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1. SISSEJUHATUS 

 

Elusorganism vajab mikrotoitaineid normaalse elutegevuse ning metabolismiprotsesside 

tagamiseks. Kestev mikrotoitainete vaegus võib põhjustada organismis haiguslikke seisundeid. 

Mikrotoitainete ületarbimine ainuüksi toiduga on peaaegu võimatu, küll aga võib seda juhtuda 

toidulisandite ja rikastatud toidu liigsel söömisel. Enamiku toitainete liigtarbimisel on 

mürgituse oht suhteliselt väike, see võib häirida seedeprotsesse ja pidurdada mõne teise toitaine 

imendumist. Erandiks on vitamiinid A, D, B6, B12, C, niatsiin, folaadid ning mineraalainetest 

raud (Fe), jood (I), seleen (Se), tsink (Zn), kaltsium (Ca) ja fosfor (P) (1). 

 

Se, I ja D-vitamiini puhul on Eestis viimaste aastate jooksul korduvalt tõstatunud nende 

saadavuse teema – kas oleks vajalik riigipoolne sekkumine või mitte (nt toidu või sööda 

rikastamise vajadus, inimeste teavitamise vajadus). Naatriumi (Na) tegelikku saadavust on 

oluline hinnata, kui kavatsetakse planeerida sekkumistegevusi keedusoola tarvitamise ning 

valmistoitudes kasutamise vähendamise osas. 

 

Eestis ei ole tehtud esindusliku valimiga uuringut, mis annaks andmeid Se, Na, Ca, ja I  

saadavuse kohta elanikkonna seas. Samas on läbi viidud erinevaid temaatilisi väikese valimiga 

uuringuid ning elanikkonna mikrotoitainetega varustamist kaudsemalt käsitlevaid uuringuid (nt 

Se uuringud Eestis toodetavas piimas, Se sisaldus mullas), kuid süsteemset ülevaadet 

selleteemalistest uuringutest koostatud ei ole. Mikrotoitainete saadavuse uurimisel annab kõige 

täpsema tulemuse biomonitooringu metoodika kasutamine. Sellise uuringumetoodika valimisel 

nimetatud mikrotoitainete puhul on määravaks asjaolu, et nende lõppsaadavus kujuneb mitmest 

erinevast allikast. Lisaks mõjutab tulemusi oluliselt nende toitainete biosaadavus, mida 

omakorda mõjutavad keskkond, elustiil (liikumine, suitsetamine jne), erinevate toitainete 

koosmõju (nt Ca + D vitamiin), haigused jne. Biomonitooringu metoodika kasutamine tingib 

ka mikrotoitainete saadavuse uuringu kõrge hinna. Seetõttu oleks esmalt vaja 

teaduskirjandusele ja juba tehtud uuringute tulemusele tuginedes hinnata, milliste toitainete 

saadavuse täpsem uurimine Eesti elanikkonna seas on otstarbekas ja vajalik. Käesoleva 

ülevaate-uuringu tulemused annavad väärtusliku sisendi Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel 

koostatava toitumise rohelise raamatu koostamisse. Hiljem juba kaardistada mikrotoitainete 

määramise analüüsidega tegelevad asutused Eestis, kaardistada meditsiinilised näidustused, 

mille korral vastavaid analüüse teostatakse ja mis andmed on juba erinevates andmebaasides 
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(laborid, Haigekassa jne) olemas, et näha edasiste suuremamahulise biomonitooringu vajadust 

erinevate mikrotoitainete ja rahvastikurühmade lõikes. Võimalik, et kaardistamisele järgneva 

kulu-tuluanalüüsi tulemusel piisab esialgsete üldistuste tegemiseks kaardistamise käigus 

saadud olemasolevate andmete analüüsist. 

 

Antud uuringu eesmärk on süstemaatilise kirjandusülevaate koostamine, mille alusel oleks 

teatud instantsidel võimalik otsustada Eesti elanikkonna seas teatud mikrotoitainete saadavuse 

hindamiseks tehtavate täiendavate uuringute vajaduse. 
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2. MIKROTOITAINETE KIRJELDUS 

2.1. Seleen 
Seleeni (Se) päevane tarbimissoovitus täiskasvanule on 40–50 µg (Tabel 1) (2). Minimaalne 

päevane kogus on 20 µg ja maksimaalne päevane kogus on 300 µg (1). Keskmiselt 70 kg 

kaaluva inimese kehas on Se 10–14 mg (3). 

 

Seleen ja tema põhifunktsioon 

Se on looduslikult esinev mikroelement, mida võib leida erinevates kontsentratsioonides 

kivimites, pinnases, taimedes ja vees. Se on inimorganismile asendamatu mikromineraal, mida 

on vaja mitmete antioksüdantidena toimivate ensüümide tööks. Üks neist ensüümidest on 

glutatiooni peroksüdaas (GSH-Px), mis täidab organismis mitmeid tähtsaid rolle. Glutatiooni 

peroksüdaasil on oluline roll eemaldada organismist vabade radikaalide poolt tekitatud 

mürgiseid aineid, näiteks vesinikperoksiidi (4). 

 

Se aitab kaasa kilpnäärmehormoonide ainevahetuse normaalsele talitlusele. Samuti mängib Se 

olulist rolli sellistes bioloogilistes protsessides nagu immuunsüsteemi talitlus ja 

reproduktiivsüsteemide normaalne funktsioneerimine (5,6). Se on hädavajalik mehe viljakuseks 

ning seda vajatakse testosterooni biosünteesiks ja spermatosoidi normaalseks arenguks (7). 

Tänu Se ja/või seleensõltuvate ensüümide antioksüdantsele omadusele oletatakse, et Se võib 

vähendada riski haigestuda südame- ja veresoonkonnahaigustesse ja võib langetada vähktõve 

tekke riski (5,6). 

 

Seleeni defitsiidist tingitud terviseriskid 

Se puudujääk inimorganismis võib põhjustada Keshan haigust ehk endeemilist 

kardiomüopaatiat, mille tulemusena häirub südame võime efektiivseks tööks ja Kashin-Beck 

haigust, mille tulemusena deformeeruvad liigesed (8,9). Se puuduse varajased ilmingud on 

väsimus, isutus, südame rütmihäired, südamepekslemine ja südamepuudulikkus (10). 

 

Seleeni ületarbimisest tingitud terviseriskid 

Kuigi seleenimürgistus on vähe levinud, võib nii ägedat kui ka kroonilist selenoosi esile kutsuda 

väga suurtes annustes seleenipreparaatide tarvitamine või ülikõrge Se-sisaldusega toidu või vee 

tarbimine (5,11). Selenoosi iseloomulikud tunnused on juuste väljalangemine, küünte 

murdumine, küüslaugulõhn suus (12,13). Tugevama seleenimürgistuse korral kaasneb 

oksendamine ja kopsuturse (5). 
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Seleeni allikad 

Inimene omastab Se peamiselt toidust ja veest, väga vähesel määral ka õhu kaudu (11). Se-

sisaldus taimses toidus sõltub suuresti sellest, kui palju leidub mineraali maapinnas, kus antud 

põllusaadusi kasvatatakse. Loomse päritoluga toidu puhul mängib muuhulgas olulist rolli Se-

sisaldus looma söödas (5). 

 

Peamisteks Se-allikateks on täisteratooted, liha, kala, muna ja piimatooted (1). Ka osad 

pähklisordid sisaldavad rohkesti Se. Looma sisikonnast on kõige seleenirikkamad maks ja 

neerud (14). Puu- ja köögiviljad sisaldavad tavaliselt suhteliselt väikeses koguses Se. Kui 

küüslauku, sibulat või brokolit kasvatada seleenirikkas pinnases, siis on need köögiviljad 

headeks seleeniallikateks (5). 

 

Seleeni saadavust mõjutavad tegurid 

Se imendumine ja kudedesse jaotumine sõltub manustatavast Se vormist. Toidus või 

toidulisandites olev Se võib olla kas orgaaniline (selenometioniin ja selenotsüsteiin) või 

anorgaaniline (selenaat, selenit). Selenometioniini saame nii taimsest kui loomsest toidust, 

selenotsüsteiini saame peamiselt loomsest toidust ja selenaati või seleniti saame peamiselt 

toidulisanditest (6). Uuringud on näidanud, et orgaanilisi seleeniühendeid, nt selenometioniini, 

omastab organism kergemini. Toiduga saadud Se-st imendub 55-60% (15). Se imendumist 

soodustavad A- ja E-vitamiin ning aminohape metioniin. Raskemetallid ja väävel avaldavad 

Se imendumisele pärssivat toimet (16,17). 

 

 

2.2. Kaltsium 
Kaltsiumi (Ca) päevane tarbimissoovitus täiskasvanule on 800–900 mg (Tabel 1) (2). 

Minimaalne päevane kogus on 400 mg ja maksimaalne päevane kogus on 1500 mg (1). 

Keskmiselt 70 kg kaaluva inimese kehas on Ca 1–1,2 kg (3). 

 

Kaltsium ja tema põhifunktsioon 

Ca on inimorganismi jaoks üks tähtsamaid makroelemente. Üle 99% inimese organismis 

olevast kaltsiumist on talletatud luustikus ja hammastes, kus Ca täidab struktuurset funktsiooni 

(2,18). Luukude toimib organismis oleva Ca säilitamiskohana. Kui organism saab Ca toidust 
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liiga vähe, hakkab ta oma vajadusteks ära kasutama luukoes olevat Ca (19). Peale luukoe 

moodustumise on Ca veel mitmeid olulisi ülesandeid, sealhulgas osalemine verehüübimisel, 

lihaskontraktsiooni ja närviimpulsside edasikandumine, biosignaalide vahendamine rakkudes 

ja rakkude vahel (18,19). 

 

Kaltsiumi defitsiidist tingitud terviseriskid 

Ebapiisav Ca-sisaldus toidus võib kaasa tuua luuhõrenemist, mis võib suurendada riski 

haigestuda osteoporoosi hilisemas eas (20). Veel võib inimorganismi ebapiisav Ca 

omastamine suurendada neerukivide, pärasoolevähi, hüpertensiooni, insuldi, südame 

isheemiatõve ja ülekaalulisuse riski (18). 

 

Kaltsiumi ületarbimisest tingitud terviseriskid 

Ca ja D-vitamiini liigtarvitamine võib põhjustada näiteks hüperkaltseemiat, millele võib 

järgneda veresoonte lupjumine, neerude kaltsifikatsioon ning närvikoe ja lihaskoe 

talitlusehäired. Suured kaltsiumikogused võivad põhjustada kõhukinnisust ning takistada raua 

ja tsingi omastamist (3,19). 

 

Kaltsiumi allikad 

Inimene saab vajaliku Ca toidust. Kui toidust saadav Ca ei ole piisav, võib menopausi järgselt 

juurde võtta toidulisandeid (21). Peamisteks kaltsiumiallikateks on piim ja piimatooted, 

millele järgnevad kala ja kaunviljad (3,21).  

 

Kaltsiumi saadavust mõjutavad tegurid 

Ca omastamine oleneb toidu koostisest ning Ca ainevahetuses on oluline osa magneesiumil (1). 

Ca omastamist soodustavad piimas sisalduv laktoos, rasvlahustuvad A-, D- ning E-vitamiinid, 

samuti sobiv Ca ja fosfori vahekord (22). 

 

Ca efektiivset imendumist mõjutab organismi vananemine. Lisaks takistavad Ca imendumist või 

omastamist liigne oksaalhape või fütaadi sisaldus toidus (2). Kõrge oksaalhappe sisaldus on 

spinatis, rabarberis ja ubades. Kõrge fütaadi sisaldusega on kiudaineterikkad täisteratooted, 

seemned ja pähklid (3,19). Alkohol võib halvendada Ca imendumist toidust. Kohv, tee ja 

hapude mahlade joomine suurendavad Ca kehast väljaviimist uriiniga (23,24). 
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2.3. Jood 
Joodi (I) päevane tarbimissoovitus täiskasvanule on 150 μg (Tabel 1) (2). Minimaalne 

päevane kogus on 70 μg ja maksimaalne päevane kogus on 1000 μg (1). Keskmiselt 70 kg 

kaaluva inimese kehas on I 15–20 mg (3). 

 

Jood ja tema põhifunktsioon 

I kuulub elutähtsate mikroelementide hulka ja on vajalik kilpnäärmehormoonide sünteesiks ja 

energia-ainevahetuseks. Kilpnäärme hormoonid osalevad kõikide rakkude ainevahetuses (25). 

I saamisest sõltub väikelaste kasv ja vaimne areng. I osaleb kehatemperatuuri, ainevahetuse 

kiiruse, kasvu, valkude sünteesi ja ensüümide tegevuse reguleerimises (3). 

 

Joodi defitsiidist tingitud terviseriskid 

Joodipuudus tekib siis, kui I sisaldavate toodete tarvitamine langeb alla soovitava taseme. 

Joodipuudus mõjutab inimese tervist tema igas eluetapis, kuid siiski peetakse rasedaid, 

imetavaid naisi ning imikuid- ja väikelapsi riskirühmaks. I defitsiit võib lapsel põhjustada 

pöördumatuid ajukahjustusi ja kesknärvisüsteemi häireid (21). Lisaks võib rasedusaegne 

joodipuudus põhjustada imiku surnult sündi, imiku madalat sünnikaalu või lapse arenguhäireid 

(25). Vaimseid arenguhälbeid võib põhjustada ka täiskasvanueas esinev joodipuudus (26). Kui 

täiskasvanu tarbitavad joodikogused on kestvalt madalad, võib tulemuseks olla struuma, mille 

nähtavaks ilminguks on kaela kuju muutused (26). 

 

Joodi ületarbimisest tingitud terviseriskid 

Liigsuured I tarbimiskogused võivad põhjustada suuhaavandeid, metallimaitset suus, 

palavikku, alakõhuvalu, iiveldust, kõhulahtisust ja hingamishäireid. I liigtarbimine võib 

põhjustada kilpnäärme ületalitust ehk hüpertüreoosi (3). 

 

Joodi allikad 

Erinevates geograafilistes asukohtades erineb I-sisaldus pinnases ja vees suurel määral. I- 

sisaldus taimses toidus sõltub joodisisaldusest pinnases, kus antud puu- või juurvilja on 

kasvatatud. Vihmad ning veevoolud viivad pinnasest imbunud I merre (26). Seega on 

headeks joodiallikateks merekala, mereannid, lisaks jodeeritud sool ja I sisaldavad toidulisandid 

(25). Väikeses koguses I sisaldavad toiduained nagu kanamuna, piim ja loomaliha (26). 
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Joodi saadavust mõjutavad tegurid 

Toiduga saadav I imendub seedetrakti kaudu (26). Goitrogeenid on ühendid, mis takistavad I 

lülitumist kilpnäärme hormoonidesse. Selliseid ühendeid sisaldavad näiteks toores kapsas, 

kaalikas, naeris ja maapähklid. Joodiühendite omastamist takistab ka kaltsiumi- ja 

magneesiumiioonide rikas vesi (3,25). 

 

 

2.4. Naatrium 
Naatriumi (Na) päevane tarbimissoovitus täiskasvanule on 2–3 g (1). Minimaalne päevane 

kogus on 1,5 g ja soovitatav maksimaalne päevane kogus on 5 g (1) (koostamisel oleva Eesti 

toitumissoovituse kohaselt 6 g (27)). Keskmiselt 70 kg kaaluva inimese kehas on Na 100–110 

g (3). 

 

Naatrium ja tema põhifunktsioon 

Inimese organism vajab Na vere osmolaalsuse, vee ning happe-aluse tasakaalu regulatsioonis 

ning neuromuskulaarses erutusjuhtes (2,3,28). 

 

Naatriumi defitsiidist tingitud terviseriskid 

Na defitsiit võib tekkida äärmusliku taimetoitluse puhul (29). Na defitsiit võib tingida 

mittespetsiifilisi sümptomeid nagu kehakaalu langust, oksendamist, gaaside kogunemist 

seedetrakti, peavalu ja aminohapete imendumishäireid. Kestva naatriumivaeguse tunnused on 

lihaskrambid ja närvivalu ehk neuralgia (3). 

 

Naatriumi ületarbimisest tingitud terviseriskid 

Naha ja limaskestade kuivamine ja janu võivad olla tingitud Na ületarvitamisest (30). Na 

liigtarvitamine põhjustab turseid ja kaaliumi ülemäärast eritumist uriiniga. Suurenenud Na 

tarbimist seostatakse kõrgenenud vererõhuga, südame- ja veresoonkonnahaiguste ning insuldi 

tekkega (3). 

 

Naatriumi allikad 

Suurimaks naatriumiallikaks on keedusool, siiski leidub seda peaaegu kõikides toitudes. Na 

kogus toidus sõltub suuresti toidukultuurist ja -tavadest. Suuremates kogustes võib Na leida 

leivas, soolatud ja suitsutatud toodetes, töödeldud lihas ja suupistetes. Looduslikult võib Na 

http://tap.nutridata.ee/24/showTOP/29
http://www.toitumine.ee/index.php?id=10814
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esineda näiteks piimas, lihas ja koorikloomades (3). 

 

Naatriumi saadavust mõjutavad tegurid 

Na imendumist soodustab D-vitamiin ja häirib valgurikas toit (3). 

 

 

2.5. D-vitamiin 
D-vitamiini päevane tarbimissoovitus täiskasvanule on 7,5–10 μg (Tabel 1) (31). (koostamisel 

oleva Eesti toitumissoovituse kohaselt 10 μg (27)) Minimaalne päevane kogus on 2,5 μg ja 

soovitatav maksimaalne päevane kogus on 50 μg (1) (koostamisel oleva Eesti toitumissoovituse 

kohaselt 100 μg (27)). 

 

D-vitamiin ja tema põhifunktsioon 

D-vitamiin ehk kaltsiferool on rasvlahustuv steroidhormoon. D-vitamiin on vajalik, kuna see 

soodustab Ca ja fosfori ainevahetust, mis on vajalik luude ja hammaste normaalseks 

moodustumiseks. D-vitamiini on vaja vere normaalseks hüübimiseks ja stabiilse närvisüsteemi 

ja vererõhu säilitamiseks (21). 

 

D-vitamiini defitsiidist tingitud terviseriskid 

D-vitamiini vaegus võib põhjustada luude haigusi, näiteks lastel rahhiiti ja täiskasvanutel 

osteomalaatsiat või osteoporoosi (32). Uuringutes on leitud seoseid ka D-vitamiini puuduse ja 

kardiovaskulaarsete haiguste, pahaloomuliste kasvajate, immuunsüsteemi häirete (s.h 

autoimmuunhaiguste), nahahaiguste, kesknärvisüsteemi patoloogiate jm vahel (33). 

 

D-vitamiini ületarbimisest tingitud terviseriskid 

D-vitamiini ületarbimine toiduga on praktiliselt võimatu. Praktikas saab tekkida D-vitamiini 

ületarbimine ainult võttes juurde liigselt toidulisandit (31). Liigne D-vitamiini toidulisandite 

tarvitamine võib põhjustada hüperkaltseemiat ja sellest tulenevalt kudede lupjumist ja südame- 

ja veresoonkonna kahjustusi (19,34). 

