
Laps, haigus ja toit
Külli Mitt



Kes on väikelaps?

• Laps vanuses 0 – 28 päeva

Vastsündinu



Kes on väikelaps?

• Laps vanuses kuni 1 aasta (12 kuud)

imik



Kes on väikelaps?

• Laps 1- 6 aastat

Väikelaps + 
eelkooliealine



Kes on väikelaps?

• Laps vanuses 1-3 aastat

väikelaps



Ja laste puhul lisaks

• Kasvamine



Keha proportsioonid erinevas vanuses



Kasvukõverad

Tüdrukud 0-24 kuud Posid 0-24 kuud



Kasvukõverad
Tüdrukud 2-18 aastat Poisid 2-18 aastat



Südamerikkega laps





Raske toiduallergiaga laps





Sagedasemad toitumisega 
seotud probleemid lasteaialastel
• Isutus
• Ülekaal ja rasvumine
• Rauavaegusaneemia
• Toiduallergia
• Kõhukinnisus/kõhulahtisus/tsöliaakia
• Diabeet??



Dieetravi nõudvad haigused 
lasteaialastel

• Ainevahetushaigused
• Epilepsia????
• Ülekaal, rasvumine
• Toiduallergia
• Toitmissondiga/toitmisstoomiga laps 

lasteaias



Toiduallergia



Mis on toiduallergia?

• Immuunsüsteemi reaktsioon organismile 
võõrale valgule!!!

• Kas laktoositalumatus 
(piimasuhkrutalumatus) on ka allergia?

EI



Toiduallergia
• See, mis ühele on toit, on teise jaoks 

surmav mürk
Lucretius 99 – 55 BC

• Toiduallergia mõju pereelule:
– 39 % pikeneb poeskäik
– Kulukam
– Elukvaliteedi skoor madalam kui IDDM I
– Rahutus suurem, kui vähi diagnoosi järgselt

2001 JACI Book SA



Uut viimastel aastatel!

• Allergeenide vältimine ei anna alleriat 
ärahoidvat toimet:
– Oluline imikueas kasutada lisatoiduna ka 

allergeenidane tuntud toitusid selleks sobivas 
vanuses

– Tulemuseks on – tolerantuse teke ja allergia 
ärahoidmine

– Allergeene sisaldavat toitu ei tohi kasutada 
ainult siis, kui allergia on tekkinud 
konkreetselt sellele toidule



Millised toiduained on 
sagedasemad allergia põhjustajad

• Lehmapiima valk  
• Kanamuna
• Tsitruselised
• Šokolaad
• pähklid, mandlid
• kala, mereannid



Ristallergia
• Esineb reeglina toorete aeviljade, puuviljade ja maitsetaimede 

tarbimisel

• Lehmapiim ja teiste imetajate piimad
• Lehtpuude ja puju allergia 

– pähklid, mandlid, aprikoosid, virsikud, kirsid, ploomid, pirnid, õunad, 
kiivid, banaanid, kartul, porgand, kaalikas, naeris, pastinaak, seller, 
paprika, kasemahl, maitsetaimed

• Õietolmu allergia:
– Mesi

• Kõrrelised ja aasheinad:
– jahu ja tangaineid

• Päevalilletolm
– päevalilleõli, -seemneid, halvaad, majoneesi

• Õietolmuallergikul ei pruugi köha puhul tarvitatavad raviteed ja mesi 
anda head tulemust. 



Seedetrakti haigused ja toit

• Kõhukinnisus
• Kõhulahtisus
• Tsöliaakia



Kõhukinnisus

• Mis on kõhukinnisus?
– roe kõva, roojamine on tavapärasest harvem ja 

põhjustab vaevusi
– Harv roojamine ei pruugi alati viidata kõhukinnisusele, 

kui laps kasvab ja areneb hästi ning tal ei ole vaevusi
– Kuna roojamissagedus ja rooja kogus võivad olla 

väga individuaalsed, ei ole kindlaid arve ega norme 
nende kohta

– Siiski võib kõhukinnisusele viidata lapse roojamine 
harvemini kui kolm korda nädalas.



