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Mõiste 

Infekunditeet, infecunditas 
– võimetus saada elavaid 
järglasi. 

 

Infertiilsus, infertilitas – 
viljatus, sigimatus, 
paljunemisvõimetus. 

Sophie Blackall “Infertility” 



Kliiniline definitsioon 

Regulaarse seksuaalelu ja kaitsmata seksuaalvahekorra 

puhul võimetus rasestuda 12 kuu jooksul.  

 

Tõenäoliselt määratletakse sellise definitsiooni alusel 

viljatuks tegelikkusest enam paare. On teada, et ~50% 

naistest, kes ei ole rasestunud esimese 12 kuu jooksul, 

rasestuvad teisel aastal.  

 

Epidemioloogilises definitsioonis soovitab WHO kasutada 

viljastuse määratlemisel kaheaastast perioodi. 



Viljatuse levimusmäär 

Eri uuringute põhjal 5-25%. 

Eesti Naiste Tervise uuringu (2007) põhjal on teada, et elu 

jooksul esines viljatust 18% seksuaalelu elavatest 

naistest vanuses 18–44 eluaastat, neist ainult 39% olid 

pöördunud viljatuse ravile. 



Varasem uuringute ja ravi alustamine on 

vajalik, kui: 

 

naise vanus on üle 35 eluaasta 

anamneesis oligomenorröa või amenorröa 

emaka või munajuhadega seotud haigused/kahjustused 

või endometrioos (haiguse esinemine või kahtlus 

patoloogiale) 

ovariaalse reservi vähenemine või kahtlus sellele 

on teada või esineb kahtlus, et partner on subfertiilne 

 



Viljatuse põhjused 

Viljatuse põhjus    Sagedus 

Naisepoolsed põhjused       

 Ovulatsiooni probleemid  29% 

 Munajuhade probleemid  16% 

 Emaka ja emakakaela probleemid 5% 

 Endometrioos    7% 

 Muu põhjus    4% 

Mehepoolsed põhjused    21% 

Põhjus selgusetu    18% 

Spira, 1986 

61% 





Mehe vanuse mõju 



Naise fertiilsus 

Üldpopulatsioon: aastaga rasestub 84% naistest, 2 a – 

92%, 3 a – 93%. (te Velde 2000). 

Naise fertiilsus väheneb vananedes. 3 aastaga 

rasestub 94% 35-aastastest ja 77% 38-aastastest 

naistest.  
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Increasing Maternal Age Is Associated With Decline in 

Follicle Number and Oocyte Quality 

Klinkert ER, 2005 PhD Thesis University of Utrecht. 
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Sündimuse erikordaja 1000 fertiilses eas naise kohta
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Risk of Fetal Loss Increases With Maternal 

Age at Conception 

Nybo Andersen et al. BMJ. 2000;320:1708. 
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Seksuaalvahekorra sagedus ja ajastamine. 

 

Kas liiga sage seksuaalvahekord  halvendab sperma 

kvaliteeti? 

   abstinentsi korral üle 5 päeva võib väheneda seemnerakkude 

arv, aga kahepäevase abstinentsi korral säilib normaalne 

spermatosoidide arv  

 sperma kvaliteet, spermatosoidide kontsentratsioon ja liikuvus 

jäävad normaalseks isegi igapäevase seksuaalvahekorra puhul 

Viljastumise tõenäosus ühe menstruaaltsükli kohta on 

võrreldav iga päev ja  üle päeva toimuva 

seksuaalvahekorra korral (vastavalt 37% ja 33%), kuid 

on väiksem (15%) kui suguühe toimub kord nädalas.  

 





sõbranna, kes teab, et meil oli ka lapsesaamisega raskusi, küsis mu 

käest nõu. Et mida teha, kui sellest peale, kui otsustati 

kaitsevahendid ära jätta (millalgi eelmisel suvel) - pole suguühe 

kordagi (!) õnnestunud. Mees pidi õudselt lapsi tahtma ja hirmus 

murest murtud olema. Analüüsid olevat korras mehel, et mingit 

füsioloogilist tõket nagu pole. Asi vist ongi selles, et mees on ise nii 

kaua oodanud isaks saamist, et on nüüd hirmsa pinge all. Ja kui 

juba kuude viisi ei õnnestu, siis mõjub see ju mehe 

enesehinnangule kehvasti... Ja siis õnnestub veel vähem...  

