
Διατροφικοί παράγοντες - υγιεινή διατροφή  

Η τήρηση μιας υγιεινής διατροφής, όπως τρόφιμα πλούσια σε λιπαρά οξέα ωμέγα-3 

(οστρακοειδή και θαλασσινά), χαμηλά σε κορεσμένα λιπαρά οξέα και trans λιπαρά οξέα, 

πουλερικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά και αποβουτυρωμένο γάλα με χαμηλά λιπαρά 

παράλληλα με την καθημερινή άσκηση, θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα του 

σπέρματος. Αντίθετα μια διατροφή πλούσια σε επεξεργασμένο κρέας, τροφές σόγιας, 

υπερβολική κατανάλωση υδατανθράκων, γαλακτοκομικά με πλήρες λίπος, καφές, αλκοόλ και 

γλυκά εμποδίζουν στη βελτίωση του. 

Διατροφικοί παράγοντες - ιχνοστοιχεία  

Ο ψευδάργυρος (Zn) είναι ένα από τα πιο σημαντικά ιχνοστοιχεία στον άνθρωπο και έχει 

μοναδικές ιδιότητες, ειδικά στους άνδρες. Η αντιοξειδωτική του δράση είναι ένα από αυτά. Τα 

αυξημένα επίπεδα (ROS) στο σπερματικό πλάσμα τόσο σε στείρους άνδρες όσο και σε 

καπνιστές επηρεάζουν το περιεχόμενο του Zn με τρόπο που να επηρεάζεται επίσης η 

φυσιολογία των σπερματοζωαρίων. Επιπλέον, ο ψευδάργυρος δρα ως τοξική επίδραση στα 

βαρέα μέταλλα καθώς και ως εξισορροπιστής ορμονών. Ο ψευδάργυρος μπορεί να 

συνεισφέρει στη γονιμότητα των ανδρών που έχουν χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης. Επίσης 

φάνηκε να επιδρά θετικά στην ποσότητα του σπέρματος. Η ανεπάρκεια Zn εμποδίζει τη 

σπερματογένεση και είναι ένας λόγος μορφολογικών ανωμαλιών των σπερματοζωαρίων. Ο 

ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για τη γονιμότητα των ανδρών. Θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ως θρεπτικός δείκτης με πολλές δυνατότητες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της 

ανδρικής υπογονιμότητας.  

Η πρόσληψη ιωδίου, ένα άλλο σημαντικό ιχνοστοιχείο στον άνθρωπο, είναι απαραίτητη για 

την παραγωγή θυρεοειδικής ορμόνης αλλά πολύ λίγα τρόφιμα είναι πλούσια σε αυτό. Η 

ανεπάρκεια ιωδίου ή υπερβολικά επίπεδα ιωδίου μπορεί να οδηγήσουν σε διαταραχές του 

θυρεοειδούς, οι οποίες επηρεάζουν περαιτέρω τη λειτουργία της ανθρώπινης γονιμότητας. 

Γενικά, η ανεπάρκεια αλλά και η περίσσεια ιωδίου συσχετίστηκαν με μείωση των παραμέτρων 

ποιότητας του σπέρματος. 

Βιταμίνες & ανδρική γονιμότητα 

Υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση του σημαντικού ρόλου της βιταμίνης D στην ανθρώπινη 

αναπαραγωγή. Η βιταμίνη D παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της ανδρικής γονιμότητας 

βοηθώντας στην ωρίμανση των σπερματοζωαρίων και στην έναρξη της ακροσωμικής 

αντίδρασης. Ο ρόλος της βιταμίνης Α στη ρύθμιση των λειτουργιών των όρχεων είναι επίσης 

απαραίτητη για την παραγωγή σπέρματος. Ανεπάρκεια βιταμίνης Α επηρεάζει αρνητικά την 

έκκριση τεστοστερόνης.  

 


