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KASUTATUD LÜHENDID 

AUC – kõveraalune pindala (area under curve) 

CI – usaldusintervall (confidence interval) 

ELIKTU – Eesti Laste Isiksuse, Käitumise ja Tervise Uuring (Estonian Children Personality 

Behaviour and Health Study) 

ENSU – Euroopa Noorte Südameuuring (European Youth Heart Study) 

GI – glükeemiline indeks (glycaemic index) 

HDL-C – kõrge tihedusega lipoproteiin kolesterool (high-density lipoprotein cholesterol) 

HEC – hüperinsulineemiline-euglükeemiline fiksatsioon (hyperinsulinaemic–euglycaemic 

clamp) 

HOMA-IR – insuliinresistentsuse homeostaasi mudel (homeostasis model assessment for 

insulin resistance) 

IDF – Rahvusvaheline Diabeedi Föderatsioon (International Diabetes Federation) 

IGF-1 – insuliinisarnane kasvufaktor-1 (insulin-like growth factor-1) 

IQR – kvartiilide vahe (interquartile range) 

IST – insuliini supressiooni test (insulin supression test) 

KMI – kehamassiindeks (body mass index) 

LDL-C – madala tihedusega lipoproteiin kolesterool (low-density lipoprotein cholesterol) 

OGTT – suukaudne glükoosi taluvuse test (oral glucose tolerance test) 

QUICKI – kvantitatiivne insuliintundlikkuse indeks (quantitative insulin sensitivity check 

index) 

ROC – suhteliste töökarakteristikute kõver (receiver operating characteristic) 

VIF – varieeruvusindeks ehk dispersiooni mõju faktor (variance inflation factor) 

  

https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FReceiver_operating_characteristic&ei=6yUyVcmYJczlaICkgNgC&usg=AFQjCNHTV8hWbRTl0vN9joTCkOGZlijcuQ&sig2=mwCocjxBK2eDjgD1bJEhPg&bvm=bv.91071109,d.ZWU
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LÜHIKOKKUVÕTE 

Käesolevas magistritöös uuriti insuliinresistentsuse seoseid elustiiliharjumustega noortel 25-

aastastel täiskasvanutel Eestis. Magistritöö eesmärk oli (1) seada HOMA-IR ja QUICKI 

läbilõikeväärtus, et defineerida insuliinresistentsust noortel täiskasvanutel Eestis, (2) 

analüüsida insuliinresistentsuse seost erinevate toidu- ja toitainete tarbimisega vastavas 

vanuserühmas ning (3) analüüsida insuliinresistentsuse seost suitsetamise, alkoholi tarbimise ja 

füüsilise aktiivsusega. 

Magistritöös kasutati 2008. aastal ELIKTU III laine käigus kogutud andmeid. Valimi 

moodustasid 25-aastased (IQR 24–25) uuritavad. Analüüsis on kasutatud 494 uuritava 

andmeid, kellest 44,3% (n = 219) olid meessoost ja 55,7% (n = 275) olid naissoost. 

Insuliintundlikkuse hindamiseks kasutati kahte insuliinresistentsuse surrogaatindeksit HOMA-

IR ja QUICKI. Insuliinresistentsuse defineerimisel kasutati HOMA-IR-i ülemist kvartiili ja 

QUICKI alumist kvartiili. Andmeanalüüsis kasutati keskmiste võrdlemiseks Mann-Whitney U-

testi. Insuliintundlike ja -resistentsete indiviidide vahelised erinevused toitumis- ja 

elustiiliharjumustes esitati sagedustabelites ning võrdlemiseks kasutati Fisheri testi. 

Šansisuhete leidmiseks kasutati logistilist regressioonanalüüsi. 

Uuritav defineeriti insuliinresistentseks kui tema HOMA-IR väärtus oli ≥ 1,80 või 

QUICKI ≤ 0,62. Mõlemad insuliinresistentsuse surrogaatindeksid omasid sarnast võimekust 

metaboolse sündroomi tuvastamisel. Insuliinresistentsete indiviidide seas oli oluliselt rohkem 

meessoost isikuid. Ülekaalulistel ja rasvunutel oli suurem šanss insuliinresistentsuseks, 

võrreldes normaalkaaluliste uuritavatega. Insuliinresistentsuse ja erinevate toiduainete 

tarbimise vahel märkimisväärseid seoseid ei ilmnenud. Insuliintundlike ja -resistentsete 

uuritavate vahel erines süsivesikute soovituslik tarbimine päevasest toiduenergiast (E%), 

kusjuures insuliinresistentsete hulgas esines vähem ala- ja rohkem ületarbimist kui 

insuliintundlike seas. Rasvade ületarbijatel (E%), võrreldes normtarbijatega, oli suurem šanss 

insuliinresistentsuseks, süsivesikute alatarbijatel (E%) aga väiksem šanss. Insuliintundlikud 

inimesed olid füüsiliselt aktiivsemad võrreldes insuliinresistentsetega. Füüsiliselt aktiivsetel 

indiviididel oli insuliinresistentsuse šanss oluliselt väiksem, võrreldes füüsiliselt inaktiivsete 

eakaaslastega. Insuliintundlike ja -resistentsete uuritavate alkoholi tarbimise ja suitsetamise 

sagedus ei erinenud.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et uuritud vanusrühmas ilmnes insuliinresistentsusel tugev 

negatiivne seos füüsilise aktiivsusega ja positiivne seos kehakaaluga. Toitumine ei mängi veel 

selles eas olulist rolli. Insuliinresistentsetel indiviididel olid oluliselt kõrgemad näitajad CRV, 

üldkolesterooli, LDL-C, triglütseriidide, paastuglükoosi, paastuinsuliini, süstoolse ja diastoolse 

vererõhu osas ning madalam HDL-C väärtus võrreldes insuliintundlike indiviididega. 
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1. SISSEJUHATUS 

Insuliin on peptiidhormoon, mida toodetakse kõhunäärme β-rakkude poolt. Insuliin reguleerib 

glükoosi homöostaasi, vahendades glükoosi kasutamist rakkude poolt, reguleerides valkude, 

rasvade ja süsivesikute metabolismi ning soodustades rakkude kasvu ja jagunemist. 

Insuliinresistentsuse korral on bioloogiline vastus insuliini toimele nõrgem kui oodatud. Selle 

tulemusena tekib kompensatoorne hüperinsulineemia, kus kõhunäärme β-rakkude insuliini-

tootlikkus suureneb, et tagada normaalne vere glükoosisisaldus. Insuliinresistentsuse 

tagajärjeks on insuliini poolt vahendatud glükoosi realiseerimise häirumine (1). 

Uuringud on näidanud, et insuliinresistentsuse tekkimist soodustab kõrge rasva- ja 

rafineeritud süsivesikuterikas dieet ning vähene füüsiline aktiivsus koosmõjus geneetiliste 

tegurite ja abdominaalse rasvumisega.   Resistentsus insuliini bioloogilisele toimele on 

metaboolse sündroomi üks osa ning 2. tüüpi diabeeti ja kardiovaskulaarsete haiguste 

kujunemist soodustav tegur (2).  

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu hinnangul olid 2014. aastal Eestis 

32,5% inimestest ülekaalulised ning 19,5% rasvunud (3). Sageli kujuneb ülekaal ja rasvumine 

välja noores eas, mistõttu ollakse sellest tekkivatele negatiivsetele mõjudele elu jooksul 

kumulatiivselt pikema perioodi vältel eksponeeritud (4). Eestis on varem hinnatud ka glükoosi 

regulatsiooni häirete (5) ja metaboolse sündroomi esinemissagedust (6) täiskasvanud 

rahvastikus (vanuses 20–74 eluaastat). Glükoosi tolerantsuse häire levimus oli 8,9%, 

paastuglükoosi häire ja diabeedi levimus vastavalt 5,1% ja 7,9% (5). Metaboolset sündroomi 

esines 27,9% uuringu rahvastikust (6).  

Insuliinresistentsuse esinemist on keeruline hinnata ning metaboolse sündroomi 

defineerimise praktilise väärtuse üle kliinilises meditsiinis on palju diskuteeritud. Metaboolse 

sündroomi määramisel kasutatakse erinevaid definitsioone. Uuemad neist on Ameerika 

Südame Assotsiatsiooni (AHA, American Heart Association) ja Riikliku Südame, Kopsu ja 

Vere Instituudi (NHLBI, National Heart, Lung and Blood Institute) poolt välja töötatud 

kriteerium (7) ja Rahvusvahelise Diabeedi Föderatsiooni (IDF, International Diabetes 

Federation) definitsioon (8). Insuliinresistentsuse mõõtmise meetodi valimisel tuleb arvesse 

võtta uuringu rahvastiku suurust ning küsimust, millele vastust otsitakse. Hüperinsulineemiline-

euglükeemiline fiksatsioon (HEC, hyperinsulinaemic-euglycaemic clamp) jääb insuliin-

tundlikkuse mõõtmisel kuldstandardiks, kuid insuliinresistentsuse surrogaatindeksid on 

kasulikud hindamaks insuliintundlikkust suuremates rahvastikurühmades. Nad võivad osutuda 

kasulikuks 2. tüüpi diabeedi ja kardiovaskulaarsete sündmuste prognoosimisel. Kahjuks pole 

surrogaatindeksid paljudes rahvastikes valideeritud (9). 
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Käesolevas magistritöös seati läbilõikeväärtus kahele insuliinresistentsust hindavale 

surrogaatindeksile – insuliinresistentsuse homeostaasi mudel (HOMA-IR, homeostasis model 

assessment for insulin resistance) ja kvantitatiivne insuliintundlikkuse indeks (QUICKI, 

quantitative insulin sensitivity check index), et defineerida insuliinresistentsust Eesti noores 

rahvastikurühmas. Lisaks hinnati surrogaatindeksite läbilõikeväärtuste võimekust metaboolse 

sündroomi tuvastamisel. Analüüsiti seoseid insuliinresistentsuse ja elustiiliharjumuste vahel. 

Elsutiiliharjumuste all keskenduti käesolevas töös toitumisharjumustele. Lisaks käsitleti 

füüsilist aktiivsust, alkoholi tarbimist ja suitsetamist. Magistritöö analüüsib seoseid 

insuliinresistentsuse ja elustiiliharjumuste vahel noores rahvastikurühmas, võimaldades 

tuvastada vanusrühma spetsiifilised elustiiliharjumustest tulenevad riskitegurid ning nende 

mõju suuruse. Magistritöö tulemused aitavad kaasa riskirühmas olevate indiviidide varajasele 

tuvastamisele ning sekkumiste planeerimisele. 
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2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

2.1. Mõisted  

Elustiiliharjumused – mõiste, mille alla koondatakse käesolevas töös toitumine, füüsiline 

aktiivsus, alkoholi tarbimine, ja suitsetamine (10). 

Insuliinresistentsus – olukord, kus insuliini sihtmärk-kudedes on häirunud insuliini toime (11) 

ning seetõttu on normaalse või kõrgenenud insuliini taseme juures jälgitav nõrgem bioloogiline 

vastus kui oodatud (1). 

HOMA-IR – insuliinresistentsuse määramisel kasutatav surrogaatindeks, mis põhineb paastu-

glükoosi ja -insuliini mõõtmistel (9). 

QUICKI – insuliintundlikkuse määramisel kasutatav surrogaatindeks mis põhineb paastu-

glükoosi ja -insuliini mõõtmistel. QUICKI põhineb HOMA-IR-ga samadel põhimõtetel olles 

selle pöördlogaritm (9). 

Metaboolne sündroom – seisund, mida iseloomustab mitmete kardiovaskulaarsete 

riskitegurite koosesinemine nagu rasvumine, hüpertensioon, vere glükoosisisalduse tõus ja 

düslipideemia (12). 

Kehamassiindeks – kehakaalu hindamiseks kasutatav kaudne näitaja, mis väljendab kehakaalu 

ja pikkuse suhet ning mida arvutatakse jagades kehakaal (kg) kehapikkuse ruuduga (m²) (13). 

Toitaine – toidu koostisosa, mida organism kasutab peamiselt kehaomaste ainete 

sünteesimiseks ja energia tootmiseks (14). Toitained jagunevad makrotoitaineteks (valgud, 

rasvad, süsivesikud, vesi) ja mikrotoitaineteks (vitamiinid, mineraalained) (14, 15). 

Toiduaine – taimse, loomse või mineraalse päritoluga saadus või toode, mida inimene tarvitab 

toiduks ning organism suudab seedida (14). 

Toitumismuster – toitude ja toiduainete tarbimise erinevad kombinatsioonid, kus toitainetel 

on interaktiivne ja sünergistiline efekt (16). 

Glükeemiline indeks – pärast 50 g süsivesikuid sisaldava toidu söömist tekkinud vere 

glükoosisisaldust kirjeldava kõvera alla jääva pindala suurus võrreldes 50 g standardtoidu 

söömisel moodustunud kõvera pindalaga (17). 

Füüsiline aktiivsus – keha mis tahes liikumine, mida kutsuvad esile skeletilihased ning mille 

tagajärjeks on energiakulu üle rahuloleku taseme (14, 13). 

Aeroobne füüsiline aktiivsus – tegevus, mille käigus keha suured lihased liiguvad rütmiliselt 

püsiva ajaperioodi jooksul. Aeroobne treening ehk vastupidavustreening tõstab 

kardiorespiratoorset treenitust (18). 

Jõutreening – füüsiline aktiivsus ja treening, mis suurendab skeletilihaste jõudlust, võimekust, 

vastupidavust ja massi (18). 
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2.2. Insuliinresistentsuse etioloogia  

Insuliinresistentsus viitab olukorrale, kus insuliini sihtmärk-kudedes nagu skeletilihased, maks 

ja rasvarakud, on häirunud insuliini toime (11). Seetõttu on normaalse või kõrgenenud insuliini 

taseme juures jälgitav nõrgem bioloogiline vastus kui oodatud (1). Insuliinresistentsus on 

keeruline metaboolne häire, mille tekkimisel mängivad rolli mitmed tegurid ning nende 

omavaheline koosmõju. Insuliinresistentsuse kujunemist mõjutavad rasvumine, organismi 

põletikuline seisund, mitokondrite düsfunktsioon, hüperinsulineemia, düslipideemia, 

endoplasmaatilise võrgustiku stress, geneetilised tegurid, vananemine, oksüdatiivne stress, 

rasvunud maks (19).  

Insuliinresistentsuse tekkemehhanismide kirjeldamiseks on kasutatud erinevaid teooriaid. 

Seos lipiidide kuhjumise ja insuliinresistentsuse vahel on leidnud laialdast tunnustust. On 

täheldatud seoseid nii plasmas ringlevate lipiidide kui ka insuliintundlikusse koesse kuhjunud 

lipiidide ning insuliinresistentsuse vahel (20). Samuti on leitud tugev seos insuliinresistentsuse 

ja rasvumise vahel (21). Insuliinresistentsuse korral võib olla häirunud insuliini signalisatsioon, 

glükoosi transport, glükoosi metabolism või eelnimetatute kombinatsioon (tabel 1) (11). 

 

Tabel 1. Glükoosi metabolismi defektid insuliinresistentsuse korral (11).  

Insuliini signalisatsioon (insulin signaling) Vähenenud insuliini retseptori türosiini 

fosforülatsioon 

Vähenenud IRS-1 türosiini fosforülatsioon 

Vähenenud PI3-kinaasi aktivatsioon 

Glükoosi transport GLUT4 translokatsiooni häirumine 

GLUT12 translokatsiooni häirumine 

Glükoosi metabolism Glükoosi fosforülatsiooni vähenemine 

Vähenenud glükoosi oksüdatsioon ja 

glükolüütiline vool 

Häirunud glükogeeni süntees 

 

 

2.3. Insuliinresistentsus ja rasvkude 

Rasvkude ei ole pelgalt passiivne energia depoo. Rasvkude on endokriinorgan, mis toodab 

ühendeid nagu rasvhapped, tsütokiinid ja kemokiinid. Rasvkoe poolt toodetud ühendid 

mängivad rolli glükoosi metabolismi, isu, immuunsüsteemi, vererõhu ja reproduktiiv-

funktsiooni regulatsioonis (2). Rasvkoel on insuliinresistentsuse tekkimisel tähtis regulatoorne 

roll. Rasvarakud toodavad adipokiine ehk tsütokiine, mille esindajateks on näiteks adiponektiin 

ja leptiin. Rasvarakkude võime ladustada üleliigseid lipiide on piiratud ning rasvumise korral 

toimub ebanormaalne lipiidide ümberjaotumine teistesse kudedesse ja organitesse. 

Adiponektiin ja leptiin vähendavad triglütseriidide sünteesi ning suurendavad insuliini toimet 
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nii skeletilihastes kui ka maksas. Insuliinresistentsetel inimestel on leptiini tasemed kõrgenenud 

ning adiponektiini tasemed langenud, mis viitab leptiini resistentsusele ja adiponektiini 

puudujäägile (21). Arvatakse, et aeglaselt kulgev organismi krooniline põletikuline seisund 

mängib rolli insuliinresistentsuse kujunemisel (22). Ülekaalulistel ja insuliinresistentsetel 

indiviididel on leitud kõrgemaid väärtuseid selliste tsütokiinide tasemetes nagu tuumor 

nekroosi faktor alfa (TNF-α, tumor necrosis factor alpha) ja interleukiin-6 (IL-6, interleukin-

6) (22, 23).  

 

2.4. Insuliinresistentsus ja toitumiskäitumine 

2.4.1. Insuliinresistentsus ja süsivesikud 

Mitmed autorid on uurinud seoseid insuliinresistentsuse ning süsivesikute tarbimise vahel. 