 



Oma kooselust võin küll öelda seda, et mida enam süvenes 

probleem, et last ei saa, seda harvemaks jäi seksimine 

kuni selleni, et olid lausa 3-4 kuulised pausid. Seks 

tundus eesmärk, mitte lõbu ja nauding ja me kumbki ei 

suutnud sellega tegeleda… 

 



Seksimisega oli ka nii, et kindlalt ikka ei teadnud millal umbes peab, et vabaks tellida 

ja enamasti sattus ikka sellisel ajal kui mõlemal tööl tamp peal, pidi ju mitu kord 

tegema ja ei mingit isu. Mehel tekkisid siis sellest stressist, et täna peab, probleemid 

(lihtsalt vajus ära) ja kuust kuusse ei olnud see üldse tore ning väga väsitav.  

Lihtsalt ma mäletan enda ajaloos sellist olukorda, kus oli pidev kellajärgi seksimine, 

jalad seinal ja tabletid jne. Lõpuks oli karjuvalt jäle isegi mõelda seksimisele. Ma 

kujutan ette, et mehel samamoodi.  

mehele oli mingi hetk lapsesaamine niivõrd kurnav, et tast ei saanudki asja või ei 

jõudnud lõpuni. Nende suhtes oli see tingitud sellest, et mees tundis liiga suurt 

vastutust, no, et kui nüüd sa ov ajal ei saa hakkama, siis ei saa me järglast.  



Menstruaaltsükli regulatsioon 













Ovulatsioonihäirete põhjused 

Hormoonide sünteesi häire munasarjades 

Munasarjade tundlikkuse langus 

Muud hormonaalsed häired 

Tsentraalse stimulatsiooni puudumine 



Polütsüstiliste munasarjade sündroom 

5-10% fertiilses eas naistest 

 

Haiguspilt varieerub 

 Oligomenorröa/amenorröa (tingituna anovulatsioonist) 

 Infertiilsus (-”-) 

 Hirsutism (mehe tüüpi – nägu, rind, jalad) 

 Juuste väljalangemine (mehe tüüpi) 

 Rasvumine (1/2 juhtudest) 

 Anovulatsioon (sellest ebaregulaarne tsükkel) 

 Akne 





PCOSiga kaasnevad riskid 

Insuliinresistensus / II tüüpi diabeet 

Endomeetriumi hüperplaasia/vähk 

Hüpertensioon 

Düslipideemia 

K/v probleemid 

Autoimmuunne türeoidiit 



PCOS 

Rasvumine 

10-65% on rasvunud (BMI >30) 

Tsentraalset laadi (vöö/puus >0,85) 

Rasvumine on seotud viljakuse langusega: 

 Anovulatsioon 

 Raviresistentsus 

 Suuremad FSH kogused vajalikud 

 Rasestumise tõenäosus väiksem 

Kardiovaskulaarne risk 

II tüüpi diabeedi risk 

Endomeetriumi hüperplaasia ja Ca! (riskisuhe ei ole päris selge) 



PCOS ravi 

Ovulatsiooni stimulatsioon 

Laparoskoopia+drilling 

IVF 

 



 



Hüpogonadotroopne ov puudulikkus 

FSH < 5; LH < 2; E2 < 50 pg /ml 

Söömishäired (ka anamneesis) 

Harva HT piirkonna põletik ja degeneratsioon 

 

 



Munasarjade tundlikkuse langus 

(hüpergonadotroopne ov puudulikkus) 

 

Loomulik vananemine 

Munasarja kahjustus 

Enneaegne 

munasarjade 

puudulikkus 



Hüperprolaktineemia esinemine 

0,4% üldrahvastikust  

5% viljatuskliinikute patsientidest 

9% amenorröaga patsientidest 

25% galaktorröaga patsientidest 

70% amenorröa ja galaktorröaga patsientidest 

 



Munajuhade läbitavuse hindamine 

 Hüsterosalpingigraafia 

 Kontrastsonograafia 

 Laparoskoopia 











Endometrioos 

Endometrioidsed rakud paiknevad väljaspool 
emakaõõnt 

 

Peamine sümptom on vaagnavalu 

 Düsmenorröa, krooniline vaagnavalu (+alaselg), 
düspareuunia, düsuuria, düsheesia 

 

Valu on tsüklilise iseloomuga 

 

Esineb 5-10% kõigist naistest, 20-50% 
infertiilseist, 80% kroonilise vaagnavaluga 
naistest 

 

Sageli kaasneb viljatus 



Endometrioos ja infertiilsus 

Lastetuse korral esineb sagedamini endometrioosi 

Endometrioosi korral esineb sagedamini lastetust 

 Normaalne viljakus 0,15-0,2 (elussündi tsükli kohta) 

 Endometrioosi korral 0,02-0,1 

Võimalikud mehhanismid 

 Muutunud anatoomia 

 Endomeetriumi AKd 

 Hormonaalsed ja ovulatoorsed häired 

 emaka düsperistaltika 





Emakapoolsed põhjused 



 







Implantatsiooni 

häired 



Mehepoolne lastetus 

Krüptorhism 

Varikotseele (30-40% lastetuist) 

Põletik (kõige sagedam korrigeeritav põhjus) 

Hormonaalne (FSH, LH) 

Kromosomaalne 

Ainevahetuslik (CF) 

eluviisid 



Spermaproov 

Suur variaablus ka viljakal mehel 

Normi piirid määratlemata – kasutatakse 

referentsväärtust 







Ravimite mõju viljakusele 

NSAID – võivad takistada ovulatsiooni, suurendavad spontaanabordi riski  

Antidepressandid 

Kemoteraapia 

Epilepsiavastased ravimid 

 

Foolhape  

  perikontseptuaalne foolhappe kasutamine (rasestumise eelselt ja kuni 6-12 
rasedusnädalani) vähendab riski neuraaltoru anomaaliate (anentsefaalia ja spina 
bifida) tekkeks  

___________ 

 

Anaboolsed steroidid ♂ 



 Alkohol 

Loote kahjustuse oht on väike, kui piirduda 1-2 

annusega 1-2 korda nädalas ja vältida 

intoksikatsiooni episoode.  

Veinijoojad rasestusid mõnevõrra kiiremini kui 

mitte- või muu joojad  

On ebatõenäoline, et 3-4 annust päevas 

kahjustaks mehe fertiilsust 

Alkoholi kuritarvitamine halvendab 

(taaspöörduvalt) sperma kvaliteeti  



Suitsetamine 

Naiste osakaal, kellel rasestumiseni kulus üle 12 kuu, oli 

suitsetajate hulgas 54%. Rasestumiseks kuluv aeg 

korreleerub sigarettide arvuga. 

Suitsetajatel saabub menopaus 1-4 aastat varem kui 

mittesuitsetajatel Mõju on annusest sõltuv.  

Suitsetamine on seotud iseenesliku raseduse 

katkemisega nii loomulikul teel rasestumise kui kunstliku 

viljastamise korral. 



Meeste viljakusele ei ole 

mõju nii selgelt tõestatud, 

kuid mitmed uuringud on 

näidanud mõju 

spermatosoidide arvule, 

liikuvusele ja morfoloogiale. 

Sperma DNA kahjustus – 

rasestumiseks kuluv aeg 

pikeneb, epigeneetilised 

haigused (leukeemia…) 

 



Soovitused 

Kofeiin (kohv, tee, kola, šokolaad) 

 Mõõdukas kofeiini sisaldavate jookide tarvitamine (1-2 tassi 

päevas) enne rasestumist või raseduse ajal on ohutu. Ei ole 

piisavat teaduslikku tõendust, et kofeiini tarbimine oleks seotud 

viljakuse langusega. 



Kehakaal 

19 < KMI < 29 

pikkus KMI 

  19 29 

165 51,7 79,0 

170 54,9 83,8 

175 58,2 88,8 

Sophie Blackall “Eating disorder” 





Ülekaal ja mehe viljakus 

Seemnerakkude liikuvuse langus  

Sperma DNA fragmenteeritus suurem  

Rasvumine + vaskulaarne faktor (diabeet, 

südamehaigus) – erektsiooniprobleemid  

 
NICE Public Health Guidance 2, Four commonly used methods to increase physical activity (2006) 

• NICE Public Health Guidance 11, Maternal and Child Nutrition (2008). 



Kaaludefitsiit 

Kaalu langetamine 15% alla ideaali seostub 

tsüklihäiretega.  

30% rasvkoest kaob – sekundaarne amenorröa.   



Töö 









Foolhape 

Perikontseptsionaalselt vähendab NTD riski (RR 0,28)  

Standarddoos 0,4 mg/die 

Komplitseeritud anamneesiga 5 mg/die. 

Võtta kuni 12 rn 



Korduv raseduse katkemine 

Korduv raseduse katkemine (KRK) on defineeritav kui 

vähemalt kolme järjestikuse kliiniliselt diagnoositud 

raseduse katkemine enne 22. rasedusnädalat või kui 

loode kaalus katkemise ajal alla 500g.  

10-15% kliiniliselt diagnoositud rasedustest katkeb 

iseeneslikult. 



Anatoomilised tegurid 

Emaka anomaalia 

Polüüp/müoom 

Emakakael 

 

 



Hormonaalsed häired 

Hüpotüreoos 

Hüpergükeemia 

Rasvumine (ema KMI >30) suurendab riski KRK-ks >3 

korra  



Trombofiilsed seisundid 

Antifosfolipiidsündroom 

Immunoloogilised põhjused 

infektsioonid 



Kunstlik viljastamine 

IUI – intrauteriinne inseminatsioon 

IVF – in vitro fertilisatsioon 

ICSI – intracytoplasmatic sperm injection 



Soovitused 

IUI 

 Kerge spermapatoloogia, kerge/mõõduka 

endometrioosi või seletamatu lastetuse korral on 

õigustatud kuni 6 IUI läbiviimine  

 Kui IUI tehakse mehepoolsetel põhjustel, ei ole 

ovulatsiooni stimulatsioon õigustatud, kuna see ei 

suurenda rasestumise, küll aga mitmikute 

tõenäosust 

 



IUI 

Follikuli kontroll 10 - 12 p 

 läbimõõt kasvab ca 1,5 mm päevas 

Ov-test või ov induktsioon hCG-ga, kui juhtiv 

folliikul 18 - 20 mm 

IUI positiivse testi päeval v 34 – 38 h pärast 

hCG 

 

Kliinilise raseduse tõenäosus 12% (alla 40-

aastastel) 



IVF  

http://www.advancedfertility.com/pics/oocyte.jpg




Euroopas 2004 kliinilisi rasedusi 28%,  

kaksikuid 24% (x19), kolmikuid 2% (x128) IVF-sündidest. 



Elussündide sagedus IVF tsükli kohta  
(USA 2004) 
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Wright et al. MMWR Surveill Summ. 2007;56:1. 



Kehaväliselt viljastatud sündide osakaal Eestis (%)

EMSR
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IVF ja mitmikrasedused 

 10 korda kõrgem vastsündinute perinataalne suremus  

  Kõrgem (44%) enneaegse sünnituse risk võrreldes üksikrasedustega 

(6%)     

    Sagedasemad sünnidefektid ja väiksem sünnikaal     

    Suurem kromosoomihaiguse risk  

    Sagedamini keisrilõige  

    Suurem koormus emale ja isale 



Seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon e. ICSI 

(Intracytoplasmic Sperm Injection) 



ICSI lapsed 

o ICSI lastel esineb väiksemaid ja suuremaid 

sünnidefekte sama palju (2-3%) kui üldpopulatsioonis 

o  Hüpospaadiate sagedasem esinemine ICSI lastel 

o ICSI lastel esineb tavapärasest rohkem (0,8%) de 

novo sugukromosoomide aneuploidiaid kui 

üldpopulatsioonis (0,2%) 



ICSI lapsed (2) 

o Mehepoolset viljatust põhjustavad  Y-kromosoomi 

mikrodeletsioonid võivad ICSI abil edasi kanduda 

järgmisesse põlvkonda (Ken-First et al., 1996) 

o ICSI-protseduurile peab eelnema mehe karüotüübi ning Y-

kromosoomi mikrodeletsioonide uuring 



IVF/ICSI teel eostatud lastel esineb sagedamini 

epigeneetilisi haigusi, mille puhul raku DNA järjestus ei 

häiru, küll aga muutub selle funktsioon. Enim uuritud 

epigeneetiliseks haiguseks on Beckwith-Wiedemanni 

sündroom, mida iseloomustab somaatiline hiidkasv ja 

kasvajakalduvus. Sündroomi esinemise risk on 

tavapopulatsioonist 9 korda kõrgem, sagedusega 

1:3700. 



