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Väikevaagna piirkonna haigused 
on tihti omavahel (varjatult) 
seotud 

Üks haigus võib olla järgneva 
haiguse põhjuseks

Mees ja reproduktiivpatoloogiad



Eesnäärmehaiguste omavahelised seosed 
ja ühised riskitegurid

Ülekaal
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muutused

(Seksuaalne) 
riskikäitumine

Eesnäärme 
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Eesnäärme 
healoomuline 
suurenemine

Vanus

Eesnäärmekasvaja
Perekondlik 

eelsoodumus

Ausmees et al. Eesti Arst 2010;89:818-824.





Eesnääre, seksuaalsus ja hormoonid

Eesnäärme põletik võib olla osaliseks 
põhjuseks organismi mees- ja 
naissuguhormoonide düsbalansis

Naslund J Urol 1988

Madal testosterooni tase on seotud 
eesnäärme suurenemisega

Marberger J Clin Endocrin Metab 2006

Suguhormoonid võivad 
mõjutada eesnäärme 
suurenemist läbi 
östrogeen/androgeen 

suhte tõusu veres
Roberts Epid 2004



Testosteroon



25. september 1988
Soul, Lõuna-Korea
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LUTS ja EH riskitegurid

Riskitegur BPH/LUTS Erektsioonihäire Enneaegne 
seemnepurse

Vanus + + -

Diabeet, metaboolne 
sündroom, ülekaalulisus, 
istuv eluviis

+ + +

Ateroskleroos, 
hüpertensioon + + -

Suguteede põletikulised
haigused + + +

Andersson et al. Neurourol Urodyn 2011; 30:292-301.
Wespes et al. EAU Guidelines on Male Sexual Dysfunction 2020.

http://www.uroweb.org/guidelines



Enneaegne seemnepurse (ESP)
Sagedus meeste üldpopulatsioonis

USA

Malaisia

Itaalia

Prantsusmaa

Taani

Rootsi

31%

21%

16%

14%

9%

21%

Wespes et al. EAU Guidelines on Male Sexual Dysfunction 2020.
http://www.uroweb.org/guidelines



Enneaegne seemnepurse (ESP)
Sagedus Türgi meeste üldpopulatsioonis

Serefoglu EC et al. 

J Sex Med 2011;8:540-548..





LUTS ja EH seosed
/Vienna health-screening project/

Risk seksuaalhäire tekkeks on

eesnäärme haiguste korral

võrreldav hüperlipideemia, 

stressi, diabeedi ja 

hüpertensiooniga

Ponholzer et al. Eur Urol 2005;47:80-86.

Austrias elavad 20-80 aastased mehed /n=2869/



Slaid               Miks mehed kodust kaovad...
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Noorte meeste viljakus Eestis 

10% poistest jõuab meheikka viljatuna või  oluliselt 
langenud viljakusega

Ei erine oluliselt eestlaste ja venelaste hulgas
Eesti noorte meeste viljakuse uuring 2003 - 2004

Eestis sünnib igal aastal umbes 750 poissi, kellel on 
“meheks saades” probleeme viljakusega



Ema eluviisid raseduse ajal

Ema suitsetamine raseduse ajal võib hilisemalt pojal 

vähendada viljakust ja tõsta munandi kasvaja riski enam kui 
20% võrra

Mõju on ilmselt universaalne, aga teiste organite puhul 

puuduvad samaealiste meeste täpsemad uuringud
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