Uuringud on näidanud, et madalama glükeemilise indeksiga (GI, glycaemic index) dieet 

parandab üldist insuliintundlikkust (24), langetab insuliinisarnase kasvufaktor-1 (IGF-1, 

insulin-like growth factor-1) kontsentratsiooni seerumis ning söögikorrajärgset glükoosi ja 

insuliini taset (25, 26). Toidust saadav kiudainete kogus on seotud madalama HOMA-IR 

tasemega (27). Toitumismustrit, mis sisaldab rohkelt täisteratooteid, seostatakse seerumi 

insuliini kontsentratsiooni languse ja insuliinresistentsuse vähenemisega (28) ning langusega 

üldkolesterooli ja madala tihedusega lipoproteiin kolesterooli (LDL-C, low-density lipoprotein 

cholesterol) tasemetes (29). Goletzke et al. (2013) on leidnud seose puberteedieas tarbitava 

kõrge GI-ga toitumismustri ja kõrgemate HOMA-IR väärtuste vahel noores täiskasvanueas 

(30).  

Rohkelt tähelepanu on pööratud sahharoosi ja fruktoosi rollile insuliinresistentsuse 

tekkimisel. On leitud, et kõrge fruktoosisisaldusega dieet on seotud glükoosi- ja triglütseriidide 

tasemete tõusu ja endogeense glükoosi produktsiooni suurenemisega (31) ning insuliin-

tundlikkuse vähenemisega (32). Kõrge sahharoosisisaldusega dieet ei näi avaldavat olulist mõju 

paastuinsuliini tasemele, endogeensele glükoosi produktsioonile ja perifeersele glükoosi 

kasutamisele (33), kuid on seotud kõrgenenud üld- ja LDL-kolesterooli tasemetega (32, 33).  

 

2.4.2. Insuliinresistentsus ja toidulipiidid 

Loomkatsetes on täheldatud positiivset seost kõrge rasvasisaldusega dieedi ning insuliin-

resistentsuse tekke vahel. Rottidel ja hamstritel, kellele söödeti kõrge rasvasisaldusega toitu, 

arenes mittealkohoolne rasvmaks koos perifeerse ja hepaatilise insuliinresistentsusega (34), 

ning neil olid oluliselt kõrgemad glükoosi ja insuliini tolerantsuse testi väärtused (35, 36). Juba 

lühiajaline suure rasvasisalduse ja kõrge kaloraažiga dieet põhjustab hepaatilise glükoosi 
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produktsiooni suurenemist, millele järgneb plasma glükoosi kontsentratsiooni tõus. Lühiajaline 

rasvarikas dieet soodustab hepaatilise, kuid mitte perifeerse insuliinresistentsuse teket (37).  

Rasvad koosnevad erinevatest rasvhapetest, mis võivad erinevalt mõjutada insuliin-

tundlikkust (38). Mitmed uuringud on võrrelnud küllastunud-, monoküllastumata- ja 

polüküllastumata rasvhapete mõju insuliintundlikkusele. Dieet, kus on ülekaalus küllastunud 

rasvhapete tarbimine on seotud nii söögijärgse kui ka üldise insuliintundlikkuse vähenemisega 

(39, 40). Dieet, kus on ülekaalus monoküllastumata rasvhapped langetab paastuglükoosi ja -

insuliini taset ning HOMA-IR väärtust (41).  

KANWU (Kuopio, Aarhus, Naples, Wollongong, Uppsala) uuring hindas erineva 

kvaliteediga rasvhapete mõju insuliintundlikkusele. Dieet, kus olid ülekaalus küllastunud 

rasvhapped langetas oluliselt insuliintundlikkust. Dieedi üldine rasvasisaldus võib mõjutada 

erineva kvaliteediga rasvhapete efekti insuliintundlikkusele. Monoküllastumata rasvhapete 

positiivset mõju insuliintundlikkusele võis jälgida ainult olukorras, kus kogu rasvade tarbimine 

oli < 37% päevasest koguenergiast (38). Küllastunud rasvhapete asendamine mono- või 

polüküllastumata rasvhapetega langetab üldkolesterooli ja LDL-C taset. Tõendus küllastunud 

rasvhapete asendamisest mono- või polüküllastumata rasvhapetega insuliintundlikkuse 

parandamiseks on vastuoluline ning ebapiisav. Monoküllastumata rasvhapete soodne mõju 

insuliintundlikkusele võrreldes küllastunud rasvhapetega on tõenäoline (42).  

Oomega-3 rasvhapete tarbimine ei näi andvat soodsat efekti insuliintundlikkusele (38). 

Küllastunud rasvhapete seos insuliinresistentsusega on ilmnenud peamiselt ülekaalulistel ja 

rasvunud indiviididel (40, 43) ega pruugi esineda normaalkaalulistel isikutel (43).  

 

2.4.3. Insuliinresistentsuse seosed toitumismustriga 

Toitumise hindamisel on võimalik identifitseerida konkreetseid toitumismustreid. Lääne 

toitumismuster (13) on kõrge energia- ja rasvasisaldusega, kusjuures ülekaalus on küllastunud 

rasvhapete tarbimine. Tüüpiliselt tarbitakse suures koguses töödeldud- ja punast liha ning 

tooteid, mis sisaldavad rafineeritud suhkruid, pagaritooteid ja maiustusi. Seda toitumismustrit 

iseloomustab vähene kiudainete tarbimine. Sellest erinev on Vahemere toitumismuster (13), kus 

on rohkelt esindatud taimetoidud, värsked puu- ja köögiviljad, kaunviljad, jogurt ning kala. 

Peamiseks rasvade allikaks on oliiviõli. Viimasel ajal on rääkima hakatud ka Põhjamaade 

toitumismustrist (13), mida iseloomustab täisterarukkitoodete, kaera, marjade, puu- ja 

köögiviljade, kartuli ning rapsiõli tarbimine. 

Epidemioloogilistel uuringutel, mis on läbi viidud Jaapanis, Hiinas, Inglismaal ja 

Ameerika Ühendriikides on leitud, et rasvarikkal Lääne toitumismustril on positiivne seos 
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insuliinresistentsuse (44–46) ja 2. tüüpi diabeediga (16) ning negatiivne seos plasma kõrge 

tihedusega lipoproteiin kolesterooli (HDL-C, high-density lipoprotein cholesterol) tasemega 

(46). Üldist tervislikku toitumismustrit (46), mida iseloomustab suurem puu- ja köögiviljade, 

kaunviljade, täisteratoodete ning seente tarbimine, seostatakse insuliintundlikkuse (46), 

kõrgema plasma HDL-C taseme (44, 46) ning madalama hüpertensiooni esinemissagedusega 

(44). Ryan et al. (2013) hindasid Vahemere dieedi mõju insuliinresistentsusele ning leidsid, et 

kuuenädalane sekkumisuuring, kus katsetati Vahemere dieedi mõju, vähendas oluliselt 

maksasisest rasvaprotsenti ning seerumi insuliini kontsentratsiooni (47).  

Soomes, Rootsis, Taanis ja Islandil läbiviidud sekkumisuuring võrdles tervislikku 

Põhjamaade toitumismustrit, mida iseloomustab rohke puu- ja köögiviljade, marjade, 

täisteratoodete, väherasvaste piimatoodete ning regulaarselt punase kala tarbimine, tavalise 

Põhjamaade toitumismustriga. Tervislik Põhjamaade toitumismuster ei anna metaboolse 

sündroomi korral lisaefekti kaalu langetamisel või insuliintundlikkuse tõstmisel, kuid jälgitav 

on positiivne mõju plasma lipiidiprofiilile (48).  

 

2.5. Insuliinresistentsuse seosed füüsilise aktiivsusega 

Mitmed uuringud on hinnanud seost insuliinresistentsuse ja füüsilise aktiivsuse vahel ning 

saanud erinevaid tulemusi. Näitajad nagu kehamassiindeks (KMI, body mass index), 

vööümbermõõt, süstoolne vererõhk, paastuglükoosi kontsentratsioon veres ning 

insuliinresistentsuse indeks HOMA-IR on negatiivselt seotud füüsilise aktiivsusega ning on 

kõrgema väärtusega indiviididel, kel on istuv või väheliikuv elustiil (49). Mõõduka kuni tugeva 

intensiivsusega füüsiline aktiivsus on seotud madalama HOMA-IR väärtusega, sealjuures 

kardiorespiratoorne treenitus ei pruugi omada rolli (50).  

Sekkumisuuringutes on mõõdetud aeroobse füüsilise koormuse mõju erinevatele 

ainevahetuse markeritele. Friedenreich et al. (2011) hindasid aeroobse treeningu mõju 

insuliinresistentsuse näitajatele 12-kuulise sekkumisuuringu käigus. Uuringu tulemused 

näitasid, et aeroobne treening langetab oluliselt insuliini ja leptiini kontsentratsiooni veres ning 

HOMA-IR väärtust (51). Lim et al. (2012) said samuti sarnased tulemused. Aeroobne treening 

langetas oluliselt paastuinsuliini, üldkolesterooli ja LDL-C ning HOMA-IR taset (52). 

Aeroobse treeningu mõju paastuglükoosi ja adiponektiini tasemetele on ebaselge (51, 52). 

Aeroobne treening võib avaldada vähest positiivset mõju paastuglükoosi ja adiponektiini 

tasemetele (52).  

Pikemat aega kestev (53), kuid mitte ühekordne (54) jõutreening näib andvat sarnaseid 

tulemusi aeroobse treeninguga, langetades vererõhku, paastu- ja toidukorrajärgset (1–2 h) 
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glükoosi ning lipiidide taset (53). Slentsz et al. (2011) võrdlesid aeroobse treeningu, 

jõutreeningu ning nende kombinatsiooni mõju keha koostisele ning insuliintundlikkusele. 

Uuringu tulemuste kohaselt oli aeroobne treening kombinatsioonis jõutreeninguga efektiivsem 

kui ainult jõutreening, et langetada keha rasvasisaldust ja HOMA-IR väärtust. (55).  

Insuliinresistentsuse vähendamisel mängivad rolli mitmed tegurid. Seetõttu on jätkuvalt 

ebaselge, kui oluline on füüsiline aktiivsus insuliinresistentsuse vähendamisel. Mason et al. 

(2011) poolt läbi viidud sekkumisuuringu kohaselt ei suuda ainult füüsiline treening oluliselt 

mõjutada HOMA-IR väärtust, kusjuures muutused toitumises või kombineerituna füüsilise 

treeninguga langetasid seda oluliselt (56). Sarnased tulemused olid ka Trussardi Fayh et al. 

(2013) poolt läbi viidud uuringus, kus füüsilise treeningu lisamine toitumismuutustele andis 

paremaid tulemusi vistseraalse rasvkoe ja HOMA-IR väärtuse vähendamisel, kui 

toitumismuutused üksinda (57). 

 

2.6. Insuliinresistensuse seosed suitsetamise ja alkoholi tarbimisega 

Suitsetajatel on võrreldes mittesuitsetajatega leitud kõrgem paastuglükoosi (58) ja -insuliini 

tase ning HOMA-IR väärtus (58, 59). Negatiivne seos esineb insuliintundlikkuse ja selliste 

suitsetamisparameetrite vahel nagu päevas suitsetatud sigarettide arv ja suitsetatud aastate arv 

(58). Suitsetajatel on jälgitav järsk tõus insuliini ja HOMA-IR tasemetes üks tund pärast 

suitsetamist (59). Aktiivsetel suitsetajatel, kuid mitte endistel suitsetajatel, on suurem risk 

insuliinresistentsuseks ning häirunud on insuliini sekretsioon, seda võrreldes nendega, kes pole 

mitte kunagi suitsetanud (60). Aktiivsetel suitsetajatel on võrreldes mittesuitsetajatega suurem 

risk haigestuda 2. tüüpi diabeeti. Haigestumisriski suurendab päevas suitsetatud sigarettide arv, 

kus indiviididel, kes suitsetavad enam kui 20 sigaretti päevas, on risk kõrgeim (61). 

Seos alkoholi tarbimise ja insuliinresistentsuse vahel on ebaselge ning vastuoluline. 

Loomkatsed rottide ja hiirtega on näidanud, et alkoholi tarbimine soodustab insuliin-

resistentsuse teket (62, 63). Krooniline alkoholi tarbimine inhibeerib insuliini ja IGF-1 

signalisatsiooni maksas, soodustades hepaatilist insuliinresistentsust (63).  

Teisalt on leitud ka seosed mõõduka alkoholi tarbimise ning insuliintundlikkuse vahel 

(64). Fueki et al. (2007) leidsid, et regulaarne alkoholi tarbimine vähendas HOMA-IR väärtust, 

kusjuures seos oli alkoholi kogusest sõltuv. Sarnane efekt esines nii ülekaalulistel kui ka 

normaalkaalulistel indiviididel (65).  
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2.7. Toitumise ja füüsilise aktiivsuse soovitused täiskasvanud rahvastikule 

Eestis on praegu toitumissoovituste aluseks 2006. aastal välja antud „Eesti toitumis- ja 

toidusoovitused“ (14). Tervise Arengu Instituudi koordineerimisel toimub Eesti riiklike 

toitumissoovituste uuendamine. Uute toitumissoovituste koostamisel lähtutakse suuresti 2014. 

aastal ilmunud kogumiku „Põhjamaade toitumissoovitused 2012“ soovitustest (15).  

Tabelis 2 on toodud soovitused makrotoitainete soovitusliku osakaalu kohta päevasest 

tarbitavast toiduenergiast vastavalt erinevatele toitumissoovitustele. Andmed on võetud 2006. 

aastal ilmunud kogumikust „Eesti toitumis- ja toidusoovitused“ (14), 2014. aastal ilmunud 

„Põhjamaade toitumissoovitused 2012“ (13) ja Eesti toitumissoovituste uuendamise töörühma 

koosolekute otsustest (kumulatiivne, seisuga 2015 jaanuar) (15). 

 

Tabel 2. Eesti ja Põhjamaade toitumissoovitused makrotoitainete osakaalu kohta päevasest 

tarbitavast toiduenergiast (14, 15, 13). 

Makrotoitained Eesti 2006 Põhjamaad 2014 Eesti 2015 

Valgud (E%) 10–15 10–201 10–20 

Toidurasvad (E%) 25–30  25–40  25–35 

Cis-monoküllastumata 

rasvhapped (E%) 

10–15 10–20 10–20 

Cis-polüküllastumata 

rasvhapped (E%) 

5–10 5–10 5–10 

Oomega-3/-6 RH (E%) ≥ 3 ≥ 3 ≥ 12 

Küllastunud RH (E%) ≤ 10  < 10 ≤ 10 

Transrasvad (E%) ≤ 10  Nii vähe kui 

võimalik 

Nii vähe kui 

võimalik 

Süsivesikud (E%) 55–50  45–60 50–60 

Lisatavad suhkrud (E%) ≤ 103 < 10 ≤ 10 

Kiudained (g) 25–35 ≥ 25–35 ≥ 25–35 
E% – osakaal päevasest toiduenergiast; Cis – looduslike rasvhapete kaksiksidemed on reeglina cis-

konfiguratsioonis, mis tähendab, et kaks lähedal asuvat funktsionaalset rühma asuvad tasapinna suhtes samal 

pool kaksiksidet. 
1täiskasvanud vanuses 18–64 aastat; 
2soovitus antud ainult oomega-3 RH kohta; 
3sahharoosist saadav suhkru osa toiduenergiast.  

 

Põhjamaade toitumissoovituste järgi tuleks vähendada kõrge energiasisaldusega 

toiduainete tarbimist. Sinna hulka kuuluvad suure rasvasisalduse ja lisatud suhkrutega toidud 

nagu magustoidud, maiustused, küpsetised ja mõned piimatooted. Tõsta tuleks tarbitavate 

süsivesikute kvaliteeti ja eelistada kiudainerikkaid toiduaineid. Rasvade allikana tuleks 

punasele lihale ja töödeldud lihatoodetele eelistada rasvast kala, seemneid ja taimeõli (tabel 3) 

(13). 
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Tabel 3. Muudatused dieedis, mis võivad parandada energiatasakaalu ja tervist (13). 

Suurendada Vahetada Piirata 

köögiviljad ja kaunviljad rafineeritud teraviljad → 

täisteraviljad 

töödeldud liha ja punane liha 

puuviljad ja marjad või → taimeõlid 

võipõhised määrded → 

taimeõlidel põhinevad määrded 

lisatud suhkrutega toidud ja 

joogid 

kala ja mereannid kõrge rasvasisaldusega 

piimatooted → madala 

rasvasisaldusega piimatooted 

sool  

pähklid ja seemned  alkohol  

 

Täiskasvanud inimestele soovitatakse mõõdukat füüsilist aktiivsust vähemalt 150 minutit 

nädalas, intensiivset füüsilist aktiivsust 75 minutit nädalas (15, 13, 18) või nende 

kombinatsiooni, mis oleks samaväärne eelpool nimetatutega (13, 18). Ühekordne füüsiliselt 

aktiivne tegevus peaks kestma järjestikku vähemalt 10 minutit. Lisaefekti tervisele annab, kui 

suurendada mõõduka füüsilise aktiivsuse taset 300 minutile nädalas või intensiivse füüsilise 

aktiivsuse taset 150 minutile nädalas (13, 18). Samuti tuleks vähendada istuvat eluviisi (13). 

