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Muda kasutamine 
ravis 

• Üldmuda 

• Lokaalne muda 

• Muda tooted 



Ravimuda toimib 

• üle naha retseptoorse 
süsteemi- mehhaano-, 
osmo-,termo- ja 
kemoretseptorite, 
vallandades organismis 
vastusreaktsioone . 
Sensoorne 
informatsioon 
närvilõpmetelt 
juhitakse 
kesknärvisüsteemi 
analüüsiks ja 
vastusreaktsioonide 
kujundamiseks. 

 



Ravimudaprotseduuride 
kasutamisel ja parima 
valiku tegemisel 
üldravimuda  voi lokaalse 
ravimudast protseduuride  
kasuks tuleb seega  
arvestada lisaks organismi 
üldseisundile, haiguse  
ja/või haigussündroomi 
iseloomule ka  n.ö. 
sensoorse  võimekusega 
adekvaatselt    reageerida 
raviprotseduurile .  

 



Muda toime jaotatakse: 
 

• üldine e. mittespetsiifiline toime-     
termiline, mehhaaniline (mis on 
lokaalsete mudamähiste kasutamisel 
vähene) ja sorptiivne(muutused naha 
sekretsioonis). 

• spetsiifiline- keemiliste ainete toime 
nahapinnale ja resorptsiooni teel 
organismi sattuvate bioloogiliselt muda 
aktiivsete komponentide toime 

 

 



Toime vegetatiivsele 
närvisüsteemile 

• Üldmuda 
protseduuridel on 
mõju ka organismi 
närvisüsteemile ja see 
seisneb  vegetatiivse 
närvisüsteemi 
ümberkõlastamisel  
sümpatikotoonia või 
vagotoonia suunas- 
toimib nn. 
biomodulatsioon 
organismi kasuks. 

 



Termostress 

Termilise efekti puhul 
on oluline arvestada  
toimet naha ja lihas-
koe vereringele ehk 
mikrotsirkulatsioonile 
koos kaasnevate 
muutustega  naha 
permeaabelsuses, 
vasoaktiivsete ainete 
vabanemisega nahas 
ja otseses termilises 
efektis  vereringele. 

 

Mudaravi mittespetsiifiline - termiline 

efekt põhjustab  üle naha termo-

retseptorite toimides organismis nn. 

termostressi, mis  kujuneb välja   

staadiumidena ja mille  kulgemine oleneb 

nii kasutatava ravimuda temperatuurist kui 

ka organismi  seisundist. 



Termostressi mõju 
mikrotsirkulatsioonile 

• Termostressi  raviotstarbelisel 
kujundamisel  organismis  on väga 
oluline mikrotsirkulatsiooni hindamine 
nii lokaalsete kui ka üld muda-
protseduuride kasutamisel, kuna 
raviefekt tuleneb  protseduuride nn. 
treenivast“ iseloomust, s.t. 
arvestamisest  nii organismi 
veresoonkonna üldise reageerimisega 
kui ka mikrotsirkulatsiooni lokaalse 
eripäraga.  

• Samuti avaldab mikrotsirkulatsiooni 
muutus olulist mõju lihaste 
funktsionaalsele seisundile ja 
valusündroomiga  seostuvatele 
retseptoritele. 



Ravimuda spetsiifiline 
toime 

• Ravimudade  spetsiifiline toime 
oleneb erinevate ravimudade puhul 
selle keemilisest koostisest - nii 
mikroelementide kui ka bioloogiliselt 
aktiivsete ainete sisaldusest, mistõttu 
võib see  olla erinevate ravimudade 
leiukohtade puhul erinev . 
Ravimudade spetsiifiline efekt 
organismile oleneb erinevate ainete 
sattumisest/mittesattumisest 
organismi läbi naha ja/või nende 
ainete  spetsiifilisest  toimest naha 
kemoretseptoritele ning nende 
vastusreaktsioonide iseloomust. 

 

Väävelvesinik, 

hormoonitaolised ained 

(österogeenid), 

mitmesugused 

mikroelemendid ja 

ioonid ning 

humiinhapped on 

keemilise efekti aluseks.  



Kokkuvõtteks 

Tuleb tõdeda, et valides lokaalse mudaravi või 
ravimudast valmistatud toodete kasutamise 
kasuks-näiteks tööga seotud luulihaskonna 
ülekoormussündroomide puhul, peame lisaks 
organismi üldseisundile ja lokaalset ravi toimet 
vajavale piirkonnale- arvestama ka   

• naha funktsionaalse seisundi  ja selle 
muutustega,  

• naha   sensoorse(retseptoritest olenevalt) 
võimekusega reageerida,  

• mikrotsirkulatsiooni lokaalse  eripäraga 
(objektiviseeritav laserdoppler metoodikaga) 
ja   

• lihaste funktsionaalse seisundiga 
(objektiviseeritav müomeetria ja 
elektromüograafiaga). 

 


