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SISSEJUHATUS 

 

Crohn’i tõbi on järjest tihedamini esinev põletikuline soolehaigus, mis kulgeb ägenemiste ja 

remissioonidega. Haigusel pole siiani tervendavat ravi ning Crohn’i tõbe diagnoositakse 

järjest noorematel inimestel. Patsientide üheks suureks probleemiks on kõrgenenud 

psühholoogiline stress ning lisaks ka langenud elukvaliteet, mida põhjustab nii haigus ise kui 

ka ravimite tõsised kõrvaltoimed. Lisaks eelnevale esineb haigetel ka lihasfunktsiooni langust, 

mis võib tekitada raskusi haigete igapäeva tegevustes. 

Hetkel kasutatakse raviks peamiselt farmakoloogilisi lahendusi ning füüsilise aktiivsusele 

olulist tähelepanu ei pöörata. Kuigi on teada, et füüsiliselt aktiivne olemine leevendab 

psühholoogilist stressi ja parandab elukvaliteeti. Lisaks on antud teemal tehtud maailmas ja ka 

Eestis väga vähe uuringuid ning pole täpselt paigas treeningmetoodikaid, mis sobiks Crohn’i 

tõvega patsientidele. Viimasel ajal on siiski hakatud elukvaliteedi parandamisele ning stressi 

vähendamisele rohkem rõhku panema ja seda ka just läbi kehalise aktiivsuse. 

Antud uurimistööga tahab autor tutvustada Crohn’i tõbe ja sellega kaasnevaid probleeme ning 

võimalikke komplikatsioone. Arvestades, et haigust diagnoositakse järjest nooremas eas ja ka 

esinemissagedus on tõusuteel ning haigust välja raviv medikamentoosne ravi puudub, tuleks 

lähemalt uurida alternatiivseid raviviise, millest üks on füüsiliselt aktiivne olemine. 
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TÖÖS KASUTATAVAD MÕISTED 

 

Adenokartsinoom - on kasvajatüüp, mis saab alguse näärmelisest koest 

Apenditsiit – pimesoole põletik 

CDAI – Crohn’i tõve aktiivsuse indeks 

CDI - Clostridium difficile infektsioon 

Clostridium difficile – Gram – positiivne bakter, mis soolestikku sattudes põhjustab 

kõhulahtisust ning ka teisi probleeme 

CRP – C-reaktiivne proteiin 

Difuusne – üldine, laialdane 

Eikosanoid – signaalmolekul 

Enteriit – peensoolepõletik 

Fistul – uuris 

Fulminantne – üliäge haiguse vorm 

Glükokortikoidsteroidid – immuunsupressiivse toimega ravimid 

Immuunspressioon – immuunsüsteemi pärssimine 

Interleukiin 1 – tsütokiin, mis osaleb immuunreaktsiooni reguleerimises 

Interleukiin 6 - tsütokiin, mis osaleb immuunreaktsiooni reguleerimises 

Kalprotektiin – neutrofiilide granulotsüütides leiduv proteiin 

KMI – kehamassiindeks 

Kolelitiaas – sapikivitõbi 

Koloskoopia - seedetrakti alaosa endoskoopiline uuring 

Laktoferriin – multifunktsionaalne immuunsüsteemi proteein 
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Malabsorptsioon – puudulik imendumine 

Megakoolon – jämesoole tugev laienemine ning lõtvumine 

Nefrolitiaas – neerukivitõbi 

NSAID – mittesteroidsed põletikuvastased ravimid 

Obstruktsioon – takistus sooles 

Osteopeenia – normist madalam luutihedus 

Permeaablus – läbilaskevõime 

Primaarne skleroseeriv kolangiit – ebaselge põhjusega aeglaselt arenev sapiteede põletik 

Soolestiku kirurgiline resektsioon – soolestiku mingi osa kirurgiline eemaldamine 

Th1 rakk – lümfotsüütide hulka kuuluv rakk 

Transmuraalne – (soole)seina läbiv 

Trombofiilia - haigus, mis põhjustab vere liigse hüübimise 

Tuumornekroosifaktor alfa (TNFα) – valk, mis osaleb organismi põletikulistes protsessides 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Crohn’i tõbi 

 

Crohn’i tõbi on multisüsteemne haigus, millel on spetsiifilised kliinilised ning patoloogilised 

tunnused, mis avalduvad fokaalsete, asümmeetriliste, transmuraalsete ja harvem ka 

granulomatoossete põletikena, mis peamiselt kahjustavad gastrointestinaaltrakti. Haigusega 

võivad kaasneda ka süsteemsed ja ekstraintestinaalsed komplikatsioonid (Gary jt 2009). 

Haigus võib avalduda igas vanuses, kuid tavaliselt on kõrgpunktiks  20-29. eluaastad 

(Bernstein 2006). Peamisteks sümptomiteks on kõhulahtisus koos kõhuvaluga, kehakaalu 

langus, palavik, veri väljaheites. Seedetrakti välisteks sümptomiteks võivad olla ka 

spondüloartriit ja perifeerne artriit (Gary jt 2009). Lisaks esineb lihasfunktsiooni halvenemist, 

depressiooni ning elukvaliteedi langust (Wiroth jt 2005). 

 

 

1.1.1 Crohn’i tõve ajalugu 

 

On leitud tõendeid, et esimesed Crohn’i tõve juhud leidsid aset juba 870 AD. Alfred Suur, 

Wessex’i kuningas, sündinud 849 AD, haigestus 19-aastaselt aktiivsesse sooltehaigusesse, 

mis vaevas teda tekitades valu kõhus söömise ajal, ning millega kaasnes kõhulahtisus. 

Eelnevalt kirjeldatud juhtumit peetakse meditsiiniajaloolaste poolt üheks esimeseks Crohn’i 

tõve juhtudest (Mantzaris 2012). 

Esimesed hästi dokumenteeritud haigusjuhud on pärit 1913. aastal T. Kennedy Dalziel’i poolt 

avaldatud artiklist. Artiklis kirjeldas T. K. Dalziel üheksa patsiendi ravimist, kellel kõigil oli 

krooniline enteriit. Lahkamisel täheldas ta kõikidel surnukehadel ebaühtlast ja transmuraalset 

põletikku tühisooles ning niudesooles, mõnel surnukehal esines sama põletikku ka 

jämesooles. Histoloogiline leid oli väga sarnane soolestiku tuberkoloosile, ning enamus arste 
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arvasid, et tegemist on hüperplastilise tuberkoloosiga. Alles dekaad hiljem lükkasid arstid 

hüperplastilise tuberkoloosi teooria ümber ning haigus nimetati ümber mitte-spetsiifiliseks 

granulomatoosseks enteriidiks (Mantzaris 2012). 

1932. aasta 13. mail avaldas Burrill Bernard Crohn Ameerika Meditsiiniühingu kohtumisel 

New Orleans’is oma kaastöötajate nimel loengu nimega „Terminal ileitis: a new clinical 

entity“. Antud loeng oli kokkuvõte 14 patsiendi ravimise tulemustest, kes põdesid mitte-

spetsiiflist granulomatoosset põletikku distaalses niudesooles. Samal kohtumisel nimetati 

loeng ümber ning avaldati artiklina nime all „Regional ileitis: a pathologic and clinical 

entity“. Artikli avaldamise autori järgi hakati haigust nimetama Crohn’i tõveks (Mantzaris 

2012). 

 

 

1.2 Crohn’i tõve epidemioloogia 

 

Crohn’i tõbe esineb rohkem industrialiseeritud riikides võrreldes industrialiseerimata 

riikidega. Kõrgeimat haiguse levimust ning esinemissagedust on täheldatud Euroopas (0.5 – 

10.6 juhtu 100 000 inimese kohta) ning Põhja-Ameerikas. Euroopas esineb haigust kõige 

enam Skandinaavias ning Suurbritannias, samas kui Ida-Euroopas on esinemissagedus 

väiksem. Aastatel 1993 – 1998 oli Crohn’i tõve esinemissagedus Tartu maakonnas 1.4 juhtu 

100000 inimese kohta (Burisch jt 2013). 

 

Viimastel aastakümnetel on Crohn’i tõve levimus Euroopas suurenenud. Jaanuar 2013 seisuga 

põeb umbes 0.3% eurooplastest (umbes kolm miljonit inimest) kroonilist põletikulist 

soolehaigust (Burisch jt 2013). 
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1.3 Crohni tõve aktiivsus ja raskusastmed 

 

Crohn’i tõvele on iseloomulikud korduvad ägenemised ja remissioonid. Kuna Crohn’i tõbi ei 

ole hetkel välja ravitav, on teraapia eesmärgiks kontrollida haiguse aktiivsust ning parandada 

patsientide elukvaliteeti. Sellest eesmärgist lähtuvalt on oluline kontrollida Crohn’i tõvega 

kaasnevaid sümptomeid, jälgida täisväärtuslikku dieeti ja vältida haiguse ägenemist.  Ravi 

valitakse vastavalt haiguse raskusastmest, põletiku ulatusest ning komplikatsioonide 

olemasolust (Farrell ja Peppercorn 2007).  (Tabel 1.) 

Euroopas ja Põhja-Ameerikas kasutatakse Crohn’i tõve aktiivsuse hindamiseks Crohn’i tõve 

aktiivsuse indeksit (CDAI) (Hommes ja van Deventer 2004). (Tabel 2.) 

Crohn’i tõve aktiivsuse indeksit arvutatakse Tabel 2. järgi ning saadud tulemust kasutatakse 

ägenemise raskusastme arvutamiseks. (Tabel 1.) 

 

Tabel 1. Crohn’i tõve ägenemise raskusastmed (Assche jt 2010). 

Kerge ägenemine Mõõdukas ägenemine Raske ägenemine 

CDAI 150-220 CDAI 220-450 CDAI rohkem kui 450 

Puudub obstruktsioon, ei 

esine palavikku, 

dehüdratsiooni, 

abdominaalset massi või 

hellust kõhupiirkonnas. CRP 

(C-reaktiivne proteiin) 

tavaliselt kergelt kõrgem 

normist. 

Perioodiline oksendamine, 

kehakaal vähenenud üle 10%. 

Kergelt ägenenud haiguse 

ravi ebaefektiivne, 

abdominaalse massi 

olemasolu. Selge 

obstruktsioon puudub. CRP 

tõusnud üle normi. 

KMI alla 18. Abtsessi või 

obstruktsiooni esinemine. 

Sümptomite ägenemine 

hoolimata intensiivsest ravist. 

CRP kõrige. 
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Tabel 2. Crohn’i tõve aktiivsuse indeks (Best jt 1976). 

Tunnus Kirjeldus  Korrutaja 

Roojamissagedus Seitsme päeva 

jooksul 

 x2 

Kõhuvalu Seitsme päeva 

jooksul 

0=puudub x5 

  1=kerge  

  2=mõõdukas  

  3=tugev  

Üleüldine heaolu Seitsme päeva 

jooksul 

0=üldiselt hea x7 

  1=veidi alla keskmise  

  2=suhteliselt halb  

  3=halb  

  4=väga halb  

Soolevälised 

komplikatsioonid 

Komplikatsioonide 

arv 

Artriit/liigesvalu,  x20 

  iriit/uveiit,  

  nodoosne erüteem  

  gangroosne püodermia  

  aftoosne stomatiit,  

  pärakulõhe/abtsess/fistul  

  palavik > 37.8  C  

Diaörroa vastased 

rohud 

kasutamine seitsme 

päeva jooksul 

0=ei x30 

  1=jah  

Abdominaalse 

massi olemausolu 

 0=ei x10 

  2=küsitav  

  5=jah  

Hematokrit Oodatav lahtutatud 

jälgitavast 

Mehed=47 x6 

  Naised=42  

Kehakaal Ideaalkaalu ja 

jälgitava kaalu suhe 

[1-ideaal/jälgitav)]x100 x1(ei arvesta 

kui vähem 

kui -10) 
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1.4 Kliinilised sümptomid ning kaasuvad haigused/häired 

 

Manifesteeringute heterogeensus, haiguse salakaval algus, kattuvad sümptomid teiste 

põletikuliste soolehaigustega ning seedetrakti välised sümptomid/haigused, teevad Crohn’i 

tõve diagnoosimise raskeks (Sands 2004). Crohn’i tõvele iseloomulikule põletikule viitavad 

sümptomid on krooniline ja/või öine kõhulahtisus, kõhuvalu, kaalukaotus, palavik, rektaalne 

veritsus (Podolsky 2002). Kliinilised märgid on veel kahvatus, kehakaalu langus, hell 

kõhupiirkond, perianaalne abtsess või fistul, lastel kasvupeetus ning sekundaarsete 

sugutunnuste hilinenud avaldumine (Assche jt 1997). 