 

2.8. Ülekaalu määramine 

KMI on üks levinumaid meetodeid ülekaalu ja rasvumise hindamisel suuremates rahvastiku-

rühmades (tabel 4) (13). KMI ei võta aga arvesse rasva jaotumist kehas (66) ning seega tuleks 

seda kasutada ettevaatlikkusega rasvumisega seotud terviseriskide hindamiseks (13). Süste-

maatiline ülevaade ja meta-analüüs näitas, et KMI enamkasutatavad läbilõikeväärtused 

rasvumise hindamiseks suudavad kõrget rasvumist hinnata tundlikkusega 0,50 (95% CI 0,43–

0,57) ja spetsiifilisusega 0,90 (95% CI 0,86–0,94) (67). Antud analüüsi tulemused näitavad, et 

KMI kipub alahindama keha rasvumist ning mitmed indiviidid, kelle KMI jääb läbilõike-

väärtuse alla, oleks tegelikult pidanud klassifitseeruma ülekaalulisuse või rasvumise 

kategooriasse. KMI võime rasvumist ülehinnata on ebatõenäolisem ning seda esineb peamiselt 

suure lihasmassiga indiviidide seas (13, 67). 

 

Tabel 4. Rasvumise määratlemine KMI järgi ning kaasuvate haiguste tekke risk (66). 

Klassifikatsioon KMI (kg/m²) Kaasuvate haiguste tekke risk 

Alakaal < 18,5 Väike (suureneb risk teiste 

terviseprobleemide tekkeks) 

Normaalkaal 18,5–24,9 Keskmine  

Ülekaal ≥ 25,0 Suurenenud 

Rasvumise I aste 30,0–34,9 Mõõdukas 

Rasvumise II aste 35,0–39,9 Tugev 

Rasvumise III aste ≥ 40,0 Väga tugev 
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Teiseks kasulikuks mõõdikuks rasvumise määramisel on vööümbermõõt. Vööümbermõõt 

iseloomustab paremini abdominaalset rasva jaotumist (13). Vööümbermõõdu soovituslikud 

väärtused on naistel ja meestel erinevad (tabel 5) (66).  

 

Tabel 5. Rasvumise määratlemine vööümbermõõdu järgi ning kaasuvate haiguste tekke risk 

(13, 66). 

Mehed (cm) Naised (cm) Kaasuvate haiguste tekke risk 

≤ 93,0 ≤ 79,0 Väike 

94,0–101,0 80,0–87,0 Suurenenud 

≥ 102,0 ≥ 88,0 Suur 

 

 

2.9. Insuliintundlikkuse määramine 

Insuliintundlikkuse mõõtmisel kasutatakse otseseid ja kaudseid meetodeid ning surrogaat-

indekseid. Tuntuim otsese mõõtmise meetod on HEC ning levinuim kaudse mõõtmise meetod 

suukaudne glükoosi taluvuse test (OGTT, oral glucose tolerance test). Surrogaatindeksitest 

kasutatakse enim paastuglükoosi ja paastuinsuliini põhiseid indekseid (68, 69).  

 

2.9.1. Insuliintundlikkuse otsene mõõtmine 

HEC on otsene meetod insuliintundlikkuse mõõtmiseks. See töötati algselt välja DeFronzo et 

al. (1979) poolt (70) ning seda peetakse insuliintundlikkuse mõõtmisel „kuldstandardiks“ (9, 

71). Protseduur sisaldab pidevat veenikaudset insuliini infusiooni, et luua kunstlik 

hüperinsulineemiline seisund, ning varieeruvat glükoosi infusiooni, et tagada euglükeemiline 

seisund ehk normaalne glükoosi sisaldus veres (9). 

HEC-i peamine eelis insuliintundlikkuse ja -resistentsuse hindamisel on, et see mõõdab 

kogu keha glükoosi realiseerimist kindlal insulineemilisel tasemel stabiilsetel tingimustel (68). 

HEC ei pruugi täpselt peegeldada insuliini toimet ja glükoosi dünaamikat füsioloogilises 

olukorras (nt pärast toidukorda), kuna insuliintundlikkuse hindamiseks kasutatakse stabiilset 

keskkonda (72).  

HEC-i ei ole sobiv kasutada epidemioloogilistes uuringutes, suuremahulistes kliinilistes 

katsetes ja rutiinsel insuliintundlikkuse hindamisel (nt muutuste hindamisel pärast 

medikamentoosse ravi alustamist) (68), sest tegemist on invasiivse protseduuriga, mis on 

ajamahukas, kulukas ning nõuab koolitatud personali (9, 68, 72).  

Teine kasutusel olev otsene insuliintundlikkuse mõõdik on insuliini supressiooni test (IST, 

insulin supression test). IST mõõdab plasma glükoosi kontsentratsiooni stabiilsetel tingimustel 
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ning on seega ideaalsetes tingimustes sobilik hindamaks skeletilihaste insuliintundlikkust, kuid 

ei ole mõeldud hepaatilise insuliintundlikkuse peegeldamiseks (68).  

 

2.9.2. Insuliintundlikkuse kaudne mõõtmine 

Kaudsete insuliintundlikkust mõõtvate meetodite hulka kuuluvad sagedase proovivõtmisega 

intravenoossel glükoosi taluvuse testil põhinev minimaalne mudeli analüüs ning OGTT (68, 

72). Intravenoossel glükoosi taluvuse testil põhinev minimaalne mudeli analüüs kasutab 

erinevalt HEC ja IST testidest hinnangute andmiseks dünaamilisi glükoosi ja insuliini andmeid 

ning võimaldab seega hinnata insuliintundlikkust, glükoosi efektiivsust ning β-rakkude 

funktsiooni (72).  

OGTT on lihtne test, mis on leidnud sagedast kasutust kliinilises praktikas glükoosi 

regulatsiooni häirete ja 2. tüüpi diabeedi diagnoosimisel (9, 68). OGTT testi abil saadakse 

andmed paastuglükoosi ja vajadusel paastuinsuliini kohta. OGTT jäljendab glükoosi ja insuliini 

dünaamikat füsioloogilises seisundis (68). 

 

2.9.3. Insuliintundlikkuse surrogaatindeksid  

Suuremates epidemioloogilistes uuringutes kasutatakse insuliintundlikkuse hindamiseks 

peamiselt surrogaatindekseid. Paastuinsuliini taseme mõõtmist on kaua aega peetud üheks 

praktilisemaks insuliintundlikkuse mõõdikuks. Kõrge paastuinsuliini tase inimestel, kellel on 

normaalne glükoositolerantsus, peegeldab insuliinresistentsust (71).  

Uuringutes on laialdaselt kasutust leidnud sellised insuliinresistentsuse surrogaatindeksid 

nagu HOMA-IR ja QUICKI. HOMA-IR töötati välja Matthews et al. (1985) poolt (73) ning see 

kirjeldab glükoosi-insuliini homöostaasi, kasutades lihtsaid matemaatiliselt tuletatud mitte-

lineaarseid võrrandeid. Enamik uuringuid, mis kasutavad surrogaatindeksit HOMA-IR, 

rakendavad lihtsat võrrandit, kus omavahel korrutatakse paastuglükoosi ja -insuliini väärtus, 

mis jagatakse seejärel konstandiga. HOMA-IR omab insuliinresistentsusega positiivset 

korrelatsiooni ehk siis insuliinresistentsuse tugevnedes tõuseb HOMA-IR väärtus (71, 72). 

QUICKI põhineb samadel füsioloogilistel põhimõtetel kui HOMA-IR, olles selle 

pöördlogaritm. QUICKI omab insuliinresistentsusega negatiivset korrelatsiooni ehk siis 

insuliinresistentsuse tugevnedes kahaneb QUICKI väärtus (9). 

Dünaamilisi andmeid kasutades (nt OGTT põhjal) saab arvutada kaudseid 

insuliintundlikkuse indekseid nagu Avignon, Gutt, Matsuda ning Stumvoll (9). Ülevaade 

erinevatest insuliintundlikkuse mõõtmise  meetoditest on esitatud tabelis 6.  
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Tabel 6. Insuliintundlikkuse ja insuliinresistentsuse määramise meetodid (9, 71, 68, 72). 

Otsesed mõõtmise 

meetodid 

 

HEC TIfiksatisoon = M/(G × ∆I), kus M on glükoosi realiseerimise 

määr, mis on normaliseeritud G-le. G on stabiilse keskkonna 

plasma glükoosi kontsentratsioon. ∆I on vahe paastu ja 

stabiilse keskkonna insuliini tasemete vahel.  

IST Stabiilse keskkonna plasma glükoosi väärtused pideva 

insuliini ja glükoosi infusiooni ajal koos pärsitud endogeense 

insuliini tootmisega. 

Kaudsed mõõtmise 

meetodid 

 

Minimaalne mudeli analüüs Põhineb plasma glükoosi ja insuliini mõõtmistel enne ja 180 

min pärast glükoosi ühekordset veenikaudset manustamist. 

Kogutud andmetega teostatakse minimaalne mudeli analüüs.  

OGTT Testi käigus mõõdetakse glükoosi ja insuliini 

kontsentratsiooni enne glükoosi (75 g) suukaudset 

manustamist ja 30 min, 60 min, 120 min pärast manustamist. 

OGTT mõõdab glükoosi tolerantsust, mis ei ole samaväärne 

insuliintundlikkusega.  

Surrogaatindeksid  

 Põhinevad paastuglükoosi ja paastuinsuliini mõõtmistel  

HOMA-IR HOMA-IR ={[paastuinsuliin (µU/ml)] × [paastuglükoos 

(mmol/l)]}/22,5 

QUICKI QUICKI = 1/[Log (paastuinsuliin µU/ml) + Log (paastu-

glükoos, mg/dl)] 

 Põhinevad OGTT teostatud mõõtmistel 

Matsuda indeks  Matsuda = 10 000/√ [(Gpaastu (mg/dl) × Ipaastu (mU/l)) × (Gkeskmine 

× Ikeskmine)] 

Gutti indeks [{75 000 + [(paastuglükoos – 2 h glükoos mg/dL) × 0,19 × 

kehakaal kg]}/120]/[(paastuglükoos +2 h glükoos 

mg/dL)/2]/log [(paastuinsuliin + 2h insuliin µIU/mL)/2] 

Avignoni indeks {(0,137 × [108/(paastuinsuliin µIU/mL × paastuglükoos mg/dL × 

JM)]) + [108/(2 h insuliin µIU/mL × 2 h glükoos mg/dL × 

JM)]}/2 

Stumvolli indeks 0,226 – 0032 × BMI kg/m² – 0,0000645 × 2h insuliin pmol/L – 

0,00375 × 90 min glükoos mmol/L 
JM ─ jaotuse maht; TI ─ tundlikkuse indeks 

 

2.10. HOMA-IR ja QUICKI täpsus insuliinresistentsuse hindamisel 

HOMA-IR ja QUICKI on leidnud laialdast kasutust suurtes epidemioloogilistes uuringutes, 

prospektiivsetes kliinilistes uuringutes ning üldises teadustöös. HOMA-IR ja QUICKI 

väljatöötamisel kasutati erinevaid kontsepte, kuid nad on matemaatiliselt seotud (72). Mitmed 

uuringud on hinnanud HOMA-IR-i ja QUICKI täpsust insuliintundlikkuse hindamisel ja 

leidnud, et neil on tugev korrelatsioon insuliintundlikkuse otsesel mõõtmisel põhineva 

näidikuga HEC (tabel 7) (74–79). 
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Tabel 7. HOMA-IR ja QUICKI täpsus insuliintundlikkuse hindamisel (74–79). 

Autor Valimi kirjeldus Mõõdik, millega 

korrelatsiooni 

otsiti 

Korrelatsioon otsese 

mõõdikuga 

Moura et al. (2014) Akuutse müokardi-

infarkti faasis 

olevad patsiendid 

(n = 31) 

HEC-i põhjal 

arvutatud  

tundlikkuse indeks 

HOMA-IR 2. ja 6. 

päeval r = -0,456 (p = 

0,001) 

QUICKI 2. ja 6. päeval  

r = 0,524 (p < 0,001) 

Okita et al. (2013) Insuliinravil 2. 

tüüpi diabeetikud,  

(n = 19) 

HEC (korrelatsioon 

log HOMA-IR-i ja 

log M/I vahel) 

HOMA-IR  

r = -0,753 (p = 0,002) 

Hung et al. (2011) Kroonilised 

hemodialüüsi 

patsiendid 

(n = 12) 

HEC-i põhjal 

arvutatud GRM 

HOMA-IR 

r = -0,58 (p < 0,002) 

QUICKI 

r = -0,58 (p < 0,004) 

Muniyappa et al. 

(2010) 

Aasia-India päritolu 

mehed  

(n = 70) 

HEC-i põhjal 

arvutatud  

tundlikkuse indeks 

QUICKI 

r = 0,36 (p = 0,002) 

Sarafidis et al. 

(2007) 

Hüpertensiivsed 

diabeetikud, 

kaukaasia rassist  

(n = 78) 

HEC-i põhjal 

saadud kogu keha 

GRM 

HOMA-IR 

r = -0,572 (p < 0,001) 

QUICKI 

r = 0,456 (p < 0,01) 

Oterdoom et al. 

(2005) 

Stabiilsed 

neerusiirdamise 

patsiendid  

(n = 51) 

Terve keha GRM 

jagatud seerumi 

insuliini 

kontsentratsiooniga 

(HEC-i põhjal) 

log HOMA-IR 

r2 = 0,28 (p < 0,001) 

log QUICKI 

r2 = 0,28 (p < 0,001) 

 
GRM – arvutatud glükoosi realiseerimise määr  

 

2.11. HOMA-IR ja QUICKI võimekus metaboolse sündroomi tuvastamisel 

Metaboolne sündroom on riskitegur kardiovaskulaarsete haiguste ja diabeedi tekkel. 

Metaboolne sündroom hõlmab endas tsentraalset rasvumist, glükoosi regulatsiooni häiret, tõusu 

triglütseriidide tasemes, madalat HDL-C ja kõrget vererõhu väärtust. Viimasel ajal on hakatud 

tähelepanu pöörama insuliinresistentsusele kui ühendavale tegurile metaboolse sündroomi 

patogeneesis (80). Mitmed uuringud on hinnanud insuliinresistentsuse surogaatindeksite 

läbilõikeväärtuste võimekust metaboolse sündroomi tuvastamisel. Yamada et al. (2012) leidsid, 

et Jaapani rahvastikus oli optimaalseimaks HOMA-IR läbilõikeväärtuseks 1,7. 

Läbilõikeväärtus 1,7 omas tundlikkust 73,4% ja spetsiifilisust 70,5% meestel ning tundlikkust 

81,5% ja spetsiifilisust 77,0% naistel metaboolse sündroomi tuvastamisel (81). Iraani 

täiskasvanud rahvastikus (20–77 eluaastat) oli optimaalne HOMA-IR läbilõikeväärtus 

metaboolse sündroomi tuvastamisel 1,85. Antud läbilõikeväärtus omas metaboolse sündroomi 

tuvastamisel tundlikkust 62,0% ja spetsiifilisust 68,0% (82). Korea täiskasvanud rahvastikus 
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(30–79 eluaastat) suutis metaboolset sündroomi kõige täpsemini tuvastada HOMA-IR 

läbilõikeväärtus 2,34 (tundlikkus 62,8%; spetsiifilisus 65,7%) ja QUICKI läbilõikeväärtus 0,33 

(tundlikkus 61,2%; spetsiifilisus 65,7%). Kõvera alune pindala oli sarnane (HOMA-IR: 0,672; 

QUICKI: 0,671) (83).  

 

2.12. Insuliinresistentsuse mõju haigestumusele ja suremusele 

Insuliin soodustab rasvarakkude jagunemist, parandab glükoosi haaramist rasvarakkude poolt 

ja inhibeerib adipotsüütide lipolüüsi. Insuliinresistentsuse korral häirub rasvarakkude areng 

ning süsivesikute muundumine lipiidideks ladustamise eesmärgil. See toob endaga kaasa 

glükoosi ja lipiidide ümberjagunemise üldisesse ringlusesse ning organitesse, millega kaasneb 

hüperlipideemia ja organite rasvumine (84). 

Vanemas eas on rohkem kui neli korda suurem risk haigestuda 2. tüüpi diabeeti, kui 

HOMA-IR tasemed on kõrged ning enam kui kaks korda suurem risk, kui paastuinsuliini tase 

on kõrge. (85). Eakatel indiviididel on ilmnenud seosed insuliinresistentsuse ja organismi 

süsteemse põletiku ning südame-veresoonkonna haiguste vahel (86, 87). Suuremad HOMA-IR 

väärtused on seotud keskmisest suurema üldkolesterooli, plasma triglütseriidide ja diastoolse 

vererõhu taseme ning madalamate HDL-C väärtustega (88). Mitmed uuringud on vaadelnud 

insuliinresistentsuse mõju üldsuremusele. Olemasolev tõendus näitab, et insuliinresistentsus on 

seotud kõrgema üldsuremusega (86, 88, 89). 
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3. TÖÖ EESMÄRGID 

Magistritöö eesmärk oli seada läbilõikeväärtus insuliinresistentsust kirjeldavatele surrogaat-

indeksitele, et defineerida insuliinresistentsust ning analüüsida insuliinresistentsuse seost 

elustiiliharjumustega noortel täiskasvanutel Eestis.  

 

Magistritöö alaeesmärgid olid järgmised: 

1. Seada läbilõikeväärtus insuliinresistentsuse surrogaatindeksitele HOMA-IR ja 

QUICKI, defineerimaks insuliinresistentsust 25-aastastel täiskasvanutel Eestis. 

2. Hinnata HOMA-IR ja QUICKI läbilõikeväärtuste võimekust metaboolse sündroomi 

tuvastamisel. 

