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Τι είναι η πρόληψη;

• Αναζήτηση κάποιας διαταραχής της υγείας µας µέσω ιατρικών και 
διαγνωστικών εξετάσεων, προτού αυτή ακόµα εκδηλωθεί ="δώσει 
συµπτώµατα". 

• Σύγχρονος και αποτελεσµατικός τρόπος αντιµετώπισης των κυριότερων 
ασθενειών της εποχής µας.  

• Στόχος είναι, οποιαδήποτε αλλαγή, να εντοπίζεται έγκαιρα και να 
αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά.  

• Με τον τρόπο αυτό µπορούν να αντιµετωπιστούν διάφορες παθολογικές 
καταστάσεις που προσβάλουν ετησίως εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο 
τον κόσµο.



Είδη πρόληψης

• Πρωτογενής Πρόληψη: περιλαµβάνει όλα τα µέτρα που απαιτούνται 
ώστε να µην εµφανιστεί η πάθηση. 

  
• Δευτερογενής Πρόληψη: ταυτίζεται µε τα µέτρα για µία όσο το 
δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση µετά την εµφάνιση της πάθησης. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού, αλλά, δυστυχώς, και πολλοί 
γιατροί, όταν µιλούν για Πρόληψη, εννοούν τη δευτερογενή Πρόληψη.  

• Τριτογενής Πρόληψη: προσπάθεια µείωσης των επιπλοκών και των 
συνεπειών µιας πάθησης 

• Χωρίς αµφιβολία, η ουσιαστικότερη και αποτελεσµατικότερη 
Πρόληψη, είναι η Πρωτογενής.
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Πρόληψη Ουρολογικών καρκίνων 
Καρκίνος νεφρού

• Ο κ α ρ κ ί ν ο ς τ ο υ ν ε φ ρ ο ύ 
παρουσιάζεται συνήθως µετά τα 50 
έτη. Στους άντρες, η συχνότητα 
ε ίναι διπλάσια από ότι στις 
γυναίκες.  

• Ασυµπτωµατικός. 

– Αιµατουρία  
– Αίσθηµα βάρους ή 
– Ήπιος βαθύς πόνος στις περιοχές 
των νεφρών



Πρόληψη Ουρολογικών καρκίνων 
Καρκίνος νεφρού

• Αποφύγετε ή διακόψτε το κάπνισµα.  
Οι καπνιστές έχουν διπλάσιο κίνδυνο να 
εµφανίσουν καρκίνο του νεφρού σε σχέση µε 
τους µη καπνιστές. 

• Διατηρήστε φυσιολογικό σωµατικό βάρος. 
Η παχυσαρκία, ιδίως στις γυναίκες, είναι ένας 
εξακριβωµένος παράγοντας κινδύνου και 
περίπου το 25% των νέων περιστατικών 
καρκίνου του νεφρού στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποδίδονται σε αυτήν. 

• Α π ο φ ύ γ ε τ ε τ η ν υ π ε ρ β ο λ ι κ ή 
κατανάλωση κρέατος, γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, λίπους ή πρωτεϊνών. 
Εφαρµόστε  υγιεινή διατροφή µε περισσότερα 
φρούτα και λαχανικά. 

• Διατηρήστε την αρτηριακή πίεση σε 
φυσιολογικά επίπεδα και µειώστε το αλάτι 
στο φαγητό σας. 

• Αποφύγετε την έκθεση σε τοξικές χηµικές 
ουσίες. 
Όπως άσβεστο, κάδµιο και βενζίνη. Στον χώρο 
εργασία σας, χρησιµοποιείτε τον κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισµό (γάντια,  µάσκες).



Πρόληψη Ουρολογικών καρκίνων 
καρκίνος κύστης

• Ο κα ρ κ ί ν ο ς τ η ς κ ύσ τ η ς 
ε µ φ α ν ί ζ ε τ α ι α π ό τ η ν 
5η δεκαετία της ζωής και είναι 2 
φορές πιο συχνός στους άντρες 
και στη λευκή φυλή.  