Kuigi tavaliselt on haiguse algus salakaval, võib Crohn’i tõbi esineda ka fulminantselt, näiteks 

toksilise megakooloniga (Swan jt 1998). Vaatamata haiguse potensiaalsest heterogeensusest, 

individuaasest manifesteerumisest ja komplikatsioonidest, on siiski määratavad Crohn’i tõve 

kindlad mustrid olenevalt haiguse asukohast, tüübist (põletikuline vorm, fistuliseeriv vorm, 

striktuuridega kulgev vorm), mis on olulised kliiniliste resultaatide määramiseks (Farmer jt 

1985). 

Niudesool ja jämesool on kõige sagedasemalt haigusest haaratud, tavaliselt komplitseeritud 

veel ka obstruktsiooniga, põletikulise massiga või abtsessiga (Mekhjian jt 1979). Akuutne 

põletik niudesooles võib imiteerida apenditsiiti ning väga harva võib haigus esineda ka ainult 

apendiksis. Võrreldes haavandilise koliidiga, on perianaalsed haiguse ilmingud unikaalsed 

Crohn’i tõvele ning võivad eelneda sooltes tekkivatele sümptomitele (Sandborn jt 2003). 

Patsientidel, kelle haigus esineb ainult jämesooles, on peamisteks sümptomiteks rektaalne 

veritsus, perianaalsed komplikatsioonid ning soolevälised komplikatsioonid nahal või 

liigestes (Lapidus jt 1998). Crohn’i tõbe, mis esineb jämesooles on raske eristada 

haavandilisest koliidist, sest kaebused on väga sarnased (Sands jt 2004). 

Difuusne tühisoole põletik on harvem esinev haiguse variant, tihti komplitseeritud mitmete 

stenoosidega, bakteriaalse üleküllusega ning valgu imendumist takistava enteropaatiaga  

(Cuffari jt 2005). Selline haiguse variant esineb rohkem noorematel patsientidel. Mao ja 

kaksteistsõrmiksoole manifesteeringud kujutavad endast valu epigastrilises piirkonnas, 

iiveldamist, oksendamist ning pülooruse obstruktsiooni (Wagtmans jt 1997). 
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1.4.1 Seedetrakti välised sümptomid ja haigused 

 

Crohn’i tõve seedetrakti välised sümptomid ja haigused, mis on seotud soolestikus oleva 

põletikuga on spondüloartriit (anküloseeriv spondüliit ja sakroileiit), perifeerne artriit, 

nahaprobleemid (nodoosne erüteem, gangrenoosne püodermia), silmapõletikud (uveiit, 

episkleriit, sklero-konjunktiviit), primaarne skleroseeriv kolangiit ja trombemoboolilised 

tüsistused (Su jt 2002). Lisaks võib Crohn’i tõvega kaasneda ka mitmeid malobsorptsioone: 

aneemia, kolelitiaas, nefrolitiaas või metaboolne luuhaigus. Samuti võib Crohn’i tõve 

pikaaegsetel põdejatel esineda soolestiku adenokartsinoomi rohkem kui haigust mitte 

põdevatel inimestel (Itzkowitz ja Yio 2004) ning peaaegu pooltel haigetel esineb osteopeenia, 

mis võib hiljem edasi areneda osteoporoosiks (Siffledeen jt 2004). 

 

 

1.4.1.1 Osteoporoos 

 

Osteopeenia ja osteoproos on olulised Crohn’i tõve kliinilised kõrvalnähud. Kuni 40%-l 

Crohn’i tõve haigetel on leitud osteopeeniat ning 11-30%-l on diagnoositud osteoporoos 

(Robinson jt 1998a). Luu mineraalaine vähenemine muudab luud hapraks ning suurendab 

murdude riski, osteopeeniaga suureneb murdude risk kaks korda ning osteporoosiga neli kuni 

viis korda võrreldes terve inimesega (Ross jt 1991). Nii lastel kui ka täiskasvanutel, kes 

põevad Crohn’i tõbe, on täheldatud lülisamba kompressioonmurde, mis viitab sellele, et luu 

mineraalaine vähesusel on olulised kliinilised tagajärjed (Compston jt 1987, Semeao jt 1997).  

Luude hõrenemise tekke mehhanismi ei mõisteta Crohn’i tõve haigetel veel täielikult. 

Arvatake, et osteopeenia ja osteoporoosi patogenees Crohn’i tõve korral tuleneb luukoe 

uuendamise patoloogilisest määrast ja vähenenud luukoe remodelleerimisest, mida omakorda 

põhjustavad suguhormoonide defitsiit, vähenenud füüsiline aktiivsus, kauakestev 

kortikosteroidide tarvitamine, jämesoole operatsioon, suitsetamine ning põletikus soolte poolt 

vabastatud tsütokiinide [interleukiin-1 ja -6 ning tuumornekroosi faktor (TNFα)] ja teiste 

mediaatorite potentsiaalne kahjustav toime organismile (Trebble jt 2004). 
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1.4.1.2 Anküloseeriv spondüliit  

 

Praeguseks on selge, et anküloseeriv spondüliit on otseselt seotud põletikulise soolehaigusega. 

Protsentuaalselt moodustavad anküloseerivat spondüliiti põdevad patsiendid põletikulise 

soolehaigusega patsientide hulgast 0.9-8% (Bernstein jt 2001). Lisaks põeb 4-18% 

põletikulise soolehaigusega patsientidest asümptomaatilist sakroileiiti, mis võib samuti edasi 

areneda anküloseerivaks spondüliidiks (Uhrin jt 2000). 

 

 

1.4.2 Stress ja elukvaliteet 

 

Viimastel aastatel on tehtud piisavalt uuringuid tõestamaks, et psühholoogiline stress 

suurendab põletikulise soolehaiguse ägenemise riski. On leitud mitmeid mehhanisme, mille 

kaudu psühholoogiline stress mõjutab nii üleüldist ning ka soolestiku immuunsüsteemi ja 

põletikulisi protsesse organismis. Terapeutilised sekkumised stressi leevendamiseks on siiani 

jäänud nö väljakutseks (Mawdsley ja Rampton, 2005). 

2001. aastal tehtud uuring psühholoogilise stressi ja elukvaliteedi kohta näitas, et Crohn’i 

tõvega patsiendid olid selgelt häiritud haiguse poolt põhjustatud sümptomitest ja 

komplikatsioonidest ning ka mõtetest, et haigus võib ägeneda. Ärevus kaotada jämesoole üle 

kontroll, enesehinnangu langus, tujude kõikumised ning ametialased probleemid olid uuringus 

osalejate jaoks mõõdukalt stressi tekitavad ja elukvaliteeti langetavad (Petrak jt 2001). 

 

 

1.4.3 Lihasatroofia  

 

2005. aastal tehtud uuringus võrreldi lihasfunktsiooni samas vanuses Crohn’i tõve haigete ja 

tervete inimeste vahel. Mõlemad, nii lihasjõud kui ka aeroobne vastupidavus olid Crohn’i 

tõvega patsientidel vähenenud, eriti väljendus lihasjõu langus alajäsemetes (Wiroth jt 2005). 
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Üllatavalt ei olnud aga lihasjõudlus seotud haiguse eelneva  aktiivsuse või tõsidusega, uuringu 

ajal täheldatud põletikuga sooles ega ka glükokortikoidsteroidide tarvitamisega. Küll aga olid 

Crohn’i tõve haiged füüsiliselt tunduvalt vähem aktiivsed võrreldes tervete inimestega ning 

ilmselt põhjustas see ka lihasjõudluse vähenemise (Wiroth jt 2005). 

Autorid soovitasid remissiooni ajal Crohn’i tõve haigetele jõutreeningut, et vähendada 

lihasatroofiat (Wiroth jt 2005). 

 

 

1.4.3.1 Toidu talumatus 

 

Põletikulise soolehaigusega patsiendid kurdavad tihti mingi toiduaine talumatust (Ballegaard 

jt 1997). uuring näitas, et 65% 130-st patsiendist, kes vastasid küsimustikele, kannatasid 

mingi toiduaine talumatuse all (talumatust põhjustasid peamiselt piimatoodet, puuviljad ning 

juurviljad). Võrdluseks, sama küsimustiku täitnud 70-st tervest inimesest kannatas toiduaine 

talumatuse all ainult 14%. 

 

 

1.4.4 Kehakaalu mõju Crohn’i tõvele 

 

Tavaliselt on põletikulise soolehaigusega patsient alakaaluline ning alatoitunud. Seevastu on 

viimasel ajal sagenenud Crohn’i tõve diagnoosimine just ülekaalulistel lastel. Ameerikas 

tehtud uuring (Kugathasan jt 2007)  näitas, et 10% Crohn’i tõvega patsientidel ja 20%-30% 

haavandilise koliidiga patsientidel näitab kehamassiindeks  ülekaalu või kerget ülekaalu. 

Ülekaalust ja selle mõjust põletikulise soolehaiguse kulule on tehtud vähe uuringuid (Narula 

ja Fedorak 2008). 2002. aastal tehtud uuring näitas, et ülekaalulistel Crohn’i tõvega 

patsientidel esines tihedamalt sooleväliseid komplikatsioone, haigus oli sageli aktiivsem ja 

ülekaalulised patsiendid vajasid sagedasemalt hospitaliseerimist kui normaalkaalus Crohn’i 

tõve haiged (Blain jt 2002). 
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Ülekaalu seostatakse füüsiliste tegevuste piirangutega ja elukvaliteedi langusega, lisaks ka 

mitmete muude haigustega. Piiratud informatsiooni põhjal võib väita, et ülekaalulised 

põletikulise soolehaigusega patsiendid omavad suuremat riski raskele haiguse kulule ning 

nende kaal on iseenesest juba patogeenne faktor (Narula ja Fedorak 2008). 

 

 

1.5 Crohn’i tõve etioloogia ja riskifaktorid 

 

Crohn’i tõve tekkepõhjuseid ei ole veel tuvastatud. Praegune rahvusvaheline konsensus on, et 

intestinaalne põletik on tingitud veast immuunmodulatoorses mehhanismis koosmõjus 

mitmete väliste keskkonna teguritega ning lisaks on haiguse esinemus suurem sugulaste seas, 

mille alusel võib järeldada ka geneetilist eelsoodumust (Sands 2007). Regionaalsed 

erinevused Crohn’i tõve esinemises viitavad dieedi ning haiguse põhjuslikule suhtele, mitmed 

uuringud on seda ka tõestanud. Näiteks on täheldatud põhjuslikku suhet suurel hulgal 

süsivesikute (konkreetselt suhkur) tarbimisel ning Crohn’i tõvel, samuti on mõned Jaapanis 

tehtud uuringud leidnud, et sarnaselt süsivesikutele võib haiguse teket soodustada ka 

„kiirtoit“, mis sisaldab palju rasva ja suhkrut. Olenemata sellest, ei ole tõestatud, et mõni 

toidu- või toitaine oleks Crohn’i tõve tekkimise riskifaktoriks (Tragnone jt 1995). 

 

 

1.5.1 Dieet 

 

Toidust saadavad ained koos soole enda mikroflooraga võivad mõjutada soolestikus aset 

leidvaid põletikulisi protsesse. Võimalikuteks mehhanismideks on otsene antigeenne mõju, 

geeniekspressiooni muutmine, põletikumediaatorite modulatsioon (eikosanoidid), soolestiku 

mikrofloora kompositsiooni muutumine ning mõjud soolestiku permeaabelsusele. Selle tõttu 

on ka Crohn’i tõve haigete toitumisharjumuste alusel tehtud palju uuringuid (Hou jt 2011). 