 

D-vitamiini allikad 

Kaks peamist D-vitamiini vormi on D2 ehk ergokaltsiferool ja D3 ehk kolekaltsiferool. 

Ergokaltsiferooli inimorganism ise ei sünteesi ja seda leidub põhiliselt taimses toidus ja seentes; 
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kolekaltsiferool sünteesitakse naharakkudes ultraviolettkiirguse toimel (19). Lisaks saadakse 

viimast loomsest toidust. Parimateks looduslikeks D-vitamiini allikateks on rasvane kala (lõhe, 

forell, heeringas) ja kalamaksaõli (33). Väikeses koguses D-vitamiini leidub ka maksas, 

piimatoodetes ja munakollases (35). 

 

Lisa D-vitamiini saadakse toidulisanditest ja tänapäeval müüakse ka D-vitamiiniga rikastatud 

toitu (19). Levinumad tooted, millesse D-vitamiini lisatakse, on margariinid, piim, juust, 

helbed ja mahlad. Lisaks rikastatakse D-vitamiiniga laste piimasegusid, et tagada imikueas D- 

vitamiini piisav tase organismis (33). 

 

D-vitamiin saadavust mõjutavad tegurid 

D-vitamiin vajab imendumiseks rasvast keskkonda. D-vitamiini imendumist pärsivad liigne 

kiudaineterikas toit, kortikosteroidid, rasestumisvastased tabletid ja liigne alkoholi tarvitamine. 

Lisaks võib häiruda D-vitamiini imendumine isikutel, kes põevad kroonilist peensoolehaigust 

või on läbinud bariaatilise operatsiooni. Ca, fosfori ning A- ja C-vitamiinide tarvitamine 

tõhustab D-vitamiini toimet (34). 

 

  

http://tap.nutridata.ee/24/showTOP/19
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Tabel 1. Seleeni, kaltsiumi, joodi ja D-vitamiini päevased tarbimissoovitused vastavalt 

vanusele (1,2,31) (koostamisel oleva Eesti toitumissoovituse kohased mineraalainete ja D-

vitamiini tarbimissoovitused on toodud sulgudes (27)). 

Vanus aastates Seleen, μg Kaltsium, mg Jood, μg Vitamiin D, μg 

Lapsed 

6–11 kuud 15 540 (550) 50 (60) 10 

12–23 kuud 20 (25) 600 70 (90) 10 

2–5 25 (30) 600 90 7,5 (10) 

6–9 30 700 120 7,5 (10) 

Naised 

10–13 40 900 150 7,5 (10) 

14-17 40 (50) 900 150 7,5 (10) 

18-30 40 (50) 800* (900) 150 7,5 (10) 

31–60 40 (50) 800 150 7,5 (10) 

61-74 40 (50) 800 150 10 (20) 

>75 40 (50) 800 150 10 (20) 

Rasedad 55 (60) 900 175 10 

Rinnaga toitvad 55 (60) 900 200 10 

Mehed 

10–13 40 900 150 7,5 (10) 

14-17 50 (60) 900 150 7,5 (10) 

18-30 50 (60) 800* (900) 150 7,5 (10) 

31–60 50 (60) 800 150 7,5 (10) 

61-74 50 (60) 800 150 10 (20) 

>75 50 (60) 800 150 10 (20) 

* 18–20aastastele noortele päevane soovitatav kogus 900 mg kaltsiumi 
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3. EESTIS LÄBIVIIDUD UURINGUD 
 

Eestis on läbi viidid mitmeid mikrotoitainete uuringuid (Lisa 1). Põhiliselt on uuritud erinevate 

keskkondade (toit, muld jne) mikrotoitainelist koostist. Biomonitooringu metoodikat on 

kasutatud erinevates uuringutes ainult D-vitamiini ja seleeni määramiseks erinevate 

inimgruppide veres. Andmeid Eestis läbiviidud uuringute kohta otsiti teaduslikest 

andmebaasidest ja küsitleti erinevaid organisatsioone. Käesolevas töös on välja toodud viimaste 

aastate jooksul Eestis läbiviidud uuringud. Uuringud on jaotatud gruppidesse: uuringud 

mikrotoitainete kohta pinnases ja vees, uuringud mikrotoitainete kohta seoses 

põllumajandusega, uuringud mikrotoitainete allikate kohta ja bimonitooringu uuringud. 

Võimalik, et osad uurigud jäid käsitlemata, mille olemasolust puudus informatsioon. 

 

 

3.1. Uuringud mikrotoitainete kohta pinnases ja vees 

3.1.1. Kirde-Eesti tööstuspiirkonna pinnase (muldade) keskkonnaseisundi uuringute 

aruanne 
Allikas: Petersell V, Shtokalenko M, Täht-Kok K, et al. Kirde-Eesti tööstuspiirkonna pinnase 

(muldade) keskkonnaseisundi uuringute aruanne. Tallinn: OÜ Eesti Geoloogiakeskus; 2013 

(36). 

 

Eesmärk: Projekti peamiseks eesmärgiks oli Kirde-Eesti tööstuspiirkonna (KETP) pinnase 

geokeemilises uurituses esinevate olulisemate kitsaskohtade likvideerimine. Projekti tulemusel 

koondati ja tehti info elementide sisaldusest ja käitumisest nii huumushorisondis kui ka selle 

lähtekivimis kättesaadavaks kõikidele soovijatele. Selleks täpsustati või selgitati esmakordselt 

keskkonnaohtlike elementide (Hg, Cd, Pb, Zn, Ni, Cr, Cu, Co, Mo, Sn, Ba, Se, V, Sb, Tl, Be, 

U, F, As; KKM määrus nr 38, 2010), olulisimate taimede toiteelementide (P, K, Mg, Mn, Ca, 

Na, S) ja bioloogiliste mõjude osas väheuuritud elementide (Au, Ag, Fe, Hf, Ga, La, Nb, Ce, 

Rb, Sc, Sr, Yb, Y, Ta, Th, Zr) sisalduse tase pinnase huumushorisondis ja selle lähtekivimis 

ning anti hinnang suurtööstuse, põllumajanduse, elamute jt piirkondade pinnase 

keskkonnaseisundile. Lisaks mainitule selgitati nende elementide sisaldust sademetevaesel 

perioodil ojade ja sademete vees ning olulisimate elementide sisalduse seoseid 

huumushorisondis ja sellel kasvanud nisuterades. 

 

Kasutatud metoodika: Tulenevalt kavandatavatest eesmärkidest kasutatakse atlase 
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koostamisel vanu tõepäraseid olemasolevaid (kuni 2000. a) ja uute pinnaseproovide andmeid. 

Tuginetakse EL kasutatavale metoodikale, millest tulenevalt määratakse elementide sisaldus 

pinnaseproovides kvantitatiivsete analüüsimeetoditega sõelumisel eraldatavas fraktsioonis < 2 

mm. 

 

Atlase koostamise käigus koguti täiendavalt proovid 86 uuringupunkti mulla lähtekivimist ja 

huumushorisondist. Mullaproovidega paralleelselt koguti 23 põllult nisuterade proovid, kevad-

suvisel kuival perioodil 13 ojast veeproovid ja 7 vaatluspunktist sademeproovid. 

 

Mullaproovide asukohaks valiti esinduslikud, peamiselt kasutuses olevad ja ainult 

üksikjuhtudel viimastel aastatel kasutusest välja langenud põllumaad ning aiamaad. 

Uuringupunktis koguti mullaproovid huumushorisondist ehk künnikihist ja 70–90 cm 

sügavuselt selle lähtekivimist; mõõdeti gammaspektromeetriga 80 cm sügavusel pinnases eU, 

eTh ja eK sisaldus ning samas sügavuses emanomeeter Markus 10-ga pinnaseõhus oleva 222Rn 

sisaldus. 

 

Huumushorisondi proov koguti 5 punktist, ligi 10 m küljepikkusega ruudu nurkadesse ja 

keskele kaevatud kaevandi ülemisest, 20 cm paksusest kihist plastikkühvliga vagumeetodil. 

Proovi kaal varieerus 1–2 kg vahemikus. Selline lähenemine minimeeris mullaharimise ja 

atmosfäärisaastega kaasneda võiva elementide sisaldusega heterogeensuse. 

 

Veega pinnasest elementide väljakande hindamiseks koguti vaadeldavalt territooriumilt 13 

pinnaveeproovi. Viimased võeti maa-alal toituvate ojade veest, kohtadest, kus vee voolukiirus 

oli ojadele iseloomulikust kiirem. 

 

Atmosfäärist sademetega maapinnale langevate elementide koosluse ja koguse hindamiseks 

paigaldati maa-alale 6 sademevee kogujat. Prooviks kujunesid sademed, mis langesid 

atmosfäärist maapinnale ajavahemikus 30.05 kuni 02.07.13. 

 

Järeldused: KETP mulla lähtekivimi ja huumushorisondi elementidest väärivad erilist 

tähelepanu fosforiidi ja diktüoneemakilda, ning polümetalse maagistumise assotsiatsioonidele 

omased elemendid. Need on vastavalt P, F ja U; Mo, U, V, Se, Tl jt ning Pb, Zn, Cd, Hg, Ag, 

Au jt. Nendest elementidest ületab U ja F sisaldus sageli ning teiste elementide sisaldus 

üksikjuhtudel elamumaa pinnasele kehtestatud ohutu (sihtarvu) ja ka lubatud (piirarvu) taseme. 
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Elementide keskmise sisalduse võrdlus mulla lähtekivimis ja huumushorisondis näitab, et 

huumushorisont on rikastunud S, Hg, Pb, Cd Zn, Cu, Mo ja teiste elementidega ning 

vaesestunud Ca ja Mg-ga. Rikastumine on vähemalt osaliselt põhjustatud tehnogeensest 

saastest. 

 

KETP nisuterade mineraalaine (e tuhk) rikastub taimede toiteelementidega (P, K, Mg, Se jt), 

nende sisaldus on stabiilne ja ei sõltu sisaldusest huumushorisondis (kasvukeskkonnas). 

Peamiste keskkonnaohtlike elementide (Cd, Hg, Ba, Pb, Tl, U jt) sisaldus (v.a Cd, mille sisaldus 

on ligi 4,5 kõrgem sisaldusest huumushorisondis) on tuhas madal, kuid need on sõltuvuses 

sisaldustest huumushorisondis. Cd sisaldus ületab mõne uuringupunkti kuivaines jahutoodetes 

lubatud sisalduse (0,03 mg/kg; Vabariigi Valitsuse 2000. a määrus nr 14). KETP sademe- ja 

ojade vees on elementide sisaldus varieeruv. Pea kõikjal on sademevees P, Cu, Mn, Pb ja Zn 

sisaldus kõrgem kui piirkonna ojade vees. 

 

3.1.2. Riiklik keskkonnaseire alamprogramm. 7. metsaseire 2014. a. aruanne 
Allikas: Apuhtin V, Asi E, Õunap H, et al. Riiklik keskkonnaseire alamprogramm 7. Metsaseire 

2014. a. aruanne. Tartu: Keskkonnaagentuur; 2015 (37). 

 

Eesmärk: Seire eesmärgiks oli anda ülevaade Eesti metsade tervislikust seisundist 

vaatlusaastal, seisundi muutustest võrreldes erinevate vaatlusaastatega ning muutuste 

võimalikest põhjustest. 

 

Kasutatud metoodika: Igale intensiivseire püsiproovialale on rajatud proovitükid pindalaga 

0,25 ha. Selle proovitüki sees on intensiivseire rahvusvahelise programmi kohasteks 

uuringuteks väiksem, 0,1-hektariline proovitükk. Kokku oli Eestis 2014. a. intensiivseire 

uuringuteks kuus 0,25-hektarilise proovitükiga prooviala. 

 

Igal aastal kogutakse külmumata mullaga aastaajal (enamasti aprillist kuni detsembri lõpuni) 

metsa kõdukihi (kui see on olemas) alla ja mulla kahte horisonti (10 ja 50 cm sügavusele) 

paigaldatud 0-pinge lüsimeetrite abil mullavee proovid (mullavee seire) laboratoorseks 

analüüsiks. 2014. aastal koguti proovid kahelt Põhja-Eesti proovitükilt (Vihulast ja Karepast) 

ja kolmelt Lõuna-Eesti proovitükilt (Pikasillalt, Karulast ja Tõraverest). Kolmel juhul on 
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tegemist leedemuldadel kasvavate männikutega, Karepas ja Tõraveres on proovide kogumiseks 

leetunud mullal kasvav kuusik. Mullavee proovide kogumine toimub üks kord kuus 

paralleelselt sademete vee kogumisega lumevabal perioodil. Talviste lumesulavete proov 

kogutakse kevadel peale lumikatte kadumist ja maapinna sulamist. Proovitüki kohta 

moodustatakse 3 ühendproovi, iga kihi kohta üks. Proovidest määratakse OÜ 

Keskkonnauuringute Keskuse Tartu filiaali laboratooriumis tellimustööna järgmised 

parameetrid: elektrijuhtivus, pH, NH4-N, NO3-N, Nüld, SO4-S, K, Ca, Mg, Na, Cl, Alüld, Mn, 

Fe, ja DOC (vees lahustunud süsinik). 

 

Järeldused: Kuna Karepa ja Tõravere püsivaatlusalade kuusikute puhul on tegemist hoopis 

viljakamate kasvukohtadega kui männikute puhul, siis on ka mõistetav palju kõrgem kaltsiumi- 

ja magneesiumisisaldus nende püsivaatlusalade mullavees. Karepa püsivaatlusala puhul võib 

oma osa etendada ka Kunda tsemenditehase suhteline lähedus, mille korstnatest aastakümnete 

jooksul lendunud aluseline tolm on selle kuusiku mullastikutingimusi mõjutanud. Männikutele 

on iseloomulik, et kõdualuses kihis on Ca2+ sisaldus suurem just aasta teisel poolel, alates 

augustist, kuid erandiks on Pikasilla, kus kaltsiumisisaldus on suhteliselt kõrgem ka aprillis. 

 

3.1.3. Mullaseire 2014. a. lõpparuanne 
Allikas: Riikliku keskkonnaseire programmi täitmine. Mullaseire 2014. a. lõpparuanne. Saku: 

Põllumajandusuuringute Keskus; 2015 (38). 

 

Eesmärk: Põllumuldade seire eesmärgiks on erinevate mullaparameetrite (bioloogiliste, 

füüsikaliste, agrokeemiliste, keemiliste) muutuste pikaajaline jälgimine. 

 

Kasutatud metoodika: Seirealadel esitati ala detailkirjeldus (sh maakasutus), rajati 

sügavkaeved ja huumuskaeved, kus võeti mullaproovid erinevatest mulla geneetilistest 

horisontidest vastavalt muldade väliuurimise ja varem kasutatud mullaseire metoodikale. 

Kogutud mullaproovid valmistati ette keemiliseks analüüsiks ning tehti nende laboratoorne 

analüüs. Analüüsiti mullaomaduste muutusi võrreldes varasemate seireandmetega – erinevate 

mullaomaduste muutused ja nende põhjused, tuvastati saasteainete sisaldus seirealade mullas. 

Seiratud näitajad: 

1. Huumushorisondi omadused: pH, KCl, A horisondi tüsedus, P (mg/kg), K (mg/kg), Ca 

(mg/kg), Mg (mg/kg), Cu (mg/kg), Mn (mg/kg), B (mg/kg), huumus (%); Corg Dumas meetodil 



19 
 

(dry compustion), mahukaal ja üldpoorsus ning aeratsioonipoorsus, hinnang tallatusele. 

2. Sügavkaevete omadused uurimisaladel: Horisont, tüsedus, pHKCl, P (mg/kg), K 

(mg/kg), Ca (mg/kg), Mg (mg/kg), Cu (mg/kg), Mn (mg/kg), B (mg/kg), üld-N (%), huumus 

(%), C-org Dumas meetodil (dry compustion), lõimis. 

 

Tulemused: Sügavkaevete geneetiliste horisontide Ca ja Mg sisaldusest selgub, et 

profiilisisene Ca ja Mg sisalduse dünaamika on aladel erinev. Kõige madalama Ca sisaldusega 

lähtekivim oli Rannumahe alal. Liikuva Mg sisaldus muutub mullaprofiilis väga sarnaselt Ca 

sisaldusele, kuid sisaldused on aladel natuke erinevad. Ca sisaldus mullas on üldiselt suhteliselt 

stabiilne, seotud küllalt tihedalt mulla reaktsiooniga ja muutub järsult peamiselt vaid lupjamise 

tagajärjel, looduslikud muutused on aeglased. Uurimisalade Ca ja Mg seisundi võrdlus näitab, 

et kui tavaliselt on need kaks makroelementi varustatud mullas küllalt sarnaselt, siis käesoleva 

aasta seirealadel on Mg seisund oluliselt halvem kui Ca seisund. 

 

Järeldused: Ca ja Mg sisalduse trendid olid tingitud muldade tekketingimustest ja sõltusid 

peamiselt lähtekivimi iseloomust. Ca sisaldus suurenes viimasel viiel aastal kuuel ja Mg 

sisaldus seitsmel alal, seega oli valdav trend sisalduse suurenemise suunas. Halvem oli 

muldade Mg seisund, sest pooltel aladel oli sisaldus alla optimaalse. Ca sisaldus oli alla 

optimaalse vastavalt kahel alal. 

 

 

3.2. Uuringud mikrotoitainete kohta seoses põllumajandusega 

3.2.1. Seleeni toime lüpsilehmade udara tervisele 
Allikas: Malbe M. The role of selenium in udder health of dairy cows (Se toime lüpsilehmade 

udara tervisele) [väitekiri]. Tartu: Tartu Maaülikool; 2011 (39). 

 

Eesmärk: 

1. Võrrelda orgaanilist ja anorgaanilist Se sisaldava söödalisandi efektiivsust Se taseme 

tõstmisele lüpsilehmade veres ja piimas (artikkel I). 

2. Uurida orgaanilist ja anorgaanilist Se sisaldava söödalisandi toimet udara 

kaitsemehhanismidele (artikkel I, II), pöörates peamist tähelepanu: 

a. Se toimele mastiidi markerite – somaatiliste rakkude arvule (SRA), N-atsetuul- β-D-

glukoosaminidaasi (NAGase) aktiivsusele ning veise seerumi albumiini (BSA) esinemisele 
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piimas; 

b. Se kontsentratsiooni ja udara infektsioonide vahelisele seosele. 

3. Selgitada lehma udara Se-st sõltuvaid antimikroobseid kaitsemehhanisme (artikkel III). 

 

Kasutatud metoodika: Väitekiri koosnes kolmest osast (artikkel I, II, III), põhinedes kahel 

Eesti lüpsilehmadel läbiviidud Se söötmiskatsel ja laboruuringutel. 