• Εξαιρετικά ύπουλος  
• Συµπτώµατα: αιµατουρία 

– συχνουρία, επιτακτική ούρηση 
και αίσθηµα καύσου κατά την 
ούρηση. 

• Δεν υπάρχει σίγουρος τρόπος 
για την αποφυγή/πρόληψη του 
καρκ ίνου της ουροδόχου 
κύστης. 



Πρόληψη Ουρολογικών καρκίνων 
καρκίνος κύστης

• Η εφαρµογή κάποιων κανόνων 
µπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο 
και να µειώσει την εµφάνισή του.  

• Έκθεση σε χηµικές τοξικές ουσίες 
(π . χ . µ ε τ ο κάπν ι σµα , τ η 
διατροφή, το µολυσµένο νερό ή 
στο εργασιακό περιβάλλον ) 
αυξάνει την συχνότητα του.  

• Οι τοξικές ουσίες απορροφώνται 
από το αίµα, µετά περνούν από τα 
νεφρά και αποβάλλονται µε τα 
ούρα. Τα ούρα µε τις τοξικές 
ουσίες συγκεντρώνονται στην 
ουροδόχο κύστη και µένουν εκεί, 
µέχρι να συγκεντρωθούν αρκετά 
και να προκληθεί η επιθυµία για 
ούρηση. 



Πρόληψη Ουρολογικών καρκίνων 
καρκίνος κύστης

• Η πρόληψη, λοιπόν, µπορεί να γίνει µε τα έξης µέτρα: 
• Αποφύγετε ή διακόψτε το κάπνισµα.  

– Ο καπνός, όταν καίγεται, παράγει πολλές τοξικές ουσίες που 
επιδρούν στην ουροδόχο κύστη και αυξάνουν 2-3 φορές την 
πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου. 

• Μειώστε η αποφύγετε την άµεση έκθεση σε τοξικές 
χηµικές ουσίες.  

– Στον χώρο εργασίας σας, χρησιµοποιείτε τον κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισµό (γάντια,  µάσκες). Εκτεθειµένοι σε 
χηµικά είναι άνθρωποι που εργάζονται σε βιοµηχανίες 
ελαστικών, χηµικών, δερµάτινων ειδών και ένδυσης, και οι 
εργαζόµενοι σε κοµµωτήρια, βαφεία, καθαριστήρια, 
εκτυπωτικά µηχανήµατα.  

• Πίνετε άφθονο νερό.  
– Αραιώνονται και αποβάλλονται τοξικές ουσίες που 

υπάρχουν στα ούρα. 
• Πίνετε εµφιαλωµένο νερό, εάν δεν εµπιστεύεστε το 

δίκτυο της περιοχής σας.  
– Το αρσενικό που εντοπίζεται κάποιες φορές σε δείγµατα 

νερού είναι καρκινογόνο. 
• Φρούτα και λαχανικά.  

– Οι αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχουν µπορεί να 
µειώσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. 

• Προτιµάτε βιολογικά προϊόντα, για την καλλιέργεια των 
οποίων δεν χρησιµοποιούνται χηµικές ουσίες. 

• Έστω και µία µοναδική φορά αν δείτε αίµα στα ούρα 
σας –ακόµη και ροζ– πρέπει άµεσα να επισκεφτείτε 
Ουρολόγο!

http://www.omnimedicalsearch.com/conditions-diseases/images/cancercells.jpg


Πρόληψη Ουρολογικών καρκίνων 
καρκίνος προστάτη

• Ο πιο συχνός καρκίνος του άντρα και η δεύτερη αιτία 
θανάτου µετά τον καρκίνο του πνεύµονα.  