Viimased uuringud näitavad, et inimesed, kes tarbivad palju rasva, omega-6 rasvhappeid ning 

liha, omavad suuremat riski haigestuda põletikulisse soolehaigusesse. Samas kui rohke 
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juurviljade ning puuviljade tarbimine langetas haiguse tekke riski (Hansen jt 2011). Lisaks 

võib rohke rafineeritud suhkru tarbmine fasiliteerida Crohn’i tõve avaldumist (Greenberg jt 

1988). 

 

 

1.5.2 Suitsetamine 

 

Uuringud on näidanud, et suitsetamine on Crohn’i tõve riskifaktoriks, nii haiguse esmasel 

tekkel kui ka olemasoleva haiguse ägenemisel (Ryan jt 2004). 

Tubaka suitsetamine on üks tugevamaid keskkonna tegureid, mis suurendab riski haigestuda 

Crohn’i tõvesse ning mõjutab negatiivselt haiguse kulgu (Mahid jt 2006).  

Lisaks sellele, et suitsetajate hulgas on Crohn’i tõve haigeid rohkem, kulgeb haigus tubaka 

tarvitajatel ka raskemalt (Nos ja Domènech 2011). Täpset mehhanismi suitsetamise 

negatiivsest mõjust hetkel veel ei teata, kuid arvatakse, et tubaka glükoproteiinid võivad 

stimuleerida Th1 rakkude aktiveerumist (Francus jt 1992). Samuti suurendab tubaka 

tarvitamine reaktiivsete hapnikuosakeste produktsiooni ning suitsetajatel on täheldatud ka 

vähenenud antioksüdantide mahtu (Kalra jt 1991). 

Suitsetajatel on tunduvalt suurem risk haiguse ägenemiseks kui mittesuitsetajatel  (Timmer jt 

1998). Samuti vajavad suitsetajad suurema tõenäosusega immuunomodulatoorset ravi 

(Cosnes jt 1996). Suitsetamisest loobumine on Crohni’i tõve haigetele kasulik, seda näitab ka 

2005. aastal tehtud uuring, kus selgus, et patsiendid, kes lõpetasid suitsetamise vähemalt 

kuueks kuuks, omavad väiksemat riski haiguse ägenemiseks järgmisel 12.-18.-l kuul 

võrreldes suitsetajatega (Johnson jt 2005). 

 

Aktiivse suitsetamise negatiivne mõju ei pruugi olla sama kõikidel Crohn’i tõve haigetel, ning 

arvatakse, et see sõltub patsiendi soost ning haiguse lokaliseerumisest. Tubaka negatiivne 

efekt on uuringute väitel suurem naistel (Cosnes jt 2001). Peamiselt jämesooles lokaliseeruv 

Crohn’i tõbi ei sõltu patsiendi tubaka tarvitamisest (Cosnes jt 1999), kuid patsientidel, kellel 

haigus asub niudesoole piirkonnas, suurendab suitsetamine haiguse ägenemise ohtu ning 

suurema tõenäosusega tuleb patsiendil minna soole resektsioonile (Cosnes jt 1996). 



18 

 

Tubaka negatiivsed mõjud on doos-sõltuvad, ning mõned uuringud väidavad, et haiguse kulg 

on raskem neil, kes suitsetavad rohkem kui kümme sigaretti päevas (Seksik jt 2009) Samal 

aastal tehtud uuring näitas, et passiivsed suitsetajad vajasid immuunosupressante ning 

infliximabi ravi tihedamalt kui aktiivsed suitsetajad (van der Heide jt 2009). 

 

 

1.5.3 Suukaudsed kontratseptiivid ja NSAID-id 

 

Lisaks põhjustavad tõve ägenemist ka mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (NSAID) 

tarvitamine ning suukaudsed kontratseptiivid (Felder jt 2000). 

2008. aastal tehtud meta-analüüs näitas, et suukaudsete kontratseptiivide kasutamine 

suurendab riski haigestuda Crohn’i tõvesse. Risk suurenes seda enam, mida kauem ravimeid 

tarvitati, ning vähenes pärast tarvitamise lõpetamist (Cornish jt 2008). Põhjust, miks 

suukaudsed kontratseptiivid suurendavad põletikulisse soolehaigusesse haigestumist, 

seostatakse östrogeenidega. Östrogeen käitub immuunsüsteemi tugevdajana ning võib 

suurendada tuumori nekroosifaktori produktsiooni makrofaagides (Cabré ja Doménech 2012). 

 

2012. aastal läbiviidud uuring näitas, et naised, kes tarvitavad mittesteroidseid 

põletikuvastaseid ravimeid vähemalt 15 päeva kuust, esineb kõrgem risk haigestuda Crohn’i 

tõvesse. Sama täheldati ka uuritavatel, kes tarvitasid NSAID-e vähemalt viis päeva nädalas 

(Ashwin jt 2012). 

 

 

1.5.4 Soolestiku infektsioonid 

 

Soolestiku infektsioone, mis on põhjustatud enteropatogeenide poolt, seostatakse põletikulise 

soolehaiguse algusega ning samuti ka ägenemisega (Cabré ja Doménech 2012). 

 

Clostridium difficile infektsiooni (CDI) esinemissagedus on viimasel kahel aastakümnel 

tõusnud Crohn’i tõve haigete seas kolm korda (Nguyen jt 2008). Mitmed uuringud on 
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näidanud, et CDI mõjutab negatiivselt Crohn’i tõve kulgu, tõstes operatsiooni vajaduse riski, 

pikendades hospitaliseerimise perioode ning tõstab ka suremust võrreldes nende Crohn’i tõve 

haigetega, kellel puudub CDI (Issa jt 2007, Ananthakrishnan jt 2008, Ricciardi jt 2009). 

 

 

1.5.5 Geneetika 

 

Põletikulisele soolehaigusele tundlike geenide avastamine on näidanud järgmiste punktide 

tähtsust:  kaasasündinud düsregulatsioon immuunsüsteemi vastuses soolestiku mikrofloorale 

või patogeenidele, tõusnud permeaabelsus üle terve soolestiku epiteeli barjääri ning 

adapteeriva immuunsüsteemi vigane regulatsioon soolestiku epiteeli barjääri 

funktsioneerimises haiguse patogeneesis. Põletikulist soolehaigust peetakse komplekseks 

polügeenseks haiguseks ja haiguse soodumus geenide poolt võib mõjutada haiguse kulgu ning 

erinevate ravimeetodite efektiivsust (Torres ja Rios 2008). 

Geneetilised faktorid mõjutavad põletikulisse soolehaigusesse haigestumist (Gaya jt 2006). 

Arvatakse, et põletikulisse soolehaigusesse haigestumine on põhjustatud vastastikustest 

reaktsioonidest organismi geenides. Nendeks geenideks on CARD15/NOD2, CARD4/NOD1, 

HLA, TLR4, DLG5, NF-κB1. Lisaks geenidele mõjutab haigestumist ka soolestiku 

mikrofloora ning toidu antigeenid koos ebaadekvaatse immuuntasakaaluga (Shanahan 2001, 

Timmer 2003, Cobrin ja Abreu 2005). 

 

 

1.6 Diagnoosi kinnitamine Crohn’i tõve korral 

 

Crohn’i tõve kahtlusega patsiendilt on  esmalt oluline võtta täielik detailne anamnees koos 

kehalise hindamisega. Haigus kulgeb tavaliselt soolestikus ebaühtlaselt ja transmuraalselt 

limaskestadel, tuues endaga kaasa krampliku valu kõhus, kaalulanguse, kõhulahtisuse, 

kasvupeetuse ning soolevälised sümptomid/haigused (Rufo ja Bousvaro 2006). 
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Biokeemilistel uuringutel on näha erütrotsüütide settekiiruse tõusu, trombsotüütide taseme 

tõusu, madal seerumi albumiin ning madal hemoglobiini tase. Radioloogilisteks leidudeks on 

tavaliselt eristatav põletik terminaalses niudesooles ning osadel patsientidel ka tühisoole ning 

kaksteistsõrmiksoole proksimaalsemates piirkondades (Rufo ja Bousvaro 2006). 

Endoskoopilised uuringud (koloskoopia) on Crohn’i tõve diagnoosimisel hädavajalikud. 

Histoloogiliseks leiuks on tavaliselt fokaalne, asümmeetriline ning tihti ebaühtlaselt kulgev 

granulomatoosne põletik (Rufo ja Bousvaro 2006). 

Mitte-invasiivsed surrogaatmarkereid kasutatakse samuti soolepõletiku kindlaks tegemisel. 

Biokeemilised markerid, näiteks erütrotsüütide sette kiirus, C-reaktiivne proteiin ja seerumi 

albumiin näitavad küll põletikku, kuid mitte selle täpsemat lokaliseerumist. Patsientidel, kellel 

on soolestikus akumuleerunud aktiivseid neutrofiile, ning kes põevad või arvatavalt põevad 

ägedat põletikulist soolehaigust, tuleks hinnata ka leukotsüütide (lisaks ka nende 

komponentide) olemasuolu või puudumist roojas. Lisaks aitavad haigust diagnoosida 

neutrofiilides leiduvad laktoferriin ning kalprotektiin, mis viitavad vigasele kaasasündinud  

immuunvastusele. Laktoferriini ning kalprotektiini esineb põletikulise soolehaigusega 

patsientite roojas (Tibble jt 2000, Kane jt 2003, Poullis jt 2004). 

 

 

1.7 Ravi 

 

Ravi valik sõltub suuresti Crohn’i tõve paiknemisest soolestikus (peensool või jämesool) ning 

ka haiguse iseloomust (põletikuline, striktureeriv või perforeeriv). Induktsioonravid on 

peamiselt aminosalitsülaadid ning antibiootikumid (kergema põletiku korral), 

immuunosupressandid (glükokortikoidsteroidid, asatiopriin, metrotreksaat - mõõduka ja raske 

põletiku korral), toidu tarbimise jälgimine ja bioloogiline ravi, nt infliximab 

(glükokortikoidsteroidide resistentne või fistuliseeriv haiguse vorm). Aminosalitsülaate, 

asatiopriini, metrotreksaati ja infliximabi kasutatakse ka säilitusravis. Kirurgilist ravi 

kasutatakse ainult teatud Crohn’i tõve juhtudel, sest operatsioon ei ole haigust välja raviv 

(Rufo ja Bousvaro 2006). Ravi eesmärgiks on leida iga patsiendi jaoks talle kõige paremini 
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sobiv ravimite kombinatsioon, mis vähendab põletikku, viib haiguse remissiooni ning säilitab 

seda ja muidugi ka tõstab haige üldist elukvaliteeti (Rufo ja Bousvaro 2006). 

Crohn’i tõvega ja sellega seotud ravimite kasutamisega võivad kaasneda erinevad negatiivsed 

sümptomid, mis mõjutavad patsiendi vaimset seisundit ja kehalist staatust. Näiteks raviks 

kasutatavad glükokortikosteroidid kutsuvad esile osteopeeniat, mis omakorda võib areneda 

osteoporoosiks (Trebble jt 2004). Uuringud on aga näidanud, et füüsilise aktiivsuse ja luu 

mineraalainete tiheduse vahel on positiivne korrelatsioon (Todd ja Robinson 2003). 

Lisaks on leitud, et kehaline aktiivsus leevendab Crohn’i tõvega kaasnevaid sümptomeid ja 

parandab elukvaliteeti (Ng jt 2006). 

  

 

1.8 Kehaline aktiivsus Crohn’i tõvega patsiendil 

 

Kuigi praegused farmatseutilised ravivõimalused on sümptomite leevendamiseks efektiivsed, 

kogevad patsiendid siiski elukvaliteedi langust. Eelnevalt läbiviidud uuringud näitavad, et 

Crohn’i tõvega patsiendi elukvaliteeti on võimalik parandada läbi kehalise aktiivsuse. 

Füüsiline aktiivsus võib langetada haiguse aktiivsust  ja vähendada psühholoogilist stressi. 