Embrüodiagnostika 



Kunstliku viljastamise seaduslikud alused 

Eestis 

viljastada võib kuni 50-aastast tervet naist 

Lubatud on vallalise naise viljastamine 

KV näidustuse teeb kindlaks arst 

nõustamine ja nõusolek min 1 kuu enne protseduuri 

tohib siirata kuni 3 embrüot 

lubatud on doonori sugurakkude kasutamine 

doonorile peab olema tagatud anonüümsus 

 



Kunstliku viljastamise kulud EHK-le 

IUI  - 0€ 

IVF + ET ca 1200 € + ravimid kuni 1200€.   

 kuni 40-aastastele naistel on õigus piiramatule hulgale IVF poolt 

tasutavatele katsetele 

 hind sisaldab embrüote külmutamist ja säilitamist 2 kuu jooksul 

 

 



Clomid 

 

Kõhuvalu või vaagnavalu, helluse, surve või paistetuse kujul;  

Punastamine;  

Iiveldustunne, oksendamine või kõhulahtisus;  

Hellus või ebamugavustunne rinnas;  

Tuhm nägemine või teised nägemishäired;  

Peavalu; või  

Ebanormaalne emaka veritsus.  

Ravim võib suurendada kaksikute sünni tõenäosust, mis võib olla 

ohtlik emale ning loodetele. 



GnRH agonistid 

 Väga sage : unehäired, peavalu, meeleolu muutused, tupe kuivus ja 
düspareuunia ning libiido langus.  
 

 Sage : rindade valulikkus, lihaskrambid, liigesvalu, kehakaalu tõus, 
iiveldus, valu/ebamugavustunne alakõhus, asteenia.  
 
 
Väga harva. palavik, haiglane enesetunne, depressioon, isiksuse 
häired, paringlus/vertigo,  hägune või ebanormaalne nägemine jms.  
 
 
 
 
 

http://rx.ee/t/4254-teenia.html


FSH 

Väga sage: 

Peavalu 

Sage: 

Kõhuvalu, kõhupuhitus, ebamugavustunne kõhus, iiveldus, 
oksendamine, kõhulahtisus  

 



Süstisin eile õhtul esimest korda Gonalit ja juba ma nutan ja 

emotsioonid kõiguvad. Kas see on ikka normaalne?  

Mul tegi süstimine üldse meele haledaks, eks vist endas hakkas 

kahju vms aga see ju ka täitsa ok.  

Mina nutsin iga kord vahetult pärast süsti tegemist, esimesest süstist 

peale, see tegi kuidagi väga emotsionaalseks lihtsalt. Mitte ravim 

ise, vaid süstimine.  

Ma olin ka ikka tugevas tunnetekeerises. Elavaks näiteks oli see, et 

ütlesin elukaaslasele, et ta on paks. Tema selle peale, et ise oled. 

(meie puhul täiesti tavaline käitumine, pidevalt ilgume teineteise 

kallal)  

Sel korral siis tönnisin ma selle peale pool tundi ja tegin hiiglama 

suure draama. No tõesti ebanormaalne  



Ovariumite 

hüperstimulatsiooni 

sündroom 

VILJATUS MSD.ppt#110. Viljatuse psühhosotsiaalne külg


Viljatuse psühhosotsiaalne külg 

Viljatus võib patsiendis tekitada erinevaid negatiivseid tundeid nagu 
viha, süütunne, häbi, masendus, lootusetus.  

“Olen nutnud tuttavate titeuudiste peale lohutamatult, olen hoidnud 
lastest eemale ja rasedates tuttavatest, olen vihanud iga rasedat 
naist tänaval jne.” 

 

Viljatus mõjub inimese mina-pildile ja enesehinnangule, mida 
vahendab kultuuris valitsev suhtumine ning ootused seoses pere 
loomisega. Inimene võib tunda end puuduliku ja haigena ning 
kaotada enda silmis väärtuse nii inimese kui partnerina.  

