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Sissejuhatus 

 

 Krooniliste neeruhaiguste esinemissagedus maa 

eripiirkondades aasta-aastalt suureneb tänu 

diagnostika-meetodite täienemisega.  

 Eesti ainuke transplantatsiooni keskus asub Tartu 

Ülikooli kliinikumis.  

 Esimene neerusiirdamine tehti 1968 aastal. 

 Aastas tehakse keskmiselt 30–50 neerusiirdamist. 

 Tehtud üle 1070 siirdamise, neist 450 elab. 



Uuringu eesmärgid 

Töö aluseks oli: 

 täielik antropomeetriline mõõtmine, kehakoostise 
hindamine bioimpedansi ja densitomeetria 
meetoditega dünaamikas  

 biokeemiliste näitajate hindamine dünaamikas 

 toitumise uurimine sagedusküsimustiku abil ja 3-
päeva menüüde alusel dünaamikas.  

Töö lõpp-eesmärgiks oli: 

 stabiilse seisundiga siirdatud neeruga patsientide 
individuaalne intensiivne nõustamine, et ennetada 
kehakaalu tõusu siirdamisjärgsel perioodil. 

 

 



Uuritavad 

Uuringu aluseks olid:  

 12 meespatsienti  

 keskmine vanus oli 42.8 ± 16.1 (18–70) aastat   

 16 naispatsienti,  

 keskmine vanus oli 47.0 ± 14.9 (21–71) aastat 

 

Kontrollrühm koosnes stabiilse seisundiga siirdatud 

neeruga patsientidest, kelledel ei tehtud intensiivset 

nõustamist:  

27 mees- ja 20 naispatsienti 

 



Kehakoostise hindamine 

 Antropomeetrilisi mõõtmisi teostati klassikalise Martini 
metoodika järgi. Mõõdeti 36 antropomeetrilist näitajat: kehakaal, 
pikkus, 2 keha sügavusmõõtu, 8 keha laiusmõõtu ja 11 
nahavolti uuringu alguses ja lõpus. 

 Kehakoostise hindamine bioimpedansi-meetodil. 

 Kehakoostise hindamine densitomeetria abil: 

    mõõdeti luutihedus, rasvamass, rasvavabamass. 

 Kehakoostise ja toitumisnäitajate vahelisi korrelatiivseid 
seoseid uuriti dünaamikas 1,5 aastat peale siirdamist ja 3 
aastat peale siirdamist. 

 Uuringurühma ja kontrollrühma siirdatud neeruga patsientide 
kehakaalu võrdlev hindamine teostati 10 aastat peale teist 
mõõtmist. 



Laboratoorsed andmed 

 Analüüside andmed koguti peale neeru siirdamist 

kahel korral: uuringu esimesel ja teisel visiidil.  

 Vereseerumis määrati 18 olulist laboratoorset 

parameetrit, sealhulgas verelipiidide, parathormooni, 

homotsüsteiini ja tsüstatiin C tase.  

 Uuriti laboratoorsete ja antropomeetriliste näitajate 

vahelisi korrelatiivseid seoseid. 



Toitumise uurimine 

Uurimine viidi läbi kahe meetodiga:  

 

 ühekordne ankeet-sagedusküsimustik, mida 

uuritav pidi täitma: üks kord uuringu esimeses etapis 

 3-päevamenüüde kogumine ja analüüsimine kaks 

korda: uuringu esimeses ja teises etapis.  



Toitmisalane nõustamine 

Individuaalset intensiivset toitumisalast 

nõustamist (dietary conselling) tehti korduvalt:  

  

 ankeet-küsitluslehe analüüsimise alusel uuringu 

alguses 

 3-päeva menüüde analüüsimisel staadud 

tulemuste põhjal uuringu alguses ja lõpus 

 



Tulemused (1) 

 Käesoleva uuringu tulemused kinnitasid, et 

kehaehitus on oluliselt seotud biokeemiliste ja 

toitumisnäitajatega.  

 Kõik patsiendid säilitasid jälgimise ajal subjektiivselt 

rahuldava üldseisundi.  

 Ka objektiivselt ei täheldatud neerufunktsiooni olulist 

halvenemist  jälgimisperioodi jooksul. 

 



Tulemused (2) 

 Intensiivse toitumis-alase nõustamise järgselt olid 

oodatavad ka biokeemiliste näitajate muutused,  

 kus kliinilisest aspektist lähtudes on oluline välja tuua 

  

 põletikulise staatuse (CRV) normaliseerumine 

 

 lipiidide taseme  normi piirides püsimine  

 nii meestel kui naistel   



Tulemused (3) 

Intensiivselt nõustatud patsientidel esines 

mitmeid korrelatiivseid seoseid: 

 

 esimesel mõõtmisel antropomeetriliste ja 

biokeemiliste analüüside vahel: meestel seosed 

põletikunäitajatega ja naistel verelipiididega.  

 teisel mõõtmisel need seosed vähenesid, kuid jäid 

siiski püsima. 



Tulemused (4) 

 Regressioonanalüüsiga arvutati parimad 

prognostilised mudelid siirdatud neeruga 

patsientide toitumise hindamiseks. 

     

 Patsientide antropomeetriliste mõõtmiste tulemusena 

sedastatav  teatav keha rasvasisalduse tõus võis olla 

seotud ureemiliste nähtude taandumise tõttu, isu 

paranemisega ja toiduhulkade  suurenemisega. 