Lisaks väidavad uuringud, et madala intensiivusega treening ei ärrita 

gastrointestinaalsüsteemi ning ei kutsu esile haiguse ägenemist (Ng jt 2006). 

 

 

1.8.1 Kehalise aktiivsuse mõju põletikulisele soolehaigusele 

 

Väga vähe uuringuid on tehtud kehalise aktiivsuse mõjudest põletikulisele soolehaigusele. 

Sonnenberg jt (1990) oli esimene, kes näitas, et füüsilisel aktiivsusel on preventatiivne mõju 

põletikulisele soolehaigusele, võrreldes oma uuringus 12 014 inimest. Inimestel, kes töötasid 
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rohkem istudes ja füüsiliselt mitte-koormavatel ametidel, täheldati kõrgemat riski 

haigestumiseks. Samas võisid füüsiliselt mitte-koormavatel ametidel töötada eelnevalt juba 

haigemad inimesed, mis oli ka uuringu miinuseks, sest ei uuritud inimeste eelnevaid töökohti. 

Persson jt (1993) said oma uuringus Sonnenberg-iga sama tulemuse - kehaliselt aktiivsemad 

inimesed haigestusid vähem Crohn’i tõppe. Hiljem tehtud uuringutes on tulemused olnud 

väheveenvad (Loudon jt 1999). 

Kuigi kehalise aktiivsuse preventatiivne mõju põletikusele soolehaigusele on ebaselge, on 

kindel, et füüsiline aktiivsus ei ole nendele patsientidele kuidagi ohtlik. Crohn’i tõve haigetel 

tuleb püsida kehaliselt aktiivne, sest põletikulise soolehaigusega patsientidel on suurem risk 

lihasnõrkusele ja osteoporoosile. Lisaks võib kehaline aktiivsus siiski vähendada haiguse 

aktiivsust, parandada kehalist võimekust, ennetada lihasatroofiat, parandada üleüldist 

elukvaliteeti ning vähendada stressi (Loudon jt, 1999). 

1998. aastal avaldatud artiklis toodi spetsiaalselt välja põletikulise soolehaigusega 

patsientidele juhised kehalise aktiivsuse edendamiseks. Nendeks olid 20-60 minutit kahel 

kuni viiel päeval nädalas aeroobset treeningut ning lisaks ka vähemalt kaks korda nädalas 

jõutreening (Ball 1998). 

 

 

1.8.2 Kehaline aktiivsus remissioonis haigusega 

 

Kõik neli Crohn’i tõve ja kehalise aktiivsuse omavahelisest seosest tehtud uuringut on 

teostatud patsientidega, kellel oli haigus remissioonis, või kellel esines sümptomeid 

minimaalselt (D’Inca jt 1999, Loudon jt 1999, Gupta jt 2006, Ng jt 2007). Uuringud hindasid 

psühholoogilisi ja füsioloogilisi näitajaid enne ning pärast füüsilist aktiivsust, milleks olid 

näiteks kõndimine, jooga või veloergomeetriga sõit. D’Inca jt (1999) leidsid, et ühekordne 60 

minutit kestev treening veloergomeetril ei mõjutanud soolestiku permeaabelsust ega ka 

lipoperoksüdatsiooni taset, ei Crohn’i tõvega ega ka tervetel inimestel. Haiguse kulule ei 

täheldatud muutust kohe pärast treeningut ega ka kuus kuud hiljem. 
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Loudon jt (1999) leidsid, et kolm kuud kestev kõnnitreening mõjutas Crohn’i tõvega 

patsientide stressitaset ning elukvaliteeti positiivselt. Kuigi statistiliselt mitte märkimisväärne, 

näitas tendents, et patsientidel paranes ka haigusseisund pärast treeninguid. Eelnevalt istuva 

eluviisiga patsientidel olid positiivsed muutused nii aerbooses võimekuses kui ka kehamassi 

indeksis (KMI). 

Kümne päeva jooksul läbi viidud uuring, mis kaasas 175 (18 neist Crohn’i tõve haiged) 

inimest ning uuris jooga mõju ärevusele, ei süvendanud kellelgi kaasuvad haigused (kaasa 

arvatud Crohn’i tõve haigetel) (Gupta jt 2006). 

Üks värskemaid uuringuid (Ng jt 2007) näitas, et madala intensiivsusega kõnnitreening 

parandas Crohn’i tõve haigetel nii psühholoogilist kui ka füsioloogilist tervist. Sarnased 

tulemused saadi ka haavandilise koliidi haigetel, kus pärast treeningut paranes patsientide 

elukvaliteet ning füüsiline aktiivsus ei viinud haiguse aktiveerumiseni (Loudon jt 1999). 

Kõikide eelpool mainitud uuringute miinuseks oli väike uuritavate arv (n=6 kuni n=30), 

lühike füüsiliste harjutuste aeg, endoskoopia uuringutega haiguse aktiivsuse hindamise 

puudumine ja lapspatsientide välja jätmine. Sellest hoolimata näitavad kõik need uuringud 

ühtselt, et kehaliselt aktiivne olemine ei viinud haiguse ägenemiseni ega süvendanud 

sümptomeid. Võib järeldada, et madala kuni mõõduka intensiivsusega kehalised harjutused on 

Crohn’i tõvega patsientidel haiguse madala aktiivsuse või remissioonperioodi ajal hästi 

talutavad (Narula ja Fedorak 2008). 

 

 

1.9 Kehalise koormusega kaasnevad probleemid ja piirangud 

 

Põletikulise soolehaigusega patsientidel, kelle haigus on ägedas faasis, soovitatakse pigem 

vähendada kehalist aktiivsust, sest sportimine võib tekitada ebamugavust. Remissioonis 

haigusega patsiendid võivad ohutult tegeleda spordiga, mis on madala või mõõduka 

intensiivsusega, kuid ka siis peab silmas pidama mõningaid erandeid (Brevinge jt 1995). 
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Gastrointestinaalsed sümptomid, näiteks iiveldus, kõrvetised, kõhulahtisus ning soolestiku 

sisene veritsus, on treeningu ajal tavalised, eriti suurte pingutuste korral (triatlon, 

pikamaajooks) (Brouns ja Beckers 1993, Peters jt 1999a). Enamikel juhtudel on need 

sümptomid mööduvad ning neid võib pidada kaitsemehhanismiks organkahjustuse vastu: 

sümptomite pideval ägenemisel on treenija sunnitud koormust langetama. Mõnel juhul võivad 

sümptomid olla nii raskekujulised, et langetavad drastiliselt treenija võimekust ka kõige 

väiksematel koormustel (kõndimine) (Brouns ja Beckers 1993, Peters jt 1999). Eelnevalt 

nimetatud sümptomid esinevad umbes 20-50% inimestest, olenevalt treeningu intensiivsusest, 

kestusest, treenija vanusest, soost ja söömisharjumustest. Kõige olulisem sümptomite 

provotseerija on treeningu intensiivsus (Peters jt 1995, Peters jt 1999,). 

Treeningul tekkivate sümptomite tekkemehhanismi ei mõisteta veel täpselt. Vähenenud 

gastrointestinaalne verevarustus, intensiivistunud gastrointestinaalne motoorika, suurenenud 

mehhaaniline põrutus ja treeningu mõjul muutuv neuroendokriinimodulatsioon arvatakse 

olevat sümptomite põhjustajaks (Moses 1990). Kõik eelmainitud mehhanismid sõltuvad 

treeningut intensiivsusest (Rowell jt 1964, Soffer jt 1994). Kui enamik treeningu ajal tekkivad 

gastrointestinaalvaevused ei mõju kahjustavalt treenija tervisele, siis soolestiku sisene veritsus 

on tõsine probleem. Enamikel juhtudel on tekkinud soolesisene veritsus varjatud ja mööduv 

(Peters jt 2000). Korduv treeningu foonil tekkiv veritsus soolestikus võib soodustada 

rauavaeguse ning aneemia teket organismis (Nielsen ja Nachtigall 1998). Lisaks on täheldatud 

ka endotokseemia, malabsorptsiooni, soolestiku põletiku ning ülitundlikkusreaktsioonide 

teket (Bosenberg jt 1988 ,Øktedalen jt 1992, Peters jt 2000,). 

Kõiki treeningu ajal tekkivaid komplikatsioone saab aga peaaegu täielikult vältida õige 

toitumisega (näiteks piisav vedeliku tarbimine) ning teiste ettevaatusabinõudega (NSAID ja 

aspiriini suurte dooside vältimine enne treeningut) (Peters jt 1995, Nielsen ja Nachtigall 

1998). 

Füüsiline aktiivsus võib soodustada maohaavandite ning kaksteistsõrmiksoole haavandite 

paranemist läbi mikrotsirkulatsiooni normialiseerumise haavandite piirkonnas (Efremushkin jt 

1998). 
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1.9.1 Soolestiku kirurgilise resektsiooni järgne koormusetaluvus 

 

1995. aastal uurisid Brevinge jt Crohn’i tõve haigete kehalist võimekust kolmes grupis. 

Esimeses grupis olid patsiendid, kellele oli tehtud minimaalne peensoole resektsioon (vähem 

kui 10cm), teises grupis olid patsiendid, kellele oli tehtud mõõduka peensoole resektsioon 

(15-30%) ja kolmandas grupis patsiendid, kellele oli tehtud ulatuslik peensoole resketsioon 

(rohkem kui 50%). Kõik patsiendid, kelle peal uuring tehti olid remissioonis ja 

kontrollgrupiks olid istuva eluviisiga terved inimesed. 

Veloergomeetril hinnati uuritavate maksimaalset pingutust, arvestades keha kompositsiooni ja 

metaboolseid muutujaid. Kontrollgrupiga võrreldes vähenes maksimaalne pingutus vastavalt 

peensoole resektsiooni ulatusele (9% kuni 40%). Ulatusliku ja mõõduka resektsiooniga 

patsientide töövõime oli arvutatust madalam, isegi kui võeti arvesse väiksem lihasmass. Uriini 

metaboliidi uuringud näitasid malnutritsiooni, mida omistati vähenenud soolestiku 

absorbeerivale alale (Brevinge jt 1995). 

Autorite arvates ei ole ulatusliku ja mõõduka peensoole resektsiooni läbi teinud inimesed 

võimelised tegelema spordiga, mis nõuab kõrget energia tarbimist (500W-700W). Enamik 

uuritavaid hindas oma võimeid enne veloergomeetriga sõitmist üle. See omakorda tähendab, 

et nendel patsientidel on tõsine oht üle pingutada, kui nad ei lähtu korrektsest treeningplaanist 

ning vastavatest koormustest (Brevinge jt 1995). 

 

 

1.10 Kehalise aktiivsuse kasutegur haiguse kulule 

 

Enamikel inimestel tähendab regulaarne füüsiline aktiivsus head tervist. Põletikulise 

soolehaiguse põdejatel leevendab kehaline aktiivsus haigusest tingitud sooleväliseid 

sümptomeid (Narula ja Fedorak 2008). Lisaks on täheldatud positiivset dünaamikat 

gastrointestinaalsele hemorraagiale, kõhukinnisusele ja divertikuloosile (soole sopistustõbi) 

Samuti väheneb ka vähki haigestumise risk ja sapikivitõppe haigestumise risk (Ng jt 2006). 
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1.10.1 Kehalise aktiivsuse mõju seedetrakti välistele sümptomitele  

 

1.10.1.1 Osteoporoos 

 

1998 aastal tehtud uuring (Robinson jt 1998b) uuris madala intensiivsusega 

harjutusprogrammi mõju Crohn’i tõvega patsientide luu mineraalaine tihedusele. 12-kuu 

möödudes oli uuritavate luu mineraalaine tihedus mõõdetuna puusas ja lülisambas suurenenud 

märkimisväärselt.  

Robinson jt (1998b) tehtud uuringus leiti selge korrelatsioon füüsilise aktiivsuse ja lihasmassi 

ning luumassi vahel Crohn’i tõvega patsientidel.  

