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1. LÜHIKOKKUVÕTE
Käesolev

pilootuuring

söömishäirete uuringust.

moodustab

ühe

osa

laiaulatuslikust

Antud uurimistöös antakse

Eesti sportlaste

ülevaade Eesti naissportlaste

söömiskäitumise ja menstruaaltsükli ebaregulaarsuse esinemissagedusest, võrreldakse
erinevate

spordialade

esindajate

söömiskäitumist

ning

söömiskäitumise

seoseid

treeningkoormusega, ülekaalu näitajatega, dieedi pidamisega, treeningstaažiga ja muude
teguritega.
Uuringus osales 131 naissportlast vanuses 12-37 aastat, keda jagati spordialast
lähtuvalt 8-sse rühma: kergejõustik (N=17), esteetilised spordialad (N=13), suusatamine
(N=15), käsipall (N=7), võrkpall (N=19), saalihoki (N=15), jalgpall (N=33), muud spordialad
(N=12).
Uuringu andmed on saadud küsimustiku abil. Uuritavatel paluti täita Söömishäirete
Hindamise Skaala (SHS). Täiendavalt koguti informatsiooni koondisesse kuulumise,
treeningmahtude,

treeningstaaži,

dieedi

pidamise,

menstruaaltsükli

regulaarsuse

ja

antropomeetriliste näitajate (pikkus, kehakaal, rasvaprotsent) kohta.
Uuringust selgus, et häirunud söömiskäitumise levimus SHS üldskoori järgi antud
valimis oli 32,8%, SHS alaskaalade osas varieerus see 22,9%-st kuni 36,7%-ni.
Menstruaaltsükli ebaregulaarsust esines 24,4%-l. Kaalutundliketel spordialadel võistlevatel
naissportlastel ei esinenud rohkem häirinud söömiskäitumist, võrreldes muude spordialade
rühmaga. Kaalust mittesõltuvatel aladel (jalgpall, võrkpall, saalihoki) esines vähem häirunud
söömiskäitumist võrreldes muude spordialade rühmaga. Häirunud söömiskäitumise ja
koondisesse kuulumise vahel seost ei leitud. Kokkuvõtvalt võib öelda, et häirunud
söömiskäitumine on seotud suuremate treeningkoormusega, kehamassiindeksiga (KMI),
dieedipidamisega. Dieedi pidamine on omakorda positiivselt seotud treeningkoormustega ja
treeningstaažiga. „Kõrge“ SHS skooriga gruppi iseloomustas oluliselt suurem treeningute
maht ja kõrgem KMI. Menstruaaltsükli ebaregulaarsuse ja KMI, söömiskäitumise,
treeningkoormuse ning treeningstaaži vahel seost ei esinenud.
Osa antud uuringu ja varasemalt publitseeritud kirjanduse tulemustest on
vastuolulised. Täpsemate tulemuste saamiseks ning teiste võimalike seoste avastamiseks on
vajalik suurem valim ja suuremad uuritavate grupid erinevatele spordialadele ning
kontrollgrupi standardiseerimine.

2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE
Sportlikus sooritusvõimes omab optimaalne kehakaal ja keha rasva sisaldus olulist
tähendust. Sportlased rakendavad oma sportlike eesmärkide täitmiseks tihtipeale üsna
ekstreemseid kehakaalu langetamise ja tõstmise võtteid. Samas, ülemäärane kehakaalu
mõjutamine võib realiseeruda hoopiski sportliku sooritusvõime langusena, millega kaasnevad
mitmed tõsised tervisehäired, mille tõttu on häirunud söömiskäitumise ja söömishäirete
preventsioon ning õigeaegne äratundmine eriti olulised võimalike edasiste terviseprobleemide
minimaliseerimiseks (Sungot-Borgen jt, 2013).
2.1. Söömishäirete definitsioon, klassifikatsioon ja diagnoosimine
Häirunud söömiskäitumise iseloomustamiseks võtsid Sungot-Borgen ja Torstveit
(2010) kasutusele termini nn “häiritud söömise kontiinum“ (disordered eating continuum).
Kontiinumi mudel algab adekvaatsest söömiskäitumisest ning kehalisest aktiivsusest st, et
valitseb tasakaal tarbitud toiduenergia ja kulutatud energia vahel. Mudel jätkub ebatervisliku
dieedi pidamisega, kus rakendatakse restriktiivseid dieete madala energia tarbimisega ning
häirunud söömiskäitumise väljakujunemisega (paastumine, nälgimine, liigsöömishood, toidu
väljutav käitumine, passiivne ja aktiivne dehüdratatsioon, lahtistite, diureetikumide, isu
alandavate ravimite kasutamine jt manipulatsioonid) ning millega kaasneb tihtipeale
ülemäärane treening. Kontiinum lõpeb väljendunud söömishäiretega, millele on iseloomulik
ekstreemne dieedi pidamine, kehakaalu ja kehakuju väärtajumine, kehakaalu kõikumine,
häirunud

söömiskäitumine

ning

langenud

kehaline

sooritusvõime

(vt

joonis 1).

Häirunud
Adekvaatne
söömiskäitumine ja
kehaline aktiivsus
Kehakaalu ja –kuju
normaalne tajumine
Normaalkaal

Madal energiatarbimine
Ebaadekvaatne söömiskäitumine
Lahtistite, diureetikumide jt kasutamine
Toidu väljutav käitumine
Ülemäärane treening

Anorexia nervosa
Bulimia nervosa
Muud söömishäired

Kehakaalu- ja kuju väärtaju
söömiskäitumine

Joonis 1. „Häirunud söömise kontiinumi“ mudel
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Kliiniliselt olulisemad söömishäired on defineeritud ja kirjeldatud Ameerika
Psühhiaatrite Liidu (2000) ning Maailma Terviseorganisatsiooni (1992) poolt, mille
diagnoosimiseks on vajalik kindlate kriteeriumide täitmine. Rahvusvahelise klassifikatsiooni
10.verisoonis (1992) jagatakse söömishäired järgmiselt: anorexia nervosa (F50.0) ja bulimia
nervosa (F50.2), liigsöömine koos teiste psüühikahäiretega (F50.4) ning muud söömishäired
(F50.8). Anorexia nervosa'le on iseloomulik patsiendi poolt esilekutsutud ja/või soodustatud
tahtlik kehakaalu alandamine. Seda häiret esineb kõige sagedamini noorukieas tütarlastel ja
noortel naistel ning väga harva esineb seda noorukieas poistel ja nooremas eas meestel, nagu
ka lastel enne puberteeti ja vanemaealistel naistel. Sündroomile on iseloomulik, et kehakaal
jääb normist vähemalt 15% madalamaks. Kehakaalu kaotus saavutatakse nn "paksuks
tegevate toitude" vältimisega, ülemäärase kehalise aktiivsusega, söögiisu vähendavate
preparaatide ning lahtistite kasutamisega. Spetsiifilise psühhopatoloogilise avaldusena esineb
oma keha väärtaju, lisaks on iseloomulik ka endokriinsüsteemihäirete esinemine (nt
amenorröa). Bulimia nervosa´t iseloomustavad korduvad liigsöömissööstud ja ülemäärane
kehakaalu kontroll, mille tulemusena patsient võtab kasutusele äärmuslikke meetmeid
„paksuks tegevate toitude“ mõju vähendamiseks. Isikute ealine ja sooline jagunemine on
sarnane anorexia nervosa puhusega, kuid haiguse algus on mõnevõrra hilisem.
Psühhopatoloogia hõlmab endas haiguslikku tüsenemiskartust ning patsient seab endale väga
ranged kehakaalu piirangud. Diagnostiliste kriteeriumide osalisel mittetäitmisel, kuid aga
küllaltki iseloomuliku kliinilise pildi esinemisel diagnoositakse atüüpilist anorexia või
bulimia nervosa´t (vastavalt F50.1 ja F50.3). Muude söömishäirete alla kuuluvad atüüpilised
söömiskäitumise

