Laste tervis
Kõik vanemad soovivad, et nende lapsed oleksid terved ja õnnelikud. Seetõttu
oskavad enamik vanemaid hinnata lapse tervise tagamisel nii toitumise ja füüsilise
aktiivsuse rolli kui ka emotsionaalsete ja kognitiivsete võimete arendamist. Laste
tervisel on suurem tähendus kui pelgalt individuaalne heaolu. Lapsed esindavad
järgmist põlvkonda täiskasvanuid, nende tervis ja elujõud mõjutab kogu tulevase
tsiviilühiskonna olemust.
Uuringud näitavad, et ülekaalulistei, allergilisteii ja kognitiivsete häiretegaiii laste
hulk on järjest kasvamas. Ülekaalulisusega kaasnevad mitmed olulised
terviseriskid, näiteks diabeet ja põletikuliste seisundite oht. Puudulik
immuunsüsteemi areng võib kaasa tuua terve põlvkonna isikuid, kes sõltuvad
inhalaatoritest ja steroididest. Lapsed, kellel esineb arenguhäireid ja kognitiivsete
võimete puudulikkust, võivad tulevikus oluliselt mõjutada majandust ja tuua
endaga kaasa mitmeid sotsiaalseid probleeme.

Lapse arengu mudel
On kolm peamist elementi, mis iseloomustavad lapse arengut - kasv, keskkonnamõjud ja nende kahe koosmõju ehk kohanemine.
Kasvu all ei pea me silmas mitte üksnes suuremaks sirgumist, vaid ka kõigi parimat tervist tagavate anatoomiliste struktuuride
õiget arengut. Siia kuuluvad näiteks last kaitsva barjääri ehk naha ja epiteelkudede kujunemine, närvisüsteemi areng,
endokriinsüsteemi ja teiste kriitiliste organite areng, tugevate luude ja lihaste kujunemine.
Keskkond hõlmab palju erinevaid faktoreid, sealhulgas ema ja lapse toitumine, antigeenide ja keskkonnast tulenevate toksiinidega
kokkupuude, sotsiaalsed sidemed ja haridus.
Kohanemise all peame silmas laste võimet suhestuda kõikide keskkonna aspektidega - immunoloogiliselt, kognitiivselt, füüsiliselt
ja sotsiaalselt. Lapse immuunsüsteem peab välja arendama õige arusaamise sellest, mis on tema jaoks sõbralik ja mis vaenulik.
Lapse jaoks on oluline ümbritseva keskkonnaga suhestuda ja tekkinud kogemustest õppida. Kohanemine mängib olulist rolli
põhiliste keha funktsioonide küpsuse saavutamisel.

Põhilised lapse tervist puudutavad valdkonnad
Käesolevas artiklis käsitleme põhilisi lapse tervise arengut puudutavaid teemasid lähtudes eelnevalt välja toodud lapse tervise
mudelist.
Lapse tervise arengus mängib olulist rolli mõistagi õige toitumine – see on oluline nii lapse kasvu ja arengu puhul üldiselt kui ka
ainevahetuse normaalseks funktsioneerimiseks. Lisaks toitumise põhialustele käsitleme ka mõningaid spetsiifilisi laste toitumist
puudutavaid aspekte, näiteks allergiaid, immuunsüsteemi tervist ja laste sotsiaal-kognitiivset arengut.