 

Artiklis I organiseeriti Se lisasöötmise katse 100 Eesti lüpsilehmal. Katseloomi söödeti 

orgaanilist või anorgaanilist Se sisaldava söödalisandiga 8 nädala jooksul. Lehmad jaotati 

orgaanilise Se (25 lehma), anorgaanilise Se (25 lehma) ja kaheks võrdlusrühmaks (25 lehma 

kummaski rühmas). Töös võrreldi Se omastamist ja toimet udara tervisele orgaanilise ja 

anorgaanilise Se lisandi kasutamisel. Udara tervise hindamise aluseks oli mastiidi patogeenide 

esinemine, SRA ja NAGase aktiivsus piimas. 

 

Artikkel II põhines söötmiskatsel orgaanilist Se sisaldava söödalisandiga 55 lüpsilehmal 8 

nädala jooksul. Lehmad jaotati 39 lehmast koosnevasse Se rühma ja 16 lehmast koosnevasse 

võrdlusrühma. Töös selgitati Se lisasöötmise ja mastiidi markerite (mikrobioloogiline leid, 

SRA, BSA sisaldus ja NAGase aktiivsus) vahelisi seoseid. 

 

Artiklis III analüüsiti 12 lehma (6 lehma proovid Se rühmast ja 6 lehma proovid 

võrdlusrühmast) vere- ja piimaproove. Proovid pärinesid tööst II. Töös selgitati lehma Se 

taseme mõju Stapylococcus aureus-e (S. aureus) kasvu pidurdumisele piimaseerumis. 

 

Tulemused: Artiklis I suurenes Se kontsentratsioon lehmade veres 8 nädalase söötmiskatse 

jooksul nii orgaanilise kui anorgaanilise Se rühma kuulunud loomadel. Vere keskmine Se 

sisaldus suurenes 5,1 μg/l kuni 167,3 μg/l orgaanilise Se rühma lehmadel ja 6,6 μg/l kuni 90,7 

μg/l anorgaanilise Se rühma kuulunud loomadel. Vere GSH-Px aktiivsus suurenes 0,223 μkat/g 

Hb-lt kuni 3,014 μkat/g Hb-ni orgaanilise Se rühmas ja 0,220 μkat/g Hb kuni 2,347 μkat/g Hb 

anorgaanilise Se rühmas. Piima Se sisaldus tõusis esialgselt 3,2 μg/l pärast 8 nädalast Se 

söötmiskatset 63,6 μg/l orgaanilise Se rühmas ja 23,7 μg/l anorgaanilise Se rühmas. Se 

omastamise seisukohast oli orgaaniline Se 1,4 korda efektiivsem kui anorgaaniline. 

Söötmiskatse jooksul vähenes mastiidipatogeenidega infitseeritud udaraveerandite arv 

esialgselt 22,9%-lt 13,0%-le orgaanilise Se ja 18,4%-lt 7,4%-le anorgaanilise Se rühmas. 

Katseperioodi jooksul vähenes ka piima SRA ja NAGase aktiivsus mõlemas Se rühmas. 
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Artiklis II täheldati seost lehmade vere GSH-Px aktiivsuse ja mastiidipatogeenide esinemise 

vahel. Uuringud näitasid, et udaraveerandid on vastuvõtlikumad infektsioonidele kui vere 

GSH-Px aktiivsus lehmadel on alla 3,3 μkat/g Hb. Kui udaraveerandeid, mis olid 

mastiidipatogeenide vabad enne lisasöötmise alustamist, uuriti uuesti parast 8 nädalast Se 

söötmiskatset, oli endiselt mastiidipatogeenide vabade udaraveerandite arv Se söötmisrühmas 

oluliselt suurem võrreldes võrdlusrühmaga (p<0,01, šansside suhe OR=9,7). Uurides aga enne 

Se söötmise alustamist infitseeritud udaraveerandeid uuesti pärast 8 nädalast Se lisasöötmise 

perioodi, siis patogeenivabade udaraveerandite hulk Se rühma lehmadel ei olnud oluliselt 

suurem võrreldes võrdlusrühmaga (p=0,14, OR=3,6). 

 

Artikkel III tõi välja seose lehmade vere GSH-Px aktiivsuse ja S. aureuse kasvu pidurdumise 

vahel piimaseerumis. S. aureuse kasv piimaseerumis pidurdus lehmadel, kelle GSH-Px 

aktiivsus veres uletas 4 μkat/g Hb 8 nädalase Se söötmisperioodi lõpuks. Kasvu pidurdumine 

oli täheldatav kahes spetsiifilises piimaseerumi fraktsioonis. Võrdlusrühma lehmadel S. 

aureuse kasvu pidurdumist ei täheldatud. 

 

Järeldused: Teostatud uurimistöö loob aluse järgmisteks järeldusteks: 

 Nii orgaanilist kui anorgaanilist Se sisaldavad söödalisandid võimaldavad tõsta Se taset 

lehmade organismis; 

 Orgaaniline Se on anorgaanilisest Se-st efektiivsem vere ja piima Se taseme tõstmisel 

ning vere GSH-Px aktiivsuse suurendamisel; 

 Se lisasöötmisel on kasulik toime udara tervisele, see vahendab mastiidipatogeenide 

esinemist; 

 Lehmad vere GSH-Px sisaldusega alla 3 μkat/g Hb on vastuvõtlikumad 

udarainfektsioonidele; 

 Seleenidefitsiitsetele lehmadele Se lisasöötmine kutsub esile piima koostise muutusi, 

mille tulemusel S. aureuse kasv pidurdub. Inhibeeriv toime avaldub lehmadel, kelle GSH-

Px aktiivsus veres ületab 4 μkat/g Hb. 

 

3.2.2. Seleeni mõju mineraalide toitumisele, mugula suurusele ja küüslaugu (Allium 

sativum L.) antioksüdandi omadustele 
Allikas: Põldma P, Tõnutare T, Viitak A, et al. Effect of Selenium Treatment on Mineral 

Nutrition, Bulb Size, and Antioxidant Properties of Garlic (Allium sativum L.). J Agric Food 
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Chem 2011;59:5498–503 (40). 

 

Eesmärk: Käesolev uurimus viidi läbi, et testida hüpoteese: 

 Se-ga väetamisel võib olla negatiivne mõju küüslaugu mineraalide toitumisele ja mugula 

tekkele. 

 Se kui tugev antioksüdant võib mõjutada teiste vabade radikaalide sisaldust küüslaugus. 

 

Kasutatud metoodika: Aastatel 2008 ja 2009 viidi Eestis välitingimustes läbi küüslaugu 

töötlus Se-ga kontsentratsioonis 10, 50, ja 100 μg Se/mL. Määrati kindlaks mugula kaal ja 

saagikuse struktuur, selle Se, S, N, P, K, Ca ja Mg kogusisaldus, absorbiinhappesisaldus, 

teravamaigulisus, karbolhappesisaldus ja antioksüdantne kogumaht. 

 

Tulemused: Kõrgeim seleenitase vähendas S, K ja Ca sisaldust mõlemal aastal; negatiivset 

mõju mugula kaalule ei täheldatud. Aastal 2009 tekitas Se10 töötlus võrreldes muude 

töötlustega märkimisväärselt rohkem ja suurema diameetriga mugulaid. 2008. aastal langetas 

Se50 askorbiinhappe tase. Antioksüdantide kogumaht aga suurenes. 

 

Järeldused: Küüslaugu väetamine Se-ga kogustes 10–50 μg Se/mL on soovitav suurte 

mugulate arvu tõstmiseks ja mugula antioksüdantse mahu suurendamiseks. Se-ga väetamisel 

oli negatiivne mõju küüslaugu mineraalidele aastal 2008. 

 

3.2.3. Seleeni ravi välitingimustes mõjutab sibula (Allium cepa L.) mineraalide toitumist, 

mugula suurust ja antioksüdantset omadust 
Allikas: Põldma P, Moor U, Tõnutare T, et al. Selenium treatment under field conditions affects 

mineral nutrition, yield and antioxidant properties of bulb onion (Allium cepa L.) Acta Sci Pol. 

Hortorum Cultus 2013;12:167–81 (41). 

 

Eesmärk: Selle uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas Se kasutamine välitingimustes 

mõjutab taime toitumist, saagikust ning mugula bioaktiivseid omadusi. 

 

Kasutatud metoodika: 10, 50 või 100 μg/mL-1 Se, viidatud kui Se10, Se50 ja Se100 töötlusi 

kasutati sibula „Hercules“ puhul aastail 2008 ja 2009. Määrati kindlaks mugula kaal, 

kogusaagikus, Se kogusisaldus, vaba selenometioniin ja selenometüülselenotsüsteiin, S, N, P, 

K, Ca ja Mg kogusisaldus, fenoolide kogusisaldus, teravamaigulisus ning antioksüdantne 
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kogumaht. 

 

Tulemused: Kõik Se töötlused alandasid märkimisväärselt mugula väävli sisaldust. Se100 

töötlusel oli kalduvus vähendada mugula suurust ja saagikust. Se50 töötlus tõstis Se 

kogusisaldust, antioksüdantide kogumahtu, samuti oli sel töötlusel kalduvus tõsta saagikust. 

Se50 töötluse puhul muundati suurem osa Se kogusisaldusest orgaanilisteks ühenditeks kui 

Se100 töötluse puhul. Se10 töötluse puhul oli aastal 2009 mugula antioksüdantide kogumaht 

kõigi teiste töötlustega võrreldes kõrgeim. 

 

Järeldused: Võttes arvesse nii põllumajanduse huve kui kasulikkust inimese tervisele, on 

Na2SeO4 lahus Se sisaldusega 50 μg/mL-1 soovitav kasutada mugulsibulate jaoks. 

 

3.2.4. Ülevaade Eesti veiste piima laapumisomadustest ja seda mõjutavatest teguritest 
Allikas: Jõudu I, Henno M, Värv S, et al. Ülevaade Eesti veiste piima laapumisomadustest ja 

seda mõjutavatest teguritest. Agraarteadus 2009;20:3–14 (42). 

 

Eesmärk: Võrreldi Eesti piimaveisetõugude piima valgulist koostist ning selgitati selle mõju 

piima laapumisnäitajatele. 

 

Kasutatud metoodika: Piimaproove koguti 13 farmist samaaegselt ja samal viisil 

piimajõudluse proovidega. Põlula katsefarmis oli proovide võtmise sageduseks 2 korda kuus 

ning teistest farmidest võeti proove üle ühe kuu. Kokku koguti piimaproove 1269 lehmalt, 

kelledest 741 (58,4%) olid eesti holsteini (EHF) tõugu, 378 (29,8%) eesti punast (ER) tõugu, 

126 (9,9%) eesti maakarja (EN) lehmad ja 24 (1,9%) punasekirjud holsteinid (RHF). Piima 

kaltsiumi- ja fosforisisaldus määrati IDF standardmetoodikate 36A:1992, 42B:1990 järgi. 

 

Tulemused: Piima laapumisnäitajaid mõjutasid piima peamiste koostiskomponentide nagu 

rasva, valgu, laktoosi, kaltsiumi ja fosfori sisaldused ning piima pH. Piima laapumisaeg oli 

lühem ja moodustus tugevam kalgend kui piim sisaldas rohkem rasva, valku ja Ca ning kui 

piima pH oli madalam. 

 

Järeldused: Nii piima laapumisomadused kui ka koostiskomponentide sisaldused varieerusid 

suures ulatuses. Piima laapumisnäitajaid mõjutasid oluliselt laktatsioonijärk, tõug, piima 

koostis ja piimavalkude genotüübid. Piima laapumisomadused olid parimad laktatsiooni 
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alguses ja halvimad laktatsiooni keskel. Laktatsiooni teisel poolel piima laapumisomadused 

paranesid. Piima laapumisaeg oli lühem ning moodustus tugevam kalgend, kui piim sisaldas 

rohkem valku, kaseiini, sh üksikuid peamisi piimavalkusid, ning kaseiini ja valgu suhe oli 

suurem. Tugevama kalgendi moodustamist soodustasid väiksem αS2- ja β-kaseiini või suurem 

κ-kaseiini osakaal kogu kaseiinis ning suurem κ-kaseiini suhe αS1- ja β-kaseiini. 

 

 

3.3. Uuringud mikrotoitainete allikate kohta 

3.3.1. Ülevaade Eestis toodetud piima seleenisisaldusest 
Allikad: Ling K, Henno M, Ilves A, et al. Ülevaade Eestis toodetud piima seleenisisaldusest. 

Tartu: Eesti Maaülikool; 2011 (43). 

Ling K, Ilves A, Jaakson H. Eestis toodetava piima seleenisisalduse uuringust. Tartu: 

Jõudluskontrolli Keskus; 2010 (44). 

Ling K, Ilves A, Jaakson H, et al. The selenium status of dairy cows in Estonia. Agraarteadus 

2013;24:15–20 (45). 

 

Eesmärk: Projekti eesmärgiks oli saada ülevaade Eestis varutava piima, sh mahepiima, 

seleenisisaldusest ning selgitada selle regionaalne ja sesoonne varieeruvus ning varieeruvus 

sõltuvalt söötade päritolust ja söödakultuuride väetamisest Se sisaldava väetisega. 

 

Kasutatud metoodika: Uuringusse kaasatavate farmide valikul kasutati Jõudluskontrolli 

Keskuse maakondade zootehnik-peaspetsialistide abi ning lähtuti farmi suurusest (lüpsilehmi 

üle 100, v.a Hiiumaal) ja põhimõttest, et uuritavates farmides toodetakse üle poole maakonnas 

varutavast piimast. Farme külastati kaks korda: I periood – sügis 2008 kuni suvi 2009, II 

periood – sügis 2009 kuni suvi 2010. Külastatud farmides võeti üks liiter segupiimaproovi, 

piima Se-sisaldus analüüsiti Põllumajandusuuringute Keskuse jääkide ja saasteainete uurimise 

laboris. Selleks, et saada ühtne ülevaade farmide suuruse, kasutatava sööda, võimalike 

seleeniallikate jmt kohta paluti farmitöötajatel täita vastav küsitlusleht. Kokku külastati 

kummalgi perioodil 109 farmi. 

 

Selgitamaks Eestis kasvatatud põhisööda seleenisisaldust, koostati 2010. aastal 

söötmisosakonna laborisse toodud siloproovidest maakondliku jaotuse alusel keskmised 

siloproovid. Maakondliku jaotuse koostasid Eesti Maaülikooli mullateadlased Enn Leedu ja 

Avo Toomsoo, kes lähtusid oma jaotussoovituse andmisel Eesti mullastikutüüpidest. 
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Tulemused: Külastatud farmides oli keskmiselt 349 lüpsilehma (48...1260) ja nende keskmine 

piimatoodang oli 23,7 kg (10,0...33,1). Söötade analüüsi tulemustest selgus, et Eesti silo 

sisaldab Se kuivaine kilogrammi kohta 4,7 kuni 6,3 korda vähem soovituslikust 0,3 mg/kg 

(NRC, 2001). 

 

Piimaanalüüside tulemused kinnitasid oletust, et lüpsilehmade Se-ga varustatus on paranenud. 

Farmide segupiima keskmine seleenisisaldus erinevates maakondades oli I perioodil 

9...21μg/kg, kõige väiksem oli see Hiiumaal ja suurim Valgamaal. II perioodil kõikus 

maakondade farmide piima keskmine seleenisisaldus vahemikus 9...19 μg/kg, väikseim oli see 

endiselt Hiiumaal, suurim aga Jõgevamaal. Perioodil 2008–2009 kogutud 109 piimaproovi 

keskmine seleenisisaldus oli 17 μg/kg, II perioodil oli see langenud tasemele 15 μg/kg (p=0,01). 

Kirjanduse andmeil iseloomustab selline piima seleenisisaldus peaaegu või täiesti piisavat Se- 

ga varustatust. Uuringusse kaasatud farmide piima seleenisisaldus kõikus vahemikus 5...34 

μg/kg. Kogu uurimisperioodi vältel oli 16 piimaproovi (7,3%) seleenisisaldus alla kirjanduses 

esitatud piisavat varustatust iseloomustavat 10 μg/kg ja 25 proovi (11,5%) Se sisaldus oli 

suurem kui Soomes muldade väetamisega eesmärgiks võetud 20 μg/kg. Kokkuvõttes oli 

enamus farmide lüpsilehmade Se varustatus piisav, puudulik oli see 10 farmis (9,2%), kus 

vähemalt ühe piimaproovi Se sisaldus oli võrdne või väiksem kui 10 μg/kg. 

 

Korrelatsioonanalüüsi tulemusena selgus, et piima seleenisisalduse ja söödaga, eelkõige 

mineraalsöödaga lehmale söödetava seleenikoguse vahel on keskmise tihedusega oluline 

positiivne seos (r=0,4; p<0,001). Küsitluste andmeil pärines ligikaudu 95% ostusöödaga 

saadavast seleenikogusest mineraalsöötadest. 

 

Järeldused: 

 Enamikes Eesti farmides oli lüpsilehmade Se-ga varustatus rahuldaval tasemel, see ei 

olnud piisav seitsmel protsendil uuritud farmidest. 

 Eestis kasvatatud veiste põhisöödad on seleenivaesed. 

 Ostetud importsööda seleenisisaldusest üldjuhul ei piisa kohaliku sööda vähese 

seleenisisalduse kompenseerimiseks ja seepärast on Eestis lehmade Se-ga varustatuse 

kindlustamiseks vajalik regulaarne Se lisasöötmine või manustamine. 

 Inimeste seleenitarbimise suurendamisele aitab kaasa lüpsilehmade Se-ga varustatuse 

parandamine. 
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3.3.2. Piima kvaliteedinäitajad sõltuvalt tootmis- ja töötlemisviisist 
Allikas: SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus. Piima kvaliteedinäitajad sõltuvalt tootmis- ja 

töötlemisviisist. Tallinn: Põllumajandusministeerium; 2012 (46). 

 

Eesmärk: Eesmärk on selgitada välja erinevate tootmis- ja töötlemisviiside mõju tarbijate 

tervisele olulistele piima kvaliteedinäitajatele. Uuring annab tarbijale teavet kauplusest saadava 

piima kvaliteedist ja ohutusest. 

 

Kasutatud metoodika: Uuringu objektideks on tarbijale reaalselt saadavalolevad joogipiima 

erinevad alternatiivid: mahe toorpiim (3 varianti), tava toorpiim, tava pastöriseeritud ja 

homogeniseeritud piim (2,5%), tava pastöriseeritud ja homogeniseeritud piim (3,5%), tava 

kõrgkuumutatud ja homogeniseeritud piim (2,5%) (UHT). Kokku 7 erinevat piima. 

 

Piima analüüsiti järgnevate näitajate osas: rasvhappeline koostis (MUFA – manaküllastumata 

rasvhapped; PUFA – polüküllastumata rasvhapped: oomega-3 rasvhapped, oomega-6 

rasvhapped; CLA – konjugeeritud linoolhape; küllastunud rasvhapped), vitamiinide sisaldus 

(A-, E-ja D-vitamiin), Ca; somaatiliste rakkude arv; kampülobakterid; Salmonella; Escherichia 

coli; Listeria monocytogenes; Staphylococcus aureus ja antibakteriaalsed ained 

(veterinaarravimite jäägid). 