patoloogiaid,

mis

ei

vasta

anorexia

ega

bulimia

nervosa

diagnoosikriteeriumitele ning nende puhul puudub nimetatud haiguste iseloomulik kliiniline
pilt. Muude kliiniliste söömishäirete sündroomidega haakub tugevalt selline sündroom nagu
„naissportlaste triaad“, mis esineb tavaliselt kehaliselt aktiivsetel isikutel ning hõlmab endas
kolme komponenti: (1) madal toiduenergia (low energy availability) koos või ilma
söömishäireta, (2) menstruaaltsükli häired ja (3) normist madalam luutihedus. Toiduenergia
kättesaadavus otseselt mõjutab menstruaalfunktsiooni, menstruaalfunktsioon ja energia
kättesaadavus koos mõjutavad mineraalset luutihedust (DeSouza jt 2014) (vt. joonis 2).
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Energia optimaalne
kättesaadavus
Optimaalne
mineraalne
luutihedus

Eumenorröa
Vähenenud energia kättesaadavus
koos/ilma söömishäireteta
Subkliinilised
menstruaaltsükli häired

Madal energia kättesaadavus
koos/ilma söömishäireteta

Funktsionaalne
hüpotalaamiline
amernorröa

Madal mineraalne
luutihedus

Osteoporoos

Joonis 1. Naissportlaste triaadi spekter (DeSouza jt 2014)
Märkus. Optimaalne seisund on märgitud rohelisega, kõige tõsisem naissportlaste triaadi väljendus on märgitud
punasega, spektri vahepealsed seisundid on märgitud mustaga

2.2. Söömishäirete epidemioloogia sportastel
Häirunud söömiskäitumise ja söömishäirete esinemise kohta on sportlastel tehtud
mitmeid uuringuid, kuid nende tulemused on vastukäivad. Selle põhjusteks tuuakse esile
uuringute heterogeensust –uurimisaluste arvu suur kõikumine, kontrollgrupi puudumine,
erinevate skriining-metoodikate kasutamine, mis ei ole kohandatud sportlastel kasutamiseks,
häirunud söömiskäitumise ja söömishäirete selge ühiskasutatava definitsiooni puudumine jt
(Werner jt 2013). Werner jt (2013) ja Coelho jt (2010) ülevaate artiklite põhjal ei leidnud
kinnitust

hüpotees,

et

sportlastel

esineb

oluliselt

rohkem

söömishäireid

kui

tavapopulatsioonis, kuid autorid rõhutasid edasiste uuringute vajalikkust kindlamate
järelduste tegemiseks. Coelho jt (2010) leidsid, et 55% uuringutest ei näidanud olulist vahet
häirunud söömiskäitumise levimuses naissportlaste ja kontrollgrupi vahel, kusjuures mõned
uuringud raporteerisid kõrgemat häirunud söömiskäitumise levimust just kontrollgrupi
isikutel. Häirunud söömiskäitumise levimus varieerus naissportlaste grupis 0-27% ja
kontrollgrupis 0-21%. Eelpoolnimetatud uuringutega ühtib Wollenbergi jt (2015) uuring, kus
näidati, et söömishäirete sagedus mittesportlastel kolledži naisüliõpilaste seas oli kõrgem kui
sportlastel (16,5% vs 6,6%). Mõned teised hiljem läbiviidud uuringud ei leidnud samuti
söömishäirete levimuses sportlaste ja mittesportlaste vahel erinevusi (Coelho jt 2013; Muia jt
2016).
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Vastupidiselt eelnevale toetab suur hulk uuringuid arvamust, et häirunud
söömiskäitumine on sportlaste seas enam levinud kui tavapopulatsioonis. Juba 1993. aastal
näitas Sundgot-Borgen suuremahulises uuringus, et söömishäirete esinemine naissportlaste
seas oli oluliselt suurem võrreldes kontrollgrupiga (18% vs 5%). Aastaid hiljem läbiviidud
uuring näitas samasuguseid tulemusi – söömishäirete levimus sportlastel oli 13,5%,
kontrollgrupis vastavalt 4,6% (Sundgot-Borgen, Torsveit 2004). Martinisen ja SundgotBorgen (2013) järeldasid oma 2-osalises uuringus, et sportlastel esineb rohkem söömishäireid
kui kontrollrühmas. Samas, uuringu esimeses osas, mis baseerus ainult küsimustikul, leidsid
uurijad, et suurem risk söömishäireks esines just kontrollrühmas võrreldes sportlaste rühmaga
(50,7% vs 25,0%). Uuringu teises osas kasutati küsimustikule lisaks kliinilist intervjueerimist
ning selgus, et 7,0% sportlastest ja 2,3% kontrollrühmast vastasid DSM-IV söömishäirete
diagnoosi kriteeriumidele. Seega, uuringu erinevate osade tulemuste lahknemise põhjuseks
peeti sportlaste poolt söömishäirete sümptomite alahindamist küsimustiku kasutamisel.
Enamus uuringuid on näidanud, et suurem häirunud söömiskäitumise sagedus esineb
just naissportlaste seas (Sundgot-Borgen, Torsveit 2004; Byrne, McLean 2002; Martinsen jt
2010; Martinisen, Sundgot-Borgen 2013), kuid kõnealusest probleemist on haaratud ka
meessportlased (Joy jt 2016).Samas, mõned uuringud ei ole leidnud olulist vahel häirunud
söömiskäitumise levimuses nais- ja meessoost sportlastel (Rousselet jt 2017; Fortes jt 2013).
Martinisen ja

Sundgot-Borgen (2013)

uuringu

põhjal oli

söömishäirete

levimus

meessportlastel 3,2% ning naissportlastel 14%. Rosendahl jt (2009) leidsid häirunud
söömiskäitumist 10,4%-l meesportlastest ja 26,7%-l naissportlastest. Huvipakkuv on asjaolu,
et antud uuringus 50% uuritavatest naissportlastest ja 10,1% meessportlastest soovisid oma
kehakaalu alandada, kuid ainult 3,4% naissportlastest ja 19,6% meesportlastes soovisid oma
kehakaalu suurendada. Enamust meessportlastest oli rahul oma kehaga, naiste puhul oli see
protsent oluliselt väiksem (70,3% vs 46,6%). Werner ja kaasautorid (2013) järeldasid oma
ülevaateartiklis, et patoloogiline kaalu-kontrolliv käitumine esineb nii mees- kui ka naissoost
sportlastel. Enamus naistest soovib kaalu langetada ning nad keskenduvad saledama kehakuju
saamisele, ning enamus meestest soovib vastupidi oma kehakaalu suurendada läbi lihasmassi
suurendamise.
Uuringutes on hinnatud ka söömiskäitumise seost sportlaste võistlustasemega.
Francisco jt (2013) jõudsid oma uurimistöös järelduseni, et söömishäirete tekkeks on suurem
risk naissoost esteetiliste spordialade eliitsportlastel, kuid meeste seas sellist seost ei leitud.
Antud uuringus oli naissoost eliitsportlastel söömishäirete sagedus 34% võrreldes mitteeliitsportlastega (15,3%) ja mittesportlastega (21,7%), mis oli statistiliselt oluline erinevus.
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Sportlaste söömiskäitumise metaanalüüsis leidsid Smolak jt (2000), et eliitsportlastel, eriti
kaalutundlike spordialade tegijatel on suurem risk häirunud söömiskäitumise tekkeks. Mitteeliitsportlastel esines väiksem risk söömishäirete tekkeks võrreldes kontrollrühmaga.
Eliitsportlased

