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Toitumishäired

Väljakutse meditsiinis - pt varjavad, ravisoostumus halb. 

Mõjutatud noored inimesed, levimus kasvab, mõju pikaajaline

Psühhiaatriliste haiguste seas üks suurima suremusega haiguseid.

Radioloogiliselt võimalik kahtlustada, lisaks jälgida raviefekti.



Toitumishäired

● Anorexia nervosa

● Bulimia nervosa

● Segavormid

● Pica

● Teisiti täpsustamata söömishäire



Anorexia nervosa

Haigestumus ~ 30-40 uut pats./100 000 noored naised (12-25a. ) aastas.  

Levimus elu jooksul naiste seas – 0,5-3,7%  (40% kõigist juhtudest on 15-19 aasta vanused)  M:N 1:6-1:10

- Dgn (RHK-10):

a) kehakaalu hoitakse vähemalt 15% allpool eeldavat,  KMI on ≤17,5. 

b) kehakaalu kaotus on esile kutsutud “paksuks tegevate” toitude vältimisega ning 1/+: tahtlikult esilekutsutud 
oksendamine; tahtlikult esile kutsutud kõhulahtisus, ülemäärane kehaline aktiivsus; söögiisu vähendavate 
preparaatide ja/või lahtistite kasutamine

c) esineb oma keha väärtaju, mille tõttu ülekaaluka mõttena püsib tüsenemiskartus ja patsient seab oma 
kehakaalule ranged piirid.

d) Väljendunud endokriinhäired;  Kui algus on puberteedieas, siis organismi pubertaalsed muutused hilinevad või 
isegi peetuvad 

DSM-V eristab - restriktiivne vs söömasööstu-väljutamise variant



Bulimia nervosa

Haigestumus 50-65 uut pats./100 000 noored naised (12-25a.) aastas. 

Levimus elu jooksul naiste seas - 1,1– 4,2%

- Dgn (RHK-10):

a) Mõtted keerlevad kogu aeg söömise ümber ja esineb vastupandamatu söömishimu; tekivad 
liigsöömishood.

b) Paksukstegevale toimele vastatakse 1/+ viisil: tahtlikult esilekutsutud oksendamine; lahtistite 
kuritarvitamine; vahelduvad nälgimisperioodid; söögiisu pärssivate ravimite, 
türeoidpreparaatide ja diureetikumide kasutamine. diabeedihaigel - võib loobuda insuliini 
kasutamisest.

c) haiguslik tüsenemiskartus, väga ranged kehakaalu piirangud, mis on selgelt väiksemad 
premorbiidsest kehakaalust, mida võiks pidada optimaalseks või tervislikuks.

Võimalik varasem anoreksia



Pika

püsiv, mittetoiteaineliste asjade tarbimine vähemalt ühe kuu jooksul; 

nende asjade söömine ei ole indiviidi arengutasemele vastav; 

toitumiskäitumine ei ole vastavuses antud piirkonda sotsiaalse normiga; 



Radioloogia

● Muskuloskeletaalsüsteem
● Seedetrakt
● Südame-hingamiselundkond
● Urogenitaaltrakt
● Pea ja kael
● Neuroloogia
● “Refeeding” - liigne taastoitmine

Kuigi tihtipeale on pildileid algselt mittespetsiifiline, siis paigutades selle info 
pt demograafilisse ja kliinilisse konteksti, võib see viia tugeva söömishäire 
kahtluseni 



Muskuloskeletaalsüsteemi avaldused

- OSTEOPOROOS

Naistel kuni 60% luumassist moodustub noorukieas - söömishäirete kõrgeim sagedus.

Mõjutad: kaal ise, keerukas endokriinne süsteem.

Luu mineraalne tihedus (BMD) vs mikroarhitektuur

DXA - T-skoor, Z-skoor (SD -2,0)

Vr “ealise” osteoporoosiga on teke kiirem, osaliselt pöördumatu. 





- PATOLOOGILISED MURRUD

lülisamba välise murru risk aastas 7x suurem; suurem ka lülikehade kompressioonmurdude risk.

Murdude asukohad samad “ealise” osteoporoosiga. Eriline tähelepanu kortikaalsele 

õhenemisele ja luu pseudopermeatiivsele välimusele. 

Naissportlase triaad - söömishäire, oligomenorröa, osteoporoos. 

NB! ramuste murrud







- LUUÜDI MUUTUSED

Paradoksaalselt rasva sisaldus tõusnud - 

enneaegne kollaseks luuüdiks muutumine.

Luuhapruse riskifaktor!

!Oluline eelnevalt avastamata haiguse puhul - 

satuvad tihti erinevatel põhjustel 

MRT-uuringutele!



- SKELETI EBAKÜPSUS

AN - kasvu mahajäämus ka siis, kui norm. kaal on saavutatud, eriti meessoost pt. 

Kasvuplaatide hilisem sulgumine - kronoloogiline ja radioloogiline vanus ei ühti - vt 

niudeluuharja luustumistuumi - kõhu Rö ü/v!





Seedetrakti tüsistused

Sageli pöörduvad arsti poole ebamääraste kaebustega - puhitus, iiveldus, epigastraalne 

ebamugavus, (liigne) täiskõhutunne. 

Need tulenevad kas haiguse patofüsioloogiast või mõnest tüsistusest - mao dilatatsioon, 

ruptuur, SMA sündroom, iileus.