 

Tulemused: Uuuringu tulemused näitasid, et tava toorpiimas on kõige rohkem D-vitamiini, 

kuid kuna tava toorpiima proovide kordused olid väga erinevad (1-kordus 9 μg/100g ja 2-

kordus 4 μg/100g), siis võib seda tulemust lugeda statistiliselt mitte usutavaks. Teiste piimade 

proovide kordused olid küll suhteliselt sarnased, kuid nende vahel usaldusväärseid erinevusi ei 

esinenud. Seega võib järeldada, et D-vitamiini sisaldus ei sõltu tootmisviisist ning töötlemisest. 

Ca tulemuste puhul esines proovide kordustes palju varieerumisi ja kordused ei olnud sarnased. 

Seega antud tulemuste põhjal oli uuringu läbiviijatel raske järeldusi teha. 

 

3.3.3. Eestis kasvatatavate vutibroilerite lihajõudlus ja liha keemiline koostis 
Allikas: Tikk H, Lember A, Karus A, et al. Eestis kasvatatavate vutibroilerite lihajõudlus ja 

liha keemiline koostis. Agraarteadus 2009;20:47–59 (47). 

 

Eesmärk: 2009. a katse põhieesmärgiks oli määrata Eesti vutibroilerite rinna- ja reielihaste 
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makro-, mikro- ja ultramikromineraalelementide sisaldus. 

 

Kasutatud metoodika: Katse tehti Järveotsa farmis 2009. a, kus 120 Eesti vutitibu kasvatati 

allapanul 42-päevaseks, kelle hulgast tapeti keskmise kehamassiga 10 emas- ja 10 

isasvutibroilerit. Tapetud vuttidel määrati lihakeha mass, tapasaagis, rinna- ja jalalihaste ning 

luude (keetmismeetodil) osatähtsus rümbas. Rinna- ja jalalihaste keskmistest lihaproovidest 

määrati toitainete-, kolesterooli ja mineraalelementide K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, St, As, 

Ni, Hg, Cd ja Cr sisaldus Tartu Veterinaar ja Toidulaboratooriumis. 

 

Tulemused: Analüüsi tulememuste järgi võib väita, et kaltsiumisisalduse andmed tunduvad 

erialakirjanduse vastavate näitajatega võrrelduna 2,5–3 korda madalamad ja väheusutavad. 

Seejuures väiksema toortuhasisaldusega proovis (0,95% isasvuttide rinnalihastes) oli 

kolesteroolisisaldus kõrgeim (6,6%). Toodud võrdlusmaterjali ja varem analüüsitud proovide 

alusel peaks vutibroilerite rinna- ja jalalihaste kaltsiumisisaldus olema 15–20 mg 100 g-s lihas. 

Kanabroileriliha kaltsiumisisaldus jääb samasse suurusjärku. Fosforisisaldus Eesti 

vutibroilerite rinna- ja jalalihastes tabelite erialakirjanduse võrdlemisel jääb usutavasse 

suurusjärku 170–270 mg 100 g kohta. 

 

3.3.4. Toitude analüüsi projekt 2010 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 

 

Eesmärk: Projekti raames analüüsiti kuut Eestis enamlevinud ja rahvusliku tähtsusega 

toiduainet (sai, kama, keefir, kohupiim, sealiha ja räim), millest koostati ühisproovid keskmiste 

toitaineliste väärtuste leidmiseks. Analüüsi tulemused avaldati NutriData toidu koostise 

andmebaasis. 

 

Kasutatud metoodika: Analüüsitavate toidutoodete valiku tegemisel oli oluline osa 

traditsioonidel ja arvesse võeti valitud toitude eestimaisust ja tähtsust Eesti toidukultuuris. 

Oluline oli ka toiduainete universaalsus (nt. valmistatakse lahja kohupiima põhjal ka suurema 

rasvasisaldusega kohupiimatooteid ja -desserte). Kuigi sealiha tarbitakse enamjaolt 

kulinaarselt töödelduna, analüüsiti antud projekti raames liha toorelt. Säärane otsus oli 

eelkõige tingitud erinevate kuumtöötlusmeetodite rohkusest. 

 

Sobivate linnade valikul lähtuti eelkõige Eesti geograafilisest jaotusest ja sealsest 
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rahvastikutihedusest. Seega esindasid valitud linnad Eesti erinevaid geograafilisi piirkondi 

(Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti ja Kesk-Eesti) ja sealseid tihedamini 

asustatud punkte. Proovivõtukohtadeks valiti erinevad suurkauplused, kuna kõikide 

eelpooltoodud toiduainete peamiseks ostukohaks on ülekaalukalt just kauplused, järgmisel 

kohal on enamasti turg. 

 

Tulemused: Tulemused on toodud tabelites 2, 3, 4, 5 ja 6. 

 

Tabel 2. Saia toitaineline sisaldus 

Komponent Ühik 
Analüüside 

arv (n) 

Tulemus 

1 

Tulemus 

2 

Keskmine 

tulemus 

Komponendi 

määramispiir 

(LOQ) 

Analüüsi 

metoodika 

Naatrium mg/100g 2 459 462 460,5 0,4 
5K-TJ-65 AAS 

leek 

Kaltsium mg/100g 2 54 54 54 2 
5K-TJ-93 

CE** 

Jood µg/100g 2 13,4 13,5 13,45 10 5K-TJ-104** 

 

 

Tabel 3. Kama toitaineline sisaldus 

Komponent Ühik 
Analüüside 

arv (n) 

Tulemus 

1 

Tulemus 

2 

Keskmin

e tulemus 

Komponendi 

määramispii

r (LOQ) 

Analüüsi 

metoodika 

Naatrium mg/100g 2 22 23 22,5 0,4 
5K-TJ-65 AAS 

leek 

Kaltsium mg/100g 2 50 50 50 2 5K-TJ-93 CE** 

Jood µg/100g 2 12,4 11,9 12,15 10 5K-TJ-104** 
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Tabel 4. Keefiri toitaineline sisaldus 

Komponent Ühik 
Analüüside 

arv (n) 

Tulemus 

1 

Tulemus 

2 

Keskmin

e tulemus 

Komponendi 

määramispii

r (LOQ) 

Analüüsi 

metoodika 

Naatrium mg/100g 2 35 35 35 0,4 
5K-TJ-65 AAS 

leek 

Kaltsium mg/100g 2 120 122 121 2 5K-TJ-93 CE** 

Jood µg/100g 2 
<10,0 

(6,9) 

<10,0 

(6,5) 
<10,0 10,0 5K-TJ-104** 

Vitamiin D2 µg/100g 2 <50 (4) <50 (4) <50 50 
5K-TJ-100 

HPLC** 

Vitamiin D3 µg/100g 2 <50 (4) <50 (4) <50 50 
5K-TJ-100 

HPLC** 

 

 

Tabel 5. Kohupiima toitaineline sisaldus 

Komponent Ühik 
Analüüside 

arv (n) 
Tulemus 1 Tulemus 2 

Keskmine 

tulemus 

Komponendi 

määramispii

r (LOQ) 

Analüüsi 

metoodika 

Naatrium mg/100g 2 28 29 28,5 0,4 
5K-TJ-65 

AAS leek 

Kaltsium mg/100g 2 121 121 121 2 
5K-TJ-93 

CE** 

Jood µg/100g 2 <10,0 (9,1) <10,0 (9,1) <10,0 10,0 
5K-TJ-

104** 

Vitamiin D2 µg/100g 2 <50 (4) <50 (4) <50 50 
5K-TJ-100 

HPLC** 

Vitamiin D3 µg/100g 2 <50 (2) <50 (3) <50 50 
5K-TJ-100 

HPLC** 

 

  



30 
 

Tabel 6. Sealiha toitaineline sisaldus 

Komponent Ühik 
Analüüside 

arv (n) 
Tulemus 

1 
Tulemus 

2 
Keskmin

e tulemus 

Komponendi 

määramispii

r (LOQ) 

Analüüsi 

metoodika 

Naatrium mg/100g 2 52 50 51 0,4 
5K-TJ-65 AAS 

leek 

Kaltsium mg/100g 2 5 5 5 2 5K-TJ-93 CE** 

Jood µg/100g 2 10,9 
<10,0 

(8,2) 
<10,0 

(9,5) 
10,0 5K-TJ-104** 

Vitamiin D2 µg/100g 2 <50 (1) <50 (1) <50 50 
5K-TJ-100 

HPLC** 

Vitamiin D3 µg/100g 2 <50 (3) <50 (3) <50 50 
5K-TJ-100 

HPLC** 

 

 

3.3.5. Seleeni sisaldus Eesti pagaritoodetes, 2011 a. uuring 
Allikas: TTÜ Keemiainstituudi Keemilise Analüüsi labor (48). 

 

Tulemused: Tulemused on esitatud tabelis 7. 

Tabel 7. Seleeni sisaldus Eesti pagaritoodetes. 

Toode Tootja Se sisaldus Ühik 

Kirdesai Leibur 190 µg/kg 

Sai rukkipuistega Leibur 10 µg/kg 

Kodusai Fazer 140 µg/kg 

Saib Leibur 94 µg/kg 

Vabariigisepik (1) Pereleib 34 µg/kg 

Vabariigisepik (2) – ostetud kaks nädalat hiljem Pereleib 19 µg/kg 

Kodune sepik Leibur 21 µg/kg 

Sepik Hagar 145 µg/kg 

Rukkipala leib Leibur 35 µg/kg 

Must leib Fazer 56 µg/kg 

Leib „Ruks“ Leibud 6 µg/kg 

Leib „Saaremaa“  29 µg/kg 

Leib „Rusku tasku“ Eesti pagar 205 µg/kg 

Täisteraleib Leibur 60 µg/kg 

Võileivaviilud kaerahelvestega Leibur 43 µg/kg 

 

3.3.6. Mikro- ja makroelemendid Eestis müüdavates mineraalvetes, 2011 a. uuring 
Allikas: TTÜ Keemiainstituudi Keemilise Analüüsi labor (49). 

 

Tulemused: Tulemused on esitatud tabelis 8. 
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Tabel 8. Ca ja Na sisaldus Eestis müüdavates mineraalvetes. 

Mineraalvesi Ca mg/l Na mg/ 

Värska 99 707 

Mangali 155 445 

Essentuki 79 3570 

Darida 30 1136 

Borjomi 34 1573 

Vytautas 660 1652 

 

 

3.4. Biomonitooringu uuringud 

3.4.1. Eesti elanike vereseerumi seleenitaseme uuring 2006–2008 
Allikas: TTÜ Keemiainstituudi Keemilise Analüüsi labor (50). 

 

Eesmärk: 

 Saada andmed Eesti elanikkonna vereseerumi Se tasemest; 

 Võrrelda saadud andmeid naaberriigi Soome andmetega ja Eesti andmetega aastast 

1997. 

 

Metoodika: Uuritavalt küsiti tema sugu, vanust, diagnoosid ning andmeid suitsetamise ja 

Se tarbimise kohta. Uuringu raames määrati uuritavatel inimestel Se-sisaldus vereseerumis. 

Lisaks määrati 100 perearstikeskuste patsiendil üle Eesti 2006. aastal ka vase ja tsingi sisaldus 

vereseerumis. Analüüsid teostati TTÜ Keemiainstituudi Keemilise Analüüsi laboris. 

 

Tulemused: Uuringusse kaasati 392 uuritavat (109 meest, 283 naist) 

 100 perearstikeskuste patsienti üle Eesti 2006. aastal; 

 200 perearstikeskuste patsienti üle Eesti 2008. aastal; 

 92 meedikut üle Eesti 2008. aastal. 

 

Uuritavate keskmine vanus oli 50,8 (51,6 meestel, 50,2 naistel). Vereseerumi Se tase uuritavate 

hulgas: 

 Keskmine vereseerumi Se tase oli 65,2 μg/l (meestel 63,7 μg/l ja naistel 65,8 μg/l). 

 Vereseerumi Se tase oli normis 59 uuritaval (15%), vereseerumi Se tase oli alla normi 333 

uuritaval (85%). 
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 Seleenipreparaatide kasutajaid on 10 (3%) (mittekasutajaid 382 (97%)). 

 Vereseerumi keskmine Se tase seleenipreparaatide kasutajatel 88,12 μg/l ja 

mittekasutajatel 64,64 μg/l. 

 Vereseerumi Se tase oli suitsetajal 61,5 μg/l, endisel suitsetajal 66,3 μg/l ja mittesuitsetajal 

65,7 μg/l. 

 Vereseerumi Se tase oli kõige madalam vereloomehaigustega ning psüühika- ja 

käitumishäiretega uuritavatel, vastavalt 53,2 μg/l ja 54,0 μg/l. 

 Vereseerumi Se tase oli kõige madalam Järvamaa meedikutel (50,0 μg/l) ning kõige 

kõrgem Pärnumaa meedikutel (83,4 μg/l). 

 

Järeldused: 

 Eesti elanike keskmine Se tase vereseerumis 65,2 μg/l on alla soovitusliku normi (80–120 

μg/l). 

 Puudub erinevus meeste ja naiste Se taseme vahel. 

 Se tase hakkab märgatavalt langema pärast 70-ndat eluaastat. 

 Suitsetajate Se tase on madalam kui mittesuitsetajatel. 

 Meedikute ja patsientide Se tasemed on võrdselt madalad. 

 

Keskmises Se tasemes ei ole muutusi 1997. aasta tulemustega võrreldes (65,2 μg/l vs. 63 μg/l) 

ja meie keskmine Se tase jääb oluliselt maha Soome elanikkonna vastavatest näitajatest (65,2 

μg/l vs. 110 μg/l). Se-sisalduse juures alla 60 μg/l, hakkas tõusma vase sisalduse tase seerumis 

üle normpiiri (60–140 μg/l) ja langes tsingi tase alla normi 60-120 μg/l). Oluline on uurida Se-

ga koos ka tsingi/vase suhete muutust. 

 

3.4.2. Kas seleeni tase võib käituda kui soolevähi indikaator? 
Allikas: Lener MR, Gupta S, Scott RJ, et al. Can selenium levels act as a marker of colorectal 

cancer risk? BMC Cancer 2013;13:1–6 (51). 

 

Eesmärk: Uuringu eesmärk oli määrata Se taset seerumis soolevähiga patsientidel, et hinnata, 

kas on korrelatsioon madala seleenitaseme ja soolevähi esinemise vahel. 

 

Metoodika: Uuriti Poola ja Eesti elanikkonna Se taset kontrollgrupis (169) ja sooltevähki 

põdevatel haigetel (169). 
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Tulemused: Se taseme künnis, millest alates tõuseb vähki haigestumise risk, Eestis ja Poolas 

oli vastavalt 65 μg/l ja 55 μg/l. Madalat Se taset võib seostada suurema riskiga haigestuda 

soolevähki. 

 

Järeldused: Uuring näitas tugevat korrelatsiooni Se taseme ja sooltevähi tekke riski vahel. 

Nii Poola kui ka Eesti elanikel on soovitav tõsta oma Se taset seerumis. 

 

3.4.3. Meeste viljatus: seleeni, tsingi ja antiosüdantide vähenenud tase 
Allikas: Türk S, Mändar R, Mahlapuu R, et al. Male infertility: Decreased levels of selenium, 

zinc and antioxidants. J Trace Elem Med Biol 2014;28:179-85 (52). 

 

Eesmärk: Selle uuringu eesmärk oli võrrelda tsingi, Se taset, glutatiooni peroksüdaasi 

aktiivsust ja antioksüdantide taset järgmistes populatsioonides: raske eesnäärmepõletikuga 

patsientide seas, raskekujulise leukotsütospermiaga patsientide seas, kerge põletikuga 

patsientide seas, mitte põletikulise oligozoospermiaga patsientide seas ja tervete meeste seas. 

 

Metoodika: Retrospektiivses uuringus osalesid 143 meest (vanuses 18-53), kellel oli 

probleeme viljatusega. 

 

Tulemused: Viljatute paaride meespartneril oli alanenud antioksüdantiivne aktiivus, Se ja 

tsingi tase seemnevedelikus. Kõige tähtsam leid oli see, et vähenenud Se tase ilmnes kõigis 

patsientide gruppides sõltumata põletiku staatusest. 

 

Järeldused: Patsiendid võivad saada kasu, kui tarvitavad seleenipreparaate. 

 

3.4.4. Kohvi tarbimise mõju luutihedusele 
Allikas: Ülper S. Kohvi tarbimise mõju luutihedusele [lõputöö]. Tartu: Tartu Tervishoiu 

Kõrgkool; 2014 (53). 

 

Eesmärk: Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada kohvi tarbimise mõju luutihedusele. Eesmärgist 

tulenesid järgmised ülesanded: 

1. Selgitada kohvi mõju luutihedusele, arvestades ka teisi luutihedust mõjutavaid faktoreid nagu 

vanus, sugu ning füüsiline aktiivsus koolieas; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=T%C3%BCrk%20S%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24462254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahlapuu%20R%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=24462254
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2. Selgitada kohvi tarbimise mõju luutihedusega seotud vereparameetritele nagu Ca ja 

D-vitamiin. 

 

Metoodika: Käesoleva töö uuringugrupi moodustasid erineval tasemel kohvitarbijad. Lõplik 

valim koosnes 103 inimesest. Uuritavad jagunesid viimase kolme aasta jooksul igapäevase 

kohvi tarbimise põhjal järgmiselt: kohvi mittetarbijad, kohvi tervisliku tarbimise grupp ehk 

keskmised tarbijad (1-4 tassi päevas) ja nn suured kohvitarbijad ehk liigtarbijad (5 või enam 

tassi kohvi päevas). 

 

Kõigil uuritavatel mõõdeti kogu keha, reieluukaela ja lülisamba nimmeosa (L1-L4) luutihedus 

(g/cm2) ja kaal (g/cm). Uuritavad täitsid ankeedi, kus on lisaks taustaandmetele (haridus, vanus, 

kroonilised haigused jne) küsimusi neljast põhilisest valdkonnast: kehaline aktiivsus 

(käesoleval hetkel ning kooliajal), toitumisharjumused, saunatraditsioonid ja kohvi tarbimine. 

Käesolevas töös kasutati küsimustikust peamiselt andmeid, mis kajastasid uuritavate kehalist 

aktiivsust ning kohvi tarbimist. 

 

Vere D-vitamiini tase määrati ELISA ning Ca CPC meetodiga. Ca ja D-vitamiini 

referentsväärtused olid vastavalt 2,02-2,60 mmol/l ning 50-250 nmol/l (meetodipõhine). 

 

Tulemused: Kogu uuringugrupist jäi (n=103) 16-l Ca tase alla normi (5,8%). Kohvi 

mittetarbijate grupis jäi 39-st uuritavast 8-l (20,5%), keskmiste tarbijate grupis 40-st 4-l (10%) 

ning suurte tarbijate grupis 24-st 4-l (16,7%) Ca tase alla normi. 

 

Kogu uuringugrupist (n=103) määrati D-vitamiini tase 97-l uuritaval, kellest 35-l (36,1%) oli 

tase alla normi. Erinevate kohvitarbijate gruppide võrdlusel selgus, et kohvi mittetarbijate 

grupis jäi 37-st uuritavast 9-l (24,3%), keskmiste tarbijate grupis 37-st 16-l (43,2%) ning suurte 

tarbijate grupis 23-st uuritavast 10-l (43,5%) D-vitamiini tase alla normaaltaseme. 