Tuginedes eelnevatele uuringutele, võib väita, et Crohn’i tõvega patsiendid peaksid püsima 

kehaliselt võimalikult aktiivsena, et säilitada maksimaalne luutihedus.  

 

 

1.10.1.2 Anküloseeriv spondüliit 

 

Mitmed kontrollitud randomiseeritud uuringud (Lim jt 2005, Ince jt 2006) näitavad kindlalt, 

et kehalistel harjutustel on positiivne efekt lülisamba painduvusele, lihasjõule ning 

liigesvalule. 

 

 

1.10.2 Stressi leevendus 

 

On teada, et regulaarne füüsiline aktiivsus parandab psühholoogilist tervist vähendades 

depressiooni ja ärevust. Eriti kehtib see põletikulise soolehaigusega patsientidele, kelle 

päevane stressitase on tunduvalt suurem ning elukvaliteet madalam kui tervetel inimestel 
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(Bernklev jt 2005). Kuigi pole päris täpselt teada, kas stress mõjutab Crohn’i tõbe 

negatiivselt, peaks siiski stressitaset vähendama ning läbi selle parandama patsiendi 

elukvaliteeti (DiLorenzo jt 1999). 

Kõige värskem uuring Crohn’i tõve ja kehalise aktiivsuse seosest (Ng jt 2007) näitas 

patsientide elukvaliteedi paranemist ning stressi taseme langust pärast kolme kuud treeningut 

(kolm korda nädalas ~30 minutit kõndimist, pulsiga 60% maksimumist). Samas ei toimunud 

mingit muutust haiguse aktiivsuses.  

Kehalise aktiivsuse rolli põletikulise soolehaiguse etioloogias ei ole piisavalt uuritud. Sellest 

hoolimata leidub teaduslikus kirjanduses väiteid, et põletikulise soolehaigusega patsiendid 

peaksid olema füüsiliselt aktiivsed (Narula ja Fedorak 2008). Uurimistöö autorid väidavad, et 

antud teemat peaks põhjalikumalt edasi uurima, sest füüsiline aktiivsus võib patsientidele 

kasulikuks osutuda (Ng jt 2006).  

 

 

1.10.3 Lihasjõudlus 

 

Crohn’i tõve mõjust kehalisele jõudlusele on tehtud väga vähe uuringuid (Wiroth jt 2005). 

Wiroth jt poolt tehtud uuring näitas, et hoolimata normi piires rasvavabast massist, on Crohn’i 

tõve haigetel (kliinilises remissioonis uuringu läbiviimise ajal) vähenenud lihasjõudlus. 

Uuringus võrreldi 41 (17 meest, 24 naist) Crohn’i tõve haiget ja 25 (10 meest ja 15 naist) 

samas vanuses tervet inimest. Uuritavad pidid tegema istesse tõusu testi, käe pigistusjõu testi 

(nii maksimaaljõud kui ka vastupidavus), alajäseme jõu testi (nii jõud kui ka vastupidavus) 

(Wiroth jt 2005). 

Crohn’i tõve haigete ning tervete uuritavate vahel ei olnud märkimisväärset erinevust 

kehakaalus, pikkuses, kehamassiindeksis, rasva massis ja rasvavaba massis. Jõud oli Crohn’i 

tõve grupis vähenenud võrreldes kontrollgrupiga, eriti just alajäsemetes (alajäseme jõu ja 

vastupidavus testid ning ka istesse tõusu test). Eelnev haiguse tõsidus, kestus, 
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glükokortikoidide tarvitamine, hetkene põletikutase veres ning üleüldine kehaline aktiivsus ei 

mõjutanud uuritavate lihasjõudlust (Wiroth jt 2005). 

Uuringust tuli välja, et ka remissioonis Crohn’i tõve haigetel on vähenenud lihasjõudlus, eriti 

just alajäsemetes, mis võib mõjutada nende elukvaliteeti negatiivselt. Uuringu autorid 

soovitavad Crohn’i tõvega patsientidel tegeleda jõutreeninguga, et säilitada jõudlust (Wiroth jt 

2005). 

 

 

1.10.3.1 Immuunvastus 

 

Mitmed uuringud (Brolinson ja Elliott 2007, Gleeson 2007) on näidanud seost madala ja 

keskmise koormusega füüsilise aktiivsuse ja immuunsüsteemi tugevnemise vahel, samas kui 

väga intensiivne ning kauakestev treening mõjub immuunsüsteemile nõrgestavalt. 

On teada, et Crohn’i tõbi on seisund, mille korral on immuunsüsteem kompromiteeritud ja 

raviks kasutatakse immuunospressiivset farmakoloogilist ravi. Seoses sellega on iga teraapia, 

mis pole farmakoloogiline ning tugevdab immuunsüsteemi, väga kasuliku väärtusega (Narula 

ja Fedorak 2008). 

Toetudes kirjandusele on füüsilisel aktiivsusel Crohn’i tõvele mitmeid kasulikke toimeid. On 

leitud, et kehaline aktiivsus leevendab stressi, ennetab osteoporoosi, parandab lihasjõudlust 

ning tugevdab immuunsüsteemi. Kõik eelnevad põhjustavad patsientide elukvaliteedi langust 

ning raskendavad igapäevast toimetulekut. 

Crohn’i tõve ja kehalise aktiivsuse seoseid käsitlevaid uuringuid on siiani tehtud vähe, ning 

tulemused on vastukäivad. Käesoleva uurimistöö autor ei ole teadlik ühestki eestis läbiviidud 

uurimistööst, mis käsitleks Crohn’i tõve ja kehalise aktiivsuse seoseid. 
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2. TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada Crohn’i tõvega patsientide tervisega seotud 

elukvaliteedi näitajaid nende enda hinnangul. 

Tulenevalt töö eesmärgist püstitati järgmised ülesanded:  

1. Ankeetküsimustiku alusel välja selgitada, kas esineb seos haigusega seotud 

sümptomite ja igapäevategevustega toimetuleku vahel Crohn’i tõvega patsientidel;  

2. Ankeetküsimustiku alusel välja selgitada Crohn’i tõvega patsientide kehalise 

aktiivsuse sagedus; 

3. Ankeetküsimustiku alusel välja selgitada, kas kehaliselt aktiivsematel patsientidel on 

haigusega seotud gastrointestinaalsed vaevused kergemad võrreldes kehaliselt vähem 

aktiivsete patsientidega; 

4. Ankeetküsimustiku alusel välja selgitada, kuidas kehaliselt aktiivsemad patsiendid 

hindavad oma üldist enesetunnet võrreldes kehaliselt vähem aktiivsete patsientidega; 

5. Ankeetküsimustiku alusel välja selgitada Crohn’i tõvega patsientide psühholoogiline 

seisund (meeleolu) nende enda hinnangul. 
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3. METOODIKA 

 

3.1 Vaatlusalused 

 

Käesolev uurimustöö on empiiriline uurimus, mille valimi moodustasid 13 Crohn’i tõve 

põdevat inimest (6 meest ja 7 naist), kes olid ravil SA TÜK Sisekliiniku gastroenteroloogia 

osakonnas ajavahemikus 15.01.2013 – 25.04.2013 ning jäid vanusesse 20-40 eluaastat. 

Täpsemad uuritavate parameetrid sugude lõikes on esitatud Tabelis 3.  

Uuringusse kaasati patsiendid, kes olid SA TÜK Sisekliiniku gastroenteroloogia osakonnas 

Crohn’i tõve ägenemise tõttu või plaanilised haiged. Uuringusse kaasamiseks pidi patsiendil 

olema Crohn’i tõbi diagnoositud rohkem kui üks aasta tagasi. 

Uuritavate keskmiseks vanuseks oli 28,1±5,38 aastat. Haigus oli vaatlusalustel diagnoositud 

5,5±5,64 aastat tagasi. 46,2%-l lokaliseerus haigus jämesooles, 38,5%-l nii jäme- kui 

peensooles ja 15,4%-l ainult peensooles. 46,2%-l oli päevane roojamissagedus 1-3x, 23,1%-l 

3-5x, 7,7%-l 5-7x, 15,4%-l 7-9x ja 7,7%-l 9-12x.  

 

Tabel 3. Uuritavaid iseloomustavad parameetrid 

Sugu  Mehed (n=6) Naised (n=7) 

Keskmine vanus (aastates, n=13) 27,1±5,85 

 

28,8±5,27 

Diagnoositud aastat tagasi (keskmine) 8±5,87 2.3±4,79 

Haiguse lokaliseerumine: 

 

 

Ainult jämesool 66,7% 28,6% 

Ainult peensool 13,7% 14,3% 

Jämesool ja peensool 13,7% 57,1% 

Roojamissagedus: 

 

 

1-3x 50% 42,9% 

3-5x 33,3% 14,3% 

5-7x 0 14.3% 

7-9x 16,7% 14,3% 

9-12x 0 14,3% 
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3.2 Uuringu korraldus 

 

Käesoleva uuringu läbiviimiseks taotleti luba Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteelt, 

mis väljastati 22.11.2012, protokollinumbriga 219/T-21 (Lisa 1.). 

Uuring viidi läbi perioodil jaanuar 2013 – aprill 2013, mil SA TÜK Sisekliinikus jagati 15-le 

statsionaarsel ravil viibivale inimesele ankeetküsimustik. Küsimustikku tutvustas ja jagas 

paberkandjal valimile SA TÜ Kliinikumi Sisekliinikus gastroenteroloogia osakonnas töötav 

gastroenteroloog Leana Sits, kellelt oli võimalik küsida ka täiendavaid küsimusi, kui miski 

arusaamatuks jäi. Küsimustiku täitmiseks ajalimiiti ei olnud, kuid orienteeruv täitmise aeg oli 

10-15 minutit. Lõputöö autorini jõudsid kõik 15 täidetud anonüümset küsimustikku dr. Leana 

Sits’i kaudu 25. aprillil 2013. 15-st küsimustikust olid kasutuskõlblikud 13, üks küsimustiku 

täitja oli alla 20 a vana ning teine polnud haigust põdenud kauem kui üks aasta. 

 

 

3.3 Kasutatud metoodika 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli ankeetküsimustikuga (Lisa 2.) välja selgitada Crohn’i 

tõvega patsientide tervisega seotud elukvaliteedi näitajad. 

Küsimustik koostati lähtuvalt IBDQoL (lühike põletikulise soolehaiguse elukvaliteedi 

küsimustik) küsimustikust ning modifitseeriti küsimusi käesoleva uurimistöö teostaja poolt, et 

täiendavalt välja selgitada füüsilise aktiivsuse sagedus. 

Küsimustik koosnes 23-st küsimusest. Suurem osa küsimustest olid valikvastustega, kuid 

kaheksa küsimust olid täielikult või osaliselt avatud ja eeldasid vastuse kirjutamist 

punktiirjoonele. 

Ankeetküsimustiku esimene osa oli üldandmete osa. Ankeetküsimustiku sisulise osa 

küsimused jaotusid erinevatesse gruppidesse: haigusega seotud sümptomeid puudutavad 

küsimused (küsimused nr 2, 5, 7, 8, 9), üldist enesetunnet kirjeldavad küsimused (küsimused 
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nr 1, 3, 4, 6), igapäevategevustega seotud toimetuleku küsimused (küsimused nr 12, 14, 15, 

16, 17, 18), psühholoogilist seisundit (meeleolu) kirjeldavad küsimused  (küsimused nr 19, 

20, 21, 22, 23) ja kehalise aktiivsusega seotud küsimused (küsimus nr 11, 13). 

 

 

3.4 Statistiline analüüs 

 

Tulemuste statistilist analüüsi tegemiseks kasutati programmi Microsoft Excel 2007. Andmed 

on esitatud protsentidena või keskmiste väärtustena ± standardhälve. Gruppide vahelised 

erinevused on väljaselgitatud kasutades t-testi (t-Test: two sample assuming equal variances). 

