
 

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) ως υπογονιμότητα ορίζεται η αποτυχία επίτευξης 

κλινικής εγκυμοσύνης μετά από 12 μήνες σεξουαλικών επαφών χωρίς προφύλαξη και χωρίς χρήση 

αντισυλληπτικών μέσων. Δεν πρέπει όμως να ταυτίζεται με την «στειρότητα», που είναι η απόλυτη 

βιολογική αδυναμία τεκνοποίησης. 

Πόσο συχνή είναι η υπογονιμότητα;  

Σε μια πρόσφατή μελέτη του 2019 ο  Dr. Ashley Tiegs, δήλωσε ότι η μείωση του σπέρματος καθώς και η 

ποιότητα καθοδηγείται πιθανώς από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το κάπνισμα, το άγχος, 

παχυσαρκία και η έκθεση των πλαστικών σε χημικά. Το ποσοστό των ανδρών που χρήζουν θεραπεία 

γονιμότητας έχει αυξηθεί από 12,4% το 2004 σε 21,3% το 2017. Πρόκειται για μια τεράστια αύξηση 

κατά 72% και αντιπροσωπεύει το 9% του συνολικού ανδρικού πληθυσμού στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 

Οι συμβατικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανδρική υπογονιμότητα μπορεί να οφείλονται σε 

ορμονικές διαταραχές, γενετικά ή ανατομικά προβλήματα, σε λοίμωξεις όπως χλαμύδια, γονόρροια ή 

προστατίτιδα, σε κιρσοκήλες , σε χειρουργικές επεμβάσεις στους όρχεις, στην υπερθέρμανση των 

όρχεων, σε ορισμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της τεστοστερόνης ως θεραπεία αντικατάστασης, 

σε μακροχρόνια χρήση αναβολικών, σε φάρμακα για τον καρκίνο καθώς και ορισμένα αντιβιοτικά και 

αντικαταθλιπτικά 

Οι επιπρόσθετοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανδρική υπογονιμότητα είναι: η παχυσαρκία, το 

άγχος (υψηλή κορτιζόλη, χαμηλή τεστοστερόνη), το υπερβολικό οξειδωτικό στρες, οι τοξίνες στα 

πλαστικά, φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα και η χρήση 

ουσιών όπως μαριχουάνα ή κοκαΐνη, οι ακτινοβολίες, η ραδιενέργεια, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

(ΗΜΠ), λοιμώξεις όπως CMV, η παρωτίτιδα ως ενήλικας, η κακή διατροφή, η έλλειψη ψευδαργύρου, 

σεληνίου, βιταμινών A, D, E, η έλλειψη αντιοξειδωτικών, το υπερβολικό επεξεργασμένο κρέας, τα τρανς 

λιπαρά. 

Παχυσαρκία & Ποιότητα Σπέρματος 

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα (2020) του ΠΟΥ, η παχυσαρκία είναι μια παγκόσμια επιδημία, που 

πλήττει περισσότερα από 650 εκατομμύρια ενήλικες. Η παχυσαρκία σε άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας 

μπορεί να επιδεινώσει τη στειρότητα των ανδρικών παραγόντων μέσω ενδοκρινικών ανωμαλιών 

σχετιζόμενες με την σπερματογένεση. Σε παχύσαρκους άνδρες έχει αποδειχτεί μείωση του ποσοστού 

εγκυμοσύνης μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. 

Άγχος & Ανδρική Γονιμότητα 

Το ψυχολογικό στρες μπορεί να συμβάλει στη στειρότητα τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Οι 

περισσότεροι άνδρες υποστηρίζουν ότι η στειρότητα είναι μια ψυχική, σωματική και κοινωνικά 

απαιτητική κατάσταση. Η κατάθλιψη και το άγχος σε υπογόνιμους άνδρες σχετίζονται με χαμηλότερη 

έκκριση της SHBG (Sex hormone-binding globulin) και της DHEA-S (θειικής δεϋδροεπιανδροστερόνης) 

και υψηλότερη έκκριση κορτιζόλης και προλακτίνης. Η κατάθλιψη και το άγχος στους άνδρες φαίνεται 

να προκαλεί μειωμένο όγκο και πυκνότητα σπέρματος. 