 

Järeldused: Antud uuringugrupis ei mõjutanud kohv uuritavate vere Ca ja D-vitamiini taset. 

Käesolev töö ei kinnita kohvi negatiivset mõju Ca ja D-vitamiini tasemetele. Üldiselt olid 

uuritavate D-vitamiini tasemed referentsväärtusi arvesse võttes üsna madalad. Kogu meeste 

grupist jäi üle poolte (55%) ning naiste grupist 31,1% D-vitamiini tase alla normi. Samas oli 

kogu uuringugrupist vaid 5,8% Ca tase alla normi, mis on üsna hea tulemus, kuna võrreldes D-

vitamiini tasemetega oli kogu uuringugrupist 36,1% D-vitamiini tase alla normi. Saadud 
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tulemusi võis suuresti mõjutada uuringu läbiviimise aeg ja koht. Kuna Eesti on põhjamaa ning 

päikeselisi päevi esineb talvel ja varakevadel üsna vähe, võib antud tegur suuresti mõjutada 

uuritavate D-vitamiini taset organismis. 

 

3.4.5. Taimetoitluse mõju luutihedusele 
Allikas: Vesterinen PM. Taimetoitluse mõju luutihedusele [lõputöö]. Tartu: Tartu Tervishoiu 

Kõrgkool; 2014 (54). 

 

Eesmärk: Antud uurimistöö eesmärgiks oli selgitada taimetoitluse mõju luutihedusele. 

Lähtuvalt eesmärgist püstitati järgmised ülesanded: 

1. Selgitada taimetoitluse mõju luutihedusele, arvestades ka teisi luutihedust 

mõjutavaidfaktoreid (vanus, sugu, kooliaja kehaline aktiivsus). 

2. Selgitada taimetoitluse mõju luutihedusega seotud vereparameetritele (Ca ja 

D-vitamiin). 

 

Metoodika: Esmasesse uuringuvalimisse loodeti kaasata 50 vähemalt 18-aastat taimetoitlast, 

kes olid liha tarbimisest loobunud vähemalt viimased kaks aastat. Kontrollgrupi moodustasid 

segatoidulised. Kõigil uuringus osalenud inimestel viidi läbi luutiheduse uuring DXA 

aparaadiga (Hologic). Luutihedus määrati järgnevatest piirkondadest: reieluukael (FN 

BMD), lumbaarselg (L1L4 BMD) ning kogu keha luutihedus (Total BMD). Pikkuse 

mõõtmiseks kasutati Martini metall- antropomeetrit (täpsusega 0,1 cm) ja kehakaalu 

määramiseks digitaalkaalu A & D Instruments, Abingdon, UK (täpsusega 0,05 kg). 

Kehamassiindeksi (KMI) saamiseks jagati kehakaal pikkuse ruuduga (kg/m2). Laboratoorsete 

uuringute käigus määrati kõikide uuritavate vere Ca ja D-vitamiini tase. D-vitamiin määrati 

ELISA meetodiga ja Ca BS 120-ga. Ca referentsväärtused olid 2,02-2,60 mmol/l ning D-

vitamiini referentsväärtused 50-250 nmol/l (meetodipõhine). 

 

Tulemused: Kõikides mõõdetud piirkondades oli kontrollgrupi luutihedus suurem kui 

taimetoitlaste grupis, kuid statistiliselt olulised erinevused esinesid lülisamba lumbaarosa ja 

reieluukaela piirkonnas. Taimetoitlaste ja kontrollgrupi keskmine vere Ca väärtus (vastavalt 

2,22 mmol/l ja 2,16 mmol/l) jäi referentsväärtuste piiridesse (2,02-2,60 mmol/l), kuid 

taimetoitlaste väärtus oli kontrollgrupiga võrreldes oluliselt suurem. 

 

Kontrollgrupiga võrreldes oli taimetoitlastel madalam D-vitamiini  tase, kuid see ei erinenud 
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statistiliselt. Naiste D-vitamiini tase mõlemas grupis oli kõrgem kui meestel. Mõlemas uuringu 

grupis jäi D-vitamiini tase määramata kuuel uuritaval, kuna materjali ei jätkunud. 

Taimetoitlaste grupis määrati D-vitamiin 51-st 45-l naisel ning kontrollgrupis 77-l naisel ja 20-

l mehel. 27-l taimetoitlasel (43,5%) ja 34-l segatoidulisel (35,1%) jäi D-vitamiini tase alla normi 

(50-250 nmol/l). Mitmene lineaarne regressioonanalüüs näitab, et taimetoitlus langetab vere D- 

vitamiini taset (mediaan 52,9; kvartiilid 35,9-73,1; p=0,031) soo ja vanuse foonil vaid lisaainete 

tarbimise korral (koef. 19,1; p=0,021). 

 

Järeldused: Taimetoitlaste luutihedus oli oluliselt väiksem lülisamba lumbaarosa ja 

reieluukaela piirkonnas võrreldes segatoidulistega. 

Antud uuringus osutus taimetoitlaste vere Ca väärtus segatoidulistest oluliselt suuremaks, kuid 

tulemusi ei saa teiste uuringutega konkreetselt võrrelda, kuna enamasti on sarnastes uuringutes 

jälgitud vaid Ca tarbimist. Kuna antud töös oli taimetoitlaste veres Ca tase suurem, siis ei 

saanud Ca olla uuritavate seas põhiliseks luutihedust mõjutavaks faktoriks. 

 

Käesolevas töös oli taimetoitlaste vere D-vitamiini tase segatoidulistega võrreldes madalam, 

kuid mitte statistiliselt oluliselt. Mitmese lineaarse regressionanalüüsil selgus, et taimetoitlusel 

on mõju D-vitamiini väärtusele vaid toidulisandite tarvitamise korral. Taimetoitlaste grupis 

tarvitasid peaaegu pooled (44,1%) toidulisandeid ning meeste seas oli naistega võrreldes 

osakaal oluliselt suurem. Paraku pole teada, milliseid ja millistes kogustes toidulisandeid 

tarvitati. Mõlema uuringugrupi D-vitamiini keskmised väärtused olid aga referentsväärtuste 

alumise piiri lähedal, mis viitab üldisele D-vitamiini defitsiidi riskile. Kuna uuringud viidi läbi 

kevadel, millele eelnes päikesevaene talveperiood, võib madalat taset põhjendada peamiselt 

vähese päikesevalguse käes viibimisega. 

 

3.4.6. Magneesiumi toidulisandid ei mõjuta hüpoparatüreoidismiga patsientide kaltsiumi 

taset veres 
Allikas: Lubi M, Tammiksaar K, Matjus S. Magnesium Supplementation Does Not Affect 

Blood Calcium Level in Treated Hypoparathyroid Patients. J Clin Endocrinol Metab 

2012;97:2090-2 (55). 

 

Eesmärk: Pilootuuringu eesmärgiks oli välja selgitada, kas magneesiumravi mõjutab plasma 

Ca taset hüpoparatüreoidismiga patsientide puhul. 
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Metoodika: Tegemist oli prospektiivse, kahe-etapilise kontrollrühmata kliinilise uuringuga. 

Projekti jaoks kaasati eelnevalt ravi saanud (Ca, D-vitamiini analoog) hüpoparatüreoidse 

seisundiga patsiendid, kelle plasma magneesiumtase oli normaalne. Kolmenädalasele 

magneesiumi suukaudsele manustamise (350 mg/päevas) ravile järgnes kaks ravivaba nädalat. 

Plasma kaltsiumi, fosfaadi, magneesiumi ja kreatiniini taset mõõdeti enne ravi, pärast kolme 

nädalat magneesiumravi ning kahe nädala jooksul peale magneesiumravi lõpetamist. 

 

Tulemused: Kolmenädalane täiendav magneesiumravi ei muutnud patsientide kaltsiumitaset. 

Magneesiumi manustamine toidulisandina kutsus esile vähese, aga statistiliselt märkimisväärse 

plasma magneesiumitaseme tõusu, samal ajal kui fosfaadi- ja kreatiniinitase jäi stabiilseks. 

 

Järeldused: Magneesiumi annustamine ei mõjutanud ravi saanud hüpoparatüreoidse 

seisundiga patsientide plasma Ca taset. 

 

3.4.7. D-vitamiini ja hüpolaktaasia mõju luu mineraalsele tihedusele: rahvastikupõhine 

uuring Eestis 
Allikas: Kull M. Impact of Vitamin D and Hypolactasia on Bone Mineral Density: a 

Population-based Study in Estonia (D-vitamiini ja hüpolaktaasia mõju luu mineraalsele 

tihedusele: rahvastikupõhine uuring Eestis) [väitekiri]. Tartu: Tartu Ülikool; 2010 (56). 

 

Eesmärgid: 

1. Kirjeldada luu mineraalse tiheduse normiväärtusi Eestis ja hinnata kohaliku 

normandmebaasi kasutatavust osteoporoosi diagnostikas. 

2. Leida D-vitamiini vaeguse esinemissagedus, sesoonne varieeruvus ning seda mõjutavad 

tegurid Eestis. 

3. Kontrollida, kas D-vitamiin on oluline ja sõltumatu luu mineraalset tihedust mõjutav 

tegur Eestis. 

4. Hinnata, kas keha rasvaprotsent ja kehamassiindeks mõjutavad inimeste 

päevitusharjumusi määral, mis mõjutab D-vitamiini taset. 

5. Analüüsida hüpolaktaasia, rõõsa piima talumatuse ja piima tarbimise mõju eestlaste luu 

mineraalsele tihedusele. 

 

Metoodika: Uuritavad valiti juhuslikkuse printsiibil Lääne-Virumaa perearstide nimistutest. 

Kutsutud 560 inimesest osales uuringus 367 uuritavat (200 naist, 167 meest, vanuses 25–70 
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aastat, vastanute protsent 66%) ja lõplik uuringugrupi vanuseline ja sooline struktuur oli 

kooskõlas Eesti rahvastikuregistris registreerituga. 

 

Eesti normiväärtuste ja standardse NHANES III andmebaasi ühtivuse hindamiseks 

osteoporoosi diagnoosimisel kasutati 264 ambulatoorselt Tartu Ülikooli osteoporoosi kabinetti 

pöördunu (uuringud teostatud 01.01.2007–31.12.2007) luu mineraalse tiheduse andmeid. 

 

Tulemused: 

Eestlaste luu mineraalne tihedus reieluukaela piirkonnas. 

Eestlaste luu mineraalse tiheduse normiväärtused on sarnased NHANES III andmebaasis 

avaldatud väärtustega. Erinevate anatoomiliste piirkondade luu mineraalse tiheduse keskmised 

väärtused ja nende standardhälbed on kahes omavahel võrreldud andmebaasis sarnased 

(statistiliselt olulisi erinevusi ei tuvastatud; p>0,05). Nimetatud andmebaaside rakendamisel 

osteoporoosi ja osteopeenia diagnoosimisel esinevad lahknevused. Kasutades Eesti andmebaasi 

suureneb mõnevõrra osteoporoosi esinemissagedus ja leiame oluliselt rohkem osteopeenia juhte 

proksimaalse reieluu osas. Samas leiame vähem osteopeenia juhte kui kasutame 

diagnoosimiseks reieluukaela, reieluu trochanter’i või kombineeritud anatoomilisi 

piirkondasid. 

 

D-vitamiini sesoonne kõikumine ja seda mõjutavad tegurid. 

Keskmine talvine D-vitamiini tase Eesti täiskasvanud elanikkonna seas oli 44 nmol/L ja suvine 

59 nmol/L. Talvel 2/3 (73%) ja suve lõpus ~1/3 (29%) kannatasid D-hüpovitaminoosi all. Raske 

D-vitamiini puudus e. defitsiit esines talvel 8%-l ja suve lõpus 1% uuritutest. Talvel oli 

paratüreoidhormooni tase tõusnud 6,4%-l uuritavatest. Peamisteks D-vitamiini taset 

määravateks teguriteks regressioonianalüüsi alusel olid päevitamine, suitsetamine, 

kehamassiindeks ja D-vitamiini sisaldavate toidulisandite tarvitamine. 

 

D-vitamiini iseseisev mõju luu mineraalsele tihedusele. 

Kaasuvatele mõjuritele kohandamata analüüsis korreleerus D-vitamiini tase nii kogu keha kui 

lülisamba luu mineraalsele tihedusega. Talvine D-vitamiini tase ei korreleerunud luu 

mineraalse tihedusega. Seos luu mineraalse tiheduse ja D-vitamiini vahel oli tugevam meeste 

hulgas. Regressioonimudelis, kohandades analüüsi vanusele, suitsetamisele, alkoholi 

kasutamisele, kehamassi indeksile, füüsilisele aktiivsusele, piima ja kohvitoodete tarbimisele, 

D-vitamiini sisaldavate toidulisandite tarbimisele ja keha rasvaprotsendile, oli D-vitamiin 
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oluliseks luu mineraalset tihedust mõjutavaks teguriks kogu keha, lülisambas ja reieluu 

trochanter’i piirkonnas. 

 

Keha rasvaprotsendi ja kehamassi indeksi mõju päevitamisharjumustele. 

Võrreldes madala või normipärase kehamassiindeksiga ja/või rasvaprotsendiga isikutega 

päevitasid ülekaalulised (KMI>30) ja kõrge keha rasvaprotsendiga uuritavad oluliselt vähem 

(ANOVA p<0,0001). Negatiivselt korreleerusid omavahel D-vitamiin ning kehamassi indeks 

(p<0,001), D-vitamiin ning keha rasvaprotsent (p=0,002) ja D-vitamiin ning vanus. Analüüsi 

kohandamine päevitamisharjumustele vähendas nende seoste tugevust alla seatud statistilise 

olulisuse nivood (p>0,05). Keha rasvaprotsent ja kehamassi indeks mõjutavad oluliselt 

eestlaste päevitamisharjumusi. Käesolevas analüüsis ei olnud keha rasvaprotsent, 

kehamassindeks ega vanus iseseisvateks D-vitamiini mõjutavateks teguriteks. D-vitamiini 

sisaldavate toidulisandite tarbimine oli eestlaste hulgas väga harv (~3%). 

 

Piima tarbimise ja hüpolaktaasia seos luu mineraalse tihedusega. 

Piima tarbimine on oluliseks luu mineraalset tihedust mõjutavaks teguriks eestlastel. 

Geenianalüüsiga määratletud hüpolaktaasia olemasolu tingis võrreldes normolaktaasiaga 

isikutega väiksema rõõsa piima tarbimise (2,0 versus 2.8...3.0 dL/p, p=0,03). Hüpolaktaasia ja 

rõõsa piima talumatus korreleerusid omavahel nõrgalt (22% HL isikutest tundsid sümptome 

peale rõõsa piima tarbimist ja vähem kui pooltel rõõska piima mitte taluvatest isikutest esines 

ensüümi laktaas vähesus). Peamiseks piimatarbimist piiravaks teguriks osutus rõõsa piima 

talumatus, mitte hüpolaktaasia. Uuritavad, kellel oli diagnoositud hüpolaktaasia, kuid kes 

subjektiivselt talusid rõõska piima tarvitasid piimatooteid sama palju kui normolaktaasiaga 

isikud (p>0,05). Rõõska piima mitte taluvatel isikutel oli oluliselt madalam D-vitamiini tase 

ning kõrgem paratüreoidhormooni tase, ning tõusnud luu ainevahetuse markerite (CTX ja 

P1NP) tase vereseerumis. Luumarkerite taset ei mõjutanud LCT genotüüp ega hüpolaktaasia 

olemasolu. 

 

Järeldused: 

1. Reieluu mineraalse tiheduse normiväärtused Eesti täiskasvanud rahvastiku hulgas ei 

eristu oluliselt NHANES III standardandmebaasis esitatutest. Maksimaalne erinevus 

keskmises luu mineraalses tiheduses oli 41 g/cm2 ja standardhälbe osas 23 g/cm2. 

2. Lahknevused esinevad Eesti andmebaasi rakendamisel osteoporoosi ja osteopeenia 

diagnoosimises – kohalikku andmebaasiga leiame oluliselt rohkem osteopeenia juhte kogu 
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proksimaalse reieluu piirkonna (p=0,04) ning vähem osteopeenia juhte reieluukaela (p=0,04), 

trochanter’i (p<0,001) ning kõigi reieluu piirkondade kombineeritud luutiheduste alusel 

diagnoosides (p=0,03). 

3. Erinevate aastaaegade lõikes oli D-vitamiini taseme kõikumine Eestis suur. Naistel oli 

minimaalse ja maksimaalse D-vitamiini taseme vahe keskmiselt 13.4 nmol/L ja meestel 17,9 

nmol/L. Keskmine D-vitamiini tase talvel oli 43.7 ± 15,0 nmol/L, mistõttu suurel osal uuritutest 

oli talve madal (73%) või väga madal (8%) D-vitamiini tase. Keskmine D-vitamiini tase suvel 

oli 59,3 ± 18,0 nmol/L mistõttu oli optimaalne D-vitamiini tase ka suvisel perioodil väga 

vähestel. 

4. Luu mineraaleinetihedus suvise D-vitamiini kõrgeimas kvartiili kuuluvatel isikutel oli 

4,2–10,2% (p=0,1–0,001) kõrgem kui madalaimasse kvartiili kuuluvatel isikutel. D- vitamiini 

tase oli iseseisvaks luu mineraalse tiheduse mõjuriks lülisamba, trochanter’i, proksimaalse 

reieluu ning kogu keha anatoomilistes piirkondades. See leitud seos on meestel tugevam kui 

naistel. 

5. Kehamassiindeks ning keha rasvaprotsent mõjutavad eestlaste päevitamisharjumusi ja 

olid üheks põhjuseks, miks tüsedatel inimestel on madalamad D-vitamiini väärtused. 

Uuritavad, kes väldivad päevitamist on oluliselt kõrgem KMI (30,3 vs. 26,9, p=0,006) ja 

kõrgeimasse ning madalaimasse keha rasvaprotsendi kvartiili kuuluvad isikud erinesid 

teineteisest oluliselt oma päevitusharjumuste poolest. 

6. Rõõsa piima tarbimine on oluline luutihedust määrav tegur kõrge D-vitamiini vähesuse 

ja hüpolaktaasia levimusega rahvastikus. Regulaarne piima tarbimine tagab oluliselt kõrgema 

luu mineraalse tiheduse (5,1–6,5%; p=0,03–0,05). 

7. Pigem tunnetuslik rõõsa piima talumatus kui hüpolaktaasia mõjutab piimatoodete 

tarbimist. See avaldab mõju luude ainevahetusele: piima mittetaluvatel isikutel oli oluliselt 

kõrgem luumarkerite CTX (p=0,01) ja P1NP (p=0,085) tase. 

8. Laktaasi geeni (LCT13910) polümorfism, mis määrab laktaasi aktiivsuse soolestikus, ei 

avalda iseseisvat mõju luu mineraalsele tihedusele uuritud rahvastikurühmas. 