Korrelatiivse seose leidmiseks kasutati Pearson’i korrelatsioonikordajat. Statistiliselt oluliseks 

väärtuseks võeti p<0,05. Lisaks analüüsiti osasid tulemusi kvalitatiivselt. 
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4. TULEMUSED 

 

4.1 Gruppide demograafilised andmed 

 

Uuringus osales 13 patsienti, kes jaotati kahte gruppi. Patsientide jaotus kehalise aktiivsuse 

alusel gruppidesse lähtus patsiendi kehalise aktiivsuse sagedusest, mis pidi olema vähemalt 1-

2x nädalas viimase nelja nädala jooksul küsimustiku täitmisest, et uuritav loetaks kehaliselt 

aktiivsete gruppi. 

Uuritavate demograafilised andmed, haiguse lokaliseerumine ja roojamissagedus on esitatud 

Tabelis 3. Tabelis 4 on toodud kehaliselt aktiivsete ja kehaliselt vähem aktiivsete uuritavate 

võrdluseks demograafilised näitajad, haiguse lokaliseerumine ning roojamissagedus.  

Kehaliselt aktiivsete grupis tegeleti spordiga maksimaalselt 3-4x nädalas (n=3), 1-2x nädalas 

tegeles sprodiga kaks uuritavat. Kaks uuritavat tegeles ainult joogaga, ülejäänud kolm 

uuritavat tegelesid erinevate spordialadega, näiteks: jooksmine, jõusaali treeningud, sulgpall, 

võrkpall, suusatamine. 

Kehaliselt aktiivsete grupi moodustasid viis uuritavat (4 meest, 1 naine), kelle keskmine 

vanus oli 28,4±5,7 aastat ning haigus diagnoositud keskmiselt 9,2±5,7 aastat tagasi 

Kehaliselt vähem aktiivsete grupi moodustasid kaheksa uuritavat (2 meest, 6 naist), kelle 

keskmine vanus oli 27,9±5,5 aastat. Selle grupi uuritavatel oli haigus diagnsoositud 

keskmiselt 3,1±4,5 aastat tagasi (gruppide vahel statistiliselt oluline erinevus p<0,05).   

Uuritavate Crohn’i tõve diagnoosimise aeg erines gruppide vahel märgatavalt (p<0,05). 

Haiguse lokaliseerumises ja roojamissageduses päeva lõikes nii märgatavaid erinevusi ei 

esinenud. 
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Tabel 4. Kehaliselt aktiivsete ja kehaliselt vähem aktiivsete uuritavate võrdlus 

 Kehaliselt aktiivsem 

grupp (n=5) 

Kehaliselt vähem aktiivsem 

grupp (n=8) 

Sugu (m/n) 4/1 2/6 

Vanus (aastates) 28,4±5,7 27,9±5,5 

Diagnoositud aastat tagasi 9,2±5,7 3,1±4,5 

Haiguse lokaliseerumine   

Ainult jämesool 80% 25% 

Ainult peensool - 25% 

Jämesool ja peensool 20% 50% 

Roojamissagedus   

1-3x 40% 50% 

3-5x 40% 12,5% 

5-7x - 12,5% 

7-9x 20% 12,5% 

9-12x - 12,5% 

 

 

4.2 Igapäevategevustega toimetuleku seos Crohn’i tõve sümptomitega 

 

Patsiendid, kelle roojamissagedus ja/või kõhuvalu oli päeva lõikes kõige suurem hindasid 

oma igapäevategevustega toimetulekut halvemaks võrreldes väiksema roojamissagedusega 

patsientidega. Uuritav, kes vastas tualeti külastuse arvuks 9-12x päevas ning tundis mõningast 
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kõhuvalu täheldas, et füüsiliselt aktiivne olemine suurendas Crohn’i tõvega seotud vaevusi 

märgatavalt. Lisaks oli tal raskusi ka trepist üles minekuga ning ta tundis üleüldist füüsilise 

võimekuse langust. Füüsilise võimekuse langust tundsid uuritavatest kokku üheksa inimest, 

vähem need, kelle roojamissagedus oli väiksem. 

Suurem roojamissagedus ning kõhuvalu olid probleemide põhjustajaks ka töökeskkonnas. 

Uuritavatel, kellel esines kõhuvalu, ning kelle roojamissagedus oli rohkem kui 5x päevas, 

täheldasid, et nad töötavad vähem hoolsalt kui tavaliselt ning jõuavad ära teha vähem tööd. 

Ainult üks uuritav ei täheldanud produktiivsuse langust töötades. Antud uuritaval ei esinenud 

kõhuvalu ning roojamissagedus oli 1-3x päevas. Kolm vastajat ei märganud haiguse 

negatiivset mõju töö tulemustele. 

Kaheksal vastajal tekitas sõprade külastamine ning sugulastega suhtlemine probleeme. Enam 

probleeme esines jällegi neil, kellel olid Crohn’i tõvega seotud sümptomid tõsisemad. 

Kuus uuritavat olid täheldanud, et füüsiliselt aktiivne olemine on leevendab Crohn’i tõvega 

seotud sümptomeid ning parandab üleüldist enesetunnet, seitse vastajat ei olnud märganud 

mingit muutust ning kaks uuritavat täheldas Crohn’i tõvega seotud sümptomite ägenemist. 

Igapäevategevusetega hakkama saamine (nt tolmuimejaga koristamine) oli suuremaks 

probleemiks jällegi neile, kellel esines rohkem kõhuvalu ning roojamissagedus oli suurem. 

Rauavaegus aneemiat oli esinenud kuuel patsiendil. Küsimustiku täitmise hetkel ühelgi 

uuritaval aneemiat ei esinenud. 

Kolmeteistkümnest uuritavast oli vaid ühel diagnoositud osteoporoos. Antud uuritav oli 

meessoost ning Crohn’i tõbe küsimustikule vastajatest põdenud ka kõige kauem - 17 aastat. 

Samas hindas ta oma tervist ainukesena vastajatest väga heaks. 

Kõõluse rebendeid esines kahel uuritaval. Mõlemad olid füüsiliselt aktiivsed ning üks uuritav 

oli rebestanud kannakõõluse ja teine uuritav sõrmes kõõluse (polnud vastuses täpsustatud). 
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4.3 Crohn’i tõvega patsientide kehalise aktiivsuse sagedus 

 

Viis uuritavat 13-st vastasid, et nad on tegelenud viimase nelja nädala jooksul püsivalt 

spordiga. 1-2x nädalas tegeles spordiga kaks vastajat ning 3-4x nädalas kolm vastajat. 

Kaheksa uuritavat ei olnud viimase nelja nädala jooksul püsivalt spordiga tegelenud ehk olid 

kehaliselt vähem aktiivsed. 

 

 

4.4 Kehalise aktiivsuse seos Crohn’i tõve gastrointestinaalsete sümptomitega 

 

Gastrointestinaalsetest sümptomitest küsiti kõhuvalu ja roojamissageduse kohta, sest need on 

kaks peamist Crohn’i tõvega kaasnevat sümptomit. 

Kõhuvalu esines kehaliselt vähem aktiivsete grupis kõigil uuritavatel peale ühe, kelle 

roojamissagedus oli 1-3x päevas. Kahel uuritaval esines kõhuvalu üsna sageli, ülejäänutel oli 

kõhuvalu probleemiks mõnikord või vähese osa ajast. 

Kehaliselt vähem aktiivsete hulgas oli kõige kõrgema roojamissagedusega uuritav (9-12x 

päevas), kes tundis kõhuvalu mõnikord. Tema täheldas ka, et füüsilise aktiivsuse 

suurendamine mõjus tervisele märgatavalt negatiivselt (suurenes roojamissagedus). Lisaks 

täheldas veel üks uuritav, et füüsiliselt aktiivne olemine suurendas vähesel määral Crohn’i 

tõvega seotud sümptomeid (suurenes roojamissagedus). Antud vastaja oli samuti kehaliselt 

vähem aktiivsete grupist. 

Crohn’i tõvega seotud sümptomite leevendust täheldasid kehaliselt vähem aktiivsete grupist 

kaks uuritavat, üks uuritav täheldas märgatavat sümptomite leevendust ning teisel vastajal 

leevendusid sümptomid vähesel määral. 

Kehaliselt aktiivsete grupis esines kõhuvalu samuti kõigil peale ühe uuritava. Ühele uuritavale 

oli kõhuvalu probleemiks suure osa ajast, ühele üsna sageli ning ülejäänutele tekitas kõhuvalu 

muret mõnikord või vähese osa ajast. Roojamissageduse maksimum oli kehaliselt aktiivsete 

grupis 7-9x päevas ning seda ainult ühel uuritaval. 
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Neljal uuritaval viiest kehaliselt aktiivsete grupist leevendas füüsiliselt aktiivne olemine 

Crohn’i tõvega seotud sümptomeid, kaks uuritavat täheldasid märgatavat vahet ja kaks 

uuritavat vastasid, et füüsiline aktiivsus parandab enesetunnet vähesel määral. Mitte ühelgi 

uuritaval füüsiliselt aktiivsete grupist ei suurendanud füüsiline aktiivsus Crohn’i tõvega 

seotud vaevusi. 

Kehaliselt aktiivsete grupi ja kehaliselt vähem aktiivsete grupi vahel puudusid Crohn’i tõvega 

seotud gastrointestinaalsete sümptomite suhtes statistiliselt olulised erinevused. Küll aga 

tegelesid viis uuritavat neljast kehaliselt aktiivsete grupis spordiga sellepärast, et see 

leevendas haigusega seotud sümptomeid. 

 

 

4.5 Crohn’i tõvega patsientide hinnang üldisele enesetundele ja vabaajategevustega 

hakkama saamisele 

 

Kahel vastajal, kellel ei esinenud kõhuvalu, polnud raskusi ka vaba aja tegevustes. Ülejäänud 

üheteistkümnel vastajal esines kõhuvalu mõõdukalt ning ühel vastajal valutas kõht suure osa 

ajast viimase nelja nädala jooksul, kes hindas oma tervise ka tunduvalt halvemaks kui teised 

vastajad, kellel kõhuvalu nii palju ei esinenud. Need uuritavad, kellel ei esinenud kõhuvalu, 

külastasid ka tualetti kõige vähem (1-3x päevas).  

Viimase nelja nädala jooksul küsimustiku täitmisest esines enamikul (n=10) raskusi vabaaja 

tegevustes ning kahel uuritavatest lausa palju või väga palju raskusi. Uuritavad, kellel esines 

suuremaid raskusi vabaaja tegevustes, oli ka suurem roojamissagedus ning madalam 

tervisehinnang.  

Kehakaalu säilitamisega või soovitud kehakaalu saavutamisega uuritavatel olulisi probleeme 

polnud. Kuus uuritavat olid oma kehakaaluga rahul, seitse vastajat pidas kaalu säilitamist või 

soovitud kehakaalu saavutamist väikseks või mõningaseks probleemiks. Rohkem esines 

kehakaaluga probleeme neil, kelle roojamissagedus oli suurem. Samuti olid kehakaalu 

probleemidega uuritavad rohkem väsinud ja nõrgad. 
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Nõrkust, väsimust ja kurnatust tundsid uuritavad gruppides sarnaselt, statistiline erinevus 

puudus. Küll aga ei tundnud üks uuritav kehaliselt vähem aktiivsete grupist end mitte kordagi 

viimase nelja nädala jooksul väsinult või kurnatult. Nimetatud uuritaval puudusid Crohn’i 

tõvega kaasnevad sümptomid (kõhuvalu, roojamissageduse tõus). 

Kehaliselt aktiivsete grupile ei valmistanud igapäevatoimingud mingit raskust, küll aga 

täheldasid igapäevategevustes probleeme kehaliselt vähem aktiivsed. Gruppide erinevus oli ka 

statiliselt oluline p<0,05. 

Neljal uuritaval viiest kehaliselt aktiivsete grupist leevendas treening Crohn’i tõvega seotud 

sümptomeid (väsimuse leevendamine) ja mitte ükski vastaja ei täheldanud füüsilise aktiivsuse 

negatiivset mõju haigusele. Kolm uuritavat füüsiliselt aktiivsete grupist tundsid haiguse foonil 

kehalise võimekuse langust. 