Imikute mikrofloora
Immuunsüsteemi areng on lapse arengus üks olulisemaid faktoreid. Lisaks muudele funktsioonidele mängib immuunsüsteem
olulist rolli ka allergiate vältimisel.
Imik on sündides mikrobioloogilises mõttes steriilne, tema esimene kontakt bakteriaalse keskkonnaga toimub kokkupuutel ema
vagiina ja faecese bakteritega. Keisrilõike puhul toimub imikul esmane kontakt hoopis haiglakeskkonnas leiduvate bakteritega.
Selle esmase kokkupuute tulemusel tekivad imiku soolestikus bakterikolooniad. Immuunsüsteemi areng sõltub suuresti nende
kolooniate koostisest ja immuunsüsteemi võimest nendega kohaneda. Viis, kuidas laps ilmale tuleb, loob kohe olulise erinevuse.
Keisrilõikega sündinud lastel on soolestikus vähem baktereid ning bifidobakterite hulk esimese 1 kuu jooksul on palju väiksem kui
loomulikul teel sündinud lastel. Kuigi need erinevused ei ole 6 kuu vanuselt enam nii märgatavad, siis on leitud, et keisrilõikega
sündinud lastel on 1. eluaastani kõrgem IgA, IgG, and IgM rakkude arv. Kui imiku soolestikus on vähem õiget tüüpi koloniseerivaid
baktereid, võib see tema immuunsüsteemi arengut takistadaiv. On leitud ka, et viis, kuidas last toidetakse, võib bakterikolooniatele
olulist mõju avaldada. Rinnapiimal olevate imikute mikroflooras on rohkem bifidobaktereid, piimasegusid saavate imikute toidus
on seevastu rohkem bakteroide ning Clostridiumi ja Lactobacilluse baktereidv. Aastaselt hakkab nii rinnapiimal olevate imikute kui
ka valmistoidul olevate beebide mikrofloora sarnanema täiskasvanute omaga vi . Kuid nagu oli juttu, siis võivad erinevused
mikrofloora arengus immuunsüsteemi oluliselt mõjutada.

Immuunsüsteemi areng
Äsjasündinud lapse organismi üks esimesi suuremaid väljakutseid on arendada
välja sobiv immunoloogiline vastus ümbritsevale keskkonnale. Soolestikus
leiduvate sõbralike bakterite hulk on seejuures väga oluline. Ühest küljest peab
beebi arendama välja immuuntolerantsi teatud õietolmule ja toidus leiduvatele
antigeenidele. Teisest küljest peab imiku immuunsüsteem õppima reageerima
tõelistele ohtudele, mis tulevad patogeensetest bakteritest ja viirustest.
Esiteks, immuunsüsteem peab kohanema keskkonnale vastavalt. Kuulus
"puhtuse hüpotees" näitab, et vähene kokkupuude mikroobidega tulenevalt
ülipuhtast keskkonnast ja desinfitseerimisvahendite/antibiootikumide liigsest kasutamisest võib immuunsüsteemi arengut
häirida ja tekitada valereaktsioone ohututele antigeenidele.

Teiseks - välja peab arenema süsteem, mis suudaks õigesti vahet teha erinevate antigeenide vahel. Selle vahetegemise võime
määrab esmalt kõige enam ära soolestiku immuunsüsteem protsessi kaudu, mida nimetatakse „kõrvalseisja allasurumiseks“
(bystander suppression). Sõbralikud bakterid, näiteks laktobatsillid, stimuleerivad soolestikus Th3 rakke, mille tulemusel
toodetakse nende talumise tagamiseks vajalikke regulatoorseid tsütokiine Il-10 and TGF-β. Juhul kui paralleelselt toimub ka pidev
kokkupuude keskkonnast pärit antigeenidega, näiteks allergiat tekitavate toitudega, võib taustal toimuv regulatoorsete
tsütokiinide aktiveerumine vältida ka muude mitteseotud allergeenide töötlemist Th2-rada pidi. Selline tolerantsi teke on
immuunsüsteemi arenguks oluline ja sellise normaalse protsessi häirumine võib kaasa tuua kogu süsteemi kaldumist Th2 poolt
vahendatud allergiate või Th1 poolt vahendatud autoimmuunprotsesside kasuks, mis mõlemad on oma olemuselt muutumatud
immuunreaktsioonid kahjutute antigeenide suhtes.