raporteerisid

suuremat

kehaga

rahulolematuse

taset

ja

häirunud

söömiskäitumisega seotud sümtomatoloogiat võrreldes harrastussportlastega (Kong ja Harris
2015).
Uuritud on ka naissportlaste triaadi komponentide esinemist sportlaste populatsioonis.
Coelho jt (2010) märkis oma süstemaatilises ülevaateartiklis, et enamus uuringutest näitab
suuremat menstruaalfunktsiooni häirete esinemist sportlastel võrreldes kontrollrühmaga (858% vs 3-25%), samuti on 50%-l uuringutest leitud madala luutiheduse suuremat sagedust
just kontrollrühmas (11-13% sportlastel vs 20-24% kontrollrühmas). Fischer jt (2017) uurisid
muskuloskeletaalsete traumadega naissportlasi ning leidsid menstruaalfunktsiooni häireid
15,9%-l uuritavatest, kuid erinevust kaalutundlike ja kaalust mittesõltuvate alade vahel ei
leitud. Coelho jt (2013) näitas naistennisistide uuringus suuremat menstruaalfunktsiooni
häirete esinemissagedust sportlastel võrreldes mittesportlastega (33,3% vs 9,5%), luutiheduse
osas olulist vahet sportastel ja mittesportlastel ei leitud. Suuremat menstruaalfunktsiooni
häirete esinemist sportlaste seas toetab ka Keenia eliitsportlaste uuring – 32,7% sportlastel vs
18,3% kontrollrühmas (Muia jt. 2015).
2.3. Söömishäirete riskifaktorid
Häirunud söömiskäitumine on multifaktoriaalse iseloomuga häire. Riskifaktorid
jagatakse kolme rühma: üldised, spordi-spetsiifilised, soo-spetsiifilised. Üldised häirunud
söömiskäitumise arenguks predisponeerivad faktorid jagatakse omakorda kolme rühma:
bioloogilised (geneetika, vanus, puberteet, ülekaal), psühholoogilised (kehaga rahulolematus,
madal enesehinnang, personaalsed iseloomujooned nagu perfektsionism) ja sotsiokultuurilised
(eakaaslaste surve, meedia mõju, kiusamine). Spordispetsiifiliste riskifaktorite alla kuuluvad
sagedane kehamassi mõõtmine, surve kehakaalu langetamiseks, varajane spordi-spetsiifilise
treeninguga alustamine, traumaatilised sündmused, ületreenimine, treenerite käitumine ja
mõju, spordiala reeglid. Soo-spetsiifilistest riskifaktoritest meestel tuuakse esile soov
lihasmassi suurendada, anaboolsete-androgeensete steroidide kasutamine ja homoseksuaalsus.
Täiendavate riskifaktoritena tuuakse välja ka füüsilist või/ja seksuaalset kuritarvitamist
(Bratland-Sanda ja Sundgot-Borgen 2013).
2.4. Kaalutundlikud spordialad
Uuringutes kasutatakse tavaliselt spordialade jaotamist kaalutundlikeks ja kaalust
mittesõltuvateks aladeks. Kaalutundlikud spordialad klassifitseeritakse omakorda kolmeks
8

põhiliseks grupiks: (1) vastupidavusalad, kus suur kehakaal omab sooritusvõimele negatiivset
mõju, kuna keha liikumine raskusmõju vastassuunas on parima sportliku sooritusvõime
tagamiseks oluline aspekt. Nende spordialade hulka kuuluvad näiteks pikamaajooks,
murdmaasuusatamine, rattasport, suusahüpped, hüppealad jt. (2) Kaalukategooriatega
spordialad, kuhu kuulavad sellised spordialad nagu maadlus, džuudo, poks, taekwondo,
tõstesport, aerutamine jt. (3) Esteetilised spordialad nagu rühm- ja iluvõimlemine,
iluuisutamine, sukeldumine, sünkroniseeritud ujumine jt (Sundgot-Borgen jt 2013).
Üldlevinud arvamus on, et kaalutundliketel spordialadel esinevatel sportlastel esineb rohkem
häirunud söömiskäitumist kui kaalust mittesõltuvatel spordialadel, mida toetavad ka mitmed
uuringud (Sundgot-Borgen, Torstveit 2004; Torstveit jt 2008, Kong, Harris 2015; Rousselet jt
2017). Rosendahl jt (2009) on leidnud, et Saksamaa ülikoolide kaalutundlike spordialade
meessportlastel esineb häirunud söömiskäitumist rohkem kui kaalust mittesõltuvatel
spordialade esindajatel, kuid analoogset seost naissportlastel ei ole leitud. Samas, mõned
uuringud ei ole olulist söömiskäitumise erinevust eelpoolnimetatud spordialade vahel leidnud
(Martinsen jt 2010; Gomes jt 2011; Shriver jt 2016, Pettersen jt 2016).
2.5. Häirunud söömiskäitumise uuringud Eestis
Spordimeditsiinilisest praktikast on teada, et aastaid söömishäirete või häirunud
söömiskäitumise all kannatavad naissportlased on tihtipeale sunnitud võistlusspordist
loobuma. Spordiarstide hinnangul on see üks olulisemaid tegureid naissportlaste sportlikus
ebaedus ja võistlusspordist loobumisel. Antud probleem on kindlasti tugevasti alahinnatud,
kuna tavaliselt tuuakse spordist loobumuse peamiste põhjustena sagedased vigastused,
ülekoormusprobleemid (sh nn „stressmurrud“) või muud terviseprobleemid.