 

 

4.6 Crohn’i tõvega patsientide psühholoogiline seisund 

 

Uuriti ka haigete psühholoogilisest seisundist tulenevaid proleeme. Ainult üks uuritav 

kolmeteistkümnest ei täheldanud, et psühholoogiline seisund oleks kuidagi negatiivselt 

mõjutanud tema igapäevatoiminguid. Antud uuritaval puudusid ka Crohn’i tõvega seotud 

sümptomid (kõhuvalu, roojamissageduse tõus). Uuritav oli kehaliselt aktiivsete grupis. Kõigil 

teistel vastajatel oli kas vahete-vahel või harva (ühel uuritavalt ka enamuse ajast) probleeme 

igapäevatoimingutes just emotsionaalse seisundi tõttu viimase nelja nädala jooksul. 

Psühholoogiliste probleemide all kannatajatel oli ka suurem roojamissagedus. Kehaliselt 

aktiivsem olemine ei omanud märkimisväärset toimet uuritavate emotsionaalsele seisundile. 

Gruppide vahel tuli statistiliselt oluline erinevus (p<0.05) välja ka üleüldise motiveerituse 

küsimusest. Kehaliselt vähem aktiivsed inimesed tundsid ennast tunduvalt rohkem 

ärakurnatult ning jõuetult võrreldes kehaliselt aktiivsetega. Samas ei tulnud olulist erinevust 

välja küsimustes masenduse kohta. 
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Enamik vastajatest tundis ennast viimase nelja nädala jooksul rahulikult ja rahumeelselt. Üks 

uuritavatest ei tundnud viimase nelja nädala jooksul ennast kordagi õnnelikuna, antud vastajal 

oli ka kõige suurem roojamissagedus, 9-12x päevas. Sama uuritav tundis ainsana ennast ka 

suure osa ajast masendunult viimase nelja nädala jooksul. 

Neli uuritavat tundis viimase nelja nädala jooksul vähese osa ajast ennast pingevabalt ning 

lõõgastunult. Üks uuritav ei tundnud end kordagi lõõgastunult viimase nelja nädala jooksul. 

Jällegi osutus selleks uuritav, kelle roojamissagedus oli 9-12x päevas. Ülejäänud uuritavad 

tundsid end suure või mõningase osa ajast lõõgastunult ja pingevabalt. Rohkem suutsid 

lõõgastuda vastajad, kellel esines vähem kõhuvalu ning oli väiksem roojamisssagedus. 
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5. ARUTELU 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli ankeetküsimustiku alusel välja selgitada Crohn’i tõvega 

patsientide tervisega seotud elukvaliteedi näitajaid nende enda hinnangul. 

Küsimustikule vastasid 13 Crohn’i tõbe põdevat uuritavat, kes jagati kahte gruppi kehalise 

aktiivsuse alusel. Kehaliselt aktiivses grupis olid viis uuritavat, kes tegeleseid spordiga 

vähemalt üks kuni kaks korda nädalas viimase nelja nädala jooksul, ning kehaliselt vähem 

aktiivses grupis kaheksa uuritavat, kes spordiga regulaarselt ei tegelenud viimase nelja nädala 

jooksul. 

Kahe grupi vahel oli selge statistiline erinevus haiguse põdemise kestuses (p<0,05). On 

võimalik, et Crohn’i tõbe kauem põdenud uuritavad on haigusega rohkem kursis ning ise 

hankinud kehalise aktiivsuse kohta infot või on neil kauem aega olnud katsetada enda peal, 

missugune tegevus (nt spordiga tegelemine) haigusega kaasnevaid sümptomeid kõige 

paremini leevendab või ei põhjusta haiguse ägenemist. Samas värskemalt diagnoositud haiged 

pole võib-olla haigusega jõudnud veel kohaneda ja pigem väldivad liigset pingutamist. 

Crohn’i tõvega patsientide peamisi elukvaliteedi langetajaid on kontrolli kaotamine soole üle 

ja suurenenud roojamissagedus (Petrak jt 2001). Käesoleva uuringu tulemustes selgus, et 

Crohn’i tõvega patsiendid kogevad elukvaliteedi langust seoses suurenenud 

roojamissagedusega. Mida suurem oli roojamissagedus, seda rohkem esines uuritavatel 

probleeme vabaaja tegevustes ning seda madalam oli tervise hinnang. Elukvaliteedi 

küsimustes ei olnud gruppidevahelist erinevust ilmselt sellepärast, et gruppidevaheline 

roojamissagedus oli küllaltki sarnane. Gruppidevaheline sarnane roojamissagedus näitab ka, 

et kehalisel aktiivsusel ei ole otsest mõju tualeti külastamise arvule päevas. Samas väitis kolm 

uuritavat viiest kehaliselt aktiivsete grupist, et sportimine (sulgpall, jooga, jooksmine) 

vähendas igapäevasel roojamissagedust. Arvatavasti on sarnane roojamissagedus gruppide 

vahel põhjuseks ka sarnasele tervisehinnangule. 

Vabaaja tegevustes oli probleeme kümnel uuritaval 13-st ning kõigil neil kaasnes haigusega 

kõhuvalu.  Kahel uuritaval, kellel kõhuvalu ei esinenud, puudusid takistused ka vabaaja 

tegevustes. Roojamissagedus on uurimistöö autori arvates ka probleemide tekitajaks vabaaja 

veetmises. Küsimustikust on näha, et mida tihedamalt uuritavad külastasid päevas tualetti, 
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seda rohkem esines ka raskusi vabaaja tegevustes, mis on ka igati loogiline. Arvatavasti pole 

probleemiks mitte üksnes roojamissageduse suurenemine vaid ka hirm tualetti mitte jõudmise 

pärast (näiteks teatris/kinos käimine). Sama täheldasid ka oma uuringus Petrak jt (2001). 

Crohn’i tõve haigetel on tihti probleeme kehakaalu säilitamise või soovitud kehakaalu 

saavutamisega (Gerasimidis jt 2011). Antud uuringus osalejad kehakaalu säilitamist või 

soovitud kehakaalu saavutamist märkimisväärseks probleemiks ei pidanud. Gruppide vahel ei 

tulnud küll statistiliselt olulist erinevust, kuid tulemusi võrreldes esines probleeme rohkem 

kehaliselt aktiivsete grupis. Selle põhjuseks võib olla füüsilisel aktiivsusel tekkiv kalorikulu 

või ka lihtsalt see, et kehaliselt aktiivsete grupis olevad uuritavad on haigust põdenud kauem 

kui kehaliselt vähem aktiivsed (p<0,05). 

Ühel uuritavatest esines osteoporoos, mis on Crohn’i tõve ja selle raviks tarvitatavate ravimite 

kõrvalnäht (Robinson jt 1998a).  Osteoporoosi vähest esinemissagedust antud uuringus võib 

selgitada see, et haigus oli enamikel uuritavatel diagnoositud hiljuti. Lisaks tarvitasid ainult 

kaks uuritavat raviks glükokortikoidsteroide, mis samuti soodustab osteoporoosi teket Crohn’i 

tõvega patsientidel (Trebble jt 2004). 

Tihti esineb Crohn’i tõve foonil rauavaegusaneemiat, sest haiguse üheks sümptomiks on 

veriroe (Gary jt 2009). Autori arvates on tõenäolisem, et põhjuseks on veriroe, kuid kahjuks 

küsimustikus seda teemat ei puudutatud. 13-st patsiendist kuus olid haiguse ajal kogenud 

rauavaegusaneemiat. See võis tuleneda verest väljaheites või ka tarvitatavatest 

ravimitest.Ükski uuritav küsimustikule vastamise ajal aneemia all ei kannatanud ning 

eelnevalt ravitud aneemia ei ole uurimistöö autori arvates negatiivse mõjuga uuritavate 

hetkeseisundile (küsimustiku täitmise ajal).  

Tihti esineb Crohn’i tõve foonil rauavaegusaneemiat. Seda võivad põhjustada nii veri 

väljaheites kui ka haiguse raviks tarvitatavad ravimid (Gary jt 2009). Autori arvates on 

tõenäolisem, et põhjuseks on veriroe, kuid kahjuks küsimustikus seda teemat ei puudutatud. 

Käesolevas uuringus oli 13-st patsiendist kuuel esinenud rauavaegusaneemiat. See võis 

tuleneda verest väljaheites või ka tarvitatavatest ravimitest.Ükski uuritav küsimustikule 

vastamise ajal aneemia all ei kannatanud ning eelnevalt ravitud aneemia ei ole uurimistöö 

autori arvates negatiivse mõjuga uuritavate hetkeseisundile (küsimustiku täitmise ajal).  
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Parem elukvaliteet tundus olevat ka antud uuringus kehaliselt aktiivsemate grupis. Kehaliselt 

aktiivsemad uuritavat hindasid ennast üleüldiselt motiveeritumaks ning ei tundnud end 

jõuetult ja ärakurnatult. On raske kindlaks teha, kas üleüldine motiveeritus on tingitud 

füüsilisest aktiivsusest või on motiveeritus hoopis põhjuseks, miks uuritavad on kehaliselt 

aktiivsemad. Muidugi võis motivatsiooni mõjutada ka haige olemise aeg. Kehaliselt 

aktiivsemad uuritavad olid põdenud haigust kauem kui kehaliselt vähem aktiivsed ning võib-

olla tunnetavad oma keha käitumist haiguse ja füüsilise aktiivsuse suhtes paremini. 

Uuritavate emotsionaalne seisund põhjustas probleeme ka tööd tehes. Kümme uuritavat 

vastas, et nad töötavad vähem hoolsalt kui tavaliselt. Kõige rohkem töökvaliteedi langust 

märganud inimesed pidid vastanutest tualetti külastama päevas teistest tunduvalt rohkem (5-

12x), mis on ka ilmselt töökvaliteedi languse peamiseks põhjustajaks. Lisaks 

emotsionaalsetele probleemidele kogesid produktiivsuse langust tööl rohkem just need, kes 

kannatasid  kõhuvalu käes ja olid üleüldiselt vähem motiveeritud, mis on ka igati oodatav 

tulemus. Kõhuvalu ja roojamissageduse suurenemine on mõlemad arvestatavad 

psühholoogilise stressi põhjustajad ning elukvaliteedi langetajad Crohn’i tõvega patsientidel 

(Petrak jt 2001). 

Uuringu tulemustest on näha, et emotsionaalsed probleemid ja elukvaliteedi langus on 

Crohn’i tõvega patsientide jaoks igapäevane mure, lisaks gastrointestinaalsetele 

sümptomitele. Sama täheldasid uurijad ka Saksamaal ja USA-s läbiviidud uuringus. 

Uuringutes täheldati, et põletikulise soolehaigusega patsiendid kannatasid psühholoogilise 

stressi all. Peamisteks stressi põhjustajateks olid haigusega seotud gastrointestinaalsed 

probleemid. Selle lisandusid ka mitmed mured ning ärevus igapäevategevustes. Mõõdukalt 

leiti probleeme ka motivatsiooniga töökohas (Drossman jt 1989, Petrak jt 2001). 

Crohn’i tõve ja kehalise aktiivsuse kohta on maailmas tehtud veel suhteliselt väike arv 

uuringuid. Käesolev uuring ning varasemad uuringud ühtivad suures osas oma tulemustega 

(Loudon jt 1999, Gupta jt 2006, Ng jt 2007).  

 Kõik uuringud näitavad, et Crohn’i tõvega seotud gastrointestinaalsed sümptomid kehaliselt 

aktiivseematel patsientidel ei leevendu. Küll aga paistab, et füüsilisel aktiivsusel on positiivne 

toime patsientide elukvaliteedile ning psühholoogilisele seisundile. Samuti pole ükski läbi 

viidud uuring leidnud, et kehaliselt aktiivne olemine mõjuks haigusele negatiivselt.  
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Käesoleva uuringu autor leiab, et kerge või mõõdukas spordiga tegelemine ehk kehaliselt 

aktiivne olemine võib osutuda Crohn’i tõvega patsientidele kasulikuks. Seda just läbi 

elukvaliteedi parandamise ning mingil määral ka läbi psühholoogilise stressi vähendamise. 