Laste allergiad
Atoopiline allergia viitab kalduvusele muutuda tundlikuks ohututele keskkonnastiimulitele, mis tavaliselt avaldub ekseemi,
heinapalaviku või astmana.
Lastel, kes on ekseemidest välja kasvanud, on ka hiljem kalduvus olla tundliku nahaga ning neil on suurem risk saada muu allergiline
reaktsioon, näiteks astma. Kõrgenenud Th2 immuunreaktsiooni teket (mis on seotud allergiatega) võib soodustada emal esinev
atoopia, keisrilõige, piimasegudega toitmine ning antibiootikumide kasutamine vii . Ühes uuringus võrreldi Eesti lapsi, kes olid
sündinud loomulikul teel ja keda oli rinnaga toidetud, Rootsi lastega, kellest paljud olid ilmale tulnud keisrilõike teel ja keda oli
hiljem toidetud piimasegude abil. Leiti, et Eesti lastel on väiksem allergiarisk ning nende soolestiku mikrofloora on paremini
tasakaalus kui Rootsi lastelviii.

Madala maohappe tasemega ja/või häiritud seedimisega lastel võib soolestikus valkude lagundamine olla puudulik ja see
omakorda võib soodustada olukorda, kus toitu hakatakse organismis käsitlema antigeenina ix . Piim, munad ja gluteen on
toiduained, mida kõige rohkem ekseemiga seostatakse. Sulfitid, mida kasutatakse toitude ja jookide säilitamiseks, võivad
mõningatel lastel astma kulgu raskendada x . Stress, ärevus ja kõikuv veresuhkru tase võivad vähendada põletikuvastaste
prostaglandiinide hulka ja tõsta allergiate esinemissagedustxi.

Allergiate ennetamine ja vältimine
Kuna me teame, et tasakaalus mikrofloora võib aidata allergiaid ennetada, siis võib Th1 ja Th2 tüüpi immuunvastuste
tasakaalustamisel olla kasu probiootiliste bakterite manustamisest xii . Uuringutes on leitud, et LAB4B bakterite manustamine
raseduse ja imetamise ajal vähendas lastel allergilise ekseemi teket 57 % ja teiste allergiliste reaktsioonide teket 44 % võrraxiii.
D-vitamiin parandab immuunsüsteemi tööd. On leitud, et madal D-vitamiini tase raseduse ja imetamise ajal võib soodustada
allergiate teket lastelxiv ning kõrge D-vitamiini tase seevastu kaitseb astma eestxv.
Kalaõli on põletikuvastaste omadustega xvi . Kalaõli manustamine koos C-vitamiini ja tsingiga toetab hingamisteede tervist ja
vähendab põletikulisi näitajaid xvii . Ühes uuringus leiti, et neil, kes tarbisid 8-12 nädala jooksul kalaõli, vähenesid märgatavalt
ekseemi sümptomidxviii.
Antioksüdandid nagu C-vitamiin vähendavad bronhiaalseid spasmexix ja füüsilisest pingutusest tulenevaid astmahoogexx. Sibulast
saadud kvertsetiin ja teised flavonoidid on samuti head põletiku alandajadxxi. Tsink parandab naha ja limaskestade terviklikkust,
vähendab põletikke ja soodustab paranemistxxii.
Magneesiumi tarbimine on seotud parema kopsude funktsiooniga xxiii ning on leitud, et selle tarbimine võib aidata bronhe
laiendadaxxiv.

