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Spordimeditsiinilise uuringu eesmärgid 

• Ülekoormuse ennetamine 

• Haiguse- ja traumaeelsete seisundite avastamine 

• Tervisliku seisundi üldine hindamine 

• Südame- veresoonkonna haiguste riski hindamine 

• Eluohtlike ja/või puudeid põhjustavate  seisundite 
väljaselgitamine 

 Sportimisel on oluline jälgida oma tervist! 



Tervisekontrolli võimalused tervisesportlasele 

• Sportimisel  

• Enesekontroll 

• Perearstid 

• Spordimeditsiini teenuseid osutavad 
tervishoiuasutused 
 

• Eeldatakse tervisesportlase enda aktiivsust 

• Vajalik asjakohase teabe olemasolu 

 



Tervisesportlase vereanalüüsi pakett 

• Välja töötatud Eesti Spordimeditsiini klastri SportEST 
partnerite koostöös – september 2012  

• Osalesid: laboriarstid, spordiarstid, traumatoloogid 

• Eesmärgid:  

– Tervisesportlaste terviseteadlikkuse tõstmine 

– Tervisesportlastel kasutatavate analüüside valiku 
standardiseerimine 
 

NB! Vereanalüüs ei asenda tervisekontrolli! 



Tervisesportlase vereanalüüside pakett 

• Koosneb analüüsidest, mis annavad 
teavet organismi üldseisundist ning 
koormuse mõjust sellele 

• Proovimaterjal: veeniveri  
• Tasuline teenus, hind 23 € 
• Tellida saab Quattromed HTI laborites  

– Tallinnas Väike-Paala 1 
– Tartus Gildi 8 
– Harulaborites üle Eesti 

• Tööpäeviti kl 8 – 12 
• Enne vereproovi 10 h söömata, joomata 
• Vastus 3 päeva jooksul e-kirjaga, soovi 

korral laboriarsti konsultatsioon, ka 
telefoni teel 
 

 



Paketis sisalduvad analüüsid 

• Hemogramm 5-osalise leukogrammiga (B-CBC 5 diff) 
• Ferritiin (S-Fer) 
• Kõrge tundlikkusega C-reaktiivne valk (fS-hs-CRP) 
• Glükoos (fP-Gluc) 
• Kaltsium (S-Ca) 
• Magneesium (fS-Mg) 
• Uurea (fS-Urea) 
• Kreatiniin (S-Crea) 
• Alaniini aminotransferaas (S-ALAT) 
• Aspartaadi aminotransferaas (S-ASAT) 
• Kreatiini kinaas (S-CK) 

 



Hemogramm koos leukogrammi ehk 
valgeverepildiga  

Kompleksuuring, mis sisaldab:  

• Hemoglobiin ja erütrotsüüdid (punalibled) 

• Leukotsüüdid (valgelibled) 

• Trombotsüüdid 

 - Hemogramm näitab hapniku transpordivõimekust 

 ja vedeliku tasakaalu olekut organismis 

 - Hemogrammis esinevad muutused väga paljude 
 haigusseisundite puhul 

- Muutused hemogrammis ei ole üldjuhul 
diagnostilised konkreetse haiguse suhtes 



Hemoglobiin ja erütrotsüüdid 

• Kannavad hapnikku kopsudest kudedesse 

• Hemoglobiin ↑ - eelis vastupidavusaladel 

• Hemoglobiin ↓ - aneemia 

• Erütrotsüütide indeksid- teave aneemia põhjuse 
kohta 

– MCV – erütrotsüütide keskmine suurus 

– MCH – erütrotsüütide keskmine hemoglobiin 



Leukotsüüdid ehk valgelibled 

• Immuunsüsteemi oluline osa 

• Leukotsüüdid jagunevad:  

– Neutrofiilid – esmane kaitse bakterite ja 
võõrainete vastu  

– Eosinofiilid ja basofiilid – seotud parasiitide ja 
allergiatega 

– Monotsüüdid – veres ei oma üldjuhul diagnostilist 
tähendust 

– Lümfotsüüdid – toodavad antikehi kehavõõraste 
ainete vastu, osalevad immuunreaktsioonides 

 

 



Leukogramm 

• Leukotsütoos: 

– Neutrofiilia- äge põletik, toksiline kahjustus, 
müeloproliferatiivsed haigused 

– Eosinofiilia- allergia, parasitaarsed haigused, pahaloomulised 
haigused (lümfoom, kartsinoom) 

– Basofiilia- allergia, müeloproliferatiivsed haigused 

– Monotsütoos- (kroonilised põletikud, koekahjustusega 
kulgevad haigused, müeloproliferatiivsed haigused 

– Lümfotsütoos- viirusinfektsioonid, reaktiivsed seisundid, 
pahaloomulised kasvajad 