• Σύµπτωµα: ΚΑΝΕΝΑ 
• Αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά σε πρώιµα στάδια.  
• Η ακριβής αιτία του καρκίνου του προστάτη δεν είναι 

γνωστή, ωστόσο υπάρχουν τρόποι πρόληψης. Αυτοί 
εστιάζονται στη διατροφή και στον ετήσιο προληπτικό 
έλεγχο από Ουρολόγο.  

• Αποφυγή υπερκατανάλωσης κόκκινου κρέατος και 
ζωικούς λίπους. (ψάρια πλούσια σε ω3-λιπαρά, 
λαχανικά, φρούτα, σόγια, πράσινο τσάι και δηµητριακά 
ολικής αλέσεως . Η διατροφή µε ντοµάτες , ροζ 
γκρέιπφρουτ και καρπούζι που περιέχουν λυκοπένιο 
µπορεί να βοηθήσει.) 

• Εάν είστε υπέρβαρος, χάστε βάρος.  

• Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος του προστάτη έχει 
καθιερωθεί από δεκαετίες. Στόχος του είναι να µειώσει 
τις πιθανότητές σας να πεθάνετε από καρκίνο του 
προστάτη. 

• Περιλαµβάνει δύο εξετάσεις, τον ποσοτικό προσδιορισµό 
στο αίµα µιας πρωτεΐνης που παράγεται στον προστάτη, 
του ειδικού προστατικού αντιγόνου (Prostate Specific 
Antigen, PSA) και τη δακτυλική εξέταση του προστάτη 
(Digital Rectal Examination, DRE).

http://barnesjewishblog.org/2011/10/11/more-reaction-to-new-psa-recommendations/psa_test/
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Πρόληψη Ουρολογικών καρκίνων 
καρκίνος προστάτη

Τι ξέρουµε 

• Οι πιθανότητες καρκίνου του προστάτη 
αυξάνονται µε την ηλικία. 

• Άντρες που έχουν πρώτου βαθµού συγγενή εξ 
αίµατος (πατέρα, θείο ή αδελφό) µε καρκίνο του 
προστάτη έχουν 2,4 φορές µεγαλύτερες 
πιθανότητες να εµφανίσουν την πάθηση από 
άλλους άντρες.  

– Εάν, µάλιστα, ο καρκίνος στον συγγενή διαγνώστηκε σε σχετικά νέα 
ηλικία (π.χ. στην 5η δεκαετία της ζωής τους), οι πιθανότητες 
διπλασιάζονται. 

• Περίπου 1 στους 5 άντρες που θα κάνουν τον 
προληπτικό έλεγχο θα έχει ένδειξη για βιοψία. 

• Ανιχνεύεται σε περίπου 1 στους 4 άντρες που 
κάνουν βιοψία. 

• Επειδή ο καρκίνος του προστάτη δεν δίνει 
ΚΑΝΕΝΑ σύµπτωµα σε πρώιµα στάδια, εάν δεν 
κάνετε προληπτικό έλεγχο, η διάγνωση θα γίνει 
από τα συµπτώµατα των µεταστάσεων (π.χ. 
πόνους από µεταστάσεις στα οστά).



Πρόληψη Ουρολογικών καρκίνων 
καρκίνος όρχεων

• Είναι ο συχνότερος καρκίνος των αντρών 
ηλικίας 15 έως 35 ετών. 

•   
• Η πρόληψη του καρκίνου του όρχεως δεν 

είναι δυνατή 

• Υπάρχει όµως, τρόπος η διάγνωση να γίνει σε 
αρχικό στάδιο.  

• Συστήνεται η αυτοεξέταση των όρχεων, όπως 
συστήνεται στις γυναίκες η αυτοεξέταση του 
στήθους για πρόληψη καρκίνου.  

– οι όρχεις είναι επιφανειακά όργανα και η 
εξέταση/ψηλάφηση είναι εύκολη.  

• ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:  
– σκληρία σε κάποιο σηµείο του.  
– αίσθηµα βάρους ή ήπιου πόνου στον όρχι,  
– αύξηση του µεγέθους του όρχεως.

http://thumbs.dreamstime.com/z/testicular-cancer-medical-illustration-effects-33103552.jpg


Πρόληψη Ουρολογικών καρκίνων 
 καρκίνος όρχεων

• Κρυψορχία  
• Οικογενειακό ιστορικό 
• Επαγγελµατ ι κο ί κ ίνδυνο ι 

(α κ τ ι ν ο βολ ί α , αυ ξ ηµ έ ν η 
θερµοκρασία στο όσχεο) 

• Καρκίνος του άλλου όρχεως 
• Τραυµατισµός στους όρχεις 
• Λοίµωξη από τον ιό του AIDS



Πρόληψη Ουρολογικών καρκίνων 
 καρκίνος πέους

• Ο καρκίνος του πέους είναι σπάνιος και 
εύκολα διαγνώσιµος, αφού ξεκινά µε κάποια 
βλάβη στο πέος και κυρίως στη βάλανο.  

• Μπορεί να προληφθεί σε µεγάλο αριθµό 
περιπτώσεων, αφού η καλή υγιεινή του 
πέους περιορίζει σηµαντικά την εµφάνισή 
του.  

• Για να περιορίσετε τον κίνδυνο, ακολουθήστε 
τα παρακάτω: 

• Υγιεινή.  
– καθαριότητα είναι το σηµαντικότερο βήµα 

πρόληψης.  
– Αποκάλυψη βαλάνου και αφαίρεση του 

σµήγµατος, ένα λευκωπό έκκριµα που 
µαζεύεται κάτω από την ακροποσθία.  

– Σε φίµωση, είναι απαραίτητη η περιτοµή. 
• Μειώστε τον κίνδυνο µόλυνσης από τον ιό 

των ανθρώπινων θηλωµάτων (HPV).  
• Αποφύγετε ή διακόψτε το κάπνισµα.  

– Το κάπνισµα µπορεί να συµβάλει στην 
ανάπτυξη του καρκίνου του πέους, ειδικά 
στους άντρες, οι οποίοι επίσης έχουν µολυνθεί 
µε τον ιό HPV.

http://imop.gr/sites/default/files/uploads/kakrinos%20peous%20greek_p2.jpg


Πρόληψη λιθίασης

Μέτρα για την πρόληψη της λιθίασης 
• Τα ούρα περιέχουν άλατα που, κάτω από 

συγκεκριµένες συνθήκες, σχηµατίζουν 
κρυστάλλους που ενώνονται µεταξύ τους και 
δηµιουργούν τους λίθους. 

• Λίθο ι µπορε ί να δηµ ι ουργηθούν σε 
οποιοδήποτε σηµείο του ουροποιητικού 
συστήµατος.  

• Τύποι λίθων: 
– από οξαλικό ασβέστιο  
– φωσφορικό ασβέστιο 
– εναµµώνιου φωσφορικού µαγνησίου (χρόνιων 

ουρολοιµώξεων)  
– ουρικού οξέος.  
– λίθοι κυστίνης (γενετικής προέλευσης) 

Τη  δηµιουργία λίθων ευνοούν: 
• η ελλιπής ενυδάτωση, 
• η στάση των ούρων λόγω απόφραξης είτε 

στο νεφρό είτε στον ουρητήρα είτε στην 
κύστη, 

• οι ουρολοιµώξεις, αφού κάποια µικρόβια 
προάγουν τη λιθίαση και 

• σε σπάνιες σχετικά περιπτώσεις γονιδιακοί 
παράγοντες (κυστινουρία).



Πρόληψη λιθίασης

Βασικές οδηγίες 
• Το νερό είναι το πιο ισχυρό όπλο ενάντια στη λιθίαση.  