3. Analüüsida insuliinresistentsuse seost toitumisharjumuste ning füüsilise aktiivsuse, 

alkoholi tarbimise ja suitsetamisega. 

4. Analüüsida insuliinresistentsuse seost antropomeetriliste näitajate, biomarkerite ja 

vererõhuga. 
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4. MATERJAL JA METOODIKA 

4.1. Valim 

Eesti Laste Isiksuse Käitumise ja Tervise Uuring (ELIKTU) on longituuduuring, mis on alguse 

saanud Euroopa Noorte Südameuuringust (ENSU). ENSU oli rahvusvaheline, mitme keskusega 

ristläbilõikeline uuring, mille peamine eesmärk oli uurida personaalsete, keskkonnast ja 

elustiilist tulenevate tegurite iseloomu, tugevust ja omavahelist koosmõju kardio-

vaskulaarsetele riskiteguritele (90). ENSU-sse planeeriti kaasata 1000 uuritavat, kellest 50% 

olid 9-aastased ja 50% 15-aastased lapsed. Vanusepiiri seadmisel võeti arvesse seksuaalset 

küpsust: 9-aastased – enne puberteediikka jõudmist; 15-aastased – puberteediea lõpus (91–93).  

Eestis oli ELIKTU valimi moodustamise piirkond Tartu linn ja Tartu maakond. Valimi 

moodustamise põhiühikuks oli kool. Uuringusse kaasati kõik Tartu maakonna ja linna koolid, 

kes andsid nõusoleku osalemiseks (54 kooli 56 koolist). Neist valiti välja 25 Tartu linna ning 

maakonna kooli, kasutades selleks suurusega võrdelise tõenäosuse meetodit ning juhuslike 

numbrite tabelit (92–94). Väljavalitud koolides kutsuti uuringus osalema kõik 9-aastased lapsed 

(3. klassi õpilased) ja 15-aastased lapsed (9. klassi õpilased) (92). Tegemist on rahvastikku 

esindava valimiga (93, 95). Uuringu läbiviimiseks saadi luba Tartu Ülikooli inimuuringute 

eetika komiteelt (95). Nii lapsevanemad kui ka lapsed andsid uuringus osalemiseks kirjaliku 

informeeritud nõusoleku (92). Valim koosneb kaukaasia päritolu uuritavatest (95). Uuringu 

esimene laine toimus aastatel 1998/99 ning selles osales kokku 1176 uuritavat; 583 9-aastast 

nooremas kohordis ja 593 15-aastast vanemas kohordis. Noorema kohordi järgnevad 

uurimislained leidsid aset 2004. aastal (n = 483, vanus = 15,6 ±0,6), 2007. aastal (n = 453, vanus 

= 18,3 ±0,5) ning 2014/15. aastal (tänaseks 437 osalenut). Vanema kohordi järgnevad 

uurimislained toimusid 2001. aastal (n = 454, hõlmab 62 lisandunud uuritavat, vanus = 18,4 

±0,7) ja 2008. aastal (n = 541, vanus = 24,7 ±0,7) (93, 95).  

Käesoleva magistritöö raames teostatud analüüs põhineb ELIKTU vanemas kohordis III 

uuringulaine käigus kogutud andmetel. ELIKTU III uuringulaine toimus 2008. aastal ning 

selles osales 541 uuritavat vanuses 25 eluaastat. Analüüsis on kasutatud 494 uuritava andmeid. 

Välja arvati rasedad naised (n = 16) ning uuritavad, kellel puudusid paastuglükoosi ja/või 

paastuinsuliini väärtused (n = 35, sh 4 rasedat). Käesoleva magistritöö autor selekteeris ja 

korrastas analüüsis kasutatud andmed ning teostas kogu andmeanalüüsi. 
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4.2. Töös kasutatud tunnused 

Ülekaalu hindamisel jaotati uuritavad nelja kaalukategooriasse: alakaal, normaalkaal, ülekaal 

ja rasvumine. KMI võib teatud juhtudel keha rasvumist ala- või ülehinnata (13, 67), seetõttu 

võeti kaalukategooria määratlemisel arvesse lisaks KMI grupile (66) vööümbermõõt (13, 66) 

(tabel 8). 

 

 Tabel 8. Uuritavate kaalukategooriasse jaotumine vastavalt KMI-le ja vööümbermõõdule  

Kaalukategooria  KMI (kg/m2)  vööümbermõõt (cm)  

alakaal < 18,5  ja ≤ 79,0 (naised); ≤ 93,0 (mehed)  

normaalkaal 18,5–25,0  ja ≤ 79,0 (naised); ≤ 93,0 (mehed) VÕI 

normaalkaal 25,0–30,0  ja ≤ 79,0 (naised); ≤ 93,0 (mehed)  

ülekaal 18,5–25,0  ja  ≥ 80,0 (naised); ≥ 94,0 (mehed) VÕI 

ülekaal 25,0–30,0  ja ≥ 80,0 (naised); ≥ 94,0 (mehed)  

rasvumine ≥ 30,0  ja  ≥ 80,0 (naised); ≥ 94,0 (mehed)  

 

Uuritavate kehapikkust ja kehakaalu mõõdeti hommikul. Pikkuse mõõtmisel kasutati 

antropomeetrit (täpsus ±0,5 cm). Kehakaalu mõõdeti tühja kõhuga, paljajalu ning kerges 

riietuses, kasutades kalibreeritud kaalusid (täpsus ±0,1 kg). Vööümbermõõtu mõõdeti 

kasutades mitte-elastset mõõdulinti. Protokolli märgiti kahe mõõtmise keskmine. KMI arvutati 

jagades kehakaal (kg) kehapikkuse ruuduga (m²). 

Insuliintundlikkuse hindamiseks kasutati paastuglükoosil ja paastuinsuliinil põhinevaid 

surrogaatindekseid. HOMA-IR arvutati kasutades valemit  

{[paastuinsuliin (mU/l)] × [paastuglükoos (mmol/l)]}/22,5 

ning QUICKI arvutati kasutades valemit 

1/[Log (paastuinsuliin mU/l) + Log (paastuglükoos, mmol/l)] 

Insuliinresistentsuse läbilõikeväärtuse seadmisel kasutati HOMA-IR ülemist kvartiili ja 

QUICKI alumist kvartiili. Sarnast kvartiilidepõhist määratlust on kasutatud ka varem nii Eestis 

(6) kui ka teiste rahvastike uurimisel (82, 96, 97, 83).  

Vereanalüüsid insuliini, glükoosi, triglütseriidide, üldkolesterooli, HDL-C ja LDL-C jaoks 

võeti hommikul pärast 10–12 h paastumist antekubitaalsest veenist.  

Metaboolse sündroomi defineerimisel kasutati kohandatud IDF definitsiooni, mille järgi 

on indiviidil metaboolne sündroom juhul kui tal on kolm alljärgnevat tegurit viiest (8, 80): 

 

 tsentraalne rasvumine: vööümbermõõt ≥ 94 cm meestel või ≥ 80 cm naistel;  

 triglütseriidide taseme tõus: ≥ 1,7 mmol/l; 

 HDL-C taseme langus: < 1,03 mmol/l (mehed) või < 1,29 mmol/l (naised) või vastavate 

ravimite tarvitamine; 
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 vererõhu tõus: ≥ 130 mmHg (süstoolne) või ≥ 85 mmHg (diastoolne) või hüpertensiooni 

ravi; 

 paastuglükoosi taseme tõus: ≥ 5,6 mmol/l või eelnevalt diagnoositud 2. tüüpi diabeet.  

Nii süstoolset kui ka diastoolset vererõhku mõõdeti viis korda. Analüüsis on kasutatud 

viie mõõtmise keskmist väärtust.  

Toitumise hindamisel kasutati 72-tunni toidupäevikut koos toiduintervjuuga. 

Uuringupäevale eelnenud nädalal paluti uuritavatel täita 72-tunni toidupäevik (kaks tööpäeva 

ja üks puhkepäev) tarbitud toitude ja jookide kohta koos toitude iseloomustuse ja kogustega. 

Uuringu päeval kasutati toiduintervjuu meetodit, mille käigus täpsustati kodus täidetud päeviku 

andmeid, kasutades spetsiaalset pildimaterjali (98). Vajadusel täiendati kogutud andmeid.  

Lisaks täitsid uuritavad toitumise sagedusküsimustiku, millega hinnati teatud 

toidugruppide ja toiduainete tarbimise sagedust. Sagedusküsimustiku vastusevariandid 

kodeeriti magistritöö andmeanalüüsiks järgmiselt: 

 mitte kunagi või harva: sagedusküsimustiku vastusevariandid „mitte kunagi“ ja „väga 

harva (1─2 päeval kuus)“ 

 mõnikord: sagedusküsimustiku vastusevariandid „harva (1 päeval nädalas)“ ja 

„mõnikord (2─4 päeval nädalas)“ 

 tihti: sagedusküsimustiku vastusevariandid „tihti (5–6 päeval nädalas)“ 

 iga päev: sagedusküsimustiku vastusevariandid „iga päev 1 kord päevas“ ja „iga päev 

rohkem kui kord päevas“ 

Makrotoitainete soovituslik osakaal päevasest tarbitavast toiduenergiast kodeeriti 

magistritöös järgmiselt: 

 Valgud: alatarbimine (< 10 E%), normtarbimine (10–20 E%), ületarbimine (> 20 E%) 

 Rasvad: alatarbimine (< 25 E%), normtarbimine (25–35 E%), ületarbimine (> 35 E%) 

 Süsivesikud: alatarbimine (< 50 E%), normtarbimine (50–60 E%), ületarbimine (> 60 

E%) 

 Küllastunud rasvhapped: normtarbimine (≤ 10 E%), ületarbimine (> 10 E%) 

 Monoküllastumata rasvhapped: alatarbimine (< 10 E%), normtarbimine (10–20 E%), 

ületarbimine (> 20 E%) 

 Polüküllastumata rasvhapped: alatarbimine (< 5 E%), normtarbimine (5–10 E%), 

ületarbimine (> 10 E%) 

 Kiudained: alatarbimine (< 25 grammi/ööpäevas), normtarbimine (≥ 25 grammi/öö-

päevas) 
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Kategooriatesse jagamisel võeti aluseks „Põhjamaade toitumissoovitused 2012“ (13) ja 

Eesti toitumissoovituste uuendamise töörühma koosolekute otsused (15). 

Alkoholi tarbimise hindamiseks kasutati viimase 30 päeva jooksul alkoholi tarbimise 

sagedust, mis kodeeriti andmete analüüsiks nelja gruppi: 1) mitte üldse („üldse mitte“); 2) 

harva (“ühe korra“ ja „kokku 2–3 korda“); 3) tihti („1–2 korda nädalas“ ja „3–4 korda 

nädalas“); 4) väga tihti („5–6 korda nädalas“ ja „iga päev“).  

Suitsetamise hindamiseks kasutati viimase 12 kuu suitsetamise sagedust. Andmed 

kodeeriti analüüsiks kolme gruppi: 1) mitte üldse („üldse mitte“); 2) mõnikord („mõned 

korrad aastas“ ja „1–2 korda kuus“ ja „1–2 korda nädalas“); 3) tihti (“peaaegu iga päev“ ja „iga 

päev“).  

Füüsilise aktiivsuse hindamiseks kasutati liikumisaktiivsuse küsimustiku esimest 

küsimust: „Mitmel päeval eelmise nädala jooksul tegelesite liikumisega, mis pani Teid 

higistama ja/või hingeldama, kokku vähemalt 30 minutit või rohkem päevas?“ Andmed 

kodeeriti analüüsiks järgmiselt: 1) mitte üldse (0 korda nädalas), 2) harva (1–2 korda nädalas), 

3) sageli (3–4 korda nädalas), 4) tihti (5–7 korda nädalas).  

 

4.3. Andmeanalüüs 

Insuliintundlike ja -resistentsete indiviidide antropomeetriliste näitajate, biomarkerite, päevase 

energiatarbimise ning toitainete tarbimise ja selle osakaalu päevasest toiduenergiast väärtuste 

esitamisel kasutati mediaani ja kvartiilide vahet (IQR, interquartile range). Antud tunnuste 

keskmiste võrdlemiseks kasutati Mann-Whitney U-testi. Hindamaks HOMA-IR ja QUICKI-IR 

läbilõikeväärtuste võimekust tuvastada metaboolset sündroomi, kasutati suhteliste 

töökarakteristikute kõverat (ROC, receiver operating characteristic) ja kõvera alust pindala 

(AUC, area under curve).  

Toiduainete tarbimise sageduse, toitainete soovitusliku tarbimise, soo, füüsilise aktiivsuse 

ning alkoholi tarbimise ja suitsetamise kirjeldamiseks kasutati sagedustabeleid ning erinevuste 

võrdlemiseks insuliintundlike ja -resistentsete isikute vahel Fisheri täpset testi.  

Seose hindamiseks insuliinresistentsuse ja elustiilist tulenevate tegurite vahel kasutati 

logistilist regressioonanalüüsi. Esmalt analüüsiti tegureid ühekaupa, kuid kuna 

insuliinresistentsus on tugevasti mõjutatud soost ja kaalugrupist, kohandati mudel nendele 

tunnustele. Seose leidmiseks insuliinresistentsuse ning toidu- ja toitainete tarbimise vahel 

kasutati mitmest logistilist regressioonanalüüsi. Toidu- ja toitained paigutati eraldi mudelitesse. 

Mudeli koostamisel kasutati sammuviisilist (Stepwise) meetodit, mille käigus otsustab 

statistikaprogramm olulisuse tõenäosuse järgi, milliseid tunnuseid mudelisse lisada. Tunnuseid, 
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mis olid soole ja kaalugrupile kohandatud mudelis olulised, prooviti käsitsi lisada 

sammuviisilise regressiooni meetodil koostatud mudelisse. Kirjeldavate tunnuste 

multikollineaarsust kontrolliti varieeruvusindeksi (VIF, variance inflation factor) kaudu. 

Kõikide kirjeldavate tunnuste VIF-id jäid < 2, mis viitab, et kollineaarsusega antud mudelis 

probleemi ei ole. Seega võime kõiki kirjeldavaid tunnuseid ühes mudelis kasutada, ilma et 

nende omavaheline seos mõjutaks tulemust. Töös on esitatud šansside suhe ja 95% 

usaldusintervall (CI, confidence interval). Andmeanalüüsis ja jooniste tegemiseks kasutati 

statistikaprogrammi Stata 13.0. 
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5. TULEMUSED 

5.1. Valimi kirjeldus 

Magistritöö analüüsis on kasutatud 494 uuritava andmeid, kellest 219 (44,3%) olid mehed ja 

275 (55,7%) olid naised. Uuritavate keskmine vanus oli 25 eluaastat (IQR 24–25). 

Uuringurahvastikku iseloomustavad tunnused (mediaan, IQR) on esitatud tabelis 9.  

 

Tabel 9. Uuringurahvastikku iseloomustavad tunnused, ELIKTU (2008) III laine. Esitatud on 

mediaan (IQR) 

 Mehed Naised 

Tunnus Mediaan (IQR)  Mediaan (IQR) 

Vanus (aastat) 25  (24–25) 25 (24–25) 

Pikkus (cm) 181 (177,35–185,25) 168,28 (163,85–171,90) 

Kehakaal (kg) 80,65 (73,50–90,20) 61,00 (55,45–67,70) 

KMI (kg/m²) 24,63 (22,74–27,12) 21,60 (19,79–23,63) 

Vööümber- 

mõõt (cm) 

85,50 (79,40–92,00) 71,50 (68,00–77,00) 

Puusaümbermõõt (cm) 100,90 (96,00–106,10) 96,00 (91,50–101,00) 

Vöö/puusa suhe  0,85 (0,82–0,89) 0,76 (0,72–0,80) 

CRV (mg/L) 0,59 (0,31–1,42) 0,64 (0,26–1,83) 

Üldkolesterool 

(mmol/L) 

4,50 (4,10–5,00) 4,50  (4,00–4,90) 

HDL-C (mmol/L) 1,21 (1,03–1,36) 1,55 (1,34–1,80) 

LDL-C (mmol/L) 2,91  (2,43–3,38) 2,52 (2,14–3,03) 

Triglütseriidid 

(mmol/L) 

1,06 (0,82–1,41) 0,87 (0,67–1,17) 

Paastuglükoos 

(mmol/L) 

5,10 (4,80–5,50) 4,80 (4,50–5,10) 

Paastuinsuliin (mU/L) 5,42 (3,81–8,71) 5,11 (3,40–7,49) 

Süstoolne vererõhk 

(mmHg) 

128,00 (118,60–136,40) 108,60 (102,40–116,60) 

Diastoolne vererõhk 

(mmHg) 

69,60 (63,00–75,40) 65,10 (59,20–71,20) 

 

 

5.2. Uuritavate kaalukategooria, insuliinresistentsuse ja metaboolse sündroomi 

esinemine 

Uuritavatest 34 (6,9%) olid alakaalulised, 356 (72,2%) normaalkaalulised, 63 (12,8%) 

ülekaalulised ja 40 (8,1%) rasvunud. Ülekaalulisi oli rohkem naiste seas, kuid rasvunuid meeste 

seas (tabel 10). 
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Tabel 10. Uuritavate jaotumine kaalukategooriatesse soo järgi, ELIKTU (2008) III laine. 

