ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Υπνγνληκόηεηα ζεκαίλεη όηη θάπνηνο αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζύιιεςεο,
πξάγκα πνπ ηνλ εκπνδίδεη λα απνθηήζεη παηδηά.
Ωζηόζν, σο δηάγλσζε ε ππνγνληκόηεηα αλαθέξεηαη ζε έλα δεπγάξη, ην νπνίν έρεη απνηύρεη
ζηελ επίηεπμε εγθπκνζύλεο κεηά από ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο ειεύζεξσλ (ρσξίο πξνζηαζία)
ζεμνπαιηθώλ επαθώλ. Οη ζεμνπαιηθέο απηέο επαθέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε θάπνηα
ζπρλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 2 κε 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη κε έκθαζε ζηηο εκέξεο εθείλεο πνπ
είλαη δηαζέζηκν ην σάξην γηα γνληκνπνηήζε (γόληκεο εκέξεο).

Έηζη, παξαδνζηαθά (θαη πνιύ ιαλζαζκέλα) ε γπλαίθα είλαη απηή πνπ θπξίσο ελνρνπνηείηαη,
όηαλ έλα δεπγάξη δελ θαηαθέξλεη λα απνθηήζεη παηδί (ζπρλά δίρσο θαλ λα πεξηκέλνπλ ηελ
ζπκπιήξσζε 12 κελώλ ζπζηεκαηηθώλ πξνζπαζεηώλ). Έηζη, αθόκε θαη ε δηεξεύλεζε γηα ηελ
πηζαλή ππνγνληκόηεηα ελόο δεπγαξηνύ, ζπρλά μεθηλά θαη ηειεηώλεη κε ηελ ηαηξηθή εθηίκεζε
κόλν ηεο ζπδύγνπ!

Σστνότητα της σπογονιμότητας
Σύκθσλα κε δηάθνξεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο θαη εθηηκήζεηο ηνπ Π.Ο.Υ., πεξίπνπ
ην 8-12% ησλ δεπγαξηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία αληηκεησπίδεη
θάπνηαο κνξθήο δπζθνιία ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνθηήζεη απνγόλνπο.
Παγθνζκίσο, ππνινγίδεηαη όηη ππάξρνπλ 50-80 εθαηνκκύξηα ππνγόληκα δεπγάξηα,
ζηα νπνία πξνζηίζεληαη πεξίπνπ 2 εθαηνκκύξηα λέα δεπγάξηα εηεζίσο, κε ηάζε γηα
αύμεζε. Σηελ Ειιάδα δελ ππάξρνπλ αθόκε πιήξεηο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ηεο
ππνγνληκόηεηαο, αιιά εθηηκάηαη όηη πεξίπνπ 300.000 δεπγάξηα δπζθνιεύνληαη λα
απνθηήζνπλ παηδηά. Η ζπρλόηεηα ηεο ππνγνληκόηεηαο κπνξεί λα πνηθίιιεη από
πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη από πιεζπζκό ζε πιεζπζκό.
Πόςο ευκφνεται ο άνδρασ για τθν υπογονιμότθτα του ηευγαριοφ;
Συνθκιηόταν να πιςτεφουμε και όχι πολλά χρόνια πριν ,όταν ζνα ηευγάρι είχε πρόβλθμα
τεκνοποίθςθσ υπεφκυνθ ιταν θ γυναίκα. Σιμερα από τισ ςτατιςτικζσ γνωρίηουμε ,ότι ο

άνδρασ είναι τουλάχιςτον κατά το ιμιςυ(50%) ςυνυπεφκυνοσ για τθν υπογονιμότθτα του
ηευγαριοφ. Αυτό το ποςοςτό ακοφγεται απίςτευτο ,εάν ςκεφτεί κανείσ, ότι ζνασ υγιισ
άνδρασ, ελευκερϊνει με κάκε του εκςπερμάτιςθ 120-600 εκατομμφρια ςπερματοηωάρια
και παράγει κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του περίπου 400 δις. ςπερματοηωάρια.
Φαινομενικά λοιπόν ο άνδρασ τα καταφζρνει πολφ καλά ςτο τομζα τθσ αναπαραγωγισ,
αλλά δυςτυχϊσ αυτό δεν είναι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αλθκζσ. Πιο κοινι αιτία ανδρικισ
υπογονιμότθτασ είναι ακριβϊσ θ αδυναμία πολλϊν ανδρϊν να παράγουν ικανοποιθτικό
αρικμό υγιοφσ ςπζρματοσ.
Ποιεσ είναι όμωσ οι αιτίεσ τθσ ανδρικισ ςτειρότθτασ;
Όςον αφορά τθν αιτιολογία τθσ ανδρικισ υπογονιμότθτασ, διακρίνουμε ςϋ αυτιν αίτια που
οφείλονται ςτουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν ι ρυκμίηουν τθ λειτουργία των όρχεων
προορχικά αίτια, αίτια που οφείλονται ι προζρχονται από τθ λειτουργία των όρχεων ορχικά
αίτια και αίτια μεταορχικά, που ςχετίηονται με τθν απαγωγι του ςπζρματοσ και τθν
εκςπερμάτιςθ.
Τα προορχικά αίτια είναι ςτθν πλειονότθτά τουσ ορμονικζσ διαταραχζσ και διακρίνονται ςε
πακιςεισ του υποκαλάμου και ςε πακιςεισ τθσ υπόφυςθσ.

