
Coraz więcej panów ma 
problem z płodnością. 
Jak temu zaradzić? 
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Z prof. dr hab. med. Krzyszto
fem Łukaszukiem, kierowni
kiem Kliniki Leczenia Niepłod
ności INVICTA, rozmawia Jo
lanta Gromadzka-Anzelewicz. 

Czy to prawda, że problemy 
z płodnością ma coraz więcej 
mężczyzn? 
Niehigieniczny tryb życia, 
nieprawidłowa dieta, nałogi, 
nadużywanie leków czy 
przewlekły stres - te czynniki 
z pewnością nie pozostają 
bez wpływu na płodność 
współczesnych mężczyzn. 
Niemal jedna piąta z nich 
może borykać się z proble
mami utrudniającymi poczę
cie potomstwa. Najczęściej 
zaburzenia diagnozowane są 
podczas badania nasienia, 
w którego wynikach obser
wujemy obniżone parame
try. W odpowiedzi na prze
miany charakterystyczne dla 
społeczeństw zachodnich 
w 2010 roku Światowa Orga
nizacja Zdrowia zweryfiko
wała normy. Prawidłowy po
ziom większości parametrów 
został obniżony. Poza aspek
tami związanymi z trybem 
życia warto zwrócić uwagę 
na czynniki środowiskowe 
zaburzające płodność. Męż
czyźni pracujący w niektó
rych zawodach mogą być na
rażeni na kontakt z substan
cjami toksycznymi lub prze
bywanie w szkodliwych wa
runkach (np. wysokiej tempe
raturze). Nieprawidłowości 
mogą być też skutkiem ura
zów lub przebytych infekcji. 
Oczywiście jest wiele innych 
przyczyn niepłodności mę
skiej, jak zaburzenia hormo
nalne czy genetyczne. 
Z jakimi problemami najczęściej 
mężczyźni zgłaszają się do an-
drologa? 
Oczywiście tym, co skłania 
mężczyzn do kontaktu z leka

rzem specjalizującym się 
w andrologii lub rozrodczości, 
jest przede wszystkim prob
lem z poczęciem dziecka. Nie
płodność to temat trudny dla 
wszystkich pacjentów - kobiet 
i mężczyzn. Przyjmują diagno
zę z niedowierzaniem, żalem, 
stresem. Niektórzy panowie, 
u których stwierdza się obni
żone parametry nasienia lub 
brak plemników, traktują wy
nik jako coś, co uderza w po
czucie męskości. Bardzo istot
ne jest podejście lekarza i spo
sób, w jaki prowadzi rozmo
wę. Pacjent potrzebuje nakre
ślenia szerszego kontekstu 
problemu, rzetelnych infor
macji, pokazania możliwych 
rozwiązań. W trakcie wizyty 
warto jednak pamiętać także 
0 aspektach emocjonalnych 
sytuacji, w jakiej się znajduje. 
Jak powinni o siebie dbać pano
wie. którzy planują rodzinę? 
Najprostszą receptą jest zbilan
sowana dieta bogata w białko, 
nienasycone kwasy tłuszczo
we, produkty zawierające 
cynk, selen, kwas foliowy, wi
taminę C i E. Należy przy tym 
zrezygnować z palenia papie
rosów, ograniczyć spożywanie 
alkoholu (maks. 30 g dziennie) 
1 kofeiny. Jeśli mamy nadwagę, 
trzeba pomyśleć o zrzuceniu 
nadmiarowych kilogramów. 
Warto zadbać o codzienną por
cję ruchu. Optymalnie na ak
tywność fizyczną powinno się 
poświęcić przynajmniej 30-40 
minut. Można wybrać się 
na spacer lub kilka razy w ty
godniu potrenować na siłowni, 
pobiegać czy pojeździć na ro
werze. Jednocześnie należy za
chować umiar - zbyt intensyw
ny trening czy wyczynowe 
uprawianie sportu nie będą 
działać korzystnie. Odