg naatriumi, vali
madalama naatriumisisaldusega alternatiiv nagu grillitud kala või kana,
aurutatud köögiviljad, ahjukartul või
salat. Lisaks võid paluda ettekandjalt,
et sinu roog valmistataks ilma soolata. Kui arvad, et sa ei saa oma soolatarbimist piisavalt vähendada, siis söö
rohkelt kaaliumirikkaid toiduaineid
nagu banaane, tomateid ning joo
apelsinimahla. Kaalium aitab organismi kaltsiumikadu vähendada.
Osteoporoosi korral väldi soola-,
sooda- ja kofeiinirikkaid toiduaineid.

Toitumisoht 2: joogid

Paljud karastusjoogid sisaldavad
fosforhapet, mis võib suurendada kaltsiumi eritumist uriiniga. Lisaks ei sisalda peaaegu mitte ükski karastusjook
kaltsiumi. Need kaks asja kokku kujutavad endast ohtu naiste jaoks, kellel on
suurenenud osteoporoosi risk.
„Liigne fosforisisaldus soodustab
organismi kaltsiumikadu kui kaltsiumitarbimine on väike,” selgitab Massey.
Mõne üksiku karastusjoogi joomine ei tekita probleeme, kuid paljud
inimesed, eriti naised, tarbivad neid
jooke rohkem kui vaid mõne purgi
või klaasi. Olukorda halvendab ka
see, et karastusjookide tarbijad väldivad luustikku tugevdavaid kaltsiumisisaldusega jooke nagu piim, jogurtikokteilid, kaltsiumi ja D-vitamiiniga
apelsinimahl.

Toitumisoht number 3:
kofeiini mõjub tervisele

Kas oled valmis piirama
kofeiini tarbimist? Siin on
mõned soovitused:
••
Võõruta ennast kohvist, alustades
poolenisti kofeiinivabadest jookidest.
••
Väldi kõrge kofeiinisisaldusega jooke.
••Proovi kofeiinivaba jääteed või kuuma teed.
••Vali kofeiinivaba, rasvavaba lattejook (piimaga jook) ja saad 450 mg
kaltsiumi.
Parim viis osteoporoosi
ennetamiseks
••
Kõige kindlam on süüa vähese soolasisaldusega toitu ning rikkalikult
värskeid ja võimalikult vähe töödeldud täisteratooteid, samuti puu- ja
köögivilju. Veendu, et saad toidust ja
vajadusel toidulisanditest piisavalt
kaltsiumi ja D-vitamiini. Piira kofeiini
ja gaseeritud jookide tarbimist. Sojatooteid tarvita mõistlikes kogustes.
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Living with osteoporosis

Raamatututvustus
Joan Bassey, Susie Dinan, Fiona Hunter, Emma-Lee Gow
TUGEVAD LUUD KOGU ELUKS. Kõik, mida pead teadma, et
hoida luude tervist ja vältida osteoporoosi
Inglise keelest tõlkinud Kaja Riikoja
224 lk, kõva köide
Põhjalik treeningukava ja läbimõeldud retseptid, et suurendada luude tugevust
ja vähendada osteoporoosiriski.
Ligi pooltel üle 50-aastastest naistest ja ühel viiendikul samavanustest meestest on esinenud luumurde – ja seda peamiselt osteoporoosi tõttu. On oluline
teada, et me saame ise palju ära teha, et kaitsta ja parandada luude tervist harjutuste ja sobiva toitumise abil. See raamat pakub soovitusi mõlemas valdkonnas.
Luudele mõeldud turvalised harjutused sobivad igas eas inimestele, need aitavad
luid tugevdada ja annavad peale selle ka tugevamad lihased, paremas vormis keha, kaunima rühi ja kindlama tasakaalu.
Üle 120 isuäratava retsepti on toitumisnõustajate poolt valitud just seetõttu, et
neis leiduvad vitamiinid ja mineraalained on eluliselt vajalikud tervete ja tugevate
luude ehitamiseks ja säilitamiseks.
Raamatust leiad vastused küsimustele: mis on osteoporoos? kuidas luud vananedes muutuvad? kas sina kuulud riskirühma? kuidas osteoporoosi vältida ja ravida ning sellesse haigestumise riski juba varakult vähendada? kuidas kodus treenida ja millised harjutused on vajalikud just sulle? kuidas oma elustiili aktiivsemaks
muuta? mida ja kuidas süüa, et osteoporoosiriski oluliselt vähendada?
Soovitan raamatut lugeda kõigil, kes tahavad ka pensionieas elada tervete luudega täisväärtuslikku ja aktiivset elu, sõnab raamatu eestikeelse väljaande eessõna autor, dr Karin Laas.

Tofuretsepte raamatust Tugevad luud kogu eluks
Vürtsikad tofuburgerid

••1 sl taimeõli
••1 suur riivitud porgand
••1 suur riivitud punane sibul
••2 tl jahvatatud koriandrit
••1 kooritud ja purustatud küüslauguküüs
••1 tl tulist karripastat
••1 tl päikesekuivatatud tomatite
püreed
••225 g nõrutatud tofut
••25 g täisterariivsaia
••25 g röstitud ja peeneks hakitud
pähklisegu
••maitse järgi soola ja pipart
••nisujahu, puistamiseks
••taimeõli, praadimiseks või grillimiseks
••4 burgerit

Kui lisad köögiviljaburgeritele tofut ja
vähem pähkleid, on neis kindlasti vähem rasva. Serveeri burgerikuklil koos
majoneesi, salati ja tomativiiludega,
ära unusta ka krõbekartuleid.
• Kuumuta suurel mittenakkuva kattega pannil õli. Lisa porgand ja sibul
ning prae pidevalt segades 3-4 minutit või kuni köögiviljad on pehmed.
Lisa jahvatatud koriander, küüslauk,

karripasta ja tomatipüree. Suurenda
kuumust ja prae segades 2 minutit.
• Tambi tofu pudrunuiaga peeneks, lisa
koos riivsaia ja pähklitega köögiviljadele ja sega. Maitsesta soola ja pipraga
ning sega, kuni tainas hakkab kokku
kleepuma.
• Vormi tainast jahuste kätega neli kotletti. Kuumuta suurel mittenakkuva
kattega pannil pisut õli ja prae kummaltki poolt 3-4 minutit või kuni need
on kuldpruunid. Teine võimalus on need
grillida. Selleks pintselda kotlette vähese õliga ja küpseta kuuma grilli all umbes 3 minutit kummaltki poolt. Nõruta
köögipaberil ja serveeri.
••röstitud seesamiseemneid,
kaunistamiseks
••4 portsjonit

Tai-pärane ahjutofu
köögiviljavokiga
••450 g nõrutatud tofut
••1 kooritud peeneks hakitud
küüslauguküüs
••2 sl hoisin´i kastet
••2 sl tumedat sojakastet
••1 sl šerriäädikat
••1 sl magusat tšillikastet
••1 sl vedelat mett
••1 tl seesamiõli

Vokiroog

••3 sl päevalilleõli
••1 tl seesamiõli
••1 keskmise suurusega jämedalt
hakitud punane sibul
••2 tikkudeks lõigatud porgandit
••1 õhukesteks ribadeks lõigatud
punane paprika
••175 g spargelkapsaõisikuid
••125 g neljaks lõigatud pruune
šampinjone
••6 tükeldatud talisibulat
••125 g suhkruherneid

Tofu on tänapäeval tervisliku toitumise
tarvis ideaalne toiduaine, sest see sisaldab vähe rasva ja on valgurikas. Selles retseptis glasuuritakse tofut Taipärase kastmega ja serveeritakse köögiviljavokiga. Lisandiks sobivad hästi
munanuudlid või keeduriis.
• Kuumuta ahi 220 °C. Lõika tofu 2,5 cm
kuubikuteks ja pane madalale ahjupannile. Sega kastmeks kokku küüslauk,
hoisin´i kaste, sojakaste, šerriäädikas,
tšillikaste, mesi ja seesamiõli. Kalla
kaks kolmandikku kastmest tofule ja
sega, nii et kõik tükid on korralikult
kastmega kaetud. Küpseta 25 minutit
või kuni glasuuriga kaetud tofu on
kuldpruun. Pööra tofutükke küpsetamise ajal üks kord.
• Samal ajal kuumuta vokkpannil või
suurel mittenakkuva kattega pannil
mõlemad õlid. Lisa punane sibul, porgandid, paprika, spargelkapsas ja seened ning voki 3 minutit. Lisa talisibul ja
suhkruherned ja voki veel 2 minutit.
• Lisa ülejäänud glasuurile 2 sl vett ja
kalla kaste köögiviljadele. Kuumuta veel
2-3 minutit, kuni köögiviljad on pehmed,
seejärel sega juurde tofutükid. Kaunista röstitud seesamiseemnetega ja serveeri kohe.
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Paranda luutihedust,
anna luudele koormust
Liina Latt,

Lugeja küsimustele
vastab
füsioterapeut
Liina Latt

Ida-Tallinna Keskhaigla
füsioterapeut

S

iin kirjeldatud harjutused pakuvad luudele koormust, aidates parandada luutihedust. Pea meeles, et igale
võimlemisele eelneb soojendus – kõnd,
marss, kõrvale asted. Lisaks on soovitatav 2-3 minutit kestev aktiivne kätejalgade töö, nii-öelda soojendusliigutused ja kergemad südame-veresoonkonna tegevust toetavad harjutused.

Käsivarre ja seljalihaste tugevdus.
Hea kodune harjutus, mis aitab tugevdada käsivarre ja seljalihaseid. Seisa näoga seina poole, jalad puusade
laiuselt harkis. Hoia selg sirutatud ja
kõverda küünarnukid, kalluta keha
seina suunas. Suru end algasendisse
tagasi ja korda harjutust. Harjutuse
ajal hoia kannad põrandal. Loe laskumise ajal kolmeni.

Kas vesivõimlemine ja rattasõit
on kasulikud osteoporoosi ennetamiseks või luutiheduse ravina?
Vesivõimlemine ja rattasõit
on kasulikud südameveresoonkonnale. Kuna nendel tegevustel ei kaasne aga keharaskust,
siis luutiheduse ravina ei ole see
parim. Vesivõimlemist võib kasutada see, kellel on murd lülisambas. Kui ka harjutuste tegemine vertikaalasendis põrandal
on valus, siis võib alustada vesivõimlemisega.

Kõhutõsted. Lihtsam variant: lama kõhuli, seejärel toetu küünarnukkidele,
tõstes naba, alakõhu ja puusad põrandalt üles. Raskem variant: proovi tõhusamaks treenimiseks asendit, kus tõstad üles kogu keha, toetudes varvastele
ja küünarnukkidele. Hoia asendit, lõdvesta ja korda.

Jalatõsted kummilindiga. Selle harjutusega aitad sa suurendada puusaluude tihedust ja tugevdada puusareie väliskülje lihast. Asteta seotud
kummipael ümber kederluu ja tõstavenita väljapoole jäävat jalga küljele.
Hoia ülakeha heas rühis. Tee sama
harjutust teise jalaga.

Venitus toolil istudes. See harjutus on
kasulik nii seljale, kätele kui rinnalihastele ning kodus on seda üsna ohutu teha. Aseta kummilint selja tagant
ümber tooli ja hoia selle kummastki
otsast kinni. Nüüd venita kummilinti
ettepoole pikemaks. Tee venitust mõned korrad. Siis puhka ja tee uuesti.
Reite ja seljalihaste tugevdus. Seda
harjutust tehes tugevdad reite- ja seljalihaseid. Hoia rühti ja tõsta kordamööda üht ja teist jalga tahapoole selliselt,
et jalad on kummilindi seoses. Kummilint peab harjutuse tegemise ajal
paiknema sääre alumisel kolmandikul.

Harjutus hantlitega. Istu nii, et jalad
oleksid puusade laiuselt harkis. Hoia
hantleid pealthaardes, küünarnukid
on kõverdatud ja käed koos hantlitega pea kõrgusel. Suru hantlid otse
üles, kuni su käsivarred on võimalikult sirged.
Jälgi selle harjutuse juures, et su
õlad oleksid all. Väldi selja kumerdamist. Ära suru käsi ette, sest see tekitab seljas pinge. Ära tõsta käsivarsi
kaarega üles ja alla.

Jalg jala ette kõnd ehk tandem.
Kontrolli oma tasakaalu, asetades
käed puusale ning jalg jala ette, varvas vastu kanda. Seismine ja kõndimine kitsamal alusel esitab kehale
väljakutse end täpsemini häälestada.
Harjutus parandab su tasakaalu ja
stabiilsust ning vähendab kukkumise
ning luumurdude tekkimise riski.
Seljatõsted. Lama kõhuli põrandal,
jalad koos, käed kõrval, peopesad all.
Siruta selg pikaks ning tõsta õlad, selg
ja pea põrandalt üles. Tee seda aeglaselt, loe tõstmise ajal viieni. Hoia
asendit ja vii keha aeglaselt tagasi.
Suurema pingutuse nimel tõsta ka
peopesad põrandalt üles.

Milliseid jalanõusid on soovitatav talvel kanda, et ära hoida
kukkumist ja luumurdu?
Soovitatav on mittelibeda tallaga, laiema kontsaga (3-4 cm)
jalanõud, mis toetaksid jalga.
Rahvakeeli kutsutakse neid tugeva kannakapaga jalanõud, mille
kandmise mõte seisneb selles, et
need toetavad hüppeliigest.
Libeda puhul soovitan kasutada jäänaelu, teravate otsikutega
käimiskeppe. Talvel, sisetingimustes ja tubasematel inimestel
soovitan teha neidsamu harjutusi, et keha liikuda saaks. Võimalus on ka endale elliptilised treeningmasinad koju hankida. Trenažööri saab ka laenutada, näiteks talveperioodiks.
Olen 65-aastane, kardan väga
libedaga kukkumist talvel ja
olen seetõttu talviti üsna tubane. Kuidas end liigutada?
Kui olete talvel rohkem toas,
ja liigute õues vähe, siis soovitan
siiski iga päev värskes õhus viibida, kasvõi 10 minutit. Võite
alustada ka vähemast korraga,
kuid 10 minutit kõndi ongi juba
luudele piisav trenn.
Tubastel inimestel soovitan
hoida oma randmed liikumises.
Liiges peab liikuma, tugevamaks
saab seda küünarvarre ja randmelihaste harjutustega. Nii saab
ka igapäevaseid tegevusi paremini teha. Uksekeeramine, purgikaante avamine, pesemine on
kõik toimetused, mis nõuavad
randmete tööd. Kõik see aitab
teil igapäevaelus paremini hakkama saada.
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