 

3.4.8. Temporomandibulaarliigese (TML) piltdiagnostika seos valu ja luumarkeritega. 

Artroskoopilise ravi kaugtulemused 
Allikas: Jagur O. Temporomandibular joint diagnostic imaging in relation to pain and bone 

characteristics. Long-term results of arthroscopic treatment. (Temporomandibulaarliigese 

(TML) piltdiagnostika seos valu ja luumarkeritega. Artroskoopilise ravi kaugtulemused) 

[väitekiri]. Tartu: Tartu Ülikool; 2013 (57). 
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Eesmärk: Töö põhiliseks eesmärgiks oli uurida alalõualuuliigese radioloogilisi muutusi, 

selgitada välja antud piirkonna valu seoseid igapäevaelu toimetulekuga, tuua välja luumarkerite 

roll ning valida efektiivne ravimeetod. 

1. Selgitada välja seosed TML valu/ebamugavustunde, luu biokeemiliste markerite ja 

igapäevaelu toimingute vahel. 

 

Metoodika: Uuritavaid valiti juhuslikkuse printsiibil Väike-Maarja (Eesti) perearstide 

nimistutest 2006 aastal. Grupp koosnes 103 vabatahtlikust (61 naist ja 42 meest) vanuses 26–

70 aastat. Uuritavatele saadeti teavitus uuringu kohta ning lõplikuks uurimuses osalevateks 

vabatahtlike arvuks kujunes 95 (92%). Uuringu käigus hinnati alalõualuuliigese radioloogilisi 

muutusi, mõõdeti nimmelülide luutihedust ja 25(OH)D tase määrati vereseerumist 

uuringupäeva hommikul. 

 

Tulemused: 

1. Naistel oli 25(OH)D tase madalam võrreldes meestega (p=0,04). Madala 25(OH)D taseme 

korral oli häiritud söömine (p=0,04), hobide harrastamine (p=0,005), sportimine (p=0,04), 

seltsimine (p=0,017), kontsentreerumine (p=0,004) ja üldine igapäevategevus (p=0,017). 

 

Järeldused: 

1. Valu/ebamugavustunne alalõualuuliigeses on seotud luutihedusega ja madala 25(OH)D 

tasemega. TML valu korral on suu avamine piiratud ja on söömine häiritud. Madal 

mineraalainete sisaldus lõualuudes omab tähtsust elukvaliteedi hindamisel ja sotsiaalsel 

heaolul. 

2. Uuringu analüüsi põhjal võib öelda, et radioloogilised muutused alalõualuuliigeses ja 

okludeeruvate hammaste arv on tihedalt seotud madala luutihedusega ja 25(OH)D madala 

tasemega. 
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4. VÄLJASPOOL EESTIT LÄBIVIIDUD UURINGUD 
 

Väljaspool Eestit tehtud uuringute otsinguks kasutati elektroonilisi teadusandmebaase: PubMed 

ja EBSCO. Otsingufraasidena kasutati: „selenium status”, „iodine status”, „vitamin d status”, 

„dietary sodium”. Otsingukriteeriumid olid, et uuringute artiklid peavad olema avaldatud 

inglise keeles aastal 2009 või hiljem. Uuringukavand ei olnud piiritletud. Tulemuste seast valiti 

välja uuringud, mille kokkuvõtted on esitatud tabelis 9. 

 

Tabel 9. Väljaspool Eestit läbiviidud uuringud. 

Uuringu autorid, 

pealkiri ning riik. 

Uuringu kokkuvõte 

Seleen 

Navia B, Ortega RM, 

Perea JM, et al. 

Selenium status in a 

group of 

schoolchildren from 

the region of Madrid, 

Spain. J Hum Nutr 

Diet 2014;27: 239–46. 

(Seleeni tase Madriidi 

koolilaste organismis) 

 

Hispaania 

Uuring viidi läbi, et hinnata Se staatust Hispaanias Madridi piirkonna 

koolilaste seas. 

Uuring hõlmas 483 last (216 poissi ja 267 tüdrukut) vanuses 8–13 aastat. 

Saadud seleenikogus määrati kindlaks kolme päeva andmete põhjal. 

Tarbitud toidu põhjal hinnati seleenikogused ja neid võrreldi 

soovitatavaga. Registreeriti ka Se seerumi tasemed. 

Keskmiselt (sd) tarbitud Se [91,0 (25,2) μg päevas(-1)] oli soovituslikust 

tasemest kõrgem 99,4% uurimisalustest. Peamised allikad olid 

teraviljad, liha, kala ja piimatooted. Kuigi seerumi seleenisisalduse 

keskmine (sd) oli 71,1 (14,4) μg L(-1), oli <60 μg L(-1) 13,9% 

uurimisalustest ja <45 μg L(-1) 5,6% osalejatest. Seerumi 

seleenisisalduse kontsentratsioon oli korrelatsioonis omastatud Se 

kogusega (r=0,169; p < 0,05). Lastel, kelle seerumi Se kontsentratsioon 

oli <75 μg L(-1), oli oluliselt väiksem Se tarbimine kui nendel, kelle 

seerumi kontsentratsioon oli ≥75 μg L(-1). 

Kuigi Se omastamine oli üldiselt soovitatavast kogusest ülevalpool, saab 

laste Se kontsentratsiooni parandada. Seda võib saavutada suurendades 

teravilja ja teiste seleenirikaste toitude (nt kala) tarbimist. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Navia%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23679102
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ortega%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23679102
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perea%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23679102
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Selenium+status+in+a+group+of+schoolchildren+from+the+region+of+Madrid%2C+Spain.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Selenium+status+in+a+group+of+schoolchildren+from+the+region+of+Madrid%2C+Spain.
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Rayman MP, Bath SC, 

Westaway J, et al. 

Selenium status in UK 

pregnant women and 

its relationship with 

hypertensive 

conditions of 

pregnancy. Br J Nutr. 

2015;9:1–10.  

(Ühendkuningriigi 

rasedate naiste seleeni 

tase ja selle suhe 

rasedusaegse kõrge 

vererõhuga) 

 

Suurbritannia 

Toidu kaudu omastatav/mikromineraalaine Se staatus võib raseduse ajal 

mõjutada kõrge vererõhu tekkimist, sh preeklampsia ja rasedusest 

tingitud kõrgvererõhutõve (PE/PIH) tekkimist. 

Käesolevas uuringus hinnati Se staatust rasedatel Suurbritannia naistel, 

et kindlaks määrata, kas raseduse-eelne Se staatus või seleenilisandite 

manustamine mõjutavad preeklampsia (rasedusest tingitud 

hüpertensioon) väljakujunemise riski. Proovid pärinevad uuringust 

SPIRIT (Selenium in Pregnancy Intervention), milles randomiseeriti 230 

esmasünnitajat raseduse 12. nädalast Se saajate rühma (60 μg päevas) 

või platseebo rühma. Süsteemse (kogu organismi) Se kontsentratsiooni 

mõõdeti 12. ja 35. nädalal, varbaküünte Se kontsentratsiooni 16. nädalal, 

plasma selenoproteiini P (SEPP1) kontsentratsiooni 35. nädalal ja 

plasma glutatioonperoksidaasi (GPx3) aktiivsust 12., 20. ja 35. nädalal. 

Demograafilised andmed koguti uuringu lähtefaasisOsalejad täitsid 

toitumisküsimustiku. 

Suurbritannia rasedate naiste süsteemseseleeni kontsentratsioon oli 

väiksem kui teiste populatsioonide keskmine, varbaküünte Se 

kontsentratsioon oli tunduvalt madalam kui USA naistel, GPx3 aktiivsus 

oluliselt väiksem kui USA ja Austraalia rasedatel naistel ning madal 

SEPP1 uurimise alguses (keskmine 3,00, vahemik 0,90-5,80 mg/l). 

Emade vanus, haridus ja sotsiaalne staatus olid Se staatusega positiivselt 

seotud. Pärast kohandamist oli süsteemse Se kontsentratsioon kõrgem 

naistel, kes sõid parapähkleid (p = 0,040) ja nendel, kes tarbisid nädalas 

üle kahe portsjoni mereande (p = 0,054). Se seotud riskiteguritest 

mõjutasid preeklampsiaesinemist märkimisväärselt ainult varbaküünte 

Se (OR 0,38, 95% Cl 0,17, 0,87, p = 0,021). Kui välja arvata seleeniravi 

mittetaluvad, siis vähendas Se lisamine ka oluliselt preeklampsia 

sagedust (OR 0,30, 95% Cl 0,09, 1,00, p = 0,049). 

Kokkuvõtteks on nimetatud, et Suurbritannia rasedate naiste Se staatus 

on madal ja see suurendab nende riski rasedusaegse preeklampsia 

tekkeks. Seega peavad reproduktiivses eas Suurbritannia naised oma Se 

staatust parandama. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rayman%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25571960
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bath%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25571960
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westaway%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25571960
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Gudmundsdottir EY, 

Gunnarsdottir I, 

Thorlacius A, et al. 

Blood selenium levels 

and contribution of 

food groups to 

selenium intake in 

adolescent girls in 

Iceland. Food Nutr Res 

2012;56.  

(Teismeliste Iirimaa 

tüdrukute seleeni tase 

veres ja toidugruppide 

mõju seleeni tasemele) 

 

Island 

Islandil on teatavaks saanud olulised muutused toitumisharjumustes ja 

toidu kättesaadavuses, mis ohustavad eeldatavasti Se saadavust ja 

staatust ning seda eriti noorte hulgas. Nende hulka kuulub oluline kala 

ja piima tarbimise vähenemine ja ka imporditud teravilja 

seleenisisalduse vähenemine. Uuringu eesmärk oli hinnata Se sisaldust 

noorte tüdrukute toidus ja veres ning määratleda kõige tähtsamad toidud, 

mis aitavad kaasa Se saamisele ja kontsentratsioonile veres. 

Uurimisalusteks oli 96 juhuslikult valitud tüdrukut vanuses 16–20, kes 

vastasid toitumise hindamise küsimustikule. Se saamist igast 

toidurühmast arvutati mikrogrammides päevas. Vereproove koguti kogu 

Se taseme mõõtmiseks. 

Keskmine toidust saadav Se oli 51±25 µg päevas. Piim ja piimatooted 

(sealhulgas juust) andis 36± 14% kogu toidust saadavast Se, kala 

18±12% ning leib ja teraviljatooted 13± 6%. Keskmine täisvere Se tase 

oli 117±12 µg/l (vahemik 90–208), ligi 90% uurimisalustest olid 

optimaalsest tasemest (100 µg/l) ülevalpool. Kala ja leib/teraviljatooted 

olid ainsad toiduained, mis olid olulises korrelatsioonis vere Se tasemega 

(vastavalt r=0,32; p=0,002 ja r=0,22; p=0,04), samas kui ei leitud mingit 

korrelatsiooni piima ja piimatoodetega, kuigi neil oli kõrgem mõju 

üldisele Se omastamisele. 

Selles Islandi teismeliste tüdrukute populatsioonis paistsid Se 

omastamine ja staatus olevat piisavad. Omastamise ja vere tasemete 

põhjal otsustades võivad kala ja teraviljad olla kõige tähtsamad vere 

seleenitaseme toetajad. 

Humann-Ziehank E, 

Tegtmeyer PC, Seelig 

B, et al. Variation of 

serum selenium 

concentrations in 

German sheep flocks 

and implications for 

herd health 

Uurimus viidi läbi, et teadvustada laialdast ja tõsist Se vaegust 

lambakarjades ja hinnata eri tegurite mõju. 150-st karjast igaühes 

analüüsiti kümmet täiskasvanud ute seerumi Se sisaldust. Põllumeestelt 

uuriti karja suuruse, lisamineraalainete söötmise, peamise kasvatusviisi 

(kodukarjamaa/rändkarjatamine), peamise veepäritolu 

(kraanivesi/kaev/pinnavesi) ja valdava mulla (liivane, 

mudane/liivasavine, savine) kohta. Registreeriti nii karja asukoht kui ka 

proovivõtmise aeg. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gudmundsdottir%20EY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22952457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gunnarsdottir%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22952457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thorlacius%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22952457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blood+selenium+levels+and+contribution+of+food+groups+to+selenium+intake+in+adolescent+girls+in+Iceland.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Humann-Ziehank%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24245607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tegtmeyer%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24245607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seelig%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24245607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seelig%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24245607
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management 

consultancy. Acta Vet 

Scand 2013;19:88. 

(Seerumi seleeni tase 

Saksa lambakarjades ja 

mõju karja tervisele) 

 

Saksamaa 

Rühmasisene seerumi Se kontsentratsiooni vahemik varieerus tohutult 

(keskmine 45,4 ± 18,8 μg Se/l). Umbes 60% karjast näitas seerumi Se 

kontsentratsiooni alla 80 μg/l ja 37,4% oli see alla 60 μg Se/l, mis viitab 

seleenivaegusele. Kodukarjamaade karjadel oli püsivalt kõrgem Se 

seerumi kontsentratsioon sigimise ajal (vabas õhus, august kuni 

november), poegimise ajal (peamiselt siseruumides, detsember kuni 

märts) ja imetamise ajal (vabas õhus, aprill kuni juuli), kusjuures 

rändkarjadel oli märkimisväärselt madalam Se staatus, va poegimise 

ajal. Ei olnud olulist seost mullatüübi ja Se staatuse vahel, kuid Lõuna-

Saksamaa karjad näitasid Kesk- ja Põhja-Saksamaa karjadega võrreldes 

madalamat Se staatust. Karja suurendamist seostati madalama keskmise 

seerumi Se kontsentratsiooniga. Ainult kodukarjamaade puhul käis 

pinnavee kasutamine käsikäes oluliselt madalama Se staatusega. 

Seleenivaegus on Saksamaa lambakarjades levinud. Rohkem kui ühel 

kolmandikul karjadest oli seleenivaegus, mis näitab toitumise 

optimeerimise vajalikkust. 

Seleenivaeguse kahtlusele viitavad tegurid on tõenäoliselt suured karjad, 

rändkarjatus, imetamis- ja sigitamisperiood ning kodukarjamaa 

pinnaveega varustamine. 

Stockdale CR, Gill HS. 

 Effect of duration 

and level of 

supplementation of 

diets of lactating dairy 

cows with selenized 

yeast on selenium 

concentrations in milk 

and blood after the 

withdrawal of 

supplementation.  

J Dairy Sci 2011;94: 

2351–9.  

Viidi läbi eksperiment, mis hõlmas kas kahe või kuue nädala pikkust Se-

ga pärmilisandi kasutamist (kus pärm andis lehmadele umbes 30, 40 ja 

60 mg Se päevas kahe nädala jooksul ja umbes 20, 30, 40 ja 60 mg Se 

päevas lehmadel, kes said seda kuu nädala jooksul) ning 21 nädala 

pikkust Se staatuse jälgimist pärast lisandi andmise lõpetamist, mis viidi 

läbi 35-l mitu korda poeginud Holstein-Friesiani lehmal 2008. aasta 

septembri ja 2009. aasta aprilli vahel. Uurimus vaatles aega, mis kulub 

seleenitaseme normaliseerumisele peale seda, kui lüpsilehmade 

kudedesse on Se kogunenud pärast Se-pärmiga lisandite andmist. 

Lisandi andmise lõppedes leiti oluline side piima Se kontsentratsiooni ja 

Se omastamise vahel, kus piima Se kontsentratsioon oli suurenenud 4,5 

μg Se/kg piimas iga söödud Se mg kohta päevas, kuid ei leitud mingit 

seost lisandi andmise kestuse vahel. Samas, nii Se omastamine kui ka 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Variation+of+serum+selenium+concentrations+in+German+sheep+flocks+and+implications+for+herd+health+management+consultancy.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Variation+of+serum+selenium+concentrations+in+German+sheep+flocks+and+implications+for+herd+health+management+consultancy.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stockdale%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21524524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gill%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21524524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effect+of+duration+and+level+of+supplementation+of+diets+of+lactating+dairy+cows+with+selenized+yeast+on+selenium+concentrations+in+milk+and+blood+after+the+withdrawal+of+supplementation.
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(Seleeniga rikastatud 

pärmi lisasöötmise 

kesktvus ja mõju lehma 

piima ja vere 

seleenisisaldusele)  

 

Ameerika 

lisandi andmise kestus mõjutasid vere Se kontsentratsiooni, see suurenes 

3,6 μg Se/kg võrra iga päevas söödud mg Se kohta ning oli 86 μg Se/kg 

võrra kõrgem pärast kuut nädalat (võrreldes kahe nädala pikkuse lisandi 

andmisega). Pärast Se lisandi andmise lõpetamist reageeris piima Se 

kontsentratsioon tarbitud Se koguse muutusele kiiresti ning jällegi ei 

olnud lisandi andmise kestusel tulemusele mingit mõju, kuid Se lisamise 

mõju piimale kadus täielikult neljandaks nädalaks. Erinevalt piimast, 

mõjutas vere Se kontsentratsiooni nii Se lisandi hulk kui ka kestus ja 

seda vähemalt nelja kuu jooksul pärast lisandi kasutamise lõpetamist, 

kuigi viiendaks kuuks oli lisandi andmise mõju praktiliselt kadunud. 

Se-sisaldava piima tootmiseks seleenilisandi programmi ettevõtmine ei 

tekita lisamise järgselt piima seleenikontsentratsioonis suure 

tõenäosusega pärast neljandat nädalat mingeid probleeme, kuid 

veres/kudedes sisalduv Se kõrge kontsentratsioon, mille lahtumine võtab 

tunduvalt rohkem aega, võib kaasa tuua võimalikke soovimatuid 

tagajärgi farmi toiduahela/keskkonna tasandil. 

Jood 

Konrade I, Neimane L, 

Makrecka M, et al.  

A cross-sectional 

survey of urinary 

iodine status in 

Latvia.  

Medicina 2014;50:124–

9.  

(Läbilõikeline uuring 

Läti joodi sisalduse 

kohta uriinis) 

 

 

Läti 

Koolilaste seas viidi läbi üleriigiline uuring, et leida Läti regionaalsed 

erinevused uriini joodierituses ning võrrelda tulemusi imikute kilpnääret 

stimuleeriva hormooni (thyroid-stimulating hormon – TSH) sõeluuringu 

andmebaasi andmetega ja Lätis 10 aastata tagasi läbi viidud sarnase 

uuringu tulemustega. 

Teostati koolipõhine läbilõikeuuring 915 lapsega vanuses 9–12 aastat 46 

juhuslikult valitud koolis kõikidest Läti piirkondadest. Koguti 

uriiniproove, küsimustikke jodeeritud soola tarbimise kohta ja teavet 

sotsiaalmajandusliku staatuse kohta. Mõõdeti ka imikute kilpnääret 

stimuleeriva hormooni tasemeid. 

Uuringus oli kreatiniiniga standardiseeritud uriini I kontsentratsiooni 

(urinary iodine concentration – UIC) keskmine väärtus 107,3 μg/g Cr. 