– Ελάχιστη ηµερήσια ποσότητα νερού > 2-3 λίτρα. 
• Περιορισµός στο αλάτι µειώνει τις πιθανότητες σχηµατισµού λίθων 

από ασβέστιο.  
– Η µείωση λήψης ασβεστίου δεν συνιστάται, αφού προωθεί τον σχηµατισµό 

λίθων και οστεοπόρωσης. 
• Αποφυγή πολλών ζωικών πρωτεϊνών.  

– Κρέας και αβγά, αυξάνουν τον κίνδυνο σχηµατισµού λίθων από ουρικό οξύ 
και ασβέστιο. 

Παράγοντες που µπορεί να συµβάλουν στον σχηµατισµό λίθων στα 
νεφρά. 

• Η διατροφή 
• η κληρονοµικότητα, 
• το  σωµατικό βάρος 
• και η µειωµένη πρόσληψη υγρών. 

• Για τους ανθρώπους που ήδη έχουν ιστορικό λιθίασης, η πρόληψη 
είναι βασική  προτεραιότητα.  

– Η εξειδικευµένη διατροφή είναι σηµαντικό µέτρο προστασίας από τη 
δηµιουργία λίθων.  Το πρώτο βήµα για την πρόληψη της λιθίασης είναι να 
µάθουµε τη σύσταση του λίθου που έχει δηµιουργηθεί στον οργανισµό. 
Ανάλογα µε τη σύσταση των λίθων, καθορίζεται η δίαιτα από ειδικό γιατρό 
ή διατροφολόγο. 

– Εκτός από τις διατροφικές αλλαγές, σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να 
χρειαστούν και ειδικά φάρµακα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να 
δηµιουργηθεί ξανά λίθος. 



Πρόληψη ουρολοιµώξεων
• Ουρολο ίµωξη σηµα ίνε ι ύπαρξη 

βακτηρίων στα ούρα που προκαλούν 
συµπτώµατα, όπως  

– συχνουρία 
– πόνο κατά την ούρηση και  
– επιτακτική ούρηση,  
– πυρετό. 

• Η µόλυνση και στα δύο φύλα γίνεται 
από µικρόβια που εισέρχονται από την 
ουρήθρα και µολύνουν την κύστη. 

• Οι γυναίκες, επειδή έχουν µικρό µήκος 
ουρήθρας, µολύνονται πολύ πιο συχνά. 

• Στους άντρες εµφανίζονται κυρίως λόγω 
τ η ς ύπαρ ξ η ς απόφρα ξ η ς από 
υπερτροφία του προστάτη ή στενώµατα 
ουρήθρας.



Πρόληψη ουρολοιµώξεων

Απλά µέτρα για την πρόληψη των ουρολοιµώξεων 

• Πίνετε άφθονα υγρά. 
• Ουρείτε, όταν έχετε επιθυµία για ούρηση.  
• Ουρείτε πάντα πριν και µετά τη σεξουαλική επαφή.  

– Πλυθείτε µε άφθονο νερό, κατά το δυνατόν κρύο (τα 
µικρόβια και οι µύκητες αγαπούν τη ζέστη). 

• Σκουπίζεστε ύστερα από ούρηση ή αφόδευση από τα 
εµπρός προς τα πίσω πάντα.  

– Έτσι προφυλάγεστε από τη µεταφορά µικροβίων από 
τον πρωκτό στην ουρήθρα και τον κόλπο. 

• Αποφύγετε τη χρήση αντισηπτικών µέσα στον κόλπο 
που µεταβάλλουν την οξύτητα και την ισορροπία της 
φυσιολογικής µικροβιακής χλωρίδας. 

• Αποφύγετε τα στενά ρούχα - συνθετικά εσώρουχα. 
• Πίνετε χυµό cranberry (βακκινίων).  
• Πίνετε ξινόγαλα ή τρώτε γιαούρτι πρόβειο (µε πέτσα). 