Kõhukinnisuse tekkepõhjused
• vale toitmine;
• ebapiisavas koguses ja ühekülgne toit;
• vähene vedeliku (joogi) kogus päevas;
• kiudainetevaene toit;
• liigne piima ja piimatoitude söömine;
• elurežiimi muutus (näiteks lasteaeda/kooli mineku aeg, 

muutuste aeg peres jt.hingelised üleelamised
• vähene füüsiline aktiivsus;
• haigus, sooleväärarengud;
• ravimite kõrvaltoime



Toitumissoovitused kõhukinnisuse korral
• Väikelastel, eelkooli- ja koolieas  lastel on  soovitatav süüa kindlatel kellaaegadel ning 

vältida söömist/näksimist toidukordade vahel. Päevas peaks laps sööma kolm 
põhieinet (hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök) ja 1–3 oodet.

• Vajalik on juua piisavas koguses: väikelaps vajab 3–5 klaasi ja koolilaps 5–8 klaasi 
vedelikku päevas, janu kustutamiseks on kõige sobivam puhas vesi. Piim (üle ½ liitri 
päevas) ja magusad joogid janu kustutamiseks ei sobi, sest need rikuvad söögiisu. 
Mahl tuleks toidukordade vaheajal asendada veega.

• Toit peaks olema kiudaineterikas, sest kiudained pehmendavad väljaheidet ja 
suurendavad selle mahtu ning kiirendavad sooletegevust. Heaks kiudaineteallikaks 
on täisteratooted (leivad, saiad, pudrud), köögiviljad, puuviljad, marjad, pähklid ja 
seemned.

• Vältida tuleb liialdamist väga rasvase, vähese kiudainetesisaldusega, magusa ja 
valgurikka toiduga (nt prae- ja friikartulitega, kohupiimakreemidega, kohukestega, 
limonaadidega, magusate gaseeritud jookide ja mahladega).

• Vajadusel toidule lisada sooletegevuse kiirendamiseks nisukliisid ja -idusid, 
kuivatatud puuvilju, linaseemneid.

• Soovitatav on süüa kiirustamata, kenasti kaetud laua taga. See kujundab 
söömisharjumused kogu eluks.

• Väga oluline on liikumine: kõndimine, jooksmine või võimlemine vähemalt pool tundi 
päevas. Need tegevused soodustavad seedetrakti tegevust.

• Vajalik on soole regulaarne ja täielik tühjendamine, mida peaks tegema rahulikes 
tingimustes. Potirežiimi kujundamiseks tuleks laps panna potile pärast igat 
söögikorda. Ka lasteaias tuleb tagada lapsele võimalus seda soovitust järgida. Tuleb 
vältida lapse sundimist ja karistamist (näiteks püksi kakamise tõttu), et lapsel ei tekiks 
potikartust.

• Kui toidu ja elurežiimi muutmine ning potitreening ei lahenda kõhukinnisust kahe 
nädala jooksul, tuleb  kindlasti pidada nõu arstiga.



Seedetraktitegevuse soodustajad, mis aitavad suurendada toitude
kiudainesisaldust

Nisukliid - Pehmendavad väljaheidet (seovad vett ja suurendavad väljaheite massi)
• Alustatakse ühe teelusikatäiega päevas, et
vältida gaaside ja kõhuvalu teket
• Suurim päevane kogus on  üle 4 kuusele imikule 1 – 2 teelusikatäit,  väikelapsele ja 
suuremale lapsele 1—2 supilusikatäit 
• Võib segada püreedesse, putrudesse, jogurtisse, müslisse, küpsetistesse jne
• Lisaks peab kindlasti tarbima piisavalt vedelikku 

Nisuidud • Suurendavad väljaheite massi
Tähelepanu! Kuna nisuidud riknevad kergesti, tuleb neid hoida 
külmkapis 

Kuivatatud puuviljad • Sobivad on ploomid, aprikoosid, viigimarjad,
rosinad jt (näiteks 4—8 ploomi söömine päevas
võib olla suureks abiks kõhukinnisuse lahendamisel)

Linaseemned
• Võib segada putrudesse, jogurtisse, müslisse,
küpsetistesse jne



Toitumissoovitused kõhukinnisusega väikelastele ja koolilastele

• Tabel



Kõhulahtisus

• Äge kõhulahtisus – põhjustatud 
viirustest/bakteritest
– Erilist toitumisravi ei vaja
– Oluline katta vedelikuvajadus
– Vahel harva võib tekkida kõhulahtisuse episoodi 

järgselt ajutine piimasuhkru talumatus
• Krooniline kõhulahtisus.