Kerget joodivaegust näitavat uriini I kontsentratsiooni mõõdeti 31,6% 

osalejatel, mõõdukat puudulikkust 11,9% osalejatel ja tõsist 

puudulikkust 2,8% osalejatel. Joodivaegust esines kõige enam kagus 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Konrade%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25172607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neimane%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25172607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Makrecka%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25172607
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(Latgale) ja kirdes (Vidzeme). Kilpnääret stimuleeriva hormooni 

levimus >5mIU/L oli sarnase mustriga. Tavalise jodeeritud soola 

tarbimise esinemine oli 10,2%. Linnakoolidest pärit lastel oli tunduvalt 

madalam uriini I kontsentratsioon kui maakoolidest pärit lastel. 

Meie leiud näitavad, et kuigi Läti koolilaste üldine keskmine uriini I 

kontsentratsioon on madalamas normaalses vahemikus, on peaaegu 50% 

koolilastest joodivaeguses ja seda eriti linnakoolides ja Läti idaosas. 

Kohustusliku soola jodeerimise programmi puudumine seab ohtu 

märkimisväärse hulga lapsi. 

Watutantrige Fernando 

S, Cavedon E, 

Nacamulli D, et al. 

Iodine status from 

childhood to 

adulthood in females 

living in North-East 

Italy: Iodine 

deficiency is still an 

issue.  

Eur J Nutr 2015. (Kirde 

Itaalias elavate noorte 

tüdrukute ja 

täiskasvanud naiste 

joodi sisaldus 

organismis: joodi 

puudus on ikka veel 

probleemiks) 

 

Itaalia 

Uurimuse eesmärgiks oli hinnata I staatust rahvastiku erinevate 

vanuserühmade naiste seas, hinnates seejuures ka nende 

toitumisharjumusi. 

Mõõdeti uriini I kontsentratsiooni 634 puberteediealisel ja 361 viljakas 

(reproduktiivses) eas naisterahval, kelle puhul uuriti ka nende lapsi lapsi 

(134 tütart ja 120 poega). Kõik osalejad täitsid toiduainete tarbimise 

sageduse küsimustiku. 

Keskmine uriini I kontsentratsioon vähenes lapsepõlvest täiskasvanuks 

saades (keskmine uriini I kontsentratsioon noortel tüdrukutel, 

puberteediealistel ja viljakatel naistel oli vastavalt 107, 77 ja 55 μg/l). 

Kuigi jodeeritud soola kasutamine parandas I staatust kõigis rühmades, 

märgati oluliselt suuremat uriini I kontsentratsiooni ainult 

puberteediealistel naistel. Piima tarbimine suurendas uriini I 

kontsentratsiooni oluliselt kõigis vanuserühmades. Ema ja lapse (nii 

tütred kui ka pojad) paarides oli laste uriini I kontsentratsioon pea kaks 

korda emast kõrgem (115 vs 57 μg/l). Piima tarbimine erines oluliselt: 

56% emadest ja 76% nende lastest jõid piima regulaarselt. Piima joovatel 

lastel (nii tütred kui ka pojad) ja emadel oli uriini I kontsentratsioon ≥100 

μg/l vastavalt 59 ja 34 protsendil juhtudest, piima mittejoovatest 

paaridest oli 44% laste ja 19% emade uriini I kontsentratsioon ≥100 μg/l. 

Statistilisel regressioonil sõltus laste uriini I kontsentratsiooni 

varieerivus 3,6% nende emadest. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watutantrige%20Fernando%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25663610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watutantrige%20Fernando%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25663610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavedon%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25663610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nacamulli%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25663610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iodine+status+from+childhood+to+adulthood+in+females+living+in+North-East+Italy%3A+Iodine+deficiency+is+still+an+issue.
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Toiduga saadud I vähenes naistel lapsepõlvest täiskasvanuikka jõudnud 

naistel erinevate toitumisharjumuste tõttu. Kerge joodivaegus tekkis 

viljakas eas naistel ning sellel võib olla teatud mõju raseduse ja 

imetamise ajal. 

Soriguer F, Gutierrez-

Repiso C, Gonzalez-

Romero, S, et al. 

Iodine concentration 

in cow's milk and its 

relation with urinary 

iodine concentrations 

in the population.  

Clin Nutr 2011;30: 44–

8.  

(Joodi sisaldus 

lehmapiimas ja selle 

mõju uriini joodi 

kontsentratsioonile 

rahvastikus) 

 

Hispaania 

Hispaanias tehti uurimus I kontsentratsiooni kohta lehmapiimas ning 

uuriti piima tarbimise sageduse mõju uriini I kontsentratsioonile kolmes 

vaadeldavas populatsioonis. 

Uurisime I kontsentratsiooni 45 kaubandusvõrgus kättesaadava 

kaubamärgi 362 piimaproovis ning võrdlesime seda 17 aastat varem 

tehtud piimajoodi staatuse-kohase uuringu tulemustega. 

Epidemioloogilised uuringud viidi läbi kolmes erinevas kohas Lõuna-

Hispaanias: kaks neist kooliealiste laste hulgas (n=757 ja n=1205) ja üks 

täiskasvanute hulgas (n=1051). Välja jagati piima tarbimise küsimustik 

ja mõõdeti uriini I kontsentratsiooni. 

Keskmine I kontsentratsioon piimas tõusis 1991 (117 ± 37 μg/l) kuni 

2008 (259 ± 58 μg/l) (P < 0,001). I kontsentratsioon oli suurem kooritud 

piimas (273 ± 52 μg/l) kui madala rasvasisaldusega piimas (254 ± 57 

μg/l) või täispiimas (251 ± 61 μg/l) (p < 0,0001). Talvel oli proovides 

suurem I kontsentratsioon (270 ± 55 μg/l) kui suvel (247 ± 58 μg/l) (p < 

0,0001) ja seda olenemata piima liigist. Uriini I kontsentratsiooni 

seostati kõigis kolmes epidemioloogilises uuringus oluliselt piima 

tarbimisega. 

I kontsentratsioon lehmapiimas on viimastel aastatel tõusnud ja see on 

suurem kooritud piimas. Tulemused näitavad ka seda, et lehmapiim on 

toiduga saadava I oluliseks allikaks. 

Naatrium 

Hulthén L, Aurell M, 

Klingberg S, et al.  

Salt intake in young 

Swedish men.  

Uuringu eesmärk oli mõõta toiduga tarbitud soola hulka Rootsi 

elanikkonnas. 

Tegu oli läbilõikeuuringuga, kus mõõdeti 24-tunni Na ja K eritust 

uriiniga. Uriini kogumise täielikkust hinnati p-aminobensoehappega. 

Osalejatelt küsiti nende toitumisharjumuste kohta. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iodine+concentration+in+cow%27s+milk+and+its+relation+with+urinary+iodine+concentrations+in+the+population
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hulth%C3%A9n%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19968896
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aurell%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19968896
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klingberg%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19968896
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Public Health Nutr 

2010;13: 601–5.  

(Rootsi meeste soola 

tarbimine) 

 

Rootsi 

Kaheksakümmend kuus noort meest (vanuses 18–20 aastat) valiti 

juhuvalimina l Göteborgi elanikkonna seast. Seitse meest arvati 

puuduliku uriinikogumise tõttu välja. 

Na ja K keskmine eritumine 24 tunni jooksul oli vastavalt 198 ja 84 

mmol (vastab 11,5 g NaCl ja 3,3 g K). Na eritumine suurimas kvartiilis 

oli 297 mmol Na ja 105 mmol K ning madalaimas kvartiilis 100 mmol 

Na ja 68 mmol K. Keskmine Na:K oli 2,3 ja vastavalt 3,2 ja 1,8 suurimas 

ja väikseimas Na eritumise kvartiilis. Arvestuslik energia omastamine ei 

erinenud suurimas ja väikseimas Na eritumise kvartiilis, kuid kehakaal, 

KMI ja teatud naatriumirikkad toidud erinesid. 

Soolatarbimine oli noormeeste hulgas ärevusttekitavalt suur ja isegi Na 

eritumine kõige alumise kvartiili osalejate puhul ei mahtunud see  

soovituslikku kogusesse, milleks oli 5–6 g päevas. Uuringu tulemused 

lubasid tegijatel vaid spekuleerida, millised tagajärjed võivad suurel 

soola tarbimisel olla kardiovaskulaarsete haiguste ja insuldi tekkele 

hilisemas elus. Soola koguse reguleerimine töödeldud toidus, kiirtoidus 

ja suupistetes on soovitatav selleks, et vähendada soolakoormust, mida 

toidutööstus ühiskonnale peale surub. 

Rhee MY, Shin SJ, 

Park SH, et al.  

Sodium intake of a 

city population in 

Korea estimated by 

24-h urine collection 

method.  

Eur J Clin Nutr 

2013;67: 875–80. 

(Naatriumi tarbimine 

Korea linnade 

elanikkonnas: 

mõõdetud 24-tunnise 

Na tarbimise vähendamise poliitika välja töötamiseks on kriitilise 

tähtsusega Na tarbimise täpne hinnang korrektse ja reprodutseeritava 

meetodi kaudu. Uurimus testis 24-tunnise uriini (24HU) kogumise 

meetodi võimalikkust ja hindas Na tarbimist suurlinna elanikkonnas 

täiskasvanud esindusliku valimi põhjal. 

Uuringusse kaasati valim (vanuses 20–65 aastat), kes valiti juhusikkuse 

alusel miljoni elanikuga linna populatsioonist. Na ja kaaliumi 

omastamist mõõdeti 24-tunnise uriini kogumisega. 

496 värvatud osaleja hulgast analüüsiti 368 osaleja 24-tunnise uriini 

proovid. 24-tunnise uriini Na kaalutud keskmine oli 166,4 ± 68,1 mmol 

päevas, palju väiksem kui varasemalt mõõdetud 208,2 mmol 24-tunnise 

uriini Na. 24-tunnise uriini Na oli suurim 40–49-aastaste populatsioonis, 

väheneb pärast 50 eluaastat. Meestel oli suurem 24-tunnise uriini Na kui 

naistel (182,0 ± 77,6 vs 151,4 ± 55,0 mmol päevas). Na omastamine on 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salt+intake+in+young+Swedish+men.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rhee%20MY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23632748
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shin%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23632748
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23632748
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sodium+intake+of+a+city+population+in+Korea+estimated+by+24-h+urine+collection+method.
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uriini kogumise 

meetodil) 

 

 

Korea 

kõrgem kui Suurbritannias/Šotimaal ja Soomes läbi viidud uuringutes, 

sarnane Hispaanias saadud tulemustega ja väiksem kui Portugalis, 

Sloveenias ja Türgis. 24-tunnise uriini K kasvas võrreldes 24-tunnise 

uriini Na pidevalt vanuse suurenemisega. 

Käesolev uuring võimaldab Na omastamist võrrelda muude uurimustega 

veel rohkematest riikidest ning tugevdada soovitatud 24-tunnise uriini 

kogumismeetodi kasutuselevõttu Koreas. Vaadeldud populatsiooni Na 

omastamine oli Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustest suurem, 

mis vihjab sellele, et Na tarbimise vähendamiseks peab tegema veel 

jõupingutusi. 

D-vitamiin ja kaltsium 

Lejnieks A, Slaidina A, 

Zvaigzne A, et al. 

Vitamin D status and 

its seasonal variations 

and association with 

parathyroid hormone 

concentration in 

healthy women in 

Riga. Medicina 

2013;49:329–34.  

(Riia mitte 

haigete/tervete naiste 

vitamiin D tase ja selle 

hooajalised 

variatsioonid ning 

omavaheline seos 

parathormooni 

kontsentratsiooniga) 

 

Läti 

Uurimuse eesmärk oli kirjeldada D-vitamiini staatust ja hooajalisi 

muutusi Riias elavate naiste hulgas, et vaadelda seost plasma 25-

hüdroksüvitamiin D [25(OH)D] ja parathormooni (PTH) vahel ning 

määrata kindlaks plasma 25(OH)D künnis, millest ülespool ei ole 

PTH allasurumine võimalik. 

Analüüsiti 189 terve naise andmeid. 25(OH)D, PTH ja fosfori seerumi 

tasemeid mõõdeti kaks korda aastas. Kõik osavõtjad jagati vastavalt 

D-vitamiini lisandi saamisele ja reproduktiivsele staatusele kolme 

rühma. 

25(OH)D üldine keskmine tase oli 32,8 ng/ml, mis on oluliselt 

madalamal tasemel talvel kui suvel (vastavalt 28,2 ng/mL vs 37,5 

ng/ml, p<0,05). PTH-l oli negatiivne seos 25(OH)D-ga. Lävetase, 

millest suurema plasma 25(OH)D-ga ei saanud PTH-d alla suruda, 

leiti olevat 38 ng/ml. D-vitamiini lisandeid mittesaavatel ja 

päikesevalguse kätte mittesattuvatel menopausi läbi teinud naistel oli 

talvel ja suvel 25(OH)D vaegus (vastavalt 92% ja 88%). Kõige 

märkimisväärsemad sesoonsed kõikumised olid reproduktiivses eas 

naistel, kes ei võtnud D-vitamiini lisandeid ja kes ei sattunud päikese 

kätte, kellest 47% oli 25(OH)D vaegus suvel ja 69% talvel. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lejnieks%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24375245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slaidina%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24375245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zvaigzne%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24375245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vitamin+D+status+and+its+seasonal+variations+and+association+with+parathyroid+hormone+concentration+in+healthy+women+in+Riga.
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25(OH)D optimaalne kontsentratsioon leiti olevat 38 ng/ml. Vastavalt 

käesolevale määratlusele oli 70,4% kõigist tervetest naistest D-

vitamiini vaeguse talvel ja 59,8% suvel. Kõige suurem osa D-

vitamiinil vaegusega inimesi leiti postmenopausis ja D-vitamiini 

lisandeid mittevõtvate naiste rühmast. 

Viljakainen HT, 

Korhonen T, Hytinantti 

T, et al. Maternal 

vitamin D status 

affects bone growth in 

early childhood - a 

prospective cohort 

study. Osteoporos Int 

2011;22: 883–91. 

(Emade vitamiin D tase 

mõjutab laste luu kasvu 

varajases lapsepõlves - 

edasivaatav 

kohortuuring) 

 

Soome 

Selles edasivaatavas (prospektiivses) uuringus jälgiti 87 last sünnist kuni 

14. elukuuni koos andmetega emade D-vitamiini staatusesest raseduse 

ajal. Sünnijärgne D-vitamiini lisand parandas D-vitamiini staatust, kuid 

eemaldas vaid osaliselt luu muutujate erinevused, mida põhjustas ema 

D-vitamiini staatus raseduse ajal. 

Emakasisesel toiteainete puudusel võivad olla püsivad tagajärjed 

vaatamata paranenud toitumisele pärast sündi. 

Hinnati sünnieelse ja sünnijärgse D-vitamiini staatuse rolli luu 

parameetritele varases imikueas. 

Kaheksakümmend seitset last jälgiti sünnist 14. elukuuni. 

Taustaandmeid koguti küsimustiku ja kolmepäevase toitumispäeviku 

abil. 14. elukuul mõõdeti luu muutujaid perifeerse 

kompuutertomograafia (pQCT) abil vasakus sääreluus. Määrati seerumi 

25-OHD ja luu ainevahetuse markerid. Leidusid võrreldi ema D-

vitamiini staatusega raseduse ajal. 

Lapsed jaotati raseduse aegse D-vitamiini staatuse järgi kahte rühma. 

Vaatamata erinevale S-25-OHD-le lähtepunktis (keskmine 36,3 vs 52,5 

nmol/l, p  <  0,001) olid väärtused 14. kuul sarnased (63 vs 66 nmol/l, p  

=  0,58) madala D ja kõrge D puhul. Seerumi 25-OHD suurenes rohkem 

madala D korral (p  <  0,001) hoolimata sarnasest D-vitamiini 

kogutarbimisest (keskmine 12,3 μg päevas). Madala D-vitamiini korral 

oli sääreluu mineraalide sisaldust (LMS) madalam sündides, kuid LMS-

i kasv oli suurem (p  =  0,032), mille tulemuseks oli kahe rühma sarnane 

LMS 14. kuul. 

Sünnijärgne D-vitamiini lisand parandas D-vitamiini staatust, kuid 

eemaldas vaid osaliselt luu muutujate erinevused, mille oli tekitanud 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Viljakainen%20HT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21153404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Korhonen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21153404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hytinantti%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21153404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hytinantti%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21153404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maternal+vitamin+D+status+affects+bone+growth+in+early+childhood--a+prospective+cohort+study.
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ema D-vitamiini staatus raseduse ajal. Lisatähelepanu tuleks pöörata D-

vitamiini staatuse paranemisele raseduse ajal. 

Måhlin C, von Sydow 

H, Osmancevic A, et 

al.  

Vitamin D status and 

dietary intake in a 

Swedish COPD 

population.  

Clin Respir J 2014;8: 

24–32.  

(Rootsi COPD 

rahvastiku vitamiin D 

tase ja päevane 

annustamine) 

 

Rootsi 

Tõendid näitavad, et kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) 

patsientidel on halvem D-vitamiini staatus kui üldisel elanikkonnal ning 

see võib mõjutada mitmeid kaasuvaid haiguseid. Põhja laiuskraadidel 

võivad need probleemid enam esile kerkida, sest ultraviolett B kiirgus 

on madal. 

Uuringu eesmärgiks oli vaadelda toiduga saadud D-vitamiini ning 

võrrelda 25-hüdroksüvitamiin D (25-OH-D) tasemeid KOK-i põdeva 

elanikkonna hulgas võrreldes esindusliku rühmaga Rootsis. 

Läbilõikeuuringusse kaasati üheksakümmend kaheksa KOK-iga 

patsienti (forsseeritud väljahingamise maht 1  s/eluliselt tähtis  suhtarv < 

 0,65) Rootsi Göteborgi ja Uppsala ülikoolide haiglate ambulatoorsetest 

kliinikutest. Võrdlusrühm (149 inimest) valiti juhuslikult Rootsi 

riiklikust registrist. Mõõdeti 25-OH-D seerumi kontsentratsiooni, 

parathormooni, kreatiini ja Ca. Professionaalne dietoloog viis läbi 

toitumisalase intervjuu, et hinnata toiduga saanud D-vitamiini hulka, 

retseptiravimite tarvitamist ja D-vitamiini sisaldavaid toidulisandite 

tarvitamist. 

25-OH-D keskmine seerumi kontsentratsioon oli oluliselt suurem 

võdlusrühmas (57,6 ± 23 nmol/l) kui KOK-i põdejate rühmas (51,5 ± 22 

nmol/l) (p = 0,039). Toiduga saadav kogus oli mõlemas rühmas 

valdavalt allpool soovituslikku piiri. Keskmine D-vitamiini päevane 

kogus ja keskmine D-vitamiini lisand oli oluliselt suurem KOK-i 

põdevas rühmas (vastavalt p = 0,012 ja p = 0,030). D-vitamiini vähene 

omastamine ja 25-OH-D madalad seerumitasemed on levinud nii KOK-

i põdevate patsientide kui ka vanema Rootsi elanikkonna hulgas. Ägeda 

D-vitamiini vaeguse riski minimeerimiseks KOK-i põdevate patsientide 

hulgas tuleks kaaluda D-vitamiini staatuse jälgimist ja KOK-i 

patsientide rutiinset ravimist D-vitamiini ja Ca-ga. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%A5hlin%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23711108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von%20Sydow%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23711108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von%20Sydow%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23711108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Osmancevic%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23711108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vitamin+D+status+and+dietary+intake+in+a+Swedish+COPD+population.
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Quesada-Gómez JM, 

Diaz-Curiel M, Sosa-

Henriquez M, et al.  