– Περιέχει γαλακτοβάκιλλο και προφυλάσσει από τις 
ουρολοιµώξεις και τις κολπίτιδες (µυκητιάσεις). 

• Μη χρησ ιµοπο ι ε ί τ ε εµπε ιρ ι κά αντ ιβ ιοτ ι κά 
σκευάσµατα.  

• Εάν εµφανίζετε ουρολοιµώξεις συχνά, τότε θα πρέπει 
να πάρετε ειδικές οδηγίες, όπως λήψη µιας δόσης 
χηµειοπροφυλακτικού φαρµάκου πριν από κάθε 
επαφή.



Πρόληψη υπερτροφίας προστάτη

• Η υπερτροφία του προστάτη είναι απότοκος της ηλικίας, 
αφού µετά τα 40 έτη ο αδένας µεγαλώνει.  

• Δεν υπάρχει πραγµατική πρόληψη. 
• Υπάρχουν κάποιοι τρόποι, για να αντιµετωπιστούν τα 

συµπτώµατα: 
• Διατηρήστε φυσιολογικό βάρος.  

– Η παχυσαρκία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αύξηση του 
όγκου του προστάτη. 

• Μεσογειακή διατροφή πλούσια σε λαχανικά και φρούτα.  
– Η πλούσια διατροφή σε β-καροτίνη και βιταµίνη C µπορεί να 

µειώσει τον κίνδυνο καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. 
Επίσης, συνιστάται αύξηση της πρόσληψης των υγιών 
λιπών, όπως ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, καθώς και ο 
περιορισµός της πρόσληψης των κορεσµένων λιπών. 

• Περιορίστε την ηµερήσια πρόσληψη υγρών σε 2 λίτρα.  
– Αποφύγετε την κατανάλωση υγρών µετά το βραδινό σας 

γεύµα. 
• Περιορίστε ή αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ και 

καφεΐνης.  
– Περιορίστε τα ποτά το βράδυ. 

• Ούρηση κάθε 3-4 ώρες. 
• Αποφύγετε φάρµακα που επιδεινώνουν τα συµπτώµατα, 

όπως αποσυµφορητικά, αντιισταµινικά και διουρητικά.



Πρόληψη ακράτειας ούρων

• Ακράτεια ούρων είναι κάθε διαφυγή ούρων από τη 
ουρήθρα χωρίς τη θέλησή µας. Μπορεί να κυµαίνεται 
από διαφυγή µερικών σταγόνων ούρων, έως πλήρη 
αδυναµία συγκράτησης των ούρων. 

• 6 τρόποι, για να αποφύγετε την ακράτεια 
• Διατηρήστε φυσιολογικό βάρος.   

– Η παχυσαρκία συνδέεται άµεσα µε την ακράτεια. 
• Σωµατική Άσκηση.  

– Η σωµατική άσκηση µειώνει τον κίνδυνο εµφάνισης 
ακράτειας. 

• Διακόψτε το κάπνισµα.  
– Ο βήχας που συχνά συνοδεύει το κάπνισµα αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου για την ακράτεια. 
• Ασκήσεις ενίσχυσης του πυελικού εδάφους.  

– Οι έγκυες γυναίκες ειδικά πρέπει να ακολουθούν 
πρόγραµµα ειδικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης και της λοχείας ως προληπτικό µέτρο. 

• Αποφύγετε ερεθιστικές τροφές ή ποτά.  
– Ο καφές ξέρουµε ότι έχει έντονη διουρητική δράση. 