– Põhjuseks erinevad haigused
– Laktoosi talumatus, Crohn’i tõbi, tsüstiline fibroos jne



Laktoosi- ehk piimasuhkru 
talumatus

• Mida väiksem laps – seda rohkem on 
laktoosi lõhustavat ensüümi – seda 
paremini laktoos seedub 
– Imiku põhitoit on piimasuhkrurikas 

rinnapiim/piimasegu
• Mida suurem/vanem – seda vähemaks 

jääb laktaasi tootmine peensooles ja seda 
suurem on tõenäosus, et tekib-
laktoositalumatus



Kuidas aidata?

• Vältida piima ja piimatooteid
• Imikueas
• Väikelapse ja lapseeas

– Hapendatud piimatooted
– Juustud
– kohupiim



Tsöliaakia ehk gluteenenteropaatia

• Nisus, rukkis, odras, (kaeras) leiduva 
valgu talumatus

• Dieet 
– Probleeme põhjustavate toitude vältimine 
– Alles siis kui diagnoos kindel



Toit ja ainevahetushaigused

• Teatud keerukate 
ainevahetusmehhanismide härumine 
organismis
– Tõsised tagajärjed lapse arengule 
– Seega – õige diagnoos õigel ajal ülimalt 

oluline



Fenüülketonuuria

• Vajab pidevat jälgimist arsti poolt
• Vajab spetsiaalseid toitusid, et katta 

valguvajadust nii, et välditaks haigust 
tekitavat amonihapet

• Menüü ette kirjutatud ja kuulub väga 
rangele järgimisele



Ketogeenne dieet
• Ravile allumatu epilepsia (langetõbi)
• Spetsiifiline ainevahetushaigus (GLUT-1) 

(Eestis 1 laps)

• Tavapäraselt sisaldab toit 
– Valke          ? %
– Rasvu         ? %
– Süsivesikuid   ? %

• Ketogeenne dieet (90 % rasvu + 10 % 
valke ja süsivesikuid



Raud

• Oluline element
– Hapniku transport organismis

• Heemiline ja mitteheemiline raud
• Lapseeas vajadus 6 – 8 mg/päevas
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Rauavaegus toidus
• Põhjustab rauavaegusaneemia

– Nõrkus, väsimus
– Sageli haige
– Kontsentreerumisvõime häiritud

• Raua imendumine toidust
– Heemiline raud – imendub 20 % või enam

• Rauavajaduse katmiseks peaks sööma punast taist liha 3 – 4 
korda nädalas

– Mitteheemiline raud – imendus ligikaudu 5 %
• C vitamiin – suurendab imendumist umbes 4korda
• Tee ja kohv –vähendavad imendumist



Toiduaine Raua sisaldus 100 g toidus
loomaliha 2,1 mg

sealiha 0,9 mg

kanaliha 0,6 mg

hobuse liha 4,9 mg

põdraliha 3,5 mg

lambaliha 2,4 mg

maks 8,3 mg

kala 0,4 mg

kanamuna 2,2 mg (kollane 5,5 mg ja valge 0,02 mg



Toiduaine Raua sisaldus 100 g toidus
oder ja rukis 3 – 4 mg 
spinat 1,3
maasikad 0,5 mg
mustsõstar 1,2 mg
kuivatatud puuvili kuni 3 mg 

punapeet 0,89 mg



Ülekaal ja rasvumine
Eesti Ekspress
16. november 2010 12.30
Suurbritannias võeti vanematelt ära 
nelja lapse hooldusõigus. Põhjus? 
Lapsed olid ohtlikult rasvunud.



• Ülekaal 
– Soole ja vanusele vastav KMI 85 ja enam %

• Rasvumine 
– Soole ja vanusele vastav KMI 95 ja enam %



KMI (WHO kriteeriumid)
Alakaal < 18,5

Normaalkaal 18,5 – 24,9

Ülekaal 25 – 29,9

Rasvumine I – 30 – 34,9
II – 35 – 39,9
III > 40 

Vistseraalse rasvumise 
hindamiseks:
Vööümbermõõt meestel
Vööümbermõõt naistel

Üle 102 cm (Euroopas 94)
Üle 88 cm (Euroopas 80)



Preventsioon ja ravi
• Väga lihtne:

– Tarbida piisavalt ja kulutada piisavalt = tasakaal
• Aga tegelikult:

– Tuhandete aastate jooksul on loodus eelistanud neid, 
kes headel aegadel suudavad rasva koguda ja tänu 
sellele elada üle kehva aja

– Arenenud riikides on atraktiivsete energiaküllaste 
toitude üleküllus (toitumisharjumiste muutmine on 
raske)