Στα ορτικά αίτια υπάγονται οι ενδογενείσ βλάβεσ που οφείλονται ι προκφπτουν από
διάφορεσ χρωματοςωμικζσ ανωμαλίεσ και οι βλάβεσ που οφείλονται ςε εξωτερικά αίτια,
εξωγενείσ παράγοντεσ που δρουν βλαπτικά και επθρεάηουν τθ λειτουργία των όρχεων.
Η κιρςοκιλθ, είναι θ πιο ςυχνά χειρουργικά διορκϊςιμθ αιτία τθσ ανδρικισ
υπογονιμότθτασ. Σχετίηεται με ατροφία των όρχεων και μπορεί να προκαλζςει μείωςθ του
αρικμοφ, τθσ κινθτικότθτασ και του ποςοςτοφ των φυςιολογικϊν μορφϊν των
ςπερματοηωαρίων.

Τα μεταορτικά αίτια αλαθέξνληαη ζηελ παξεκπόδηζε ηεο εμόδνπ ηνπ ζπέξκαηνο,
πνπ νθείιεηαη ζηελ απόθξαμε ηεο απνρεηεπηηθήο ηνπ νδνύ θαη δηαθξίλνληαη ζε
ζπγγελή, επίθηεηα θαη ιεηηνπξγηθά αίηηα.
Οη δηαηαξαρέο ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο, πνπ πξνθαινύληαη από αλαηνκηθέο
αλσκαιίεο (ππνζπαδίαο, επηζπαδίαο, ζπγγελήο θάκςε ηνπ πένπο) ή από ζηπηηθή
δπζιεηηνπξγία (αληθαλόηεηα), εκπνδίδνπλ ηε θπζηνινγηθή εηζρώξεζε ησλ
ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο θαη σο εθ ηνύηνπ απνηεινύλ κεηανξρηθά
αίηηα ππνγνληκόηεηαο ζηνλ άλδξα.

Τι μπορεί να γίνει από πλευράσ κεραπείασ ςε ζνα υπογόνιμο άνδρα ;
Τα προ-ορχικά και τα μετα-ορχικά αίτια υπογονιμότθτασ είναι ςυνικωσ αναςτρζψιμα.
Δυςτυχϊσ, τα ορχικά αίτια κεωροφνται μθ-αναςτρζψιμα με εξαίρεςθ τθν κιρςοκιλθ.
Η αντιμετϊπιςθ κάκε μίασ περίπτωςθσ είναι ξεχωριςτι και όπου υπάρχει προφανισ αιτία,
κατευκφνεται ςτθ διόρκωςι τθσ, που μπορεί να είναι φαρμακευτικι ι χειρουργικι.
Όταν υπάρχει ανατομικι βλάβθ, ςυνιςτάται και εφαρμόηεται θ χειρουργικι τθσ διόρκωςθ,
όπωσ αυτό ςυμβαίνει με τθν κιρςοκιλθ, τθν απόφραξθ των ςπερματικϊν πόρτων ι των
εκςπερματιςτικϊν ςτο φψοσ του ςπερματικοφ λοφιδίου.
Σε περιπτϊςεισ ιδιοπακοφσ υπογονιμότθτασ, όπου δεν αναγνωρίηεται κάποια εμφανισ
αιτία και αυτό ςυμβαίνει ςτο 40% των υπογόνιμων ανδρϊν, χορθγείται θ καλοφμενθ
εμπειρικι κεραπεία, με τθ χοριγθςθ ειδικϊν φαρμάκων που προάγουν τθν κινθτικότθτα
του ςπζρματοσ και διεγείρουν τθν ςπερματογζνεςθ.
Όταν όλεσ οι προςπάκειεσ που αναφζρκθκαν αποτφχουν ι ακόμθ και εξ αρχισ ςε
περιπτϊςεισ αμφίβολθσ εξζλιξθσ ι περιπτϊςεισ με μικρά αναμενόμενα ποςοςτά επιτυχίασ,
καταφεφγουμε ςτθν καλοφμενθ υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι.

Τι κα πρζπει να προςζχει ζνασ άνδρασ για να αυξιςει τθν αναπαραγωγικι του
ικανότθτα.
 Να ςταματιςει το κάπνιςμα
 Να μθν κάνει χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν, όπωσ επίςθσ υπζρμετρθ κατανάλωςθ
οινοπνεφματοσ
 Να αποφεφγει τθν ζντονθ γυμναςτικι
 Να τρϊει υγιεινά και μάλιςτα, τροφζσ πλοφςιεσ ςε βιταμίνθ C
 Να αποφεφγει τθν χρόνια λιψθ φαρμάκων και κυρίωσ αντιβιοτικϊν ,χωρίσ να του ζχει
ςυςτθκεί από τον γιατρό του
 Να αποφεφγει τθ παραμονι ςε χϊρουσ με μεγάλθ κερμοκραςία όπωσ είναι οι ςάουνεσ,
τα ηεςτά λουτρά και να φορά άνετα και όχι ςτενά εςϊρουχα και ροφχα
 Να ζχει επαφι από 2- 3 θμζρεσ , γιατί επιπλζον αποχι επιβαρφνει τθν κινθτικότθτα, ενϊ
κακθμερινι ι ςυχνι επαφι εξαςκενεί τον αρικμό των ςπερματοηωαρίων