Low calcium intake 

and inadequate 

vitamin D status in 

postmenopausal 

osteoporotic women.  

J Steroid Biochem Mol 

Biol 2013;136: 175–7. 

(Osteoporoosiga 

postmenopausis olevate 

naiste madal kaltsiumi 

tarbimine ja mitte 

piisav vitamiin D tase) 

 

Hispaania 

Vaatlusel põhinev läbilõikeuuring viidi läbi selleks, et hinnata Ca 

omastamist ja D-vitamiini staatust mõõtes 25-hüdroksüvitamiin D-d 

(25(OH)D) menopausi läbinud osteoporoosiga naistel, kellel on ja ei ole 

osteoporoosi ravitud. Päikesevalguse mõju hindamiseks D-vitamiini 

staatusele liigitati uurimisrühm päikesevalguse kätte sattumise põhjal 

(rohkem või vähem kui 2500 päikesevalgusega tundi aastas). Uuringus 

oales 336 naist, kes olid üle 65-aastased ja menopausis  osteoporoosiga 

naised (190 [56,5%] osteoporoosiravi saanud ja 146 [43,5%] ravi 

mittesaanud). Koguti demograafilised ja kliinilised andmed, mis 

sisaldasid infot eelnevate luumurdude esinemise, farmakoloogilise ravi 

ja toidust saadava  Ca omastamise kohta. Luu mineraalaine tihedus 

mõõdeti DEXA-ga ja 25(OH)D määrati HPLC-meetodiga. 

D-vitamiini seerumi tasemed olid ravitud rühmaga võrreldes madalamad 

ravimata rühmas (67±27nmol/l vs 58±27; p=0,006). D-vitamiini vaegus 

(piirmäär < 50 nmol/l) oli suurem ravi mittesaanud rühmas (29,5 % vs 

43,8%; p = 0,009). Peaaegu kõigi menopausi läbinud osteoporoosiga 

naiste (nii osteoporoosiravi saanud kui ka mittesaanud) kogu saadud Ca 

oli alla 1200 mg. Päikesevalguse käes olemine ei mõjutanud D-vitamiini 

staatust. 

D-vitamiini vaegus ja ebapiisav Ca omastamine on väga levinud nii ravi 

saanud kui ka mittesaanud üle 65-aastaste Hispaania-taustaga 

postmenopausis osteoporoosiga naiste hulgas. See võib olla seotud 

madala ravi tõhususega ja/või ebapiisava ravimite väljakirjutamisega. 

Seetõttu tuleks parandada ja rakendada arsti ja patsiendi teadmisi D-

vitamiini ja Ca saamise optimeerimise kohta. 

Uush T.  

Calcium intake and 

serum calcium status 

in Mongolian 

children.  

J Steroid Biochem Mol 

Biol. 2014;144:167–71. 

Uuriti toiduga Ca saamise seost Ca staatusega Mongoolia lastel. Uuring 

oli läbilõikeuuring. Neljast majanduspiirkonnast ja Ulaanbaatari linnast 

valiti juhuslikkuse alusel 835 last. Toidu tarvitamise kohta saadi 

andmeid 835 lapselt 1–3, 4–7, ja 8–14 aasta vanustes rühmades 24-

tunnise tagasikutsumise meetodi abil. Toitust saadav keskmine Ca 

päevaannus arvutati välja iga inimese kohta. Vereproove koguti 104 

lapselt. Keskmine igapäevane Ca omastamine on vastavalt 273± 30,0 mg 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quesada-G%C3%B3mez%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23142144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diaz-Curiel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23142144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sosa-Henriquez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23142144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sosa-Henriquez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23142144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uush%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24681400
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(Mongoolia laste 

kaltsiumi tarbimine ja 

seerum kaltsiumi tase) 

 

Mongoolia 

1–3-aastaste laste puhul, 309,0± 30,0 mg 4–7 aastaste laste puhul ja 

317,0±31,0 mg 8–14 aastaste laste puhul. Esines statistiliselt olulisi 

erinevusi Ca omastamises laste vanuserühmades 1–3 aastat, 4–7 aastat, 

ja 1–3 aastat, 8–14 aastat (p<0,001). Kõigi uuritud vanuserühmade laste 

Ca omastamine oli madalam (39%, 30,9%, 24,4%) kui soovituslik tase. 

22,1% vaadeldud laste seerumi kogu Ca kontsentratsiooni tase oli 

normist madalamal. Seerumi põhjal oli hüpokaltseemia esinemine 

suurem 8–14-aastaste laste hulgas (27,6%) (p<0,05). Keskmine seerumi 

kaltsiumitase oli madal (2,02±0,04, 2,05±0,73 ja 1,99± 0,64 mg), 

vastavalt lastel vanuserühmades 1–3, 4–7 ja 8–14 aastat. Uurimuse 

tulemused näitavad, et madal Ca omastamine toiduga võib olla 

peegeldunud Mongoolia laste hüpokaltseemias. Kokkuvõtteks võib 

öelda, et Mongoolia laste hulgas peab parandama piima ja piimatoodete 

tarbimist. Lisaks on vaja kasutada D-vitamiini lisandeid koos Ca 

lisandiga lastel, kellel on raske D-vitamiini vaegus. 
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5. KOGUTUD UURINGUTE ANALÜÜS JA OLULISTE JÄRELDUSTE VÄLJA 

TOOMINE 

 

Antud töösse on kokku kogutud 21 seleeni (Se), kaltsiumit (Ca), joodi (I), naatriumit (Na) või 

D-vitamiini käsitlevat mikrotoitainete uuringut (Lisa 1), mis on läbi viidud Eestis viimaste 

aastate jooksul. Uuringute kohta käivat informatsiooni saadi eesti- ja inglisekeelsetest 

artiklitest, riiklikest aruannetest, kõrgkooli lõputöödest, väitekirjadest ning samuti otse 

uuringute läbiviijatelt. 

 

Uuringuid, mis käsitlevad mikrotoitainete allikaid, on antud töösse kogutud kuus. Nendest kaks 

sisaldasid infot Se koguste kohta toidus, neljas uuringus oli ära toodud Ca, kolmes Na, kahes 

D-vitamiini ja ühes I sisaldused. Kahes uuringus hinnati piima vastavaid näitajaid. Nendest 

esimene andis ülevaate Se sisaldusest piimas ja selle olulisest seosest lehmale antava Se 

sisaldava sööda vahel. Uuringu käigus külastati 109 farmi üle kogu Eesti. Tulemuste põhjal 

järeldati, et Eesti lehmade Se varustatuse kindlustamiseks on vajalik regulaarne Se 

lisasöötmine või manustamine. Teine piimaga seotud uuring selgitas välja erinevate tootmis- 

ja töötlemisviiside mõju piima Ca ja D-vitamiini kvaliteedinäitajatele. Tulemustest võis välja 

lugeda, et tootmis- ja töötlemisviis ei mõjuta D-vitamiini sisaldust piimas. Ca kohta tehtud 

analüüsi tulemuste põhjal ei saa järeldusi teha. 

 

Järveotsa farmis läbiviidud uurimuse käigus selgitati välja vutibroilerite liha keemiline koostis 

(Ca ja Na). Naatriumisisaldus Eesti vuti broilerite rinna- ja jalalihastes jääb erialakirjanduse 

võrdlemisel samasse suurusjärku. Kaltsiumisisalduse andmed selles uuringus on 2,5–3 korda 

madalamad võrreldes erialakirjandusega. 

 

Tervise Arengu Instituudi projekti raames analüüsiti saia, kama, keefiri, kohupiima ja sealiha 

keemilist koostist. Ca, I, Na ja D-vitamiin olid analüüsitavad mikrotoitained. Se sisaldust on 

analüüsitud Eesti pagaritoodetes ning Ca- ja Na-sisaldust on analüüsitud Eestis müüdavates 

mineraalvetes. 

 

Uuringuid, mis käsitlevad mikrotoitaineid inimorganismis, koguti kokku kaheksa. Nendest neli 

olid D-vitamiini kohta, kolm sisaldasid informatsiooni nii Se või Ca kohta. „Eesti elanike 

vereseerumi seleenitaseme uuringust“ selgus, et elanike keskmine Se tase vereseerumis 65,2 



56  

μg/l on alla soovitusliku normi (80 -120 μg/l). Lisaks rõhutati, et oluline oleks uurida Se-ga 

koos ka tsingi ja vase suhete muutust. Antud uuringu pealkiri viitab küll Eesti elanike 

vereseerumi seleenitasemele, kuid siiski ei ole antud uuring üldistatav Eesti elanikele, kuna 

uuritavate hulgast puuduvad lapsed. Lisaks ei täpsustata, millistest Eesti piirkondadest on 

uuritavad patsiendid kaasatud. Meeste ja naiste osakaal uuringus erineb üle kahe ja poole korra. 

Tulemustes on näidatud meespatsientide vereseerumi seleeni sisaldus vanuselises lõikes, 

kuidas patsientide arv kümneaastaselistes vanusrühmades jääb vahemikku 13–22, mida ei saa 

üldistada nendes vanuses olevatele Eesti meespatsientidele. Autorid on võrreldud küll erinevate 

haigustega patsientide vereseerumi seleenitaset, kuid ei ole seda teinud eraldi sugude lõikes. 

Lisaks on uuritavate seas enamuste haiguste osakaal 0–1%, millest tulenevalt ei saa tõsiselt 

võtta nende haigusrühmade keskmisi vereseerumi seleenitasemeid. 

 

Teine uuring, mis oli seotud seleeniga, uuris Se taset soolevähi patsientide seerumis, et hinnata, 

kas on korrelatsioon madala seleenitaseme ja soolevähi esinemise vahel. Tulemustest selgus, 

et korrelatsioon on tugev. Kolmandast uuringust selgus, et viljatute paaride meespartneritel oli 

alanenud antioksüdantiivne aktiivus ning madalad seleeni ja tsingi tasemed seemnevedelikus. 

Kõige tähtsam leid oli see, et vähenenud Se tase ilmnes kõigis patsientide gruppides sõltumata 

põletiku staatusest. 

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõputööde „Kohvi tarbimise mõju luutihedusele” ja „Taimetoitluse 

mõju luutihedusele” tulemustest tuleb välja, et kohvi tarbimine ei mõjutanud oluliselt uuritavate 

Ca taset, samuti jäi normi piiridesse uuringugrupi vere D-vitamiini taseme mediaanväärtus ning 

taimetoit tõstis uuringugrupi vere Ca sisaldust, kuid ei mõjuta D-vitamiini taset. Uuringust, 

mis püüdis välja selgitada, kas magneesiumravi mõjutab plasma Ca taset 

hüpoparatüreoidismiga patsientide puhul, mõju ei leitud. 

 

Kahes doktoritöös on käsitletud D-vitamiini. „D-vitamiini ja hüpolaktaasia mõju luu 

mineraalsele tihedusele: rahvastikupõhine uuring Eestis” töö eesmärkideks oli teiste seas leida 

D-vitamiini vaeguse esinemissagedus, sesoonne varieeruvus ning seda mõjutavad tegurid 

Eestis ja hinnata, kas keha rasvaprotsent ja kehamassiindeks mõjutavad inimeste 

päevitusharjumusi määral, mis mõjutab D-vitamiini taset. Tulemustest selgus, et erinevate 

aastaaegade lõikes oli D-vitamiini taseme kõikumine Eestis suur. Naistel oli minimaalse ja 

maksimaalse D-vitamiini taseme vahe keskmiselt 13,4 nmol/L ja meestel 17,9 nmol/L. 

Keskmine D-vitamiini tase talvel oli 43,7 ± 15,0 nmol/L, mistõttu suurel osal uuritutest oli 
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talvel madal (73%) või väga madal (8%) D-vitamiini tase. Keskmine D-vitamiini tase suvel oli 

59,3 ± 18,0 nmol/L, mistõttu oli optimaalne D-vitamiini tase ka suvisel perioodil väga vähestel 

uuritavatel. Lisaks leiti, et kehamassiindeks ning keha rasvaprotsent mõjutavad eestlaste 

päevitamisharjumusi olles üheks põhjuseks, miks tüsedatel inimestel on madalamad D- 

vitamiini väärtused. 

 

Väitekirja „Temporomandibulaarliigese piltdiagnostika seos valu ja luumarkeritega. 

Artroskoopilise ravi kaugtulemused” eesmärkideks olid muu hulgas selgitada välja seosed 

TML valu/ebamugavustunde, luu biokeemiliste markerite ja igapäevaelu toimingute vahel ja 

võrrelda seoseid luutiheduse ja TML radioloogiliste muutuste vahel, kirjeldada seoseid 

hammaskonna seisundi, TML radioloogiliste muutuste ja 25(OH)D vahel. Tulemustest 

järeldati, et valu/ebamugavustunne alalõualuuliigeses on seotud luutihedusega ja madala 

25(OH)D tasemega. Temporomandibulaarliigese valu korral on suu avamine piiratud ja on 

söömine häiritud. Madal mineraalainete sisaldus lõualuudes omab tähtsust elukvaliteedi 

hindamisel ja sotsiaalsel heaolul ning uuringu analüüsi põhjal võib öelda, et radioloogilised 

muutused alalõualuuliigeses ja okludeeruvate hammaste arv on tihedalt seotud madala 

luutihedusega ja 25(OH)D madala tasemega. 

 

Mikrotoitainete uuringuid, mis olid seotud põllumajandusega, oli kokku neli. Sellesse loendisse 

oleks saanud lisada ka mikrotoitainete allikate pealkirja alla selekteeritud uuringu „Ülevaade 

Eestis toodetud piima seleenisisaldusest”. Viiest nimetatud uuringust neljas on vaadeldud Se- i 

ja ühes Ca. Doktoritöö „Seleeni toime lüpsilehmade udara tervisele” eesmärgiks oli võrrelda 

orgaanilist ja anorgaanilist Se sisaldava söödalisandi efektiivsust Se taseme tõstmisele 

lüpsilehmade veres ja piimas, uurida orgaanilist ja anorgaanilist Se sisaldava söödalisandi 

toimet udara kaitsemehhanismidele ja selgitada lehma udara Se-st sõltuvaid antimikroobseid 

kaitsemehhanisme. Teostatud uurimistöös aluse järeldati, et nii orgaanilist kui anorgaanilist Se 

sisaldavad söödalisandid võimaldavad tõsta Se taset lehmade organismis; orgaaniline Se on 

anorgaanilisest Se-st efektiivsem vere ja piima Se taseme tõstmisel ning vere GSH-Px 

aktiivsuse suurendamisel. Se lisasöötmisel on kasulik toime udara tervisele, see vahendab 

mastiidipatogeenide esinemist. 

 

Kahes uuringus analüüsiti, kuidas Se kasutamine välitingimustes mõjutab taime toitumist, 

saagikust ning mugula bioaktiivseid omadusi vastavalt küüslaugu ja sibula puhul. Uuringu 

tulemustest järeldati, et küüslaugu väetamine Se-ga kogustes 10–50 μg Se/mL on soovitav 
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suurte mugulate arvu tõstmiseks ja mugula antioksüdantse mahu suurendamiseks ning võttes 

arvesse nii põllumajanduse huve kui kasulikkust inimese tervisele, on Na2SeO4 lahust Se 

sisaldusega 50 μg/mL-1 soovitatav kasutada mugulsibulate jaoks. 

 

Uuring piima laapumisomadustest ja seda mõjutavatest teguritest andis tulemusi, kus leiti, et 

piima laapumisnäitajaid mõjutasid piima peamiste koostiskomponentide nagu rasva, valgu, 

laktoosi, Ca ja fosfori sisaldused ning piima pH. Piima laapumisaeg oli lühem ja moodustus 

tugevam kalgend, kui piim sisaldas rohkem rasva, valku ja Ca ning kui piima pH oli madalam. 

 

Uuringuid mikrotoitainete kohta pinnases ja vees on antud töös kirjeldatud kolm. Kirde-Eesti 

tööstuspiirkonna (KETP) pinnase (muldade) keskkonnaseisundi uuringute aruanne annab 

ülevaate Ca-, Se- ja Na-sisaldusest pinnases. Riiklikud aruanded „Metsaseire” ja 

„Mullaseire” kirjeldavad Ca sisaldust maapinnas. 

 

Kirjeldatud uuringute põhjal saab öelda, et viimaste aastate jooksul on mikrotoitainete allikate, 

omastatavuse ja saadavuse uuringuid läbi viidud üsna vähe. Enim on uuritud Se, D-vitamiini 

ja Ca. I ja Na käsitlevaid uuringuid on vähem. Uuritud on kindla haiguse või seisundiga seotud 

seoseid toitainete defitsiidiga. Kogu populatsiooni haaravaid uuringuid tehtud ei ole (va D-

vitamiin).  

 

Antud uuringutest ja ka populaarkirjandusest saab lugeda, et D-vitamiini ja Se puudus on Eesti 

teatud elanikkonna gruppide seas aktuaalne. Uuringud on läbi viidud täiskasvanud elanikkonna 

seas. Seega, puudub ülevaade laste D-vitamiini ja Se staatusest. Lisaks ei ole hinnatud Eesti 

rahvastiku I staatust. Samuti puudub ülevaade soola tarbimise kohta.  

 

Täiendavaid mikrotoitainete (Se, Ca, I, Na, D-vitamiin) saadavuse hindamise uuringuid peaks 

tegema kõigi viie mikrotoitaine kohta. 
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6. ETTEPANEKUD TÄIENDAVATE UURINGUTE KOHTA 

 

Ettepanekud edasisteks tegevusteks: 

 

 Kuna seleeni defitsiit Eesti inimeste seas on aktuaalne, siis tuleks hinnata seleeniga 

väetamise programmi kulutõhusust. 

 Täiendavaid D-vitamiini saadavuse hindamise uuringuid tuleks läbi viia Eesti laste seas 

(biomonitooring, mitte küsimustik toitumise kohta ja oletuslikud arvud). 

 D-vitamiini defitsiidi vähendamiseks Eesti inimeste seas on soovitatav toiduainete 

rikastamine D-vitamiiniga. 

 Viia läbi kaltsiumi saadavuse hindamise uuring Eesti elanike seas (sh lapsed ja 

rasedad) (biomonitooring). 

 Viia läbi joodi saadavuse hindamise uuring Eesti elanike seas (sh lapsed ja 

rasedad) (biomonitooring).  

 Viia läbi uuringud, kus mõõdetakse toiduga tarbitud Na hulka.  

 Viia läbi enim tarvitatavate toiduainete Se, Ca, I, Na ja D-vitamiini sisalduse 

uuringud. 
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