• Leukopeenia:  

tavaliselt tingitud neutropeeniast. Põhjuseks viirusinfektsioonid, 
vereloome toksilised kahjustused (nt ravimite toimel), ägedad 
leukeemiad  

 

 



Ferritiin 

• On raua depoovalk, mis sisaldub maksa, põrna ja luuüdi 
rakkudes ja omab otsest kvantitatiivset seost seal paiknevate 
organismi põhiliste rauavarudega 

• Madalad väärtused seerumis viitavad rauavaegusele  
aneemia teke 

• Kõrged väärtused- raua liig, sel juhul ei tohiks raua preparaate 
tarvitada (põhjuseks ka kasvajad, vereloome kasvajad, 
maksakahjustus, dialüüs, raua ladestussündroomid nt 
hemokromatoos jt) 

• Veres on raud seotud transferriiniga, vaba Fe on toksiline. 
Rakkudes on Fe Hgb-s, müoglobiinis, ensüümsüsteemides 

• Ferritiin on ka nn ägeda faasi valk, tema sisaldus tõuseb põletike 
korral ja siis ei väljenda ferritiini kontsentratsioon organismi 
rauavarusid õigesti  



 Rauapuudusaneemia diagnostilised markerid 
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Rauapuudusaneemia riskifaktorid sportlastel 

Dieediga saadava raua 
vähesus 

Suurenenud rauavajadus 
(intensiivne treening, 
kiirem erütropoees) 

 

Suurem raua kaotus 
(vigastused, „footstrike“ 
hemolüüs, GI verekaotus 
pikamaajooksjatel, rohke 
higistamine, treeningust 

tingitud hematuuria)  



Aneemia põhjused tugeva kestva füüsilise koormuse 
korral (nt 60 km ultramaraton) 

• Foot-streik hemolüüs- mehhaaniline põrutusest, 
kompressioonist tingitud intravaskulaarne hemolüüs 
(erütrotsüütide destruktsioon) kapillaarides 

• Suurenenud plasma maht 

• Pingutusest tingitud oksüdatiivne stress 

• Kehatemperatuuri tõus 

• Atsidoos 

• GI veritsused 

• põletikud  



hs-CRP ehk 
C-reaktiivse valgu analüüs kõrgtundliku meetodiga 

• Tundlik marker põletiku ja südame-veresoonkonna haiguste riski 
hindamiseks 

• Ei ole spetsiifiline konkreetsele haigusseisundile 

• Väga kõrged tulemused viitavad bakteriaalsele infektsioonile 

• Südamehaiguse riski hindamiseks välistada muud võimalikud 
põletikulised protsessid (nt hambajuure põletik vms). 
Kardiovaskulaarse riski hindamiseks hinnatakse CRV tulemusi 
kombinatsioonis seerumi lipiididega 

• Kardiovaskulaarse riski hindamine: 

 < 1 mg/l- madal 

 1-3-  mõõdukas 

 >3-  kõrge 

 >5- välistada põletikuline haigus, vajadusel korrata 2 või 
 enama nädala pärast 



Glükoos ehk ´veresuhkur´  

• Kudede peamine energiaallikas. Vere glükoosisisaldust 
reguleerivad insuliin, glükagoon, adrenaliin, kortisool ja 
kasvuhormoon 

• Toiduga saadavad süsivesikud (nt tärklis, sahharoos, 
laktoos) muudetakse organismis glükoosiks 

• Tugev füüsiline koormus, stress, põletused ja 
infektsioonid võivad põhjustada füsioloogilist veresuhkru 
tõusu 

• Kõrged väärtused viitavad suhkruhaigusele – nt. 2. tüübi 
diabeet kulgeb aastaid kaebusteta, tekitades samal ajal 
pöördumatuid organkahjustusi 

• Madalad väärtused võivad esineda, kui toiduga saadud 
süsivesikute kogus ei ole füüsilisele koormusele piisav 



Magneesium 

• Magneesium osaleb süsivesikute ainevahetuses, valkude 
biosünteesis, lihaste kontraktiilsusfunktsiooni tagamisel, 
luukoe arengus ja neuromuskulaarses erutusjuhtes 

• Organismis sisaldub magneesium peamiselt luudes (50-60%), 
ülejäänud pehmetes kudedes, sealhulgas lihastes 

• Magneesiumivaegus põhjustab lihasnõrkust ja 
krambivalmidust 

• Efektiivseks treeninguks on vajalik küllaldane 
magneesiumisisaldus organismis, füüsiline koormus põhjustab 
organismis suurenenud magneesiumikadu 

• Imendumist parandavad vitamiin B6, vitamiin D 

• Imendumist takistavad samaaegne piimatoodete ja 
vitamiinide A, E, K tarvitamine 