Kahjuks puuduvad seni ühtsed normid Crohn’i tõvega patsientide kehalisele aktiivsusele. Pole 

ka päris selge, kas norme saakski üldse kehtestada kõigile, sest haigus on niivõrd 

individuaalne. 

Käesoleva uuringu puuduseks on ainult küsimustiku kasutamine kehalise aktiivsuse 

väljaselgitamiseks ning kindlasti ka väike uuritavate arv. Samuti pole täpselt teada, kas 

uuritavatel on haigus küsimustikule vastamise ajal remissioonis või aktiivne, sest ainult 

küsimustikust selle väljaselgitamiseks ei piisa (oleks lisaks vaja analüüside ja endoskoopiliste 

uuringute vastuseid). Kuna käesoleva uurimustöö valim oli väike, siis ei saa uuringust teha 

üldistusi.  

Ankeetküsimustik põhines suures osas uuritavate viimase nelja nädala andmetele, sest autor 

juhindus olemasolevate ankeetide ajamahust, kuid tegelikkuses tuleks Crohn’i tõvega 

patsiente uurida pikemaajaliselt, et saada tõesemad tulemused.  

Autor leiab, et antud teemat tuleks põhjalikumalt edasi uurida, kasutades reaalset 

treeningprogrammi. Treeningprogrammiga koos oleks vajalik hinnata ka patsientide 

elukvaliteeti läbi küsimustiku ning enne ja pärast treeningprogrammi läbimist teha analüüsid 

põletikunäitajate suhtes ning lisaks ka endoskoopilised uuringud, et märgata ka väiksemat 

muutust haiguse aktiivsuses. 
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6. JÄRELDUSED 

 

1. Uuritavad, kellel olid Crohn’i tõvega seotud sümptomid raskemad, esines rohkem 

probleeme igapäevategevustega toimetulekul. 

2. Crohn’i tõvega patsiendid ei olnud suuremas osas kehaliselt aktiivsed, kuid see oleneb 

indiviidist ning sellest, kas kehaline aktiivsus leevendab Crohn’i tõvest tingitud 

vaevusi. 

3. Kehaliselt aktiivsematel Crohn’i tõvega patsientidel ei ole gastrointestinaalsed 

vaevused kergemad võrreldes kehaliselt vähemaktiivsete patsientidega, kuid füüsiline 

aktiivsus leevendas osade uuritavate haigusega seotud sümptomeid nende enda 

hinnangul.  

4. Crohn’i tõvega patsiendid, kes on kehaliselt aktiivsemad hindavad oma üldist 

enesetunnet paremaks kui kehaliselt vähemaktiivsed patsiendid. 

5. Crohn’i tõvega patsiendid tajuvad psühholoogilise seisundi (meeleolu) langust nende 

enda hinnangul. 
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QUALITY OF LIFE IN CROHN'S DISEASE PATIENTS IN SA TÜK INTERNAL 

MEDICINE CLINIC 

JAANUS AKEL 

SUMMARY 

 

The aim of this research is to identify the health-related quality of life indicators of Crohn’s 

disease patients according to their own judgement. 

The following assignements were raised: 

 

1. To find out whether there is a relationship between disease-related symptoms and 

activities of daily living among patients with Crohn's disease. 

2. To identify the level of physical activity of Crohn’s disease patients according to a 

survey questionnaire. 

3. To find out whether physically active Crohn’s disease patients have milder disease-

related gastrointestinal symptoms than physically less active patients according to a 

survey questionnaire. 

4. To find out how physically active Crohn’s disease patients rate their overall well-being 

compared to physically less active patients; 

5. To identify the psychological state (mood) of Crohn's disease patients according to 

their own judgement. 

 

Based on the results of the questionnaires the following conclusions were made: 

 

1. Subjects who suffered more severe Crohn’s disease related symptoms had more 

problems in coping with the daily activites  
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2. Crohn's disease patients are physically active, but it depends on the individual and 

whether physical activity alleviates the discomfort caused by Crohn's disease. 

3. Physical activity does not affect Crohn's disease-related gastrointestinal symptoms 

negatively or positively when statistically comparing the data, but the number of 

respondents noted an amelioration of disease-related symptoms in relation to physical 

activity. 

4. Crohn's disease patients who are physically active assess their general well-being more 

positively compared to physically less active patients. 

5. Crohn's disease patients note that their psychological state (mood) is afffeceted 

negatively according to their own judgment. 

 

It is not completely understood if or how being physically active affects the course of Crohn’s 

disease. It has been noted that a lot of patients with Crohn’s disease experience considerable 

negative effect of the disease on their quality of life and that being physically active may offer 

some relief of Crohn’s disease symptoms. 

Accroding to the authors opinion there has not been enough research on this subject. Based on 

current research it is difficult to tell whether Crohn’s disease patients could benefit from being 

physically active. The author of this research suggest that more research should be done on 

current subject.  

 

 

Lõputöö autori allkiri......................................................................................................... 
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LISAD 

Lisa 1. Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee luba 
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Lisa 2. KÜSIMUSTIK 

 

Palun täitke allolev küsimustik Crohn’i tõve ja kehalise aktiivsuse kohta. Küsimustiku 

täitmine võtab aega umbes 20 minutit. Küsimustiku eesmärgiks on välja selgitada Teie 

kehalise aktiivsuse tase ning selle seos Crohn’i tõvega. Küsimuste või probleemide 

tekkimise korral pöörduda uuringu teostaja poole (jaanusakel@gmail.com). Vastused 

palun märkida ristiga. 

 

 

 

Vanus:............................. 

Sugu:................................ 

Millal Crohn’i tõbi diagnoositi:............................ 

Kus haigus peamiselt lokaliseerub(nt: jämesool, peensool):..................................................... 

 

1.Kas Teie arvates on Teie tervis üldiselt:  

    suurepärane  

   väga hea  

    hea    

    keskpärane   

    halb  
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2.Mitu korda päevas Teil kõht läbi käib? 

 1-3 

 3-5 

 5-7 

 7-9 

 9-12 

 rohkem kui 12 korda 

 

3.Kui sageli viimase 4 nädala jooksul on Teile probleeme tekitanud nõrkus, väsimus või 

kurnatus?  

   kogu aeg   

   suure osa ajast  

   üsna sageli    

   mõnikord   

   vähese osa ajast 

   peaaegu mitte kunagi   

   mitte kunagi  

 

4.Kui palju raskusi on Teil viimase 4 nädala jooksul olnud soolehaiguse tõttu vaba aja 

tegevustes või spordiga tegelemisel, mida sooviksite teha? 

   väga palju raskusi, tegelemine on võimatu   

   palju raskusi   
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   mõõdukalt raskusi   

   mõningaid raskusi   

   veidi raskusi  

   väga vähe raskusi 

  mitte mingeid raskusi, sooleprobleem ei piiranud sportimist ega vaba aja veetmist     

Missuguse tegevusega seoses?.............................................................................. 

 

5.Kui sageli viimase 4 nädala jooksul on Teid häirinud  kõhuvalu? 

   kogu aeg   

   suure osa ajast   

   üsna sageli   

   mõnikord   

   vähese osa ajast 

   peaaegu mitte kunagi 

   mitte kunagi 

 

6.Kui suur probleem on Teil olnud viimase 4 nädala jooksul kehakaalu säilitamise või 

soovitud kehakaalu saavutamisega? 

   väga suur probleem   

   suur probleem  

   märkimisväärne probleem  
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   mõningane probleem  

   väike probleem   

   väga väike probleem 

   probleemi ei olnud 

 

 

7.Kas Teil on diagnoositud osteoporoos? 

 Jah  

 Ei 

Kui „jah“, siis millal?...................................................... 

 

8.Kas Teil on diagnoositud rauavaegusaneemia? 

 Jah 

 Ei 

Kui „jah“, siis millal?........................................................... 

 

9.Kas Teil on esinenud kõõluse rebendeid? 

 Jah 

 Ei 

 Kui „jah“, siis millise kõõluse? Millal?................................................................. 
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10.Mis ravimeid Te Crohn’i tõve raviks tarvitate? 

 Mesalasiin(Asacol, Pentasa) 

 Prednisoloon 

 Asatiopriin(Imuran, Azasan) 

 Metronidasool(Metronidazole) 

 Infliksimaab(Remicade) 

 Adalimumaab(Humira) 

Muud:........................................................................................... 

 

11.Kas olete viimase 4 nädala jooksul tegelenud püsivalt mingi spordialaga(kepikõnd, 

jooksmine, rattasõit, jõusaalis käimine)? 

 Jah, igapäevaselt 

 Jah, 3-4 korda nädalas 

 Jah 1-2 korda nädalas 

Mis spordialaga/aladega?......................................................... 

 Ei 

 

12.Kas füüsiline aktiivsus on parandanud Teie enesetunnet ja/või leevendanud Crohn’i 

tõvega seotud sümptomeid? 

 Jah, märgatavalt 

 Jah, vähesel määral 

Kui “Jah”, siis mis sümptomeid?.......................................................................................... 
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Kui „jah“, siis missugune füüsiline tegevus(nt: jooksmine, rattaga sõit jne) 

......................................................................................................................................... 

 Ei 

 

13.Kas füüsiline aktiivsus on suurendanud Teie vaevusi seoses Crohn’i tõvega? 

 Jah, märgatavalt 

 Jah, vähesel määral 

Kui “jah”, siis mis vaevusi(nt: roojamissagedus suurenes, valu 

vms)?................................................................................ 

 Ei 

 

14.Kas olete tundnud füüsilise võimekuse langust seoses Crohn’i tõvega? 

 Jah 

 Ei 

 

15.Kas Teie praegune tervis seab piiranguid järgnevale: tolmuimejaga koristamine, 

rattasõit?  

    jah, suurel määral 

    jah, vähesel määral 

    ei, mitte mingil määral   
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16.Kas Teie praegune tervis seab piiranguid järgnevale: trepist ülesminek mitme 

trepivahe võrra?  

    jah, suurel määral 

    jah, vähesel määral 

    ei, mitte mingil määral   

 

17.Kas viimase 4 nädala jooksul oli Teil tööl või muude igapäevaste toimingute tegemisel 

probleeme emotsionaalsete probleemide tõttu ? 

a) jõudsite teha vähem kui oleksite tahtnud 

  kogu aeg 

 enamuse ajast 

 vahetevahel 

 harva 

 mitte kordagi 

b) töötasite vähem hoolsamalt kui tavaliselt 

  kogu aeg 

 enamuse ajast 

 vahetevahel 

 harva 

 mitte kordagi 
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18.Kui palju aega viimase 4 nädala jooksul Teie füüsiline tervis või emotsionaalsed 

probleemid mõjutasid Teie igapäevaelu nagu sõprade külastamine, sugulastega 

suhtlemine? 

    kogu aeg 

    enamuse ajast 

    vahetevahel 

    harva 

   mitte kordagi 

 

19.Kui suure osa ajast viimase 4 nädala jooksul olite rahulik ja rahumeelne? 

    kogu aeg 

    enamuse ajast 

    vahetevahel 

    harva 

   mitte kordagi 

 

20.Kui suure osa ajast viimase 4 nädala jooksul olite õnnelik ja täis elujõudu? 

    kogu aeg 

    enamuse ajast 

    vahetevahel 

    harva 

   mitte kordagi 
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21.Kui suure osa ajast viimase 4 nädala jooksul olite ärakurnatud ja tundsite, et enam ei 

jõua? 

    kogu aeg 

    enamuse ajast 

    vahetevahel 

    harva 

   mitte kordagi 

 

22.Kui sageli viimase 4 nädala jooksul olete Te end tundnud masenduses või kurvana? 

   kogu aeg   

   suure osa ajast  

   üsna sageli  

   mõnikord  

   vähese osa ajast 

   peaaegu mitte kunagi 

   mitte kunagi 

 

23.Kui sageli viimase 4 nädala jooksul olete Te tundnud end lõõgastunult ja 

pingevabalt? 

   mitte kunagi 

   vähese osa ajast 

   mõningase osa ajast  
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   suure osa ajast 

   enamiku ajast 

   peaaegu kogu aeg 

   kogu aeg   

Suur tänu vastamast! 