Minule teatati ,et ma loomulikult lapsi ei saa umbes aasta 
tagasi.Kõige suuremat masendust tekitas minus see ,et ma olen ju 
nii noor miks just mina. Paar kuud nutsin öösiti patja ja tundsin end 
kasutu,mõtetu,saamatu inimesena. Ma ei tundnud end absoluutselt 
naisena. 

 



Mul on selline mure ja ei oska ma kuskile seda kirjutada. Mul on 

kaks väga lähedast sõbrannat, kes said suht ühel ajal õnnelikeks 

lapsevanemateks. Varasemalt tegime väga palju asju üheskoos ja 

hetkel olen mina jäänud väga kõrvale. Ma saan aru, et elu muutub 

väga palju lapse saamisel ja lastetud sõbrannad ei ole enam nii 

"atraktiivsed". Samas tean ma ka seda, et nad hoiavad minust 

eemale teades minu probleeme rasestumisega ja nad ei taha 

vähendada oma rõõmu lapsest ja samas teha ka minu olemist 

ebamugavaks.  



Viljatuse psühhosotsiaalne külg 

Teatud juhtudel võivad patsiendid keskenduda ainult viljatusele ning 

siduda oma heaolu ning väärtuse viljatusravi tulemustega. 

Viljatusravi ebaõnnestumisel võib see tuua kaasa sügavama kriisi 

ning põhjustada kestvamaid psüühilisi probleeme nagu depressioon, 

ärevushäired, lootusetus tuleviku suhtes.  

 Ma olen kogu laste-teema enda sisse kuhugi väga sügavale, kõige 

alla toppinud. Püüan sellele mitte mõelda, sest see teeb nii tohutult 

haiget. Ma ei suuda mässata ja mängida tuttavate lastega või kui 

mõni lapsega kodus olev töökaaslane töö juurde satub tulema oma 

beebiga, hoian mina eemale, samal ajal kui teised kobaras titat 

imetlevad. Arvatavasti paistan ma sedasi üsna külma ja kalgi 

inimesena.  

 



Viljatuse ja viljatusravi kui psühhosotsiaalne 

probleem 

 

Viljatuse ning viljatusravi psühholoogilist mõju nii indiviidile, aga ka 

paarile vahendab perekonna ja lähedaste suhtumine. Perekond ja 

ülejäänud sotsiaalne võrgustik võib tekitada lisapingeid avaldades 

survet pere loomiseks, suhtuda viljatusse kui haigusesse või 

vastupidiselt - toetada ja olla puhvriks toimetulemisel. Negatiivne 

sotsiaalne surve võib väljenduda näiteks patsiendi vanemate, teiste 

pereliikmete või sõpruskonna küsimustes paari laste saamise 

plaanide kohta. 

Minu üle visatakse nalja ja igal kohtumisel ikka keegi suudab sisse 

susata lapseteema. Ma tundun oma sugulastele karjäärimutina, 

keda lapsed ega kodu ei huvita. Kui kurg mööda lendab, siis mõni 

tädi-onu ikka pilgutab silma ja viskab nalja, et ega ometi märguanne 

sulle. Vanaema heietab nüüd juba igal teisel kohtumisel, et kuidas 

küll mina lapsi ei soovi, tema sellest aru ei saa. 



Minu pärast ebaõnnestunud katset saavutatud habras tasakaal löödi 
eile pea peale, kui helistas üks vanem naissugulane ning alustas 
juttu nii: vaatasin telekast saadet Thea Paluojast, kes oli nii vana, 
paks ja punsunud ja lapsi tal ka pole, nagunii on igasugust 
hormoonravi saanud, ja näe, sina tulid meelde...  
 
Järgnes pooletunnine tiraad igasugustest posijatest, mingitest 
imemasinatest ja muust sellisest, vahele pikitud lausetega "see 
toimib muidugi eeldusel, et saatus peab sind vääriliseks lapsi 
saama" jne jne.  
 
Tundsin ennast nii solvatuna ja alandatuna, et nutsin terve õhtu, 
pool ööd ja tänase hommiku veel takkaotsa ning istun nüüd tööl, 
silmad paistes.  
 