– Liikumisvaegus ja mugavus – keeruline motiveerida 
inimest tegutsema



Lapseea rasvumise mõju tervisele 
täiskasvanuna

• Kõikide surmapõhjuste sagenemine 
täiskasvanueas

• Meeste suremus südameveresoonkonna 
haigustesse

• Meeste ja naiste haigestumine 
südamehaigustesse

• Meeste koolonivähi sagenemine
• Naiste artriidi sagenemine
• Rasvumine lapseeas võib olla suurem 

erinevate terviseprobleemide ennustaja kui 
täiskasvanute rasvumine



• Lapseea rasvumine põhjustab probleeme 
juba ka lapseeas

• Seega ei ole rasvumine lapseeas ainult 
kosmeetiline probleem

• Lapseea rasvumine on ravitav, kuid 
preventsioon on eelistatuim valik



Preventsioon: väikelaps
• Mahlad ja teised magusad joogid

– 20 % lastest rasvuvad tänu liigsetele kaloritele 
magusatest jookidest

• Limonaadis 150 kcal (360 ml) 
• Mahlas 120 kcal ( 240 ml) 

– Janujook on vesi
– Mitte kasutada “tühja taldriku” reeglit
– Lapsevanem pakub, laps valib

• Pakkumine olgu tervislik
• Toit ei tohi olla preemiaks/karistuseks

– TV mitte üle 2 tunni päevas + füüsiline aktiivus + 
lapsevanema aeg lapse jaoks



Preventsioon: eelkooliiga

• Kasvõi kord 24 – 54 kuu vahel ülekaalu 
tähendab 5 korda suuremat riski 12 
aastaselt olla rasvunud (Nader PR 2006) 



Preventsioon: eelkooliiga
• KMI jälgimine

– Isegi juhul kui KMI norm, kuid trend tõusev – tähelepanu!!
– Selgitada ka lapsevanemale ja lapsele, mis on KMI ja millised on lapse 

näitajad
• Toitumine:

– Joogid, tühja taldriku reegel, toit preemiana
– Tervislik valik: köögiviljad ja puuviljad, kiudainerikas toit

• Liikumine: mänguaeg, liikumine – trepid, parklad jne
• TV ja arvuti  - maksimaalselt 1  - 2 tundi päevas

– Rasvumine, hüpertensioon ja hüperkolesteroleemia nendel sagedasem, 
kes üle 2 tunni veedavad ekraani ees (Pardee 2007, Martinez-Gomez 
2009, ped 2003)

– TV ees ei sööda (reklaamid ja tähelepanu söögilt ära – sööd rohkem)
– Lühem aeg ekraani ees – KMI madalam, kaloreid tarbitakse vähem 

(Epstein LH 2008)
• Rõhtutada, et lapsevanem on mudel/eeskuju lapsele

– Pere ühised söögikorrad (vestlus, lapsevanemate poolt tehtud tervislik 
valik



Isutus



Isutuse põhjused

• Haigus/krooniline haigus
– Näiteks tsüstiline fibroos, millega kaasnevad 

sagedased kopsuinfektsioonid + 
imendusmihired soolest. Toiduvajadus 50 % 
suurem, kui tervetel lastel

• Valed toitumisharjumused
– Öine piima/mahla joomine
– Toitmisrežiimi puudumine



Diabeet*

• I tüüpi diabeedi tüüpilised sümptomid:
• tugev janu, väga suures koguses vedelikutarbimine;
• sagenenud urineerimine ja uriini hulga suurenemine 

(öine voodimärgamine);
• söögiisu suurenemine või vähenemine;
• kehakaalu langus;
• jõuetus, unisus, väsimus, meeleolumuutused;
• iiveldus, oksendamine, kõhuvalu;
• Rasketel juhtudel teadvusetus.

*Diabeet lastel ja noorukitel (Ü.Einberg jt, Eesti haigekassa juhis 2012)



Diabeet*
• Autoimmuunhaigus
• I tüüpi diabeet ei teki kunagi liigsest
magusasöömisest 
* Faktorid, mis mängivad rolli I tüüpi 
diabeedi tekkes:
– geneetiline eelsoodumus (HLA II klassi
alleelid),
– keskkonnategurid
*Diabeet lastel ja noorukitel (Ü.Einberg jt, Eesti haigekassa juhis 2012)