Kaltsium 

• Kaltsiumi koguhulgast (täiskasvanul umbes 1,2 kg) 99% 
paikneb luukoes. Veres on Ca seotult albumiiniga (40%), 
kompleksis bikarbonaadi, tsitraadi ja fosfaadiga (10%) ja 
vabade ioonidena (50%). Füsioloogiliselt aktiivne on veres 
tsirkuleeriv kaltsiumi vaba ioniseeritud vorm, mis on oluline 
hüübimissüsteemis, lihaskontraktsioonis, erutusjuhte 
ülekandes ja mujal  

• Kaltsiumi ainevahetust reguleerivad parathormoon, vitamiin D 
ja kaltsitoniin. Referentsväärtuste piirides olev 
kaltsiumisisaldus veres viitab normaalselt funktsioneerivale 
ainevahetus- ja endokriinsüsteemile 

• Kõrgetel ja madalatel väärtustel on palju kliiniliselt olulisi 
põhjuseid, mis vajavad lisauuringuid ja ravi 



Kaltsium ja magneesium 

• Osalevad lihaste ja närvide talitluses 

• Vähene sisaldus veres võib põhjustada lihasnõrkust ja 
krampe 

• Higistades kaotab organism koos vedelikuga kõiki 
elektrolüüte, sh kaltsiumit ja magneesiumit 

• Spordijooki valides eelistada neid, kus rohkem Ca ja Mg 



Kreatiini kinaas (CK) 

• Kreatiini kinaas on rakusisene ensüüm, mida leidub 
vöötlihastes, südamelihases ja ajukoes. Tervel 
inimesel pärineb üle 90% vereseerumi kreatiniini 
kinaasist skeletilihastest. Aktiivsus seerumis 
suureneb rakkude kahjustuse korral 

• Väärtused on puhkeolekus sportlastel kõrgemad kui 
mittesportlastel 

• Kõrgenenud väärtused võivad olla tingitud suurest 
lihaskoormusest või traumadest. Kreatiniini kinaasi 
väärtuseid kasutatakse füüsilise koormuse ja 
treeningu järgse taastumise jälgimisel 



Kreatiini kinaas 

• Referentsväärtused: N < 192 U/L, M < 308 U/L 

• Treeningul tõusevad väärtused > 300, nt peale 
maratonijooksu > 3000. Tõus on normaalselt 
lühiaegne, kestev tõus võib olla ülekoormuse, samuti 
kahjustunud lihasstruktuuride näitaja 

• Treeningkoormustega kohanemisel CK 
kontsentratsioon väheneb 



Kreatiini kinaas 
• Kliinilised näidustused:  

– Skeletilihaste haiguste diagnostika 

– Füüsilise koormuse jälgimine 

 CK kõrgete väärtuste põhjused: 
– Skeletilihaste haiguste diagnostika (nt lihasdüstroofiad, 

rabdomüolüüs, müokardiit, krambid, kardioversioon) 

– Äge müokardi infarkt (tõus >10x) 

– Insult, tserebraalisheemia jm 

– Hüpotüreoidism 

– Kõrge palavik, vingumürgitus, kokaiinimürgitus 

 CK madalad väärtused (ei ole diagnostilist tähendust): 
- Vähene lihasmass 

- Hüpotüreoidism 

- Alkohoolne maksakahjustus 



Kreatiniin 

• Moodustub lihaskoes lihaskontraktsiooni metaboolse 
protsessi käigus kreatiinist ning eritub organismist 
peamiselt neerude kaudu. Tekkiva kreatiniini kogus 
on otseselt sõltuv lihasmassi suurusest.  

• Normväärtus sõltub lihasmassist, võimalusel võrrelda 
eelnevate tulemustega 

• Enne analüüsi vältida suurt lihaskoormust 

• Sisaldus veres näitab neerude võimet jääkaineid 
organismist eemaldada, sobib juba diagnoositud 
neeruhaiguse puhul neerufunktsiooni dünaamiliseks 
jälgimiseks 



Kreatiniin 

• Koos arvestusliku glomerulaarfiltratsiooniga sobib 
neerufunktsiooni sõeluuringuks  

• Kreatiniini tulemuse alusel arvutatakse 18- 70 a isikutel MDRD 
valemi järgi automaatselt hinnanguline glomerulaarfiltratsioon 
(estimated Glomerular Filtration Rate eGFR), mis väljendatakse 
mL/min/1,73 m2 standardkehapindala kohta. MDRD valem ei 
arvesta isiku kehamassi 

• Kõrged väärtused- neerufunktsiooni langus, suur lihasmass, tugev 
füüsiline koormus, liha söömine kuni 7 h enne verevõttu, 
kilpnäärme ületalitlus jt 