Tabel 1. Regressioonanalüüsi mudelid 1.–4. 

Model No Dependent variable Intercept Coefficent Independent variable R-Square 

Male (n = 12)         

Model 1. S-TG (mmol/L) 1.384 -0.068 Hip circumference (cm) 0.6761 

FM     0.211 MAC, tensed (cm)   

Model 2. S-LDL-Chol (mmol/L) 1.914 -0.402 Biceps’ skinfolds (mm) 0.7204 

FM     0.399 Triceps’ skinfolds (mm)   

Female (n = 16)         

Model 3. S-LDL-Chol (mmol/L) 1.101 -0.073 Weight (kg) 0.6854 

FU 0.271 Body fat (kg) 

      -0.271 BMI (kg/m2)   

Model 4. S-LDL-Chol (mmol/L) -0.920 0.131 Hip circumference (cm) 0.4633 

FM 0.533 MAC, relaxed (cm) 

      0.769 MAC, tensed (cm)   

Abbreviations: FM, first measurements; FU, follow-up; BMI, body mass index; MAC, mid-arm circumference;  

LDL-Chol, serum low-density lipoprotein; S-Trigl, serum triglyceride. 



Tulemused (5) 

Toitainete kasutamise osas  

esines pärast teist mõõtmist olulisi muutusi positiivses 

suunas nii meeste kui naiste hulgas: 

 

 põhitoitainete (toiduvalgud, lipiidid, süsivesikud) 

tarbimine stabiliseerus ja jäi normi piiridesse. 

 mineraalainete (Na, K, Ca, P, Fe, Mg) tarbimine jäi 

normi piiridesse. 

   Tulemused vastasid Eesti Toitumissoovitustele. 



Tulemused (6) 

Kehakaalu muutused esimese ja teise mõõtmise võrdleval hindamisel 

(1,5 ja 3 a. peale siirdamist): 

 Meestel keskmiselt  +8,2 kg (saavutas keskmise kehakaalu taseme 

võrreldes meeste populatsiooni keskmise kehakaaluga). 
 Naistel keskmiselt  +2,2 kg (muutus ei olnud statistiliselt oluline) 

Uuringurühmal 10 a. peale teist mõõtmist kehakaalu muutus ei olnud 

statistiliselt oluline:  
 Meestel keskmiselt  +4,6 kg (SD ± 2.9 kg) 

 Naistel keskmiselt   +1,1 kg (SD ± 1.8 kg) 

Kontrollrühmal 10 a. peale teist mõõtmist esines statistiliselt oluline 

kehakaalu muutus: 

 Meestel keskmiselt  +6,4 kg (SD ± 1.2 kg) 

 Naistel keskmiselt  +7,0 kg (SD ± 2.2 kg) 

 



Tabel 2. Intensiivselt nõustatud siirdatud neeruga patsientide ja 

kontrollrühma mittenõustatud siirdatud neeruga patsientide keskmine 

kehakaalu muutus 10 aastat peale teist kehakaalu mõõtmist 

Groups 

Body weight (kg) 

one half years after 

KTx 

Body weight (kg) 

ten years after 

KTx P-value 

Mean ± SD Mean ± SD 

Kidney transplant patients 
  

Male (n = 9) 71.20 ± 9.00 75.77 ± 11.24 0.0680 

Female (n = 11) 77.48 ± 22.62 78.59 ± 20.78 0.3166 

Control kidney transplant 

patients 

Male (n = 21) 75.70 ± 11.92 82.14 ± 13.07 0.0016* 

Female (n = 15) 70.95 ± 11.36 77.93 ± 13.55 0.0040* 

* Statisticaly significant difference p< 0.05; SD, standard deviation; KTx, kidney transplantation. 



  Järeldused 

 Antropomeetriliste ja biokeemiliste näitajate vahelised 
seosed väärivad tähelepanu, sest 

 

  põletikuline staatus 

  hüperlipideemia  

  

 Need on üld-tuntud kardiovaskulaarsed riskitegurid 
ning lõpp-staadiumi neerupuudulikkuse haigetel  

 s.h. neerutransplantatsiooni järgselt on peamised 
surmapõhjused haigetel, peamiselt kardio-

vaskulaarsed tüsistused.   



Järeldused 

 Intensiivse toitumis-alase nõustamise efektiivsus 

avaldus ka hiljem:  

 

 10 aastat peale neerusiirdamist ei esinenud 

statistiliselt usaldusväärset kehakaalu suurenemist 

nõustamist saanud transplanteeritud meeste ega 

naiste seas.  

 Kontrollrühma haigete seas esines statistiliselt oluline 

kehakaalu tõus. 



Kokkuvõte 

 Regulaarne personaalne toitumisalane nõustamine on 

vajalik vähemalt kaks korda aastas, mis toimub neerusiirikuga 

patsientide jaoks koostatud juhendite alusel. 
 

 Nõustamine peab olema intensiivne ja nõustamise aluseks 

on:  

1) osaline antropomeetria, kehakoostise parameetrite mõõtmine 

(bioimedans, densitomeetria) 

2) laboratoorsete analüüside võrdlev hindamine  

3) toitumisuuringu tulemuste hindamine dünaamikas. 
 

 Praegu selline meie töös esitatud regulaarne toitumisalane 

nõustamis- ja jälgimissüsteem puudub. 


