
Θερμικό στρες & ανδρική γονιμότητα 

Σημαντικό ρόλο στη γονιμότητα ενός άνδρα παίζει η θερμοκρασία που επικρατεί στους όρχεις, 

δηλαδή εκεί που παράγονται τα σπερματοζωάρια. Για να παραχθούν φυσιολογικά 

σπερματοζωάρια πρέπει η θερμοκρασία να είναι 4°C χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του 

σώματος. Υπάρχει λοιπόν λόγος που οι δύο σάκοι παραγωγής σπερματοζωαρίων βρίσκονται 

έξω από το ανδρικό σώμα. Εάν λοιπόν η περιοχή εκτίθεται σε αυξημένες θερμοκρασίες 

(σάουνα, φορητοί υπολογιστές, σφιχτά ρούχα, ποδηλασία, κινητά τηλέφωνα στην τσέπη κατά 

την συνομιλία, πυρετός, παχυσαρκία λόγω λίπους στο όσχεο όπου δρα θερμομονωτικά, κλπ.) 

τα σπερματοζωάρια αρχίζουν να πεθαίνουν. Σε μια ανάλυση σπέρματος αυτό σημαίνει 

μειωμένη κινητικότητα. Εάν η έκθεση στη θερμότητα είναι παρατεταμένη, μπορεί να 

επηρεάσει τις διαδικασίες παραγωγής σπέρματος, προκαλώντας λιγότερη παραγωγή 

σπέρματος. Αυτό σημαίνει μειωμένος αριθμός σπερματοζωαρίων και ανώμαλη μορφολογία 

όπου συχνά συνοδεύεται από μειωμένη κινητικότητα. 

Έκθεση τοξινών, ΗΜΠ & ανδρική γονιμότητα 

Η μακροχρόνια έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ), φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, σε 

υψηλές συγκεντρώσεις, που υπερβαίνει τις περιβαλλοντικές εκθέσεις, ασκεί τοξικές 

επιδράσεις στα σπερματοζωάρια. Οι φθαλικές ενώσεις για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται 

κυρίως ως πλαστικοποιητές και αυξάνουν την ευελιξία, την ανθεκτικότητα, και την μακροζωία 

των πλαστικών. Συγκαταλέγονται στην μεγάλη ποικιλία τοξινών για το περιβάλλον, 

διακυβεύοντας την ανδρική γονιμότητα προκαλώντας μια κατάσταση οξειδωτικού στρες στο 

όρχεις.  

Μειώνουν τη σπερματογόνο διαδικασία με την πρόκληση οξειδωτικού στρες και απόπτωσης 

στα βλαστοκύτταρα ή στα κύτταρα sertoli και έτσι εμποδίζουν τη σπερματογένεση. Βλάπτουν 

επίσης τη λειτουργία των κυττάρων Leydig προκαλώντας ROS και οδηγούν στη μείωση των 

επιπέδων των στεροειδών ενζύμων. Πολλές μελέτες αποκάλυψαν τις επιβλαβείς επιπτώσεις 

των ΗΜΠ από τα κινητά τηλέφωνα, τους φορητούς υπολογιστές και άλλες ηλεκτρικές 

συσκευές μειώνοντας τον αριθμό σπερματοζωαρίων, την κινητικότητα, τη βιωσιμότητα και τη 

φυσιολογική μορφολογία. 

Κάπνισμα & ανδρική γονιμότητα 

Το κάπνισμα έχει σημαντικές επιβλαβείς επιπτώσεις τόσο στη γονιμότητα όσο και στην 

αναπαραγωγή. Ο καπνός περιέχει περισσότερα από 4.000 είδη συστατικών, 

συμπεριλαμβανομένων νικοτίνη, πίσσα, μονοξείδιο του άνθρακα, πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες και βαρέα μέταλλα. Οι περισσότερες μελέτες σε καπνιστές έχουν αναφέρει, 

μειωμένη ποιότητα σπέρματος, δυσλειτουργία του συστήματος, μειωμένη σπερματογένεση 

καθώς και ωρίμανση του σπέρματος. Υποκείμενες σε αυτές τις επιδράσεις είναι το αυξημένο 



οξειδωτικό στρες, η βλάβη στο DNA και η απόπτωση. Αυτό μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στη συνολική επίδραση του καπνίσματος στην ανδρική γονιμότητα. 

 