Immuunsüsteemi toetamine
Paljud vanemad on mures, kuidas saab nende laste immuunsüsteem hakkama erinevate viiruste ja külmetushaigustega. Lapsed
on vastuvõtlikumad ülemiste hingamisteede haigustele, sealhulgas kõrva- ja mandlipõletiku, bronhiidi ja külmetuse suhtes. Toome
välja mõned toitained, mis aitavad laste immuunsüsteemi toetada.
Soolestiku mikrofloora mängib immuunsüsteemi arengus võtmerolli. Neil lastel, keda toideti esimese 12 kuu jooksul rinnapiimaga,
oli vähem kõrvapõletikke xxv. Probiootikumid kaitsevad soolestiku sisepinda ja toetavad muskosaalset immuunsust (sIgA), mis
kaitsevad meid viiruste eestxxvi. Niimoodi väheneb hingamisteede haigustesse jäämise risk ja erinevate põletike oht.
Tsink ja D-vitamiin on immuunsüsteemi tervise jaoks olulised võtmetoitained. D-vitamiini puudust seostakse sagenenud
kurgumandi- ja kõrvapõletikegaxxvii.
Antioksüdandid nagu A, C- ja E-vitamiin mängivad olulist rolli kõrvapõletike ennetamisel xxviii . A-vitamiin toetab sisekõrva
terviklikkust ja võib parandada ja kaitsta keskkõrva limaskestaxxix.
C-vitamiin takistab viiruste paljunemist ja toetab immuunrakkude tööd (makrofaagid ja T-lümfotsüüdid)xxx.
Must leeder takistab viirustel rakkudesse sisenemist. Must leeder sisaldab ka looduslikult palju C-vitamiini, rauda, A- ja Bvitamiine, karotenoide ja bioflavonoidexxxi.
Piimatoodete vältimine võib vähendada lima tootmist. Külmetuse ajal on hea teha sissehingatavaid aure eukalüpti, tüümiani või
lavendli õliga ning kuristada kurku soolveega.

Õpiraskused ja tähelepanuhäire
On väga oluline, et laste üldine tervis oleks hea, kuid sama tähtis on ka see, et lapsed oleksid
õppimises edukad. Käitumis- ja arenguhäired on kompleksne probleem, mille
esinemissagedus on kahjuks tõusnud. See on tõsine väljakutse nii peredele, haridusasutustele
kui ka tervishoiusüsteemile.
Õpiraskustega laste puhul on väga oluline neid erinevate toitainete abil toetada.
Multivitamiinide manustamine võib parandada õpiraskustega laste käitumist ja tunnetustxxxii.

On leitud, et düspraksiaga lastel on kehas häiritud rasvhapete metabolism. Rasvhapete puudus võib mõjutada lugemisoskuse
arengut, mida seostatakse DHA puudusega ajurakkudesxxxiii. Oomega-3 ja -6 rasvhapete manustamine toidulisandina võib paranda
selliste laste lugemisoskustxxxiv ning käitumistxxxv.
Tsingi puudust seostatakse düsleksiast tulenevate õpiraskustegaxxxvi.
Ühes hiljutises uuringus leiti, et tähelepanuhäiretega lapsed said märkimisväärset kasu kõrge EPA sisaldusega kalaõli
manustamisestxxxvii. Lisaks on leitud, et tähelepanuhäiretega lastele on hea anda magneesiumi, kuna sellel on närvisüsteemile
tasakaalustav toimexxxviii. Lisaks sellele on oluline eemaldada toidust kahjulikud lisaained, kuna need võivad soodustada histamiini
tootmist, mis omakorda on seotud allergianähtude esinemisegaxxxix.
Ühes 10 aasta jooksul toimunud uuringus uuriti joodi taseme ja tähelepanuhäirete vahelist seost ja leiti, et 68,7 %
tähelepanuhäirega lastest olid pärit piirkonnast, kus toidus leidus vähe joodi ja 0 % lastest neist piirkondadest kus joodisisaldus
toitudes oli piisav xl . Uuringutes on leitud, et tähelepanuhäirete korral on sümptomid saanud leevendust, kui kasutada joodi
sisaldavaid multivitamiinexli.

Keerulisest lihtsani
Ühest küljest on lapse areng kompleksne protsess, milles ei leidu üheseid vastuseid hea tervise tagamiseks. Teisest küljest
on aga täielikult meie võimuses toetada last kasvamisel toitumise, elustiili, hariduse ja emotsionaalsete vajaduste osas, et
luua kõik eeldused heaks eluks.

Laste toitumise alustalad

Unikaalsed tooted kõigis vanuses lastele
Meeldiva maitsega toidulisandid, mida on mugav segada toidu või joogi sisse
Ei sisalda kunstlikke toiduvärve ega lõhna- ja maitseaineid
Tootesarja on välja arendanud BioCare'i kliinilise toitumise meeskond koostöös juhtivate
spetsialistidega
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