Häirunud

söömiskäitumist ei pruugi ära tunda ei sportlane ise, treener, sportlase vanemad ja teised
sportlase lähikondlased, sõbrad. Häirunud söömiskäitumine, selle ennetamine, õigeaegne
tuvastamine ja adekvaatne käsitlus sportlaste sooritusvõimes ja sportlikus edus üks
kesksemaid võtmeküsimusi (Bonci jt 2008).
Kuigi maailmas on sportlaste söömishäired on üsna aktuaalne ja uuritud teema, siis
puudub täpsem taustainfo häirunud söömiskäitumisest Eesti sportlaste seas. Kuna
söömishäired võivad tüsistuda tõsiste terviseprobleemidega, on väga oluline avastada
probleem võimalikult varakult, ennetades selle progressiooni kliinilisteks söömishäireteks.
Kuna söömishäirete esinemissagedus on oluliselt suurem just naistel, on kõnealuse probleemi
kaardistamine Eesti naissportlaste seas on esmaseks eelduseks, et tõhusamaid meetmeid
rakendada:

ennetada

tõsisemaid

terviseprobleeme

ning

sportlaste

väljalangevust

võistlusspordist.
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Eestis varasemalt läbiviidud üldpopulatsiooni sõeluuringust on selgunud, et 15-25aastaste seas on 7,7%-l naistest ja 1%-l meestest söömishäire (Akkermann, 2010). Fitness- ja
aeroobikatreenerite seas läbiviidud uuring näitas, et naistreenerite seas esineb tunduvalt enam
liigsöömishooge kui kontrollgrupi naistel (Parm, 2007). Eesti sportlaste seas läbiviidud
uuringus on leitud, et naistel on suurem risk häirunud söömiskäitumiseks võrreldes meestega,
kuid olulist erinevust söömiskäitumises erinevate spordialade, võistlustaseme, treeningute
intensiivsuse lõikes pole leitud (Rouhianen 2016). Siiski tuleb tõdeda, et põhjalik ülevaade
Eesti sportlaskonnas esinevast häirunud söömiskäitumise ja selle tõsisemate avaldusvormide
sagedusest puudub.
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3. TÖÖ HÜPOTEESID JA EESMÄRGID
Töö hüpoteesideks oli:
(1) Eesti naissportlastel on häirunud söömiskäitumise sagedus suhteliselt kõrge.
(2) Kaalutundliketel spodialadel esineb rohkem häirunud söömiskäitumist võrreldes muude
spordialade rühmaga;
(3) Häirunud söömiskäitumist esineb rohkem noorte- ja täiskavanute koondisesse kuulavatel
naissportlastel võrreldes koondisesse mittekuuluvate naissportlastega.
(4) Häirunud söömiskäitumine on seotud suuremate treeningkoormustega, väiksema
kehamassi indeksiga ning menstruaalfunktsiooni häiretega.
Tulenevalt töö hüpoteesidest püstitati järgmised töö eesmärgid:
1) Hinnata häirunud söömiskäitumise ja menstruaaltsükli ebaregulaarsuse sagedust Eesti
naissoost võistlussportlastel
2) Võrrelda häirunud söömiskäitumise sagedust erinevatel spordialadel
3) Uurida söömiskäitumise seoseid sportlaste võistlustasemega
4) Selgitada välja häirunud söömiskäitumise ning võimalike predisponeerivate tegurite
(treeningkoormus, KMI, treeningstaaž, dieedi pidamine) seosed.
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4. METOODIKA
4.1. Uuritavad, andmete kogunemine
Uuringusse

kaasati

Eesti

naissportlased

erinevatelt

spordialadelt.

Sisselülitavateks

kriteeriumiteks olid: (1) tegelemine võistlusspordiga, (2) vanus ≥12 eluaasta. Andmed koguti
ajavahemikus mai 2015 – aprill 2017. Uuringus osalemine oli sportlastele täiel määral
vabatahtlik, nõusolekut osalemiseks kinnitas uuringualune allkirjaga nõusolekuvormil.
Uuritavad olid teadlikud, et saadud andmed kasutatakse ainult teadustöö eesmärgil ning
vastajatele

tagatakse

antropomeetriliste

andmete

töötlemisel

anonüümsus.

Andmete

kogumine

ja

näitajate mõõtmine toimus väljaõpitud personali abil sportlaste

spordimeditsiinilise terviseuuringu käigus või seda küsiti küsimustiku raames. Laste (12-17
aastased) KMI hinnati Grünberg jt (2008) juhendi järgi, täiskasvanute KMI hindamiseks
kasutati WHO (2008) poolt soovitatud norme. Antud pilootuuring moodustab ühe osa
laiaulatuslikust Eesti sportlaste söömishäirete uuringust. Uurimistöö on läbiviidud
residentuuri lõputöö raames. Uuringu läbiviimiseks saadi luba TÜ Inimuuringute
Eetikakomiteelt (16.02.15, nr 245/T-14).
Küsimustiku täitis kokku 136 naissportlast, 5 naissportlase andmed eemaldati
puuduliku ankeedi täitmise tõttu. Lõplik valim koosnes 131-st naissportlasest vanuses 12-37
aastat. Uuritavaid iseloomustavad keskmised näitajad on toodud tabelis 1.
Tabel 1. Uuritavate keskmine vanus, antropomeetrilised näitajad, treeningstaaž ja
treeningkoormused (x±SD)
Parameeter
Vanus (aastad)
Pikkus (cm)

Keskmine väärtus (x±SD)
19,8±5,2
170,3±5,6

Kehakaal (kg)

61,8±8,8

KMI (kg/cm2)

21,3±2,5

Rasvkoe protsent

22,1±5,0

Treeningstaaž (aastad)

9,1±5,1

Treeningkordade arv nädalas

5,0±1,9

Treeningtunnid nädalas

9,5±4,3

6% (N=8) sportlastest olid alakaalulised ja 6% (N=8) ülekaalulised. Enamus uuritavatest olid
normaalkaalulised 88% (N=115).Täiskasvanute koondisesse kuulus 38 (36,2%) sportlast ning
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noortekondisesse 49 (46,7%) sportlast, 18 (17,1%) sportlast ei kuulunud koondisesse ning 26
uuritavatest (19,8%) puudus koondisesse kuulumise kohta küsimustikus vastus.
Valim koosnes mitme spordialade esindajatest, mille tõttu jagati uuritavaid spordialast
sõltuvalt 8 rühma:

(1) kergejõustik (kesk- ja pikamaajooks, hüpped) (N=17; 13%), (2)

esteetilised spordialad (iluuisutamine, iluvõimlemine, rühmavõimlemine, tants) (N=13; 10%),
(3) suusatamine (murdmaasuusatamine, suusahüpped) (N=15; 12%), (4) käsipall (N=7; 5%),
(5) võrkpall (N=19; 15%), (6) saalihoki (N=15; 11%), (7) jalgpall (N=33; 25%). (8) Kaheksas
rühm moodustati sportlastest, kes tegelesid uuringus vähem esindatud spordialadega vehklemine, lauatennis, džuudo, rühmatreeningud, sõudmine, lauatennis ning nendest
sportlastest, kes tegelesid mitme spordialaga korraga (N=12; 9%).
4.2. Küsimustik
Uuritavatel paluti täita Söömishäirete Hindamise Skaala (SHS). SHS hindab
söömishäiretele iseloomulikke sümptomeid. Skaala koosneb 29-st väitest ning jaotub
omakorda neljaks alaskaalaks: söömise piiramine, liigsöömine, toidu väljutamine, hõivatus
välimusest ja kehakaalust. Igat SHS väidet hindas vastaja 6-pallisel Likert-tüüpi skaalal (5 –
alati … 0 – mitte kunagi), kuivõrd antud väited iseloomustavad tema söömiskäitumist. Kui
kolme esimese alaskaala alusel saab mõõta häiritud söömiskäitumist, siis viimase abil
mõõdetakse kognitiiv-afektiivset komponenti. SHS ja selle alaskaalad näitavad kõrget
sisereliaablust (α=0,90-0,93) ja eristavat valiidsust (Herik, 2009). Naiste jaoks on välja
töötatud SHS nn „äralõikepunktid“, nendest kõrgemad skoorid võivad viidata häirunud
söömiskäitumisele. „Söömise piiramise“ alaskaalal „äralõikepunktiks“ on 18, „liigsöömise“
alaskaalal 15, „toidu väljutamise“ alaskaalal 1, „hõivatuse välimusest ja kehakaalust“
alaskaalal 16 ning SHS üldskoori „äralõikepunktiks“ on 52 punkti (Herik 2009).
Täiendavalt