• Madalad väärtused- nälgimine, lihasatroofia, väike lihasmass, 
rasedus, kõrge iga 

 



Uurea 

• Valkude lõhustumise lõpp-produkt 

• Moodustud maksas ja eritub peamiselt neerude, 
vähesel määral seedetrakti kaudu ja higiga 

• Näitab valkude lõhustumise mahtu 

• Näitab treeningujärgse taastumise efektiivsust 

• Võib viidata: 

– lihaskonda kahjustanud treeningule 

– neerutalitluse häiretele  



ASAT, ALAT 

• Ensüümid, mida leidub paljude elundite rakkudes, 
enim maksas ja lihastes 

• Rakukahjustuse järgselt satuvad verre 

• Ei ole diagnostilised konkreetsele haigusele 

• Sisaldus veres suureneb: 

– Tugeva füüsilise koormuse, lihastraumade, 
maksahaiguste jm seisundite korral 

– Alkoholi ja mõnede ravimite toimel 



Regulaarsete treeningprogrammide pikaajalised 
efektid analüüside tulemustele  

• Leukotsüütide arvu tõus (neutrofiilide, monotsüütide 
ja eosinofiilide suhtarv tõuseb lümfotsüütide arvel) 

• ↑ ALAT, ASAT, Cl, pH, CK, CK-MB, LDH, Myogl, BNP, 
HDL-Chol  

• PSA↑ võib esineda treeningujärgselt (eriti rattasõit) 

Allikas: Stacy E Foran et al. Effects Of Exercise On Laboratory Test Results. Lab Medicine, October 2003 



Treeningust tingitud hematuuria  

• Ehk  

– Sportlaste pseudonefriit 

– Spordi hematuuria 

– Stress-hematuuria 

– 10 000 meetri hematuuria 

• Tavaline healoomuline põhjus uriini värvuse 
muutusele peale tugevat füüsilist pingutust 
põhjuseks  tubulaarse funktsiooni ajutine 
hemodünaamiline häire  

• Möödub 24 - 72 tunniga, kui koormus lõpetada 

 
Allikas: Benjamin J Ingram. Genitourinary Disease in the Athlete. 2011 



Mittetraumaatilise hematuuria patofüsioloogia 

• Aferentses arterioolis 
verevoolu vähenemine on 
proportsionaalne treeningu 
intensiivsusega 
– Vere juhtimine lihastesse 

– Hüpoksiline neeru kahjustus 

– Neerupäsmakeste 
permeaabelsuse ↑  

• Renaalne vasokonstriktsioon 
eferentses arterioolis 
– Filtratsiooni rõhk ↑  

– Erütrotsüütide ↑ liikumine uriini  

Allikas: Holmes, Renal Injury in Sport, Curr Sports Med Rep, 2003 

  



Treeningust tingitud hematuuria esinemissagedus 

• Populatsioonis 13 – 15% 

• Sportlastel 

– Ujujatel 80% 

– Poksijatel 73% 

– Jalgpalluritel 55% 

– Sõudjatel 55% 

– Keskmaajooksjad 45% 

 

Allikas: Benjamin J Ingram. Genitourinary Disease in the Athlete. 2011 



Treeningust tingitud proteinuuria 

• Põhjuseks tõsine või pikaajaline pingutus 

• Proteinuuria tase on võrdeline pingutuse raskusega 

• Esinemissagedus 18 – 100% 

• Algab 30 minutit pärast pingutuse algust 

• Maksimaalne eritus 20 – 30 min peale pingutust 

• Taandub 24 – 48 tunniga 

• Kui ei taandu, vajab edasisi uuringuid 

 

 



Paketi analüüside tulemuste tõlgendamine 

• Tulemustega on kaasas vanusele ja soole vastavad 
normväärtused 

• Lisaks tuleks tulemusi võrrelda varasematega- analüüsi 
vastused on soovitav alles hoida 

• Soovi korral tasuta laboriarsti konsultatsioon- 
tõlgendamisraskuste korral või kõrvalekallete korral, kui 
tulemused ei ole normaalsed, saame koos otsustada, kas 
pöörduda perearsti ja erialaarsti poole või milliseid 
lisaanalüüse oleks vajalik teha 

• Soovitatav määramise sagedus 1 kord aastas 



Kokkuvõtteks 

• Tervisesportlase vereanalüüs on üks võimalus 
sportlase terviseseisundi hindamiseks, koormusest 
tingitud kõrvalmõjude avastamiseks 

• Detailsem info trükitud voldikus 

• Vereanalüüsi andmine on lihtne protseduur 

 

Info Quattromed HTI klienditoelt 

Telefon: 17123 

E-mail: klienditugi@quattromed.ee 
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Tänan! 

 