• Τρώτε περισσότερες φυτικές ίνες.  
– Για την πρόληψη της δυσκοιλιότητας, που αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου για την ακράτεια ούρων.
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Πρόληψη στυτικής δυσλειτουργίας



Πρόληψη γονιµότητας του άντρα
• Τι, λοιπόν, επηρεάζει αρνητικά την 
ποιότητα του σπέρµατος και άρα και 
τη γονιµότητα ενός άντρα; 

• 1. Παχυσαρκία 
• 2. Κάπνισµα και εξαρτησιογόνες 
ουσίες  

– τα σπερµατοζωάρια δεν µπορούν 
να «κολλήσουν» πάνω στο ωάριο 
ακόµη και βλάβες στο DNA έχουν 
παρατηρηθεί, δηλαδή το γενετικό 
υλικό. 

–  η κοκαΐνη επηρεάζει αρνητικά τη 
γονιµότητα, αφού µειώνει την 
κινητικότητα και διαταράσσει τη 
µορφολογία των σπερµατοζωαρίων. 

– Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι 
η διακοπή του καπνίσµατος και 
χρήσης ουσιών αναστρέφει αυτήν 
την κατάσταση.



Πρόληψη γονιµότητας του άντρα
• 3. Κινητό τηλέφωνο και άλλες 

ακτινοβολίες 
• 4. Διατροφή 

– Τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την 
αναπαραγωγική υγεία ενός άντρα. 
Αντιοξειδωτική δράση έχουν οι 
πλούσιες τροφές σε 

– βιταµίνη Α όπως το τυρί 
– βιταµίνη C όπως τα εσπεριδοειδή 
– βιταµίνη Ε όπως οι ηλιόσποροι 
– ωµέγα 3 λιπαρά όπως τα ψάρια) 
– ψευδάργυρο όπως τα στρείδια 
– φολικό οξύ όπως το µπρόκολο 
– Τέλος, φασόλια και αγκινάρες έχουν 

υ ψ η λ έ ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς 
αντιοξειδωτικών.



Πρόληψη γονιµότητας του άντρα
• 5. Συµπληρώµατα άγνωστης προέλευσης και 

αναβολικά 
– Τα συµπληρώµατα, πολλές φορές, περιέχουν ουσίες βλαβερές 

και για τη γονιµότητα και πρέπει να λαµβάνονται µόνο µετά 
τη σύσταση γιατρού. Και, φυσικά, όπως επανειληµµένως έχει 
τονιστεί, ένας από τους µεγαλύτερους εχθρούς της γονιµότητας 
είναι η χρήση αναβολικών από τους άντρες!   

– Τα αναβολικά και ιδιαίτερα η χορήγηση 
τεστοστερόνης διακόπτει τη σπερµατογένεση και προκαλεί 
τεράστιες ορµονικές µεταβολές.  

• 6. Αύξηση της θερµοκρασίας των όρχεων 
– κρυψορχία,  
– η παχυσαρκία, 
– η καθιστική εργασία, 
– τα στενά εσώρουχα, που είτε δεν αποτελούνται αποκλειστικά 

από βαµβάκι είτε φέρνουν τους όρχεις σε στενή επαφή µε το 
θερµότερο ανθρώπινο σώµα, 

– τα στενά παντελόνια 
– η πολύωρη χρήση των laptops (η θερµοκρασία τους µπορεί να 

φτάσει τους 70ο C, όταν τους έχει κανείς στα γόνατά του, 
εκπέµπουν τη θερµότητα στους όρχεις 

• 7. Λοιµώξεις 
• 8. Τραυµατισµοί γεννητικών οργάνων 
• 9. Κιρσοκήλη. Πρόκειται για διάταση και ανεπάρκεια των 

φλεβών των όρχεων (αντίστοιχο µε τους κιρσούς στα κάτω 
άκρα), µε αποτέλεσµα διαταραχή στη λειτουργία των 
όρχεων.  

• 10. Ηλικία 
– οι παράµετροι του σπέρµατος µειώνονται µε τα χρόνια και 

µελέτες από τράπεζες σπέρµατος έχουν δείξει ότι, µετά τα 40 
έτη, η µείωση είναι αισθητή. 

http://roguehealthandfitness.com/vegetarians-lower-sperm-counts/
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