Esitatud on absoluutarv (n) ja osakaal (%) 

Tunnus Mehed  Naised  Kokku  

Alakaal  1 (2,9) 33 (97,1) 34 (100,0) 

Normaalkaal  170 (47,7) 186 (52,3) 356 (100,0) 

Ülekaal  27 (42,9) 36 (57,1) 63 (100,0) 

Rasvumine  21 (52,5) 19 (47,5) 40 (100,0) 

 

Insuliinresistentsuse määramiseks kasutati valimi HOMA-IR ülemise kvartiili väärtust 

1,80 ja QUICKI alumise kvartiili väärtust 0,62. Seega insuliinresistentseks defineeriti inimesed, 

kelle HOMA-IR väärtus oli ≥ 1,80 või QUICKI väärtus ≤ 0,62. Antud valimis oli 

insuliinresistentseid rohkem meeste seas (tabel 11).  

 

Tabel 11. 25 a. uuritavate jaotumine kategooriatesse HOMA-IR, QUICKI ja soo järgi, ELIKTU 

(2008) III laine. Esitatud on absoluutarv (n) ja osakaal (%) 

Tunnus Mehed  Naised  Kokku  

HOMA-IR    

Insuliintundlikud  150 (40,5) 220 (59,5) 370 (100,0) 

Insuliinresistentsed 69 (55,6) 55 (44,4) 124 (100,0) 

QUICKI    

Insuliintundlikud  150 (40,3) 222 (59,7) 372 (100,0) 

Insuliinresistentsed 69 (56,6) 53 (43,4) 122 (100,0) 

 

Metaboolset sündroomi esines 32 (6,5%) uuritaval. Nendest 23 (71,9%) olid mehed ja 9 

(28,1%) naised. 23 (71,9%) uuritavat olid nii insuliinresistentsed (HOMA-IR/QUICKI) kui ka 

metaboolse sündroomiga. Insuliinresistentsetel indiviididel oli suurem šanss metaboolseks 

sündroomiks nii HOMA-IR (OR 9,13; 95% CI 4,10─20,36) kui ka QUICKI (OR 9,37; 95% CI 

4,20─20,90) insuliinresistentsuse definitsiooni järgi. Seos jäi püsima ka pärast kohandamist 

soole (HOMA-IR: OR 8,16; 95% CI 3,63─18,35; QUICKI: OR 8,30; 95% CI 3,69─18,67). 

 

5.3. Surrogaatindeksite HOMA-IR ja QUICKI läbilõikeväärtuste võimekus 

metaboolse sündroomi tuvastamisel 

Metaboolse sündroomi tuvastamisel omas HOMA-IR läbilõikeväärtus 1,80 tundlikkust 71,9% 

ja spetsiifilisust 78,1% ning QUICKI läbilõikeväärtus 0,62 tundlikkust 71,9% ja spetsiifilisust 

78,6%. HOMA-IR (AUC 0,750) ja QUICKI (AUC 0,752) suutsid metaboolset sündroomi 

sarnase täpsusega tuvastada ning kõvera alla jääv pindala oluliselt ei erinenud (p = 0,157) 

(joonis 1). 
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Joonis 1. HOMA-IR (vasakul) ja QUICKI (paremal), võimekus tuvastada metaboolset 

sündroomi 25 a. vanuserühmas, ELIKTU (2008) III laine 

 

 

5.4. Insuliinresistentsuse seos antropomeetriliste näitajate, biomarkerite ja toitainete 

keskmise tarbimisega 

Insuliinresistentsed indiviidid, defineerituna nii HOMA-IR kui ka QUICKI järgi, olid võrreldes 

insuliintundlike indiviididega statistiliselt oluliselt suurema keskmise pikkuse, kehakaalu, vöö- 

ja puusa ümbermõõdu ning vöö ja puusaümbermõõdu suhtega. Insuliinresistentsetel uuritavatel 

olid oluliselt kõrgemad näitajad C-reaktiivse valgu (CRV), üldkolesterooli, LDL-C, 

triglütseriidide, paastuglükoosi ja paastuinsuliini osas. HDL-C oli insuliinresistentsetel 

uuritavatel oluliselt madalam võrreldes insuliintundlike indiviididega. Nii keskmine süstoolne 

kui ka diastoolne vererõhk olid insuliinresistentsete rühmas oluliselt kõrgemad (tabel 12 ja tabel 

13). 

Päevane keskmine toiduenergia (kcal) tarbimine oli insuliintundlike ja insuliinresistentsete 

seas sarnane. Valkude, rasvade ja süsivesikute päevane keskmine tarbimine (g/päevas) ja 

keskmine tarbimise osakaal päevasest toiduenergiast (E%) ei erinenud insuliintundlike ja 

insuliinresistentsete rühmas. Samuti ei ilmnenud olulisi erinevusi teiste uuritud toitainete 

keskmise tarbimise vahel insuliintundlike ja insuliinresistentsete seas (tabel 12 ja tabel 13). 
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Tabel 12. 25 a. uuritavate antropomeetrilised näitajad, biomarkerid, vererõhk ning toitainete 

tarbimine HOMA-IR järgi, ELIKTU (2008) III laine. Esitatud on mediaan (IQR) 

Tunnus Insuliintundlikud 

(n=370) 

Insuliinresistentsed  

(n=124) 

p  

Antropomeetria n=493     

Pikkus (cm)  173,07  (167,30–180,50) 176,25  (167,30–182,80)    0,045 

Kaal (kg)  66,63  (58,25–77,40) 80,40  (67,90–94,40) < 0,001 

KMI (kg/m2)  22,24 (20,35–24,51) 25,44  (22,77–29,84) < 0,001 

Vööümbermõõt 

(cm)  

75,50  (69,50–83,00) 88,00  (77,40–96,90) < 0,001 

Puusaümbermõõt 

(cm)  

96,50  (92,00–101,50) 103,00  (97,00–110,00) < 0,001 

Vöö/puusa suhe 0,79  (0,74–0,84) 0,85  (0,80–0,90) < 0,001 

Biomarkerid n=494     

CRV (mg/L) 0,56  (0,25–1,46) 0,88  (0,39–2,20)    0,002 

Üldkolesterool 

(mmol/L) 

4,40  (4,00–4,90) 4,70  (4,20–5,20)    0,003 

HDL-C (mmol/L) 1,42  (1,20–1,70) 1,25  (1,02–1,48) < 0,001 

LDL-C (mmol/L) 2,62  (2,20–3,12) 2,91  (2,40–3,51) < 0,001 

Triglütseriidid 

(mmol/L) 

0,88  (0,69–1,13) 1,23  (0,91–1,57) < 0,001 

Paastuglükoos 

(mmol/L) 

4,90  (4,60–5,20) 5,20  (4,95–5,60) < 0,001 

Paastuinsuliin 

(mU/L) 

4,32  (3,07–5,73) 10,50  (8,77–13,05) < 0,001 

Vererõhk n=493      

Süstoolne 

vererõhk (mmHg)  

113,60  (104,20–126,80) 121,80  (112,00–133,20) < 0,001 

Diastoolne 

vererõhk (mmHg) 

65,80  (60,00–72,40) 69,60  (64,40–75,20) < 0,001 

Toitumine n=491     

Päevane energia 

(kcal)  

1955,00  (1560,00–

2425,00) 

2090,00  (1590,00–

2640,00) 

  0,219 

Valgud (g) 72,25  (58,00–95,75) 71,90  (57,80–96,20)   0,826 

Rasvad (g) 76,40  (55,60–96,90) 79,10  (58,50–110,00)   0,237 

Süsivesikud (g) 232,00  (184,50–295,00) 249,00  (185,00–319,00)   0,212 

Valgud (E%)  15,10  (13,30–17,10) 14,80  (13,30–15,90)   0,145 

Rasvad (E%)  34,60  (30,50–38,00) 35,10  (30,40–39,20)   0,462 

Süsivesikud (E%) 47,45  (43,05–52,80) 48,20  (43,10–53,50)   0,499 

KRH (g)  29,40  (21,25–39,75) 31,40  (22,30–42,70)   0,175 

MKRH (g)  27,65  (20,25–37,05) 29,60  (20,40–42,80)   0,138 

PKRH (g)  12,00  (9,04–16,85) 12,80  (8,94–17,70)   0,358 

TransRH (g)  0,29  (0,16–0,57) 0,40  (0,16–0,66)   0,181 

KRH (E%)  13,40  (11,60–15,40) 13,70  (11,70–15,40)   0,521 

MKRH (E%)  12,70  (10,90–14,45) 13,10  (11,10–15,00)   0,295 

PKRH (E%)  5,65  (4,69–6,78) 5,52  (4,72–6,70)   0,656 

Sahharoos (E%)  9,86  (7,19–12,85) 9,72  (6,54–12,94)   0,973 

Fruktoos (E%)  3,03  (1,83–4,58) 2,85  (1,75–4,15)   0,406 

Kiudained (g)  15,30  (11,20–20,65) 16,30  (12,00–21,90)   0,356 
E% ─ osakaal päevasest toiduenergiast; KRH ─ küllastunud rasvhapped; MKRH ─ monoküllastumata 

rasvhapped; PKRH ─ polüküllastumata rasvhapped 

 



32 
 

Tabel 13. 25 a. uuritavate antorpomeetrilised näitajad, biomarkerid, vererõhk ning toitainete 

tarbimine QUICKI järgi, ELIKTU (2008) III laine. Esitatud on mediaan (IQR) 

Tunnus Insuliintundlikud  

(n=372) 

Insuliinresistentsed 

(n=122) 

p  

Antropomeetria n=493     

Pikkus (cm)  173,05  (167,20–180,45) 176,25  (165,50–182,80)   0,020 

Kaal (kg)  66,38  (58,17–77,35) 80,70  (69,00–94,40) < 0,001 

KMI (kg/m2)  22,24  (20,34–24,50) 25,64  (22,79–29,84) < 0,001 

Vööümbermõõt 

(cm)  

75,50  (69,50–83,00) 88,00  (79,00–96,90) < 0,001 

Puusaümbermõõt 

(cm)  

96,50  (92,00–101,50) 103,10  (98,00–110,00) < 0,001 

Vöö/puusa suhe  0,79  (0,74–0,84) 0,85  (0,80–0,90) < 0,001 

Biomarkerid n=494     

CRV (mg/L) 0,56  (0,26–1,45) 0,91  (0,39–2,23)   0,001 

Üldkolesterool 

(mmol/L) 

4,40  (4,00–4,90) 4,70  (4,20–5,20)   0,006 

HDL-C (mmol/L) 1,42  (1,20–1,69) 1,25  (1,01–1,47) < 0,001 

LDL-C (mmol/L) 2,62  (2,20–3,13) 2,87  (2,39–3,46) < 0,001 

Triglütseriidid 

(mmol/L) 

0,88  (0,69–1,13) 1,25  (0,92–1,58) < 0,001 

Paastuglükoos 

(mmol/L) 

4,90  (4,60–5,20) 5,20  (5,00–5,60) < 0,001 

Paastuinsuliin 

(mU/L) 

4,37  (3,07–5,76) 10,55  (8,82–13,10) < 0,001 

Vererõhk n=493     

Süstoolne vererõhk 

(mmHg)  

113,60  (104,20–126,70) 121,80  (112,60–133,20) < 0,001 

Diastoolne 

vererõhk (mmHg) 

65,80  (60,10–72,60) 69,60  (64,40–75,20)   0,002 

Toitumine n=491     

Päevane energia 

(kcal)  

1950,00  (1560,00–

2420,00) 

2100,0

0  

(1610,00–

2640,00) 

  0,123 

Valgud (g) 72,05  (57,80–95,70) 73,40  (58,20–96,20)   0,606 

Rasvad (g) 76,30  (55,50–96,70) 80,50  (59,30–110,00)   0,156 

Süsivesikud (g) 232,00  (184,00–295,00) 249,00  (189,00–319,00)   0,116 

Valgud (E%)  15,10  (13,30–17,10) 14,80  (13,30–15,80)   0,115 

Rasvad (E%)  34,60  (30,50–38,20) 35,10  (30,40–39,00)   0,633 

Süsivesikud (E%)  47,35  (43,00–52,80) 48,20  (43,40–53,50)   0,373 

KRH (g)  29,35  (21,20–39,70) 31,80  (22,40–42,70)   0,119 

MKRH (g)  27,60  (20,20–37,00) 31,70  (21,20–42,80)   0,084 

PKRH (g)  11,95  (9,03–16,80) 13,50  (9,05–17,70)   0,259 

TransRH (g)  0,29  (0,16–0,57) 0,40  (0,16–0,66)   0,190 

KRH (E%)  13,40  (11,60–15,40) 13,70  (11,70–15,30)   0,707 

MKRH (E%)  12,70 (10,90–14,50) 13,00  (11,10–15,00)   0,372 

PKRH (E%)  5,66  (4,69–6,79) 5,48  (4,72–6,59)   0,503 

Sahharoos (E%)  9,84  (7,20–12,84) 9,85  (6,54–12,94)   0,981 

Fruktoos (E%)  3,03  (1,82–4,58) 2,85  (1,77–4,15)   0,408 

Kiudained (g) n 15,25  (11,20–20,60) 16,40  (12,10–21,90)   0,278 
E% ─ osakaal päevasest toiduenergiast; KRH ─ küllastunud rasvhapped; MKRH ─ monoküllastumata 

rasvhapped; PKRH ─ polüküllastumata rasvhapped 
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5.5. Insuliinresistentsuse seos toiduainete tarbimise sageduse, alkoholi tarbimise ja 

suitsetamisega 

Tervisliku toitumismustri juurde kuuluvate toiduainete nagu täisteraviljatooted, köögiviljad, 

puuviljad ja marjad ning kala tarbimise sagedus oli insuliintundlike ja insuliinresistentsete 

indiviidide seas sarnane nii HOMA-IR kui ka QUICKI kasutamise korral insuliinresistentsuse 

hindamisel. Samuti ei esinenud olulisi erinevusi ebatervisliku toitumismustri hulka kuuluvate 

toiduainete (saiakesed, hamburger, liha, maiustused, karastusjoogid) tarbimise sageduse osas 

insuliintundlikke ja -resistentsete vahel (tabel 14 ja tabel 15).  

Soole ja kaalugrupile kohandatud logistiline regressioonanalüüs näitas, et nii HOMA-IR 

kui ka QUICKI rühmas oli makarone mõnikord (1-4 korral nädalas) ja karastusjooke tihti (5─6 

korral nädalas) tarbijatel väiksem šanss insuliinresistentsuseks, võrreldes mitte kunagi või harva 

tarbijatega (p < 0,05). Ainult QUICKI rühmas oli näha väiksemat insuliinresistentsuse šanssi 

mõnikord saiakesi tarbijatel (OR 0,57; 95% CI 0,33–0,98) võrreldes mitte kunagi või harva 

tarbijatega (tabel 16).  

Käesolevas uuringus tarbis 0,6% (n = 3) uuritavatest igapäevaselt alkoholi, 3–6 korda 

nädalas tarbis alkoholi 11,6% uuritavatest (n = 56) ning 10,6% (n = 51) ei tarvitanud alkoholi 

üldse. Enamasti tarbiti alkoholi 1 kord kuus (14,8%; n = 71), 2–3 korda kuus (33,3%; n = 160) 

ja 1–2 korda nädalas (29,1%; n = 140). Alkoholi tarbimise sagedus ei erinenud insuliintundlike 

ja insuliinresistentsete uuritavate vahel (tabel 14 ja tabel 15). Alkoholi tarbimise sagedus ei 

mõjutanud insuliinresistentsuse šanssi (tabel 16). Uuritavatest 40,3% (n = 173) ei suitsetanud 

12 kuu jooksul kordagi. Igapäevaselt suitsetasid 24,9% (n = 107) uuritavatest. Puudusid olulised 

erinevused insuliintundlike ja -resistentsete suitsetamise sageduses (tabel 14 ja tabel 15). 