Veresuhkru kontrolli tähtsus*

• Normaalne veresuhkrutase ehk on tähtis, 
sest

• annab hea enesetunde ja tervise,
• tagab normaalse kasvamise ja arengu 

murdeeas,
• tagab normaalse töö- ja õppimisvõime,
• annab diabeeti põdeva lapse pereliikmetele
positiivse emotsiooni ja tagab nende parema 
tervise,
• hoiab ära diabeedi hilistüsistuste tekke
*Diabeet lastel ja noorukitel (Ü.Einberg jt, Eesti haigekassa juhis 2012)



• Terve inimene 4-7 
mmol/l

• Diabeedihaige jaoks 
optimaalne
– 4,5 -10
– Enne sööki 5-8
– Pärast sööki 5-10

*Diabeet lastel ja noorukitel (Ü.Einberg jt, Eesti haigekassa juhis 
2012)



Veresuhkru taset mõjutavad

Tõstavad
• Toit
• Tugevad emotsioonid ja 

stress
• Ägedad 

viirusinfektsioonid jt

Langetavad
• Füüsiline koormus
• insuliin

*Diabeet lastel ja noorukitel (Ü.Einberg jt, 
Eesti haigekassa juhis 2012)



Toit ja diabeet*
• Süsivesikud 55-60 %

– Suhkrukogus toidus ja 
lisaks toidule kuni 30 g 
eelkoolieas

• Rasvad 25-30 %
• Valgud 10-15 %

– 1-2 g/kg päevas
• Kiudained

– Vanus aastates + 5 
g

*Diabeet lastel ja noorukitel (Ü.Einberg jt, 
Eesti haigekassa juhis 2012)



Toidukorrad

• 3 põhitoidukorda + 1-3 oodet
• Regulaarne režiim soovitatav
• Kiirelt imenduvad süsivesikud – kiirelt 

tõuseb veresuhkur

*Diabeet lastel ja noorukitel (Ü.Einberg jt, 
Eesti haigekassa juhis 2012)



Süsivesikute koguse 
arvestamine

• 10 g kogused

*Diabeet lastel ja noorukitel (Ü.Einberg jt, 
Eesti haigekassa juhis 2012)



Madal veresuhkur

• Diabeetikul alla 4 mmol/l – hüpogükeemia
– Võimalusel mõõta veresuhkrut
– Kui see e ole võimalik – anda süüa

• Kiirelt veresuhkrut tõstvad toidud
• Mahl, glükoositabletid, mesi, suhkur

*Diabeet lastel ja noorukitel (Ü.Einberg jt, 
Eesti haigekassa juhis 2012)



*Diabeet lastel ja noorukitel (Ü.Einberg jt, 
Eesti haigekassa juhis 2012)



*Diabeet lastel ja noorukitel (Ü.Einberg jt, 
Eesti haigekassa juhis 2012)



Kõrge veresuhkru

• Hüperglükeemia –

*Diabeet lastel ja noorukitel (Ü.Einberg jt, 
Eesti haigekassa juhis 2012)



Toitmine sondi/stoomi kaudu



Soovitatud kriteeriumid toitumuslikuks 
toetuseks (Axelroid 2006)
Ebapiisav toidukogus suu kaudu
- Vähemalt 10 päeva jooksul  >60 – 80 % vajaduste katmine
- Üle 1 aasta vanustel lastel tuleb alustada toetust esimese 5 päeva 

jooksul ja alla 1 aastastel lastel 3 päeva jooksul hetkest, mil toidu 
saamine ebapiisav

- Toitmisele kuluv aeg puudega lapsel on >4 – 6 tunni/päevas

Probleemid kasvamisega:
- Ebapiisav kasvamine või kaaluiive >1 kuu jooksul alla 2 aastastel 

lastel
- Kaalu kaotus või kaalus mitte juurde võtt >3 kuu üle 2 aastastel 

lastel
- Muutus kaalus vanuse kohta üle 2 SD kasvukõveral
- Tritsepsi nahavolt pidevalt <5 ts vanuse kohta
- Pikkuskasvu aeglustumine  >0,3 SD/aastas
- Pikkuskasvu aeglustumine >2 cm/aastas võrreldes eelmise aastaga 

varases ja puberteedieas



3. Millist teed valida?





Millega toita: kas köögisegu 
või...?



Spetsiaalsed sonditoidud 
lastele

• Toidud valmistatud erinevatele 
vanusegruppidele:
– Imikud (0 -8 kg)
– Lapsed (8-20 kg)

• ESPGHAN 2010 
– täiskasvanute sonditoit sobib mitte enne kui 8-

10 aasta vanuses