Nõiaring

Nii AN kui BN



- PAROTIIDNÄÄRME MUUTUSED

kuni 15% BN pt-st. Nääre hüpertrofeerunud, turses, tõusnud tihedusega

- SÖÖGITORU TÜSISTUSED

ösofagiidist rebendini



- MAO DILATATSIOON

Kuno 60% AN ja BN pt-l mao motoorikahäireid, mis võivad 
püsida ka aastaid pärast tervenemist.

 Söömasööstu järel risk ägedaks dilatatsiooniks ning 
nekroosiks - ruptuuriks.

- KÕHUKINNISUS

Aeglustunud ka jämesoole motoorika, muutust anorektaalses 
motoorikas. 

Raske kõhukinnisus võib viia soolesulguse ja nekrotiseeriva 
koliidini.



- KATARTNE SOOL

Pikaaegne stimulant-lahtistite kasutamine on sage.

Mukoosa atroofia, sooleseina õhenemine, aksonaalne 

degeneratsioon; 

radioloogiliselt haustrate vähenemine, jämesoole 

laienemine, pseudostriktuurid. 

Võimalik, et põhjuseks ka lihtsalt pikaaegne 

kõhukinnisus.



PIKA (pica)

Õpihäiretega inimesed, lastel ja rasedatel; AN.

Soole obstruktsioon, perforatsioon, mürgistus



- SMA

Harv tüsistus - mesenteriaalne rasvkude aordi ja a. mesenterica superiori vahel väheneb - 

duodeenum jääb nende vahele.

- PANKREATIIT

Äge ja krooniline. Oksüdatiivne kahjustus alatoitumisest; sapikivide tekke risk tõusnud.



Südame ja hingamisteedega seotud tüsistused

- INFEKTSIOON

Põhjused:

● Kopsufunktsiooni ümberkorraldused 
● Ebatavaline põletikuvastus - infektsioon avastatakse hiljem
● Ebaadekvaatne ventilatsioon

Oportunistlikud tekitajad

Esilekutsutud oksendamine - aspiratsioonpneumoonia risk tõuseb.





- KOPSUKOE STRUKTUURI MUUTUS

Sidekoe komponentide, valgu ja surfaktandi vähenemine - emfüsematoossed muutused. 

Bronhektaasid, bullad - spont. pneumotooraks, -mediastiinum, pehmekoe emfüseem.

- SÜDAME TÜSISTUSED

Südame-veresoonkonna tüsistused üheks oluliseks surmapõhjuseks. 

Radioloogiliselt: väike süda, parema vatsakese dilatatsioon, perikardi efusioon



- GÜNEKOLOOGILISED

Hüpotaalamus-hüpofüüs-telg allasurutud - LH ja FSH vabanemine 
väheneb.

Reproduktiivtrakti küpsus (naistel) on heas korrelatsioonis 
kehakaaluga - hinnata normkaalu jõudmist.

Emakakeha on -kaelast väiksem, endomeetrium õhuke/mittejälgitav, 
munasarjade maht väheneb, vähe/puuduvad folliiklid.

- UROLOOGILISED

Ravimite kuritarvitamine + krooniline vedelikupuudus - urotraktis 
üleliigne Ca kogunemine - nefrolitiaas. 

Lõpp-staadiumi neerupuudulikkus.

Urogenitaaltrakti tüsistused



Pea ja kaela tüsistused

- ORBITA JA NAHAALUSE RASVKOE MUUTUSED

Nahaalune rasvkude väheneb suuremas ulatuses kui intraabdominaalne rasv. Muutus ka 

signaaliintensiivsuses (tuleneb tõenäoliselt tursest) 

- PÜSIVALT AVATUD KUULMETÕRI

Normis hoiab seda kinni rasvkude, aga seda kaob kõikjalt. Autofoonia

- HAMMASTE TÜSISTUSED

Hammaste seis halvem vr kontroll-rühmaga - kaaries, periapikaalsed tüsistused ja puuduvad 

hambad. 





Neuroloogilised tüsistused

- AJU MAHU VÄHENEMINE

Põhjus ebaselge - dehüdratatsioon? kortisooli kõrge tase?

Liikvoriruumide laienemine, käärude mahu vähenemine. Langeb nii hall- kui ka valgeaine maht. 

Taaspöördumine ei ole selge. 

- OSMOOTNE MÜELINOLÜÜS

Hüponatreemia liigkiire korrektsioon - kindlates piirkondades hävineb müeliin täielikult. 

- WERNICKE ENTSEFALOPAATIA

Tiamiini ehk B1 vitamiini puudulikkus





Refeeding - taastoitmine

Eelnevalt alatoidetu äkiline ületoitimine

Riskifaktorid - KMI alla 16, hiljutine oluline kaalulangus, elektrolüütide tasakaalu häired. 



Radioloogiliselt näha vedelikuliiaga seonduvat - suurehulgaline astsiit, pleuraefusioon, 

maksa rasvinfiltratsioon



Kokkuvõtteks

- Haaratud on praktiliselt kõik organsüsteemid

- Spetsiifilisi sümptomeid ei ole, kuid on võimalik kahtlustada

- Pt satuvad tihtipeale algselt ebamääraste sümptomitega (kõhu-, selja- ja liigesvalud 

jne).

- Radioloogiast abi tüsistuste ja raviefekti hindamisel
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Tänan tähelepanu eest!