Suitsetamise sagedus ei mõjutanud insuliinresistentsuse šanssi (tabel 16). 
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Tabel 14. HOMA-IR seos toiduainete tarbimise sagedusega 25 a. vanuserühmas, ELIKTU (2008) III laine. Esitatud on tarbimise sagedus absoluutarvu 

(n) ja osakaaluna (%) 

Toiduaine Insuliintundlikud  Insuliinresistentsed   

 Mitte kunagi 

või harva  

Mõnikord  Tihti  Iga päev  Mitte kunagi 

või harva 

Mõnikord Tihti Iga päev p 

Teravili n=489 2 (0,6) 65 (17,7) 76 (20,7) 224 (61,0) 2 (1,6) 23 (18,9) 26 (21,3) 71 (58,2) 0,608 

Täistera n=491 56 (15,2) 148 (40,1) 51 (13,8) 114 (30,9) 25 (20,5) 53 (43,5) 17 (13,9) 27 (22,1) 0,225 

Makaronid n=492 59 (16,0) 292 (79,1) 15 (4,1) 3 (0,8) 26 (21,2) 85 (69,1) 10 (8,1) 2 (1,6) 0,076 

Saiakesed n=492 73 (19,8) 254 (68,8) 28 (7,6) 14 (3,8) 33 (26,8) 70 (56,9) 15 (12,2) 5 (4,1) 0,086 

Hamburger 

n=492 

262 (71,0) 104 (28,2) 3 (0,8)  –  84 (68,3) 38 (30,9) 1 (0,8)  –  0,816 

Köögivili n=492 11 (3,0) 182 (49,3) 99 (26,8) 77 (20,9) 5 (4,1) 67 (54,4) 35 (28,5) 16 (13,0) 0,242 

Kartul n=489 23 (6,3) 218 (59,4) 103 (28,0) 23 (6,3) 6 (4,9) 75 (61,5) 30 (24,6) 11 (9,0) 0,631 

Puuviljad n=490 11 (3,0) 200 (54,3) 78 (21,2) 79 (21,5) 8 (6,6) 69 (56,6) 28 (22,9) 17 (13,9) 0,114 

Mahl n=490 42 (11,4) 195 (53,0) 72 (19,6) 59 (16,0) 10 (8,2) 67 (54,9) 30 (24,6) 15 (12,3) 0,427 

PT n=489 4 (1,1) 84 (22,9) 97 (26,4) 182 (49,6) 3 (2,5) 32 (26,2) 35 (28,7) 52 (42,6) 0,388 

Magus PT n=489 67 (18,2) 220 (60,0) 55 (15,0) 25 (6,8) 24 (19,7) 78 (63,9) 13 (10,7) 7 (5,7) 0,655 

Liha n=489 2 (0,5) 81 (22,1) 119 (32,4) 165 (45,0) 2 (1,7) 32 (26,2) 31 (25,4) 57 (46,7) 0,257 

Kala n=490 120 (32,6) 231 (62,8) 17 (4,6)  –  35 (28,7) 85 (69,7) 2 (1,6)  –  0,227 

Muna n=489 101 (27,5) 253 (68,9) 12 (3,3) 1 (0,3) 25 (20,5) 93 (76,2) 3 (2,5) 1 (0,8) 0,278 

Maiustused 

n=489 

32 (8,7) 184 (50,3) 75 (20,5) 75 (20,5) 14 (11,4) 57 (46,3) 25 (20,3) 27 (22,0) 0,760 

Või n=490 36 (9,8) 129 (35,2) 67 (18,2) 135 (36,8) 10 (8,1) 51 (41,5) 22 (17,9) 40 (32,5) 0,643 

KarastusJ n=490 184 (50,2) 144 (39,2) 25 (6,8) 14 (3,8) 53 (43,1) 60 (48,8) 3 (2,4) 7 (5,7) 0,072 

 Mitte üldse Harva  Tihti  Väga tihti Mitte üldse Harva  Tihti  Väga tihti p 

Kahjulikud harjumused         

Alkohol3 n=481 37 (10,2) 171 (47,4) 141 (39,1) 12 (3,3) 14 (11,6) 60 (50,0) 41 (34,2) 5 (4,2) 0,754 

 Mitte üldse  Mõnikord  Tihti  Mitte üldse  Mõnikord  Tihti   

Suits4 n=429 131 (40,7) 72 (22,4) 119 (36,9)  42 (39,2) 19 (17,8) 46 (43,0)  0,467 

PT ─ piimatoode; KarastusJ ─ karastusjook; 3Viimase 30 päeva jooksul; 4Viimase 12 kuu jooksul 
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Tabel 15. QUICKI seos toiduainete tarbimise sagedusega 25 a. vanuserühmas, ELIKTU (2008) III laine. Esitatud on tarbimise sagedus absoluutarvu 

(n) ja osakaaluna (%) 

Toiduaine Insuliintundlikud  Insuliinresistentsed   

 Mitte kunagi 

või harva 

Mõnikord Tihti Iga päev Mitte kunagi 

või harva 

Mõnikord Tihti Iga päev p 

Teravili n=489 2 (0,5) 66 (17,9) 76 (20,6) 225 (61,0) 2 (1,7) 22 (18,3) 26 (21,7) 70 (58,3) 0,618 

Täistera n=491 56 (15,1) 149 (40,2) 51 (13,7) 115 (31,0) 25 (20,8) 52 (43,3) 17 (14,2) 26 (21,7) 0,179 

Makaronid n=492 60 (16,2) 292 (78,7) 16 (4,3) 3 (0,8) 25 (20,7) 85 (70,2) 9 (7,4) 2 (1,7) 0,167 

Saiakesed n=492 73 (19,7) 256 (69,0) 28 (7,5) 14 (3,8) 33 (27,3) 68 (56,2) 15 (12,4) 5 (4,1) 0,061 

Hamburger 

n=492 

264 (71,2) 104 (28,0) 3 (0,8)  –  82 (67,8) 38 (31,4) 1 (0,8)  –  0,783 

Köögivili n=492 11 (3,0) 183 (49,3) 100 (27,0) 77 (20,7) 5 (4,1) 66 (54,6) 34 (28,1) 16 (13,2) 0,270 

Kartul n=489 23 (6,2) 220 (59,6) 103 (28,0) 23 (6,2) 6 (5,0) 73 (60,8) 30 (25,0) 11 (9,2) 0,655 

Puuviljad n=490 11 (2,9) 201 (54,3) 79 (21,4) 79 (21,4) 8 (6,7) 68 (56,6) 27 (22,5) 17 (14,2) 0,125 

Mahl n=490 42 (11,3) 197 (53,2) 72 (19,5) 59 (16,0) 10 (8,3) 65 (54,2) 30 (25,0) 15 (12,5) 0,438 

PT n=489 4 (1,1) 85 (23,0) 98 (26,6) 182 (49,3) 3 (2,6) 31 (25,8) 34 (28,3) 52 (43,3) 0,450 

Magus PT n=489 67 (18,1) 222 (60,2) 55 (14,9) 25 (6,8) 24 (20,0) 76 (63,4) 13 (10,8) 7 (5,8) 0,703 

Liha n=489 2 (0,6) 82 (22,2) 120 (32,5) 165 (44,7) 2 (1,7) 31 (25,8) 30 (25,0) 57 (47,5) 0,236 

Kala n=490 121 (32,7) 232 (62,7) 17 (4,6)  –  34 (28,3) 84 (70,0) 2 (1,7)  –  0,217 

Muna n=489 102 (27,6) 254 (68,8) 12 (3,3) 1 (0,3) 24 (20,0) 92 (76,7) 3 (2,5) 1 (0,8) 0,231 

Maiustused 

n=489 

32 (8,6) 184 (50,0) 76 (20,7) 76 (20,7) 14 (11,6) 57 (47,1) 24 (19,8) 26 (21,5) 0,782 

Või n=490 36 (9,8) 130 (35,2) 67 (18,1) 136 (36,9) 10 (8,3) 50 (41,3) 22 (18,2) 39 (32,2) 0,652 

KarastusJ n=490 185 (50,1) 145 (39,3) 25 (6,8) 14 (3,8) 52 (43,0) 59 (48,7) 3 (2,5) 7 (5,8) 0,076 

Kahjulikud harjumused         

 Mitte üldse Harva  Tihti  Väga tihti Mitte üldse Harva  Tihti  Väga tihti p 

Alkohol3 n=481 37 (10,2) 172 (47,4) 142 (39,1) 12 (3,3) 14 (11,6) 59 (50,0) 40 (34,2) 5 (4,2) 0,714 

 Mitte üldse  Mõnikord  Tihti  Mitte üldse  Mõnikord  Tihti   

Suits4 n=429 132 (40,7) 72 (22,2) 120 (37,1)  41 (39,0) 19 (18,1) 45 (42,9)  0,511 
PT ─ piimatoode; KarastusJ ─ karastusjook; 3Viimase 30 päeva jooksul; 4Viimase 12 kuu jooksul 
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Tabel 16. HOMA-IR ja QUICKI šansisuhted (OR) ja usaldusvahemikud (95% CI) sõltuvalt füüsilisest aktiivsusest, toidu- ja toitainete tarbimisest ning kahjulikest 

harjumustest 25 a. vanuserühmas, ELIKTU (2008) III laine. OR on kohandatud soole ja kaalugrupile 

Tunnus HOMA-IR (95% 

CI)  

QUICKI (95% CI)  

 

Tunnus HOMA-IR (95% 

CI)  

QUICKI (95% CI) 

 

Füüsiline aktiivsus   Kiudained (g)   

30 min/päevas   Normtarbimine 1 1 

Mitte üldse  1 1 Alatarbimine 0,86 (0,45–1,63) 0,84 (0,44–1,61) 

1–2 × nädalas 0,38 (0,22–0,65) 0,40 (0,23–0,69) Toiduained   

3–4 × nädalas 0,34 (0,18–0,65) 0,36 (0,19–0,69) Teravili   

5–7 × nädalas 0,38 (0,14– 1,03) 0,40 (0,14–1,10) Mitte kunagi või harva 1 1 

Toitained   Mõnikord 0,58 (0,07–5,06) 0,55 (0,06–4,92) 

Valgud (E%)   Tihti 0,51 (0,06–4,42) 0,52 (0,06–4,58) 

Normtarbimine  1 1 Iga päev 0,56 (0,07–4,71) 0,56 (0,07–4,79) 

Alatarbimine 1,78 (0,44–7,24) 1,85 (0,46–7,53) Täisteravili   

Ületarbimine  0,51 (0,16–1,58) 0,52 (0,17–1,63) Mitte kunagi või harva 1 1 

Rasvad (E%)   Mõnikord 0,82 (0,44–1,52) 0,80 (0,43–1,49) 

Normtarbimine  1 1 Tihti 0,73 (0,33–1,63) 0,74 (0,33–1,64) 

Alatarbimine 1,56 (0,64–3,80) 1,76 (0,67–4,61) Iga päev 0,62 (0,31–1,24) 0,59 (0,29–1,19) 

Ületarbimine  1,31 (0,86–2,01) 1,23 (0,77–1,97) Makaron   

Süsivesikud (E%)   Mitte kunagi või harva 1 1 

Normtarbimine  1 1 Mõnikord 0,52 (0,29─0,92) 0,55 (0,31─0,98) 

Alatarbimine 0,66 (0,40–1,08) 0,62 (0,38–1,02) Tihti 1,90 (0,67–5,34) 1,64 (0,57–4,74) 

Ületarbimine  1,75 (0,69–4,47) 1,78 (0,69–4,56) Iga päev 1,31 (0,14─11,92) 1,38 (0,15─12,62) 

KRH (E%)   Saiakesed   

Normtarbimine 1 1 Mitte kunagi või harva 1 1 

Ületarbimine 0,90 (0,44–1,88) 0,88 (0,42–1,82) Mõnikord 0,60 (0,35–1,03) 0,57 (0,33–0,98) 

MKRH (E%)   Tihti 1,44 (0,62–3,30) 1,43 (0,62–3,31) 

Normtarbimine  1 1 Iga päev 1,05 (0,33–3,31) 1,05 (0,33–3,30) 

Alatarbimine 1,23 (0,65–2,34) 1,31 (0,69–2,49) Hamburger    

Ületarbimine  2,10 (0,48–9,17) 2,20 (0,49–9,46) Mitte kunagi või harva 1 1 

PKRH (E%)   Tihti 0,90 (0,54─1,50) 0,92 (0,55─1,54) 

Normtarbimine  1 1 Iga päev 0,13 (0,01─1,53) 0,13 (0,01─1,53) 

Alatarbimine  1,15 (0,71–1,88) 1,21 (0,74–1,98)    

Ületarbimine 0,77 (0,12–5,13) 0,82 (0,12–5,46)  
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Köögivili   Liha   

Mitte kunagi või harva 1 1 Mitte kunagi või harva 1 1 

Mõnikord 0,69 (0,22–2,18) 0,68 (0,21–2,14) Mõnikord 0,30 (0,04─2,60) 0,28 (0,03─2,45) 

Tihti 0,61 (0,18–2,02) 0,58 (0,18–1,94) Tihti 0,19 (0,02─1,64) 0,18 (0,02─1,55) 

Iga päev 0,49 (0,14–1,70) 0,49 (0,14–1,73) Iga päev 0,25 (0,03─2,09) 0,24 (0,03─2,05) 

Kartul   Muna   

Mitte kunagi või harva 1 1 Mitte kunagi või harva 1 1 

Mõnikord 1,13 (0,40–3,23) 1,07 (0,37–3,06) Mõnikord 1,28 (0,74–2,21) 1,33 (0,76–2,30) 

Tihti 0,83 (0,27–2,52) 0,80 (0,26–2,47) Tihti või iga päev4 1,73 (0,49–6,14) 1,83 (0,51–6,54) 

Iga päev 1,94 (0,54–6,94) 1,90 (0,53–6,85) Maiustused   

Puuviljad   Mitte kunagi või harva 1 1 

Mitte kunagi või harva 1 1 Mõnikord 0,78 (0,36–1,66) 0,78 (0,36–1,67) 

Mõnikord 0,67 (0,24–1,90) 0,67 (0,24–1,90) Tihti 0,80 (0,34–1,89) 0,75 (0,32–1,79) 

Tihti 0,71 (0,23–2,18) 0,69 (0,22–2,14) Iga päev 1,13 (0,49–2,60) 1,07 (0,46–2,49) 

Iga päev 0,51 (0,16–1,66) 0,54 (0,16–1,75) Või   

Mahl   Mitte kunagi või harva 1 1 

Mitte kunagi või harva 1 1 Mõnikord 1,40 (0,60–3,27) 1,35 (0,57–3,16) 

Mõnikord 1,36 (0,59–3,11) 1,28 (0,55–2,94) Tihti 1,13 (0,45–2,88) 1,12 (0,44–2,87) 

Tihti 1,48 (0,60–3,65) 1,47 (0,59–3,63) Iga päev 1,06 (0,44–2,52) 1,00 (0,42–2,40) 

Iga päev 1,10 (0,41─2,92) 1,09 (0,41─2,91) Karastusjoogid   

Piimatooted   Mitte kunagi või harva 1 1 

Mitte kunagi või harva 1 1 Mõnikord 1,17 (0,72–1,92) 1,15 (0,70–1,89) 

Mõnikord 0,36 (0,06–2,06) 0,34 (0,06–1,95) Tihti 0,26 (0,07–0,98) 0,26 (0,07–0,98) 

Tihti 0,33 (0,06–1,86) 0,31 (0,05–1,75) Iga päev 1,12 (0,38─3,36) 1,13 (0,38─3,39) 

Iga päev 0,31 (0,05–1,70) 0,30 (0,05–1,69) Kahjulikud harjumused   

Magusad piimatooted   Alkohol 30 päeva   

Mitte kunagi või harva 1 1 Mitte üldse 1 1 

Mõnikord 1,28 (0,70–2,36) 1,23 (0,67–2,27) Harva 1,08 (0,51–2,32) 1,05 (0,49–2,25) 

Tihti 0,94 (0,40─2,21) 0,95 (0,40─2,25) Tihti 0,79 (0,35–1,76) 0,75 (0,33–1,67) 

Iga päev 1,47 (0,53─4,17) 1,48 (0,52─4,21) Väga tihti 0,90 (0,23─3,48) 0,86 (0,22─3,36) 

Kala   Suits 12 kuud   

Mitte kunagi või harva 1 1 Mitte üldse 1 1 

Mõnikord 1,39 (0,84–2,29) 1,43 (0,86─2,37) Mõnikord 0,56 (0,281,13) 0,57 (0,28–1,15) 

Tihti 0,63 (0,14–2,96) 0,67 (0,14–3,16) Tihti 0,95 (0,55–1,63) 0,94 (0,54–1,61) 

KRH – küllastunud rasvhapped; MKRH – monoküllastumata rasvhapped; PKRH – polüküllastumata rasvhapped. 4tihti ja iga päev kokku grupeeritud. 
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Sammuviisilise regressiooni meetodil koostatud mudelis oli näha, et mõnikord (1─4 päeval 

nädalas) makarone tarbijatel (OR 0,51; 95% CI 0,27–0,93) HOMA-IR järgi ja mõnikord 

saiakesi tarbijatel (OR 0,49; 95% CI 0,28–0,87) QUICKI järgi oli väiksem šanss 

insuliinresistentsuseks, võrreldes mittetarbijatega (tabel 17).  