koguti

informatsiooni

spordiala,

koondisesse

kuulumise

kohta,

treeningmahtude, treeningstaaži, dieedi pidamise, menarche, menstruaaltsükli regulaarsuse ja
antropomeetriliste näitajate (pikkus, kehakaal, rasvaprotsent) kohta. Menstruaaltsükli hinnati
ebaregulaarseks, kui viimase kolme kuu jooksul esines oodatud aegadel menstruatsiooni
puudumine. Kehamassiindeks arvutati kehakaalu ja pikkuse põhjal, [KMI=kehakaal
(kg)/pikkus (m2)]. Juhul, kui sportlane oli pidanud dieedi, siis paluti ka märkida isikut, kes
seda soovitas (pereliikmed/treener/sõber või sõbranna/mina ise). Lisaks küsiti uuritavate enda
hinnangut kehakaalu (normaalne/liiga kõrge/liiga madal/ei oska öelda). Kõik uuritavad läbisid
paralleelselt

perioodilise

spordimeditsiinilise

terviseuuringu

uuringukompleksi,

mida

teostatakse käesolevast uuringust sõltumatult (Mägi jt 2009).
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4.3. Statistiline analüüs
Uuringutulemuste analüüsil kasutati kirjeldavat statistikat (N, %, x, SD),
rühmadevahelist võrdlust (t-test, ANOVA) ning korrelatsioonianalüüsi (r, ρ). Olulise nivooks
rakendati erinevust

p≤0,05. Söömiskäitumise võrdlemiseks spordilade vahel võeti

kontrollgrupiks muude spordialade rühm. Andmete töötlus viidi läbi IBM SPSS Statistic
versioonis 22.0.
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6. TÖÖ TULEMUSED
Kogu uuritavate grupil esines SHS skaala järgi häirunud söömiskäitumine 32,8%-l
(N=43) uuritavatest. „Liigsöömise“ alaskaalal esines häirunud söömiskäitumist 36,7%-l
(N=48), toidu väljutamise alaskaalal 22,9%-l (N=30), „hõivatus välimusest ja kehakaalust“
alaskaalal 29,8%-l (N=39), „söömise piiramise“ alaskaalal 31,3% -l (N=41) uuritavatest.
42% (N=55) uuritavatest oli kehakaalu langetamise eesmärgil dieeti pidanud. 55,7%
(N=73) uuritavatest eitasid dieedi pidamist, nendest 76,7% (N=56) pidasid oma kehamassi
normaalseks. 16,4% (N=12) uuritavatest hindasid oma kehamassi liiga kõrgeks ja 2,7% (N=2)
liiga madalaks, 4,1% (N=3) ei osanud oma kehakaalule hinnangut anda. Enamus uuritavatest
(N=44) soovisid kaalu langetada lähtudes enda soovist, treeneri poolt oli saanud soovituse
kehakaalu langetamiseks (N=29) ning pereliikmetelt ja sõbralt/sõbrannalt vastavalt (N=13) ja
(N=1). Paljudel juhtudel uuritavad märkisid mitu soovituste allikat.
6.1. Spordialade võrdlus
SHS üldskooride ja alaskaalade keskmised väärtused on kokkuvõtlikult esitatud
tabelis 1. Keskmine SHS üldskoor naissportlastel oli 44,7 punkti. „Äralõikepunktist“(52
punkti) kõrgemad väärtused esinesid käsipallurite, suusatajate grupis ja kontrollrühmas.
Statistiliselt oluline erinevus üldskoori osas ilmnes kergejõustiklaste ja jalgpallurite grupis,
mis oli kontrollrühmaga võrreldes oluliselt väiksem. „Liigsöömise“ alaskaalal saadud
keskmine tulemus naissportlastel oli 14,4 punkti. „Äralõikepunktist“ (15 punkti) suuremad
keskmised väärtused esinesid käsipallurite, saalihoki esindajate ja suusatajate grupis,
statistiliselt oluliselt kõrgem väärtus ilmnes ainult käsipallurite rühmas. „Toidu väljutamise“
alaskaalal keskmine saadud tulemus naissportlastel oli 1,0 punkti. „Äralõikepunktist“ (1
punkt) kõrgemaid väärtused esinesid käsipallurite grupis ja kontrollrühmas. Statistiliselt
oluliselt väiksemad väärtused esinesid kergejõustiklaste, jalgpallurite, võrkpallurite ja
saalihoki esindate grupis. „Hõivatus välimusest ja kehakaalust“ alaskaala keskmine punktide
summa naissportlastel oli 13,7. „Äralõikepunktist“ (16 punkti) kõrgemaid skoore tähendati
võrkpallurite rühmas ja kontrollrühmas ning statistiliselt madalamad väärtused esinesid
jalgpallurite rühmas. „Söömise piiramise“ alaskaala keskmine skoor oli 15,6 punkti.
„Söömise piiramise“ alaskaala „äralõikepunktist“ (18 punkti) suuremad skoorid esinesid
suusatajate rühmas ja kontrollrühmas, statistiliselt olulised madalamad skoorid olid
jalgpallurite rühmas. Suusatamise ja esteetiliste spordialade rühmas SHS üldskoori ja
alaskaalade osas erinevust kontrollrühmaga võrreldes ei leitud.
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Tabel 1. Spordialade keskmised SHS skoorid (x±SD)
Spordiala/SHS

Liigsöömine

alaskaala

Toidu

Hõivatus

Söömise

SHS

väljutamine

välimusest ja

piiramine

üldskoor

kehakaalust
Äralõikepunktid

15

1

16

18

52

14,4±8,8

1,0±1,9

13,7±9,2

15,6±7,8

44,7±21,0

9,5±8,6

0,6±1,6*

10,9±8,7

15,0±7,8

36,1±19,4*

Jalgpall

13,9±7,6

0,6±1,6*

11,1±7,3*

12,7±6,7*

38,4±17,2*

Käsipall

29,0±13,2*

3,4±3,4

12,4±7,4

13,7±7,7

58,5±15,9

Suusatamine

16,5±8,2

0,9±1,6

16,0±11,1

19,1±7,8

52,5±27,0

Esteetilised

13,2±8,0

0,7±1,7

12,0±8,8

14,5±7,3

40,3±20,4

Võrkpall

13,3±7,0

0,9±1,2*

16,9±8,7

17,6±7,9

48,8±20,4

Muud spordialad

12,0±4,7

2,7±3,4

18,5±12,7

20,9±9,4

53,8±25,1

Saalihoki

16,2±8,2

0,7±1,2*

14,7±8,5

14,5±6,4

46,1±18,0

Naissportlased
kokku
Kergejõustik

spordialad

Märkus. *p<0,05 võrreldes muude spordialade rühmaga

Vaatluse

alla

võeti

ka

erinevate

spordialade

rühmade

treeningstaažid,

treeningkoormused ja KMI. Tulemused on toodud tabelis 2. Kergejõustiklaste, käsipallurite ja
suusatajate rühmad ei erinenud statistiliselt oluliselt kontrollrühmast. Treeningkoormused olid
oluliselt väiksemad jalgpallurite rühmas (treeningkorrad nädalas, -tunnid nädalas vastavalt
p=0,012 ja p=0,0001) võrreldes kontrollrühmaga. Esteetiliste spordialade esindajatel oli
statistiliselt oluliselt suurem treeningstaaž (p=0,024), treeningtundide arv nädalas (p=0,042) ja
väiksem KMI (p=0,033). Saalihoki esindajate rühma treeningkoormus oli oluliselt madalam
(treeningkorrad nädalas, -tunnid nädalas vastavalt p=0,002 ja p=0,019). Võrkpallurite grupis
esines statistiliselt oluliselt suurem treeningstaaž (p=0,015).
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Tabel 2. Spordialade keskmine treeningstaaž, treeningkoormus ja KMI (x±SD)
Spordiala/Parameeter

Treeningstaaž

Treeningkorrad Treeningtunnid

KMI (km/m2)

(aastad)

nädalas

nädalas

Kergejõustik

6,1±3,9

6,8±2,7

11,6±5,1

Jalgpall

8,7±6,2

4,1±0,8*

6,9±1,6*

21,0±2,0

Käsipall

6,4±2,8

4,8±2,2

9,7±4,5

20,1±1,6

Suusatamine

8,2±3,1

6,3±2,0

12,1±3,9

21,3±1,5

Esteetilised

11,5±3,6*

5,5±1,1

14,1±5,7*

18,7±1,2*

12,3±5,0*

5,1±1,3

8,6±2,6

23,1±1,4

7,6±4,2

5,0±1,3

10,0±2,7

21,6±4,4

20,2±1,9

spordialad
Võrkpall
Muud spordialad
Saalihoki

10,9±5,4

3,3±1,1*

6,7±3,7*

23,1±2,4

Märkus. *p<0,05 võrreldes muude spordialade rühmaga

6.2. Võitlustaseme seosed söömiskäitumisega
Võrreldi omavahel koondisesse mittekuuluvaid ning noorte- ja täiskasvanute koondisesse
kuulavaid naissportlasi. SHS üldskoor, SHS alaklasside skoorid, treeningkoormus ja KMI
erineva tasemega rühmade vahel statistiliselt oluliselt ei erinenud. Kuulumine koondisesse ei
olnud seotud häirunud söömiskäitumisega, treeningkoormuse ja KMI-ga (tulemused ei ole
esitatud).
6.3. Söömiskäitumise seosed KMI-ga, treeningstaažiga ja treeningkoormusega
Uuritavateks tunnusteks olid: KMI, SHS üldskoor ja SHS alaskaalade skoorid, dieedi
pidamine, treeningstaaž ja treeningtunnid nädalas. Tulemustest selgus, et olulised positiivsed
korrelatsioonid esinesid SHS üldskoori (r=0,247, p=0,005), osaliselt ka alaskaalade skooride:
„toidu piiramine“ (r=0,299, p=0,001), „hõivatus välimusest ja kehakaalust“ (r=0,228,
p=0,009), „toidu väljutamine“ (r=0,177, p=0,044), dieedi pidamise (ρ=0,205, p=0,02) ning
treeningtundide vahel. KMI ja SHS üldskoori (r=0,306, p=0,001) ja osaliselt ka SHS
alaskaalade skooride: „toidu piiramine“ (r=0,273, p=0,002), „hõivatus välimusest ja
kehakaalust“ (r=0,368, p=0,0001) ja dieedi pidamise (ρ=0,296, p=0,001) vahel esines
positiivne seos. Dieedi pidamine omakorda oli oluliselt seotud treeningstaažiga (ρ=0,341,
p=0,0001), SHS üldskooriga (ρ=0,411, p=0,0001) ja osaliselt ka SHS alaskaalade skooridega:
„söömise piiramine“ (ρ=0,432, p=0,001), „hõivatus välimusest ja kehakaalust“ (ρ=0,385,
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p=0,0001), „toidu väljutamine“ (ρ=0,243, p=0,006). Teisi statistiliselt olulisi seoseid tunnuste
vahel ei esinenud.
6.4. „Kõrge“ ja „madala“ SHS skooriga rühmade võrdlus
SHS üldskaala ja alaskaalade skooridest lähtuvalt jagati uuritavad kahte rühma˗
„kõrge“ SHS skooriga uuritavate rühma moodustasid need uuritavad, kelle SHS üldskoor ja
alaskaalade skoorid ületasid vastavat „äralõikepunkti“. Kontrollgrupi ehk „madala“ SHS
skooriga

uuritavate

gruppi

kuulusid

need

uuritavad,

kelle

SHS

skoorid

olid

„äralõikepunktiga“ võrdsed või sellest madalamad. Tulemused on esitatud tabelis 3. SHS
üldskoori osas esines oluline erinevus „kõrge“ ja „madala“ skooriga rühmade vahel
treeningkoormuse (treeningkorrad nädalas ja – treeningtunnid vastavalt p=0,012 ja p=0,002)
ja KMI osas (p=0,007). Need näitajad olid „kõrge“ SHS kooriga grupis suuremad.
„Liigsöömise“ alaskaala osas gruppidevahelist erinevust ei olnud. „Toidu väljutamise“
alaskaalal esines „kõrge“ SHS skooriga rühmas statistiliselt suurem treeningtundide arv
nädalas võrreldes kontrollrühmaga (p=0,023). „Kõrge“ SHS skooriga uuritavaid „hõivatus
välimusest ja kehakaalust“ alaskaalal iseloomustas kõrgem treeningtundide arv (p=0,012) ja
KMI (p=0,001). „Söömise piiramise“ alaskaalal „kõrge“ SHS skooriga uuritavatel täheldati
suurem KMI (p=0,0001). Treeningstaažide osas olulist erinevust rühmade vahel ei olnud.
6.5. Menstruaaltsükli ebaregulaarsus
Menstruaaltsükli ebaregulaarsuse esinemissageduse hindamist teostati ainult nendel
naissportlastel, kellel menarche ja kronoloogilise vanuse vahel oli vähemalt 1 aasta ning
analüüsist eemaldati ka hormonaalsete kontratseptiivide kasutajaid. Antud küsimustele
vastuse puudumisel uuritavad samuti eemaldati analüüsist. Kokku osales analüüsis 78
naissportlast, nendest 24,4%-l (N=30) esines menstruaaltsükli ebaregulaarsust. Uuritavate
keskmine vanus menarche tekkimisel oli 13,2±1,3 aastat.
Uuriti ka menstruaaltsükli ebaregulaarsuse, KMI, söömiskäitumise, treeningkoormuse
ja treeningstaaži seoseid. Korrelatsioonianalüüsist selgus, et menstruaaltsükli ebaregulaarsuse
ja KMI, söömiskäitumise, treeningkoormuse ning treeningstaaži vahel seost ei esinenud.
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Tabel 3.„Kõrge“ ja „madala“ SHS skooriga rühmade võrdlus (x±SD)
SHS skaala
SHS üldskoor

Rühmada

N

Treeningstaaž

Treeningkorrad

Treeningtunnid

KMI

(aastad)

nädalas

nädalas

(km/m2)

˃ 52

43

9,0±4,3

5,6±1,5*

11,1±4,3*

22,1±2,8*

≤ 52

88

9,2±5,6

4,7±2,0

8,7±4,1

20,8±2,2

˃ 15

47

9,0±4,6

5,0±1,7

9,8±4,7

21,7±2,6

≤ 15

81

9,3±5,5

5,0±2,0

9,2±4,1

21,0±2,4

Toidu

˃1

29

9,2±4,8

5,2±1,5

11,1±4,3*

21,4±2,9

väljutamine

≤1

99

9,1±5,2

4,9±2,0

9,0±4,3

21,2±2,4

Hõivalutus

˃ 16

37

8,6±4,6

5,3±1,7

11,0±4,8*

välimusest ja

≤ 16

91

9,4±5,4

4,8±2,0

8,9±4,0

20,8±2,2

Söömise

˃ 18

39

10,1±5,0

5,4±1,5

10,5±3,8

22,6±2,5*

piiramine

≤ 18

89

8,7±5,2

4,8±2,0

9,0±4,5

20,7±2,3

Liigsöömine

2,4±2,8*

kehakaalust

Märkus. *p<0,05 võrreldes „madala“ SHS skooriga rühmaga; arühmad äralõikepunkti alusel
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7. ARUTELU
Antud uurimistöö peamiseks eesmärgiks oli

anda ülevaade Eesti naissportlastel

esinevast häirunud söömiskäitumise ja menstruaaltsükli ebaregulaarsuse levimusest ning
selgitada

nende

võimalikud

seost

võistlustasemega,

KMI-ga,

treeningkoormusega,

treeningstaažiga.
Antud töö tulemuste põhjal selgus, et SHS skaala üldskoori järgi esines häirunud
söömiskäitumist 32,8% (SHS alaskaalade osas varieerus see 22,9%-st kuni 36,7%-ni)
uuritavatest naissportlastest. Varasemalt läbiviidud uuringute põhjal varieerub häirunud
söömiskäitumise ja söömishäirete sagedus 6%-st kuni 45%-ni (Bratland-Sanda, SundgotBorgen 2013). Käesolevas uuringus esines menstruaaltsükli ebaregulaarsust 24,4%-l
naissportlastest. Coelho jt (2010) leidsid oma ülevaateartiklis, et uuringute andmetel
menstruatsioonitsükli ebaregulaarsuse levimus naissportlastel varieerub 8%-st kuni 58%-ni.
Muia jt (2015) poolt läbiviidud Keenia sportlaste uuringu andmetel oli vastav levimus 32,7%.
Fischer ja kaasautorid (2017) leidsid, et muskuloskeletaalse traumaga naissportlastel esineb
menstruaaltsükli ebaregulaarsust 15,9%-l. Need andmed ühtivad käesolevas uuringus saadud
tulemustega.
Kaalutundliketest spordialadest olid antud uuringus esindatud sellised spordialad nagu
kergejõustik, esteetilised spordialad ja suusatamine. Kaalust mittesõltuvatest spordialadest
olid esindatud jalgpall, käsipall, võrkpall ja saalihoki (Sundgot-Borgen jt 2013). Esimene
püstitatud hüpotees, et kaalutundliketel spordialadel võistlevatel naissportlastel esineb rohkem
häirunud söömiskäitumist, võrreldes muude spordialade rühmaga, ei leidnud kinnitust. SHS
koguskoor ega ka SHS alaskaalade skoorid ei olnud kaalutundliketel spordialadel kõrgemad.
Sarnaselt olulist erinevust söömiskäitumises ei leidnud ka Martinsen jt (2010), Gomes jt
(2011), Rosendahl jt (2009), Nichols jt (2007) ning Martinisen, Sundgot-Borgen (2013).
Samas, teised uuringud näitavad vastupidist tulemust, kus kaalutundliketel spordialadel on
leitud statistiliselt oluliselt kõrgem häirunud söömiskäitumise risk võrreldes kaalust
mittesõltuvate spordialadega (Torstveit jt 2008, Kong, Harris 2015, Rousselet jt 2017, Wells jt
2015). Werner jt (2013) analüüsisid 15 artikli andmeid ja jõudsid järeldusele, et kaalu
kontrolliva käitumise risk on kaalutundliketel spordialadel kõrgem, kuigi 4-s artiklis sellist
seost ei leitud. Osadel kaalust mittesõltuvatel spordialadel (jalgpall, võrkpall, saalihoki) esines
statistiliselt oluliselt madam häirunud söömiskäitumise sümptomaatika, mis toetab arvamust,
et kaalust mittesõltuvatel spordialade esindajatel on väiksem risk häirunud söömiskäitumisele.
Samas, kui vaadata kontrollrühma, siis selgub, et kontrollrühmas on keskmisest suuremad
20

SHS kogukoor ja alaskaalade skoorid „toidu väljutamise“, „hõivatus välisusest ja
kehakaalust“ ja „söömise piiramise“ alaskaalal ning nende keskmised skaalade skoorid
ületavad „äralõikepunkti“. See asjaolu võib viidata sellele, et mitme spordialaga tegelevatel
naisportlastel on naissportlaste üldpopulatsiooniga võrreldes suurem risk häirunud
söömiskäitumisele ning erinevuste leidmiseks tuleb mitme spordialaga tegelevate sportlasi
käsitleda eraldi. Seda arvamust toetab ka Norra naissoost murdmaasuusatajate ja
kahevõistlejate uuring, kus autorid leidsid, et kahe spordialaga tegelevatel sportlastel oli
kõrgem häirunud söömiskäitumise sagedus võrreldes ühe spordialaga tegelevate sportlastega
(Pettersen jt 2016). Fortes jt (2014) ei leidnud söömiskäitumise ja spordialade vahel olulist
seost.
Antud uuringus spordialade võrdlemisel kontrollrühmaga täheldati statistiliselt suurem
treeningkoormus ja väiksem KMI just esteetiliste spordialade rühmas, teistel kaalutundlikel
spordialadel sellist erinevust ei esinenud. Väiksem treeningkoormus oli jalgpallurite ja
saalihoki rühmas. Kong ja Harris (2015) jõudsid sarnasele tulemusele ning leidsid statistiliselt
oluliselt väiksema KMI ja suurema treeningkoormuse kaalutundlike spordialade esindajatel
võrreldes kaalust mittesõltuvate spordialade esindajatega. Hagmar jt (2008) uurisid
Olümpiamängudel osalenud Rootsi sportlasi, kes samuti leidsid statistiliselt oluliselt suurema
treeningkoormuse ja väiksema KMI kaalutundlike spordialade esindajatel. Need andmed
toetavad osaliselt käesolevas uurimistöös saadud tulemusi.
Teiseks hüpoteesiks oli väide, et häirunud söömiskäitumist esineb rohkem noorte- ja
täiskasvanute koondisesse kuulavatel naissportlastel võrreldes koondisesse mittekuuluvate
naissportlastega. Mitmed uuringud toetavad väidet, et eliitsportlastel esineb rohkem häirunud
söömiskäitumist võrreldes mitte-eliitspotlastega. De Bruin jt (2007) uurisid Taani
iluvõimlejaid ning leidsid, et eliit-iluvõimlejad peavad oluliselt sagedamini dieeti võrreldes
kontrollrühmaga, samas mitte-eliit-iluvõimlejad ei erinenud kontrollrühmast. Francisco jt
(2012) leidsid, et esteetiliste sportialadega tegelevatel eliitsportlastel on suurem risk häirunud
söömiskäitumiseks võrreldes mitte-eliitsportlastega ja kontrollrühmaga. Kong ja Harris
(2015)

näitasid

harvemat

kehaga

rahulolematust

just

eliitsportlastel

võrreldes

tervisesportlastega ja mittevõistlevate sportlastega.
Käesoleva uuringu tulemused ei kinnitanud antud hüpoteesi, kuna ei leitud statistiliselt
olulist erinevust söömiskäitumises koondisesse mittekuuluvatel, noorte- ja täiskasvanute
koondisesse kuuluvatel naissportlastel. Gruppide võrdlemisel ei leitud erinevust ka KMI ja
treeningkoormuse osas. Antud uuringu üheks limitatsiooniks oli suhteliselt väike koondisesse
mittekuulujate osakaal (N=18, 17,1%) ja nendel oli sama treeningukoormus nagu koondisesse
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kuulujatel ning mis võib viidata sellele, et koondisesse mittekuulajatel oli suhteliselt kõrge
võistlustase, mille tõttu järelduste tegemine on küsitav.
Kolmandaks hüpoteesiks oli väide, et häirunud söömiskäitumine on seotud suuremate
treeningkoormustega, väiksema KMI-ga, sagedasema menstruaalfunktsiooni häiretega, mis
leidis antud uuringus osaliselt kinnitust. SHS üldskoor (osaliselt ka alaskaalade skoorid) olid
positiivselt

seotud

treeningkoormusega

nädalas,

KMI-ga

ja

dieedi

pidamisega.

Menstruaaltsükli ebaregulaarsuse ja KMI, söömiskäitumise, treeningkoormuse ning
treeningstaaži vahel seost ei esinenud. Antud tulemust toetab ka häirunud ja normaalse
söömiskäitumisega gruppide võrdlus, kus statistiliselt oluline vahe esines treeningkoormuse ja
KMI osas. Suurem treeningkoormus ja KMI esines häirunud söömiskäitumisega rühmas.
Fisher jt (2017) sarnaselt antud töö tulemustega ei leidnud menstruaalfunktsiooni ja KMI
vahel seost. To jt (1995) leidsid amenorröaliste Hiina tantsijate rühmas suuremat nädalast
treeningkoormust ja väiksemat KMI võrreldes eu- ja oligomenorröaliste tantsijatega, mis
osaliselt langeb kokku meie töö tulemustega. Tomten (1996) uurides Norra pikamaajooksjaid,
ei leidnud erinevust KMI ja treeningkoormuse osas regulaarse ja ebaregulaarse
menstruaaltsükliga rühmades. Vastupidi eeldatud tulemusele, kõrgemad SHS skoorid olid
seotud kõrgema KMI-ga, sama tulemuse sai ka Gomes jt (2011). Bratland-Sanda ja SungotBorgen (2013) toovad esile häirunud söömiskäitumise riskifaktorina suurema KMI ning
kehamassiga/-kujuga seotud negatiivsed märkused teiste inimeste poolt. Da Costa jt (2013)
näitasid, et suurem kehakaal ja rasvkoe protsent ning rasvkoe mass on seotud häirunud
söömisega.
Kokkuvõtlikult võib välja tuua asjaolu, et antud uuringu ja varasemalt läbiviidud
uuringute osas on vastuolulisi tulemusi, mille põhjuseks võivad olla erinevates uuringutes
kasutatud erinevaid häirunud söömiskäitumist hindavaid meetodeid (erinevad skriinivad
küsimustikud, intervjuud). Martinisen ja Sundgot-Borgen (2013) on näidanud, et tulemused
võivad olla vastupidised tulenevalt erinevate uurimismeetodite kasutamisest (küsimustik vs
kliiniline intervjuu). Erinevate meetodite puhul varieerub ka häirunud söömiskäitumise
definitsioon. Spordialade omavaheliseks võrduseks tuleb suurendada võrdlusgruppide valimit,
kaasata ka teiste spordialade esindajaid, eraldada mitme spordialaga tegelevaid sportlasi ning
leida

sobiv

kontrollrühm.

söömiskäitumisega

on

Võistlustaseme

otstarbekas

seose

võrdlusrühmaks

hindamiseks
võtta

kas

seoses

häirunud

tervisesportlasi

või

harrastussportlasi, kes võistlevad meelelahutuslikul või ei treeni võistluste eesmärgil.
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8. JÄRELDUSED
Uuringutulemuste põhjal saab teha järgnevaid järeldused:
1) Häirunud söömiskäitumise levimus SHS üldskoori järgi antud valimis oli 32,8% (SHS
alaskaalade osas varieerus see 22,9%-st kuni 36,7%-ni) ning menstruaaltsükli ebaregulaarsuse
levimus 24,4%, mis ühtib varasemalt tehtud uuringute tulemustega.
2) Kaalutundliketel spordialadel ei esinenud oluliselt rohkem häirunud söömiskäitumist
võrreldes muude spordialade rühmaga.
3) Noorte- ja täiskasvanute koondisesse kuuluvate ning koondisesse mittekuuluvate sportlaste
vahel erinevust söömiskäitumises ei ole leitud.
4) Häirunud söömiskäitumine seostus oluliselt suurema treeningkoormuse ja KMI-ga ning
sagedasema dieedipidamisega. Sagedasem dieedipidamine omakorda seostus oluliselt
suurema treeningkoormusega ja treeningstaažiga. Menstruaaltsükli ebaregulaarsuse ja KMI,
söömiskäitumise, treeningkoormuse ning treeningstaaži vahel usutavaid seoseid ei leitud.
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LISAD
Lisa 1. Uurimistöös kasutatud küsimustik
Uuritava kood: …………… (täidetakse uurijate poolt)
Vanus: ……….....
Naine Mees
Spordiala: ......................................................................................
Mitu aastat oled treeningutel käinud?
......................................................................................................
Mitu korda nädalas keskmiselt treenid?
………………………..............................................................................
Mitu tundi nädalas keskmiselt treenid?
…………………….................................................................................
Kuulun/olen kuulunud:
Noorte/juunioride koondisesse
Täiskasvanute koondisesse
Minu pikkus: …………... cm
Minu kehamass: ……….. kg
Minu võistluskaal (kui on rakendatav) ………………….kg
Pean oma kehamassi (märgi sobiva variandi korral kasti sisse ristike)
normaalseks (optimaalseks)
liiga kõrgeks
liiga madalaks
ei oska öelda
Olen pidanud dieeti, et kaalust alla võtta (märgi sobiva variandi korral kasti sisse ristike)
Ei
Jah
Kui vastasid eelnevale küsimusele jah, siis kes on soovitanud kehamassi alandada?
(märgi sobiva variandi korral kasti sisse ristike)

pereliikmed

treener

sõber/sõbranna

mina ise

Ainult naistele: Kas Sul esinevad menstruatsioonid Jah

Ei

Mis vanuses oli esimene menstruatsioon? ……………..
Menstruatsiooni tsükli regulaarsus:

regulaarne

ebaregulaarne

Täname küsimustiku täitmise eest!
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Lisa 2. SHS skaala
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