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Luu- ja lihaskonna haigused ja töövõime 

• Luu- ja lihaskonna vaevused on olulised töövõimetuse põhjustajad 

Moodustavad ligi kolmandiku kõikidest tööga seotud haiguste 
töövõimetuspäevadest 

On sageli  pikaajalised 

Piiravad oluliselt inimeste töövõimet 

Põhjustavad enamikus riikides tõsiseid probleeme  

• Nende ärahoidmisele pööratakse üha suuremat tähelepanu ja nende ravi, 
sealhulgas preventatiivne ravi, omab olulist tähtsust tööealise elanikkonna 
tervise hoidmisel   ja parendamisel.  

 

 

 

 

 



Ülekoormushaiguste patogenees 

• Kehaline töö vallandab elundsüsteemides, eeskätt lihastes, südame-vereringe ja 
hingamissüsteemis, kiireid ümberkorraldusi, üldjuhul on reaktsioonide ulatus 
võrdeline pingutuse suurusega. 

• Füüsilise töö korral suureneb lihase hapnikuvajadus:  puhkeolekus on lihase 
verevoolutus 20-40 ml/kg,  raske dünaamilise töö puhul võib see suureneda 10-
15 korda ja enam. 

• Lühiajalise pingutuse ajal suudab lihas kasutada hapnikuvarusid. 

• Kestvama töö korral tekib lihastes hapnikuvaegus ja suuremat osa energiast 
hakatakse tootma anaeroobsel teel. Lihase kestva pingutuse ajal tõmbub lihas 
kokku, tõuseb lihasesisene rõhk, mis  halvendab verevarustust. Tekib 
lihaseväsimus, jääkained kogunevad  lihasesse  ning lihase töö muutub veelgi 
raskemaks. 



Ülekoormushaiguste patogenees 

• Vallanduvad paljud biokeemilised protsessid, mis võivad põhjustada valu.  

• Mikrokapillaarse tsirkulatsiooni normaalse toimimise üks eeldus on lihaste 
kontraktsiooni ja lõõgastumise vaheldumine. 

• Kui lihastele ja kõõlustele anda koormuse ja pingutuse vahel regulaarseid  
puhkepause, on need võimelised taluma väsimust ja ka taastuma. 

• Lühiajaliste puhkepauside puudumine võib kahjustada lihase võimet taastuda  
koormusest, kujunevad ülekoormussündroomid. 

• Sageli jääb tööprotsessis lõõgastusaeg ebapiisavaks ja negatiivne mõju lihastele 
kumuleerub. 

 

 

 



Ülekoormussündroomidest  

• Tööga  seotud  kaela  ja  ülajäsemete  vaevusteks  on  lihaste, liigeste, kõõluste, 
sidemete, närvide, luude ja vereringe kahjustused, mille põhjused või tüsistused 
on esmajoones seotud tööülesannete ja  töökeskkonnaga.   

• Ülekoormussündroom  areneb  tavaliselt  aegamööda  ja  on põhjustatud 
ühetüübilistest või liiga jõulistest tööliigutustest, sundasenditest.  

• Töö, mis ei võimalda organismis toimuvaid biokeemilisi ja füsioloogilisi muutusi 
puhkusega kompenseerida, põhjustab kroonilisi kahjustusi mitte ainult luu-
lihaskonnas, vaid ka närvi- ja vereringesüsteemis. 

• Oma osa on ka stressil: aktiviseerub sümpatoadrenaalne süsteem, mille 
tulemusena kiireneb südame tegevus, tõuseb vererõhk ja suureneb 
katehhoolamiinide sekretsioon. 

 

 

 



Ülekoormussündroomidest  

 

• Katehhoolamiinide mõjul suureneb sünapside tundlikkus ja lihaskiudude pinge. 
Püsiva stressiseisundi korral vallandub kroonilise lihaspinge tagajärjel lihastes 
valu. 

• Ülekoormussündroomi  sagedased  varakult  avalduvad  probleemid  on  
ebamugavustunne, lihaseväsimus ja lihasepinged, hiljem võivad lisanduda ka  
lihasevalud, -väsimus, liigesevalud ning tundehäired.  

• Ametite järgi esineb ülekoormushaigust enim ehitustöölistel, liinitöötajatel, 
õmblejatel, kokk-kondiiteritel, lüpsjatel ning teistel füüsilise töö tegijatel. 

• Kui tööga seotud ülekoormussündroomid ei saa piisavalt vara tähelepanu, võib 
sellest kujuneda haigus, mis põhjustab töövõime kaotust. 

 

 

 



Ülekoormushaiguste vältimine ja ravi   

• Meetmed: töökeskkonna (ergonoomilised) kohandused,  tööülesannete  
varieerimine,  psühhosotsiaalne  toetus, füsioteraapia, põhjustava teguri 
välistamine. 

• Ägeda põletiku korral  külmaaplikatsioonid, ortooside  kasutamine.   

• Kuna  ülekoormussündroomide   patofüsioloogias   on   oluline   roll   
verevarustuse   häirumisel, siis ühe iidse meetodina on inimesed  kasutanud 
lihase- ja liigesevalude raviks ka soojaravi. Üheks olulisemaks ja spetsiifilisemaks 
looduslikuks soojaravivahendiks on Eestis olnud ravimuda.  



Ravimuda toimed 

• On tehtud kindlaks, et mudaravi efektiivsuse   määravad eelkõige muda füüsikalis-
keemilised omadused.  

• Mudaravi mõjutab organismi peamiselt naha närvilõpmete kaudu. 
Toimemehhanism põhineb keerulistel neuroreflektoorsetel protsessidel ja läbi 
naha organismi tungivate   keemiliste ainete poolt tekitatavatel mõjudel.  

• Ravimuda soojatoime parandab verevarustust ning taastab ülekoormust saanud  
kudedes normaalse ainevahetuse. Temperatuuri toimel soojendatud piirkonna  
verevool  suureneb. Korduva soojenduse puhul on vastuseks piirkonna  kudede 
parem verevarustus. 

• Kuna verevarustuse halvenemine ülekoormushaiguste puhul võib põhjustada (läbi 
hapnikupuuduse ja paljude biokeemiliste protsesside vallandumise) ka valu, siis 
võib mudaraviga saadavat soojaefekti kasutada ka valu vähendamiseks. 



Ravimuda toimed 

• Soojus stimuleerib hüpotalamuse-ajuripatsi-neerupealise  hormoonide  
(adrenokortikotroopse hormooni, kortisooli, prolaktiini ja kasvuhormooni)  
vabanemist,  ilma et muutuks nende  nende   ööpäevane rütm. See on oluline, et 
avalduks haiguse kulgu mõjutav kortikosteroidide turse- ja põletikuvastase 
toime. 

• Mudaravil on lisaks keemiline toime: koostises olevad ained võivad muuta 
vegetatiivse närvisüsteemi  seisundit nii reflektoorsel teel kui ka imendudes läbi 
naha organismi ja  ärritades proprio- ja interoretseptoreid. 

• Mudaosakeste hõõrdumine nahal  põhjustab  naharetseptorite  ärrituse.  Selline  
madalalävine  naharetseptorite stimulatsioon blokeerib seljaaju tasandil samast 
piirkonnast saadetud  valusignaale (nn väratimehhanismi kaudu). Nagu öeldud, 
on valu sagedane probleem ülekoormushaiguste puhul. 



Ravimuda toimed 

• Muda  toimel  nahapinnale  kiireneb  ainevahetus  naharakkudes,  tekivad  vee-  
ja  elektrolüütide  ainevahetuse  muutused,  vabanevad  bioloogiliselt aktiivsed 
ained, paraneb lokaalselt kudede troofika. Nendest naha füsioloogilistest  
omadustest  sõltub  keemiliste  ainete  tungimine  läbi  naha. Nii satuvad 
organismi väävelvesinik, hormoonitaolised ained (österogeenid), mitmesugused 
mikroelemendid ja ioonid  ning humiinhapped, mis on keemilise efekti aluseks. 

 

• Normaalsed  keratinotsüüdid  võivad  erinevate  stiimulite  toimel  (nt   
ultraviolettkiirgus, soojatoime) toota ja eritada ainet, mis on vajalik  endorfiinide 
sünteesiks. Endorfiinidel on immuunomoduleeriv mõju, mis põhjendab   spaaravi   
ja   psühhoneuroendokriinsüsteemi   vahelist   tihedat  seost. 



Ravimudal on leitud toimed: 
• OA ja fibromüalgia diagnoosiga  patsientidel oluliste põletiku ja valu 

mediaatorite – prostaglandiin-E2 ja leukotrieen-B4 taseme vähenemine veres. 

• Mõju  tsütokiinidele,  mis  on  reumaatiliste  haiguste  korral  kaasatud  
kõhrekahjustuse  kujunemisse.  Mudavanni  ravi  (temperatuur >41 °C) langetab 
OA-ga patsientidel tsütokiinide IL-1β, TNF-α  taset.   

• Langes OA haigetel maatriksmetalloproteinaaside (MMP-de), eriti MMP-3 või 
stromelüsiin-1 (mida liigesehaiguse korral toodavad aktiveeritud kondrotsüüdid ja 
muud rakutüübid kõhre lagunemise progresseerumise käigus), tase  seerumis 

• Mõningate kasvutegurite tõusu, nt insuliinisarnane kasvutegur 1 (IGF  1), mis 
stimuleerib kõhre anabolismi. 

• OA-ga patsientidel olulist langust seerumi adiponektiini tasemes. Adiponektiini 
langus võib mängida kaitsvat rolli  OA puhul, kuna adiponektiinil võib 
skeletiliigestes olla põletikku soodustav mõju ning see võib olla seotud kõhre 
lagunemisega. 

  



Kuurortravi on IV pensionisammas 



Positiivsed kliinilise uuringu tulemused 

• Kliinilise uuringu „Haapsalu ravimuda  ravimõju  hindamine  tööga  seotud  luu-
lihaskonna  ülekoormushaiguste  ja/või sündroomide puhul tööealisel 
elanikkonnal uute ravimudatoodete  teenuste  väljaarendamiseks“  käigus  hinnati  
nii  subjektiivse  valu  esinemist,  mõõdeti  müomeetriga  lihaste  elastsust  kui  
laserdoppleriga  vereringe näitajaid. Toimed leiti eriti just keskmise valuga pt-del: 
verevarustuse paranemine, lihaspinge vähenemine. 

• Selle toime aluseks  on kollageenirikaste kudede (kõõlused, liigesesidemed ja -
kapsel) venitatavuse paranemine sooja muda toimel, mis omakorda hõlbustab 
liigeste  liikuvusulatuse taastumist. Seega võib uuringu alusel väita, et balneo-, sh  
mudaravi on tõhus ka ülekoormusvaludega töötajate varajase ravi kompleksis.  



Suund ennetusele 
• Esmase ja teisese preventiivse ravi eesmärk on elustiili nõustamise ning madala 

intensiivsusega ravimenetluste  abil ennetada haigust, modifitseerida haiguse 
riskitegureid, pikendada inimese tööealisust ning vähendada  tervishoiukulutusi   
tulevikus. 

• Sama eesmärki teenib ka kuurortravi:  kuurortarengukava  2013–2020,  mille  on  
koostanud  Eesti  terviseturismi  klaster  ja  Eesti  Spaaliit,  rõhutab,  et  
nüüdisaegse  kuurortravi  kontseptsiooni kohaselt on ravi- ja puhketeenused 
suunatud tervise säilitamisele ja haiguste ennetamisele. 

• Traditsiooniliste   ravide   nagu   mudaravi  kasutamine on võimalus suurendada 
loodusliku päritoluga toodete ja ravi  kasutamist ning ennetada 
ülekoormushaiguste väljakujunemist.  

 



Vastamiseks ülemustele…. 

• Kuidas integreerida kuurortravi Eesti tervishoiusüsteemi? 

• Riiklikul tasandil kuurortravi kui taastusravi alaliigi tunnustamine. 

• Luua võimalus funktsioone toetavaks taastusraviks ka ravispaas. 

• Haigekassa lepinguline partner? 

• Eraravikindlustus? Töötervishoiuteenus? 

• Kuurortravi on investeering. 

• Krooniliste haiguste korral vähendab tervishoiukulutusi ja töölt 
puudumist haiguse tõttu väldib või lükkab edasi haigestumise 
elustiilihaigustesse. 

 



Ootused on mudaravil, sest: 

• Ei ole ette näha luulihaskonna probleemide kadumist: käte, õlavöötme ja selja 
ülekoormusest ja sundasenditest tingitud funktsioonihäireid ja haigusseisundeid 
esineb üha enam arvutiga töötajatest. 

• Mudaravi toimeid on nii kogemuslikult kui teaduslikult pikaajaliselt uuritud, selle 
efektiivsust ülekoormushaiguste ravis kinnitasid järjekordselt kliinilise uuringu 
„Haapsalu ravimuda  ravimõju  hindamine  tööga  seotud  luu-lihaskonna  
ülekoormushaiguste  ja/või sündroomide puhul tööealisel elanikkonnal uute 
ravimudatoodete  teenuste  väljaarendamiseks“ tulemused. 

• Lisaks ülekoormushaigustele on mudaravi kasutatav veel paljude teiste haiguste 
alaägedate ja  krooniliste vormide raviks. Mudaravil on palju kasulikke toimeid, 
olenevalt konkreetsest olukorrast on võimalik kombineerida: muda ja turvast, 
mudaravi + massaaž (suurendab oluliselt toimet) jne. Töötervishoius on olulisel 
kohal ka kätekahjustuste vältimine, siit ka ootused balneoteraapiale (turba 
oksüdaat?). 

 

 



Ootused on ikka mudaravil, sest: 
• Mudaravil on palju kasulikke toimeid, mida on eespoolt käsitletud, mis avaldavad eri 

mehhanismide abil positiivset toimet  kõikidele luu- ja lihaskonna 
ülekoormushaigustele 

• Lisaks ootused kirjeldatud uuele tehnoloogiale, kus on võimalik varieerida ravimuda ja 
turba omavahelist suhtelist koostist ja komponentide erinevaid peenestusastmeid, mille 
abil on võimalik pakkuda oluliselt efektiivsemat toimet eri tüüpi luu- ja lihaskonna 
haiguste puhul: 
 segud luu-ja lihaskonna ülepingesündroomide raviks, mis sisaldavad rohkem 

bioaktiivseid aineid ja mikroelemente,  mis parandavad kudude ainevahetust 
 segud käte tunnelsündroomide raviks 
 segud artralgiate, artrooside, tendinopaatiate, liigeste sümptomaatiliseks raviks 
 segud müalgiate raviks,  mis sisaldavad suures koguses väikeseis mudaraviosasid ja 

bioaktiivseid aineid 

• Ülalnimetatu võimaldab  leida parimad võimalused konkreetsete tervisehäirete raviks, 
arvestades konkreetset haigust ja teiselt poolt inimese tervislikku seisundid sh 
nahatüüpi, mis on väga oluline töövõime taastumise seisukohalt. 

 

 



Ootused on ikka mudaravil, sest: 

• Ootused uuele tehnoloogiale, mis kindlustades maksimaalse kokkupuute nahaga 
ja seega saavutades maksimaalse keemilise aktiivsuse/ravitoime –  väheneb 
üldjoontes ravile kuluv aeg. Ehk võiks siit loota ka väikest ravikatkestuste arvu? 

• Ootused uuele tehnoloogiale, mis peaks  vähendama kasutatava ravimuda hulka, 
lihtsustama protseduuride tegemist, teha ravi odavamalt. Väga oluline tegur! 

• Ja miks mitte ajalooliste muda- ja vanniravi kõrval lisaks uutele ravi(muda) 
toodetele võimaldada ka uusi teenuseid ning ka raviskeeme, mis sobituksid 
tänapäevasesse  spaakeskkonda, kuid mida saaks luu-lihaskonna haigusi 
ennetavate protseduuridena kasutada ka kodudes.  

 



Ootused- jätkuvalt mudaravil, sest: 

• Et luu- ja lihaskonna haigused on tõsine probleem elanikkonna hulgas, siis  
on vaevuste ravi tõhustamine äärmiselt oluline, suurendamaks 
elanikkonna töövõimet. 

• Soome, Rootsi jt maade patsientide hulgas küllalt populaarne käia  Eesti 
kuurortides, mudaravi on Eesti spaades laialdaselt kasutusel. Samas pole 
naabermaades,  sh  Põhjamaades  mudaravi  traditsioone  ega  võimalusi 

•  Ja õnneks! 

• Tallinna  Ülikooli  Haapsalu  Kolledži  juurde on Eestis loodud  
Tervisedenduse  ja  Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuses (TERE KK), kus 
on mudaravi uuringuteks loodud  kõik  tänapäevased  tingimused.  

• SEEGA, ARVESTADES EELNEVAT, KUHU ON KOKKUVÕTTES 
SUUNATUD KÕIKIDE OOTUSED? 



TÄNAN! 