 

Tabel 17. HOMA-IR ja QUICKI seosed soo, kaalugrupi, füüsilise aktiivsuse ja toiduainete 

tarbimise sagedusega 25 a. vanuserühmas, ELIKTU (2008) III laine. Esitatud on šansisuhted 

(OR) ja usaldusvahemikud (95% CI) 

Tunnus HOMA-IR (95% CI)  

  

QUICKI (95% CI)  

Füüsiline aktiivsus     

30 min/päevas     

Mitte üldse  1  1  

1–2 × nädalas 0,40  (0,23─0,71) 0,40  (0,23─0,71) 

3–4 × nädalas 0,36  (0,18─0,71) 0,34  (0,18─0,67) 

5–7 × nädalas 0,34  (0,12─0,97) 0,42  (0,15─1,18) 

Sugu      

Meessugu 1  1  

Naissugu 0,47  (0,29─0,77) 0,46  (0,28─0,75) 

Kaalugrupp     

Normaalkaal 1  1  

Alakaal 0,29  (0,06─1,32) 0,33  (0,07─1,48) 

Ülekaal  4,17  (2,23─7,79) 3,89  (2,09─7,22) 

Rasvumine 13,51  (5,98─30,54) 13,15  (5,86─29,53) 

Makaron     

Mitte kunagi või harva 1    

Mõnikord 0,51  (0,27─0,93)   

Tihti 1,84  (0,61─5,56)   

Iga päev 2,24  (0,22─23,16)   

Saiakesed     

Mitte kunagi või harva   1  

Mõnikord   0,49  (0,28─0,87) 

Tihti   1,19  (0,50─2,81) 

Iga päev   0,75  (0,21─2,74) 

 

 

5.6. Insuliinresistentsuse seos toitainete soovitusliku päevase tarbimisega 

Insuliintundlikel ja -resistentsetel uuritavatel oli toitainete soovitusliku tarbimise jaotus 

päevasest tarbitavast toiduenergiast HOMA-IR määratluse järgi sarnane. Insuliinresistentsete 

rühmas oli jälgitav tendents süsivesikute väiksemaks alatarbimiseks ja suuremaks 

ületarbimiseks (p = 0,07). QUICKI määratluse järgi oli jälgitav oluline gruppidevaheline 

erinevus süsivesikute tarbimises. Insuliinresistentsete indiviidide seas oli vähem süsivesikute 

ala- ja rohkem ületarbijaid (p < 0,05) (tabel 18).  
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Tabel 18. HOMA-IR ja QUICKI seos päevase toitainete soovitusliku tarbimisega 25 a. vanuserühmas, ELIKTU (2008) III laine. Esitatud on tarbimise 

kategooriad absoluutarvu (n) ja osakaaluna (%) 

HOMA-IR Insuliintundlikud  Insuliinresistentsed   

Toitained (n=491) Alatarbimine Normtarbimine  Ületarbimine  Alatarbimine Normtarbimine  Ületarbimine  p 

Valgud (E%)  8 (2,2) 340 (92,4) 20 (5,4) 3 (2,4) 115 (93,5) 5 (4,1) 0,814 

Rasvad (E%)  18 (4,9) 179 (48,6) 171 (46,5) 8 (6,5) 51 (41,5) 64 (52,0) 0,346 

Süsivesikud (E%)  231 (62,8) 121 (32,9) 16 (4,3) 66 (53,7) 46 (37,4) 11 (8,9) 0,070 

KRH (E%)   36 (9,8) 332 (90,2)  13 (10,6) 110 (89,4) 0,862 

MKRH (E%)  61 (16,6) 302 (82,1) 5 (1,3) 17 (13,8) 103 (83,7) 3 (2,5) 0,514 

PKRH (E%)  116 (31,5) 247 (67,1) 5 (1,4) 40 (32,5) 81 (65,9) 2 (1,6%) 0,889 

Kiudained (g)  323 (87,8) 45 (12,2)  103 (83,7) 20 (16,3)  0,282 

QUICKI Insuliintundlikud  Insuliinresistentsed   

Toitained (n=491) Alatarbimine Normtarbimine  Ületarbimine  Alatarbimine Normtarbimine  Ületarbimine  p 

Valgud (E%)  8 (2,2) 342 (92,4) 20 (5,4) 3 (2,5) 113 (93,4) 5 (4,1) 0,901 

Rasvad (E%)  18 (4,9) 179 (48,4) 173 (46,7) 8 (6,6) 51 (42,2) 62 (51,2) 0,403 

Süsivesikud (E%)  233 (63,0) 121 (32,7) 16 (4,3) 64 (52,9) 46 (38,0) 11 (9,1) 0,049 

KRH (E%)   36 (9,7) 334 (90,3)  13 (10,7) 108 (89,3) 0,729 

MKRH (E%)  61 (16,5) 304 (82,2) 5 (1,3) 17 (14,0) 101 (83,5) 3 (2,5) 0,551 

PKRH (E%)  116 (31,3) 249 (67,3) 5 (1,4) 40 (33,1) 79 (65,3) 2 (1,6) 0,807 

Kiudained (g)  325 (87,8) 45 (12,2)  101 (83,5) 20 (16,5)  0,219 
E% ─ osakaal päevasest toiduenergiast; KRH – küllastunud rasvhapped; MKRH – monoküllastumata rasvhapped; PKRH – polüküllastumata rasvhapped  
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Soole ja kaalugrupile kohandatud logistilise regressioonanalüüsi käigus ei tulnud välja 

seoseid insuliinresistentsuse ja toitainete soovitusliku tarbimise (E%) vahel (tabel 16). 

Sammuviisilise regressiooni meetodil koostatud mudelis oli näha, et toidurasvade ületarbijatel 

(E%) võrreldes normtarbijatega oli  rohkem kui kaks korda suurem šanss insuliinresistentsuseks 

(HOMA-IR: OR 2,73; 95% CI 1,36–5,45; QUICKI: OR 2,61; 95% CI 1,30–5,25). Süsivesikute 

alatarbijatel (E%) oli väiksem šanss insuliinresistentsuseks (HOMA-IR: OR 0,30; 95% CI 

0,15–0,62; QUICKI: 0,29; 95% CI 0,14─0,61) (tabel 19). 

 

Tabel 19. HOMA-IR ja QUICKI seosed soo, kaalugrupi, füüsilise aktiivsuse ja toitainete 

tarbimisega, 25 a. vanuserühmas, ELIKTU (2008) III laine. Esitatud on šansisuhted (OR) ja 

usaldusvahemikud (95% CI) 

Tunnus HOMA-IR (95% CI)  

 

QUICKI (95% CI)  

 

Füüsiline aktiivsus     

30 min/päevas     

Mitte üldse  1  1  

1–2 × nädalas 0,37  (0,21─0,64) 0,39  (0,22─0,69) 

3–4 × nädalas 0,30  (0,15─0,60) 0,32  (0,16─0,63) 

5–7 × nädalas 0,40  (0,14─1,13) 0,43  (0,15─1,20) 

Sugu      

Meessugu 1  1  

Naissugu 0,43  (0,26─0,71) 0,40  (0,24─0,66) 

Kaalugrupp     

Normaalkaal 1  1  

Alakaal 0,30  (0,07─1,32) 0,32  (0,07─1,43) 

Ülekaal  3,74   (2,00─7,00) 3,88  (2,07─7,29) 

Rasvumine 12,74  (5,56─29,18) 13,41  (5,83─30,84) 

Rasvad (E%)     

Normtarbimine  1  1  

Alatarbimine 1,23  (0,32─4,73) 1,23  (0,32─4,76) 

Ületarbimine  2,73  (1,36─5,45) 2,61 (1,30─5,25) 

Süsivesikud (E%)     

Normtarbimine  1  1  

Alatarbimine 0,30  (0,15─0,62) 0,29  (0,14─0,61) 

Ületarbimine  1,72  (0,48─6,15) 1,74  (0,49─6,23) 
E% ─ osakaal päevasest toiduenergiast 
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5.7. Insuliinresistentsuse seos soo, kaalugrupi ja füüsilise aktiivsusega 

Soo ja mõlema insuliinresistentsuse surrogaatindeksi vahel esines statistiliselt oluline seos (p < 

0,05), kusjuures insuliinresistentseid oli rohkem meesoost uuritavate seas. Naistel oli väiksem 

šanss insuliinresistentsuseks (tabel 20).  

Magistritöö käigus analüüsiti ka seoseid füüsilise aktiivsuse ja insuliinresistentsuse vahel. 

Vähem kui kümme protsenti (HOMA-IR: 7,2%; QUICKI: 7,2%) insuliintundlikest uuritavatest 

harrastas 5–7 korda nädalas vähemalt 30 minutit mõõduka koormusega füüsilist aktiivsust, 

samas kui üks kolmandik uuritavatest (HOMA-IR: 31,2%; QUICKI: 31,6%) ei teinud seda 

ühelgi päeval. Insuliinresistentsete hulgas harrastas igapäevaselt vähemalt 30 minutit mõõduka 

koormusega füüsilist aktiivsust vaid viis protsenti uuritavatest (HOMA-IR: 5,0%; QUICKI: 

5,1%) ning lausa pooled ei teinud seda ühelgi päeval (HOMA-IR: 50,0%; QUICKI: 49,1%). 

Insuliintundlikud indiviidid olid füüsiliselt oluliselt aktiivsemad kui insuliinresistentsed 

indiviidid (p < 0,05) (tabel 20). Nii soole ja kaalugrupile kohandatud logistilise regressiooni 

mudelis kui ka sammuviisilise regressiooni meetodil koostatud mudelis oli näha, et 1–2 korda 

nädalas ja 3–4 korda nädalas 30 minutit füüsilist aktiivsust harrastavatel isikutel oli oluliselt 

väiksem šanss insuliinresistentsuseks, võrreldes füüsiliselt inaktiivsete uuritavatega (p < 0,05) 

(tabelid 16, 17, 19).  

Insuliinresistentsete indiviidide seas esines oluliselt rohkem ülekaalu ja rasvumist (p < 

0,001). HOMA-IR määratluse järgi esines insuliinresistentsete rühmas ülekaalu 22,0% 

uuritavatest ning rasvunuid oli 23,6%. Insuliintundlike rühmas olid vastavad arvud 9,7% ja 

2,9%. QUICKI määratluse järgi olid näitajad sarnased. Insuliinresistentsete rühmas esines 

ülekaalu 22,3% indiviididest ja rasvumist 24,0%. Insuliintundlikel olid vastavad arvud 9,7% ja 

3,0%. Sammuviisilise regressiooni meetodil koostatud mudelid näitasid, et ülekaalulistel ja 

rasvunutel oli oluliselt suurem šanss insuliinresistentsuseks nii HOMA-IR kui ka QUICKI 

insuliinresistentsuse definitsiooni järgi. Ülekaalulistel indiviididel oli kolm kuni neli korda 

suurem šanss insuliinresistentsuseks võrreldes normaalkaalulistega. Rasvunud uuritavatel oli 

šanss insuliinresistentsuseks veelgi suurem, olles 12─13 korda suurem võrreldes normaal-

kaalulistega (tabel 17 ja tabel 19). 
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Tabel 20. HOMA-IR ja QUICKI seos soo, kaalugrupi ja füüsilise aktiivsusega 25a. vanuserühmas, ELIKTU (2008a) III laine. Esitatud on 

kategooriatesse jaotumine absoluutarvu (n) ja osakaaluna (%)  

HOMA-IR Insuliintundlikud 

 

Insuliinresistentsed p 

 Mitte üldse 1–2 ×  
nädalas 

3–4 

×nädalas 

5–7 × 
nädalas 

Mitte üldse 1–2 ×  
nädalas 

3–4 × 
nädalas 

5–7 × 
nädalas 

 

30 min F/A 

n=479 

112 (31,2) 142 (39,6) 79 (22,0) 26 (7,2) 60 (50,0) 31 (25,8) 23 (19,2) 6 (5,0)          0,003 

 Alakaal  Normaalkaal  Ülekaal  Rasvumine  Alakaal  Normaalkaal  Ülekaal  Rasvumine   

Kaalugrupp  

n=493 

32 (8,7) 291 (78,7) 36 (9,7) 11 (2,9) 2 (1,6) 65 (52,8) 27 (22,0) 29 (23,6)       < 0,001 

 Mees  Naine  Mees  Naine   

Sugu 

n=494 

150 (40,5)  220 (59,5)  69 (55,6)  55 (44,4)          0,005 

 

QUICKI 

 

Insuliintundlikud Insuliinresistentsed p 

 Mitte üldse 1–2 ×  
nädalas 

3–4 × 
nädalas 

5–7 × 
nädalas 

Mitte üldse 1–2 ×  
nädalas 

3–4 × 
nädalas 

5–7 × 
nädalas 

 

30 min F/A 

n=479 

114 (31,6) 142 (39,3) 79 (21,9) 26 (7,2) 58 (49,1) 31 (26,3) 23 (19,5) 6 (5,1)          0,006 

 Alakaal  Normaalkaal  Ülekaal  Rasvumine  Alakaal  Normaalkaal  Ülekaal  Rasvumine   

Kaalugrupp 

n=493 

32 (8,6) 293 (78,7) 36 (9,7) 11 (3,0) 2 (1,6) 63 (52,1) 27 (22,3) 29 (24,0)       < 0,001 

 Mees  Naine  Mees  Naine   

Sugu 

n=494 

150 (40,3)  222 (59,7)  69 (56,6)  53 (43,4)           0,002 

 
F/A – füüsiline aktiivsus 
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6. ARUTELU 

Käesolev magistritöö põhineb 2008. aastal ELIKTU III laine raames 25-aastaste vanuserühmas 

ristläbilõikeliselt kogutud andmetel. Tegemist on rahvastikku esindava valimiga (93, 95), 

mistõttu on tulemused ülekantavad Eesti noorele rahvastikule vanuses 25 eluaastat. Töös seati 

läbilõikeväärtused insuliinresistentsuse surrogaatindeksitele HOMA-IR ja QUICKI, et 

defineerida insuliinresistentsust Eesti noores rahvastikus. Seejärel hinnati läbilõikeväärtuste 

tundlikkust ja spetsiifilisust metaboolse sündroomi tuvastamisel. Magistritöös analüüsiti 

seoseid insuliinresistentsuse ja toitumiskäitumise, füüsilise aktiivsuse ning alkoholi tarbimise 

ja suitsetamise vahel. 

Magistritöös kasutati insuliinresistentsuse defineerimiseks HOMA-IR ülemist kvartiili 

1,80 ja QUICKI alumist kvartiili 0,62. Eglit et al. (2012) on hiljuti hinnanud 

insuliinresistentsuse ja metaboolse sündroomi esinemissagedust Eesti täiskasvanud rahvastikus 

(20–74 eluaastat) (6). Insuliinresistentsuse defineerimiseks kasutati sarnaselt käesolevale tööle 

HOMA-IR ülemist kvartiili 1,92, mis on võrdlemisi sarnane magistritöös kasutatud 

läbilõikeväärtusele 1,80. Minimaalne erinevus läbilõikeväärtuses võib tuleneda uuritavate 

vanuselisest koosseisust. Käesolevas magistritöös on kasutatud noore rahvastikurühma 

andmeid vanuses 25 eluaastat (IQR 24–25). Autorile teadaolevalt pole Eestis varem määratletud 

QUICKI läbilõikeväärtust insuliinresistentsuse defineerimiseks. Korea täiskasvanud 

rahvastikus (30–79 eluaastat) saadi selleks 0,32. Uurimuses kasutati sarnaselt käesolevale tööle 

QUICKI alumist kvartiili (83). Erinevus magistritöös saadud tulemusega 0,62 võib olla tingitud 

samuti erinevusest vanuselises koosseisus kui ka erinevast etnilisest päritolust.  

Magistritöös saadi metaboolse sündroomi levimuseks 6,5%, mis erineb oluliselt Eglit et 

al. (2012) poolt saadud 27,9%-st (6). Siinkohal tuleb uuesti arvesse võtta uuritava rahvastiku 

erinevat vanuselist koosseisu ning metaboolse sündroomi defineerimisel kasutatud erinevaid 

definitsioone. Magistritöö analüüsis kasutati metaboolse sündroomi defineerimiseks IDF 

kohandatud kriteeriumit, kuid eelnimetatud autori poolt NCEP ATP III metaboolse sündroomi 

definitsiooni. Eglit et al. (2012) analüüsis on jälgitav metaboolse sündroomi levimuse tõus 

vanuse kasvades (6). Magistritöös leiti, et metaboolset sündroomi esines noores rahvastikus 

rohkem meessoost uuritavatel, mis oli kooskõlas Eglit et al. (2012) poolt leituga.  

HOMA-IR ja QUICKI läbilõikeväärtused suutsid sarnase täpsusega tuvastada metaboolset 

sündroomi. Metaboolse sündroomi tuvastamisel Eesti noores rahvastikus omas HOMA-IR 

läbilõikeväärtus 1,80, tundlikkust 71,9% ja spetsiifilisust 78,1% ning QUICKI läbilõikeväärtus 

0,62 omas tundlikkust 71,9% ja spetsiifilisust 78,6%. Esteghamati et al. (2009) on leidnud, et 

HOMA-IR läbilõikeväärtus 1,85 oli optimaalseim tuvastamaks metaboolset sündroomi Iraani 

täiskasvanud rahvastikus (25–64 eluaastat), omades tundlikkust 62,0% ja spetsiifilisust 68,0% 
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(82). Jaapani täiskasvanud rahvastikus suutis metaboolset sündroomi kõige täpsemini tuvastada 

HOMA-IR läbilõikeväärtus 1,7 (81). 

Magistritöös leiti, et insuliinresistentsete uuritavate selliste biomarkerite nagu CRV, 

üldkolesterool, HDL-C, LDL-C, triglütseriidid, paastuglükoos ja paastuinsuliin tasemed olid 

oluliselt kõrgemad kui insuliintundlike uuritavate omad. Insuliinresistentsetel indiviididel oli 

ka oluliselt suurem kehakaal, KMI, vööümbermõõt ning vöö- ja puusaümbermõõdu suhe. 

Lisaks olid insuliinresistentsetel isikutel kõrgemad süstoolse ja diastoolse vererõhu väärtused. 

Lee et al. (2006) leidsid sarnaseid tulemusi Korea täiskasvanud rahvastikus. HOMA-IR omas 

positiivset korrelatsiooni paastuglükoosi, triglütseriidide, süstoolse ja diastoolse vererõhu ning 

vööümbermõõduga. Negatiivne korrelatsioon ilmnes HDL-C-ga. QUICKI omas samas 

uuringus negatiivset korrelatsiooni paastuglükoosi, triglütseriidide, süstoolse ja diastoolse 

vererõhu ning vööümbermõõduga, positiivne korrelatsioon oli HDL-C-ga (83). Safar et al. 

(2011) tuvastasid sarnase olulise positiivse seose HOMA-IR väärtuse ja KMI, 

vööümbermõõdu, süstoolse ja diastoolse vererõhu, paastuglükoosi ja insuliini ning 

triglütseriidide vahel ning negatiivse seose HDL-C-ga. Antud uuringus ei leitud seost 

insuliinresistentsuse, kõrgema üldkolesterooli ja LDL-C väärtuste vahel (96).  

Toiduainete tarbimise sagedus ei erinenud oluliselt insuliintundlike ja -resistentsete 

uuritavate vahel. Positiivset efekti avaldas mõnikord (1─4 korral nädalas) makaronide ja 

saiakeste tarbimine, võrreldes nende mitte kunagi või harva tarbimisega. Need tulemused on 

vastuolus kirjanduses leitavate tulemustega. Mitmed uuringud on leidnud seoseid Lääne 

toitumismustrit iseloomustavate toiduainete (punane liha, hamburgerid, friikartulid, 

pagaritooted, karastusjoogid) sagedase tarbimise ja insuliinresistentsuse vahel (44–46). Need 

uuringud hõlmasid aga laiemat vanuserühma. Nii noores vanuserühmas, kui käesolevas töös 

uuritud, ei pruugi toitumismuster insuliintundlikkusele veel negatiivset mõju avaldada ning 

pikaajaline eksponeeritus ebatervislikule toitumismustrile võib negatiivset mõju omada alles 

hilisemas elus. 

Insuliintundlike ja -resistentsete uuritavate vahel erines süsivesikute soovituslik tarbimine 

päevasest toiduenergiast (E%), kusjuures insuliinresistentsete hulgas esines vähem ala- ja 

rohkem ületarbimist. Süsivesikuid alatarbivatel indiviididel oli väiksem šanss 

insuliinresistentsuseks võrreldes normtarbivatega, kuid ületarbimine insuliinresistentsusega 

olulist seost ei omanud. Gadgil et al. (2013) leidsid sarnase seose süsivesikute tarbimise ja 

insuliinresistentsuse vahel. Süsivesikute tarbimise osakaalu langetamine päevasest 

toiduenergiast langetas insuliinresistentsust (99).  

Valdav osa uuritavaid tarbisid kiudaineid alla soovitusliku normi. Mitmed autorid on 

leidnud, et toidu kiudainete sisalduse ja insuliinresistentsuse vahel on seos. Breneman & Tucker 
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(2013) leidsid, et indiviididel, kelle dieet oli kõrge kiudainete sisaldusega, oli väiksem šanss 

kõrgeks HOMA-IR-ks (24–28). On näidatud, et täisteratoodete tarbimine langetab 

paastuinsuliini ja HOMA-IR taset (28). Magistritöö analüüsis kiudainete tarbimise hulga ja 

insuliinresistentsuse vahel olulist seost ei esinenud. Toidu kiudainete sisaldus mõjutab toidu 

GI-d. Kõrge kiudainete sisaldusega toitudel on enamasti madalam GI. Goletzke et al. (2013) 

täheldasid, et indiviididel, kellel oli kõrge GI-ga dieet puberteedieas, olid noores täiskasvanueas 

suuremad HOMA-IR väärtused. Uuringu keskmine jälgimisaeg oli 12,6 aastat (30). Need 

tulemused viitavad, et toidu GI, sealhulgas kiudainete sisaldus, avaldab mõju 

insuliinresistentsusele pika ajaperioodi vältel ning magistritöö valimis ei pruugi olla muutused 

veel väljendunud. Magistritöös analüüsiti seoseid kiudainete tarbimise hulga ja 

insuliinresistentsuse vahel, kuid ei olnud võimalik otsida seosed GI-ga. Tulevikus tuleks 

analüüsida kiudainete vähese tarbimise ja toidu kõrge GI mõju insuliinresistentsusele 

longituudselt.  

Seos rasvade suurema tarbimise ja insuliinresistentsuse vahel on kinnitust leidnud 

mitmetes uuringutes (34–36). Kuigi rasvade keskmine tarbimine ja tarbimise osakaal päevasest 

toiduenergiast oli käesolevas uurimistöös insuliintundlike ja -resistentsete seas sarnane, oli 

lipiide üle päevase soovitusliku normi (E%) tarbivatel uuritavatel rohkem kui kaks korda 

suurem šanss insuliinresistentsuseks võrreldes normtarbijatega.  

Füüsilise aktiivsuse harrastamise sagedus oli insuliintundlike ja -resistentsete rühmas 

oluliselt erinev. Füüsiline aktiivsus vähendas oluliselt šanssi insuliinresistentsuseks. Füüsilise 

aktiivsuse rolli insuliinresistentsuse vähendamisel on täheldatud ka varem nii aeroobse füüsilise 

koormuse (51, 52) kui ka jõutreeninguga (53) ning magistritöö tulemused kinnitavad seda leidu. 

Varasemalt tehtud uuringud alkoholi tarbimise mõjust insuliintundlikkusele on 

vastuolulised. Ühelt poolt on leitud alkoholi tarbimise ja insuliinresistentsuse vahel positiivne 

seos (62, 63) ning teiselt poolt kogusest sõltuv negatiivne seos (64, 65). Alkoholi tarbimise 

sagedus oli antud uuringus insuliintundlike ja -resistentsete vahel sarnane. Alkoholi tarbimise 

sagedus ei omanud noores rahvastikurühmas olulist seost insuliinresistentsusega, mis võib olla 

tingitud nii sellest, et igapäevaselt alkoholi tarbivaid isikuid oli väga vähe kui ka sellest, et 

alkoholist tekitatud negatiivsed tervisetulemid kujunevad pika ajaperioodi vältel. 

Varasemates uuringutes on leitud positiivne korrelatsioon insuliinresistentsuse ja 

suitsetamise vahel (58, 59), kusjuures päevas suitsetatud sigarettide arv mõjutab seose tugevust 

(59). Käesolevas magistritöös positiivset seost insuliinresistentsuse ja suitsetamise vahel ei 

ilmnenud. Seose puudumine võib olla tingitud uuringu valimi noorest east, kus negatiivsed 

tervisetulemid ei ole veel välja kujunenud.  
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Uuringu tugevuseks on andmete kogumisel kasutatud rahvusvaheliselt välja töötatud 

metoodika. Uuringus kasutatavaid antropomeetrilisi näitajaid ja vererõhku on hinnatud 

objektiivselt ning analüüsis on kasutatud mitme mõõtmise keskmist väärtust. Toitumise 

hindamisel kasutati 72-tunni toidupäevikut (kaks töö- ja üks puhkepäeva kohta), mille põhjal 

arvutati kolme päeva keskmised väärtused. Kolme päeva kasutamine, millest üks on 

puhkepäev, tagab täpsema hinnangu üldisele igapäevasele toitumiskäitumisele.  

Antud magistritööl esineb ka piiranguid. Andmeid analüüsiti ristläbilõikeliselt ELIKTU 

ühe uuringulaine raames, mistõttu ei ole võimalik teha seos-põhjuslikke järeldusi. 

Insuliinresistentsuse hindamiseks kasutati surrogaatindekseid HOMA-IR ja QUICKI, mis ei 

pruugi väga täpselt mõõta insuliinresistentsust. Uuritavate toitumiskäitumist, füüsilist aktiivsust 

ning alkoholi tarbimist ja suitsetamist hinnati uuritava poolt täidetud enesekohaste ankeet-

küsimustikega. Seetõttu võib esineda andmetes ala- ja ülehinnanguid.  
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7. JÄRELDUSED 

Käesoleva magistritöö tulemuste põhjal on võimalik teha järgmisi järeldusi: 

 

1) Insuliinresistentsuse defineerimiseks noores rahvastikurühmas võiks Eestis kasutada 

HOMA-IR väärtust ≥ 1,80 ja QUICKI väärtust ≤ 0,62.  

2) HOMA-IR ja QUICKI suutsid sarnase võimekusega tuvastada metaboolset sündroomi. 

HOMA-IR läbilõikeväärtus 1,80 omas tundlikkust 71,9% ja spetsiifilisust 78,1% ning 

QUICKI läbilõikeväärtus 0,62 omas tundlikkust 71,9% ja spetsiifilisust 78,6%. 

3) Tugev seos insuliinresistentsuse ja kehakaalu vahel on täheldatav juba noores rahvastiku-

rühmas ning šanss insuliinresistentsuseks on suurim kõrgeimas kaalugrupis. Ülekaalulistel 

indiviididel oli 4 ja rasvunutel 12─13 korda suurem šanss insuliinresistentsuseks võrreldes 

normaalkaalulistega. 

4) Insuliinresistentsetel indiviididel olid oluliselt kõrgemad näitajad CRV, üldkolesterooli, 

LDL-C, triglütseriidide, paastuglükoosi, paastuinsuliini, süstoolse ja diastoolse vererõhu 

osas ning madalam HDL-C väärtus võrreldes insuliintundlike indiviididega. 

3) Noores rahvastikurühmas ei esinenud märkimisväärset seost erinevate toiduainete tarbimise 

sageduse ja insuliinresistentsuse vahel. Makaronide ja saiakeste mõõdukatel tarbijatel (1─4 

päeval nädalas) oli väiksem šanss insuliinresistentsuseks.  

4) Insuliintundlike ja -resistentsete indiviidide soovituslik süsivesikute tarbimine päevasest 

toiduenergiast erines oluliselt. Insuliinresistentsete indiviidide seas oli vähem süsivesikute 

ala- ja rohkem ületarbijaid. Süsivesikute ületarbijatel ei ilmnenud suuremat šanssi insuliin-

resistentsuseks, kuid süsivesikute alatarbijatel (E%) oli väiksem šanss insuliin-

resistentsuseks. Uuritavad, kelle toidulipiidide tarbimine ületas päevast soovituslikku 

osakaalu, omasid kaks korda suuremat šanssi insuliinresistentsuseks. 

5) Insuliinresistentsuse ja alkoholi tarbimise sageduse vahel ei ilmnenud olulist seost.  

6) Insuliinresistentsuse ja suitsetamise sageduse vahel ei ilmnenud olulist seost. 

7) Insuliintundlikud indiviidid olid füüsiliselt oluliselt aktiivsemad. 1─4 korda nädalas vähemalt 

30 minutit kestvat mõõduka intensiivsusega füüsilist aktiivsust harrastavatel uuritavatel oli 

oluliselt väiksem insuliinresistentsuse šanss võrreldes inaktiivsete uuritavatega. 
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The relationship between insulin resistance and lifestyle factors among young adults in 

Estonia 

Urmeli Joost 

SUMMARY 

The aim of this study was to determine the cut-off values of HOMA-IR and QUICKI to define 

insulin resistance in a young population and to describe the relationship between insulin 

resistance and lifestyle factors such as diet, physical activity, alcohol consumption and 

smoking.  

The study sample consisted of one age cohort of the Estonian Children Personality 

Behaviour and Health Study (ECPBHS) which is a prospective longitudinal study initiated in 

1998. The current study uses data from one wave of the ECPBHS, collected in 2008 cross-

sectionally. The study sample consists of Estonian subjects of Caucasian origin, aged 25 years 

old (IQR 24─25). Anthropometric and biochemical parameters were measured and lifestyle 

factors assessed through self-reports. HOMA-IR and QUICKI were used to assess insulin 

resistance. Lower limit of the top quartile of HOMA-IR values and top limit of the lower 

quartile of QUICKI values were used as the threshold of insulin resistance. Logistic regression 

analysis was used to find associations between insulin resistance and lifestyle factors.  

The cut-off values for the definition of insulin resistance were ≥ 1,80 for HOMA-IR and ≤ 

0,62 for QUICKI. The accuracy of the surrogate indices to predict metabolic syndrome did not 

differ (HOMA-IR AUC 0,750; QUICKI AUC 0,752 p > 0,05). Insulin resistance and metabolic 

syndrome were more prevalent in male subjects. Overweight and obesity increased the odds of 

insulin resistance significantly. Insulin resistant individuals had higher average weight, BMI, 

waist circumference, CRP, cholesterol, LDL-C, triglycerides, fastig glycose and insulin levels 

levels and lover HDL-C. In multivariate logistic models, insulin resistance was predicted by 

overweight and obesity and the consumption of lipids above the recommended daily energy 

intake. Subjects who consumed carbohydrates below the recommended daily energy intake, 

had lower odds for insulin resistance. Insulin sensitive individuals were more physically active. 

Physical activicty decreased the odds for insulin resistance. Alcohol consumption and smoking 

did not differ between insulin sensitive and resistant individuals.  

In this age group insulin resistance is predicted by overweight and obesity, low physical 

activity levels and the consumption of lipids above the recommended daily energy intake. Other 

dietary factors, alcohol consumption and smoking do not have an effect on insulin resistance at 

this age.  
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LISA 1. Uuritavate poolt täidetud toidupäevik 

Palume võimalikult täpselt täita käesolev toitumise kaart järjestikku kahe nädalapäeva ja 

ühe puhkepäeva  (neljapäev, reede, laupäev või pühapäev, esmaspäev, teisipäev) jooksul. 

Kirjutage üles kõik toidud ja joogid, mida sõite-jõite 3 päeva jooksul alates ülestõusmisest 

hommikul kuni magamaminekuni õhtul. Märkige ärasöödud toidu või joogi kogus (näiteks: 1 

klaasitäis, 1 viil, 100 g jne.) ja kirjeldage millest see toit koosnes (näiteks: võileib=leib-või-

juust). Võimalusel märkige ära ka toiduaine liik (Näiteks: liha – veise-, sea-, lamba-, vasika-, 

linnuliha; jäätis – koore-, piima-, mahlajäätis; piim – rasva %) ja valmistamise viis (keedetud, 

praetud, hautatud jne). 

 

 

I PÄEVA KUUPÄEV: ………………. / NÄDALAPÄEV:………………… 

 

Toidukord 

Kellaaeg 

 

Näiteks: 

Hommikusöök, 

lõunaoode, 

lõunasöök, 

õhtuoode, 

õhtusöök jne. 

Söömise koht 

 (märkige lahtrisse õige täht) 

Kodus = K ; 

Toitlustusasutuses = T  

Sõbra/tuttava/sugulase pool 

= S  

Mujal = M 

Ärasöödud  

toit - jook 

Toidu 

koostisosad; 

Toidule antud 

nimi; 

Iseloomustavad 

omadused 

Toidu kogus 

nii täpselt kui 

võimalik 

NÄITEKS: 

Hommikusöök 

Kell 07.00 

 

K 

 

1 vorstivõileib 

 

LEIB “UKU” 

 

1 viil 

umbes 1 cm 

paks 

 

 

  MARGARIIN 

“KEIJU” 

60% rasva 

 

1 noaotsatäis 

   KEEDUVORST 

“LASTE” 

1 viil 

umbes 3 mm 

paks 

 

Hommikusöök 

Kell 07.00 

 

K 

 

1 klaas piima 

 

Rasvasus 2,5% 

 

1 klaasitäis 
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Toidukord 

Kellaaeg 

 

Näiteks: 

Hommikusöök, 

lõunaoode, 

lõunasöök, 

õhtuoode, 

õhtusöök jne. 

Söömise koht 

 (märkige lahtrisse õige täht) 

Kodus = K ; 

Toitlustusasutuses = T  

Sõbra/tuttava/sugulase pool 

= S  

Mujal = M 

Ärasöödud  

toit - jook 

Toidu 

koostisosad; 

Toidule antud 

nimi; 

Iseloomustavad 

omadused 

Toidu kogus 

nii täpselt kui 

võimalik 
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LISA 2. Toitumise sagedusküsimustik 

Kui sageli Te sööte tavaliselt järgmisi toiduaineid? (palun tõmmake õigele vastusele ring 

ümber): 

1. TERAVILJATOOTEID 

 (leib, sai, riis, müsli, helbed, täisteraviljatooted, 

makaronid, saiakesed, pirukad) 

 

 

 

 

     Eraldi välja tuua:  

    * Täisteraviljatooteid (täisteraleib, -sai, sepik, 

mitmeviljapudrud) 

 

 

 

 

 

 

 

* Makarone, pastatooteid 

 

 

 

 

 

 

 

* Saiakesi, pirukaid,  kooke, küpsiseid 

 

 

 

 

     

  

 

* Hamburgerit, pizzat 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

2. KÖÖGIVILJU (NB! v.a. kartul) 

 (kurk, tomat, porgand, kapsas, peet, kaalikas 

jms) 

 

 

 

 

 

     Eraldi välja tuua:  

 * Kartulit 

 

 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 
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3. PUUVILJU (õun, pirn, banaan, apelsin jms)  

ja MARJU (ka kompotina), 

 

 

 

 

 

     Eraldi välja tuua:  

    * Puuviljamahla või mahlajooki 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

4. PIIMATOOTEID (piim, hapupiim, juust, 

kohupiim, jogurt, koor) 

 

 

 

 

 

     Eraldi välja tuua:  

    * Magusaid piimatooteid (kohuke, magusad 

kohupiimakreemid, maitsestatud jogurtid, jäätis) 

 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

5. LIHATOOTEID 

 (sea-, veise-, linnuliha, vorst, sink, viinerid, 

kotletid, subproduktid) 

 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

6. KALA 

 (värske, suitsutatud, soolatud, kuivatatud, 

konserveeritud) 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

7. MUNE 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

8. SUHKRUT JA MAIUSTUSI 

 (kommid, šokolaad, mesi, moos) 

 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 
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7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

9. VÕID, MARGARIINI, TOIDUÕLI 

 

 

 

 

 

 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

10. LAHJEMAID ALKOHOOLSEID JOOKE 

(õlu, siider, vein) 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

11. KANGEMAID ALKOHOOLSEID JOOKE 

(viin, viski jms) 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

12. KARASTUSJOOKE (limonaad, Coca -Cola, 

Fanta, Sprite) 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas 

 

13. VITAMIINI- JA 

MINERAALAINEPREPARAATE 

1  – Mitte kunagi 

2  – Väga harva (1…2 päeval kuus) 

3  – Harva (1 päeval nädalas) 

4  – Mõnikord (2…4 päeval nädalas) 

5  – Tihti (5…6 päeval nädalas) 

6  – Iga päev 1 kord päevas 

7  – Iga päev rohkem kui kord päevas  
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Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

 

 

 

Mina, URMELI JOOST (sünd. 25.07.1989) 

 

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose „Insuliinresistentsuse seos 

elustiiliharjumustega noortel täiskasvanutel Eestis“, mille juhendaja on Inga Villa. 

 

1.1.  reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas 

digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja 

lõppemiseni;  

1.2.  üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas 

digitaalarhiivi DSpace´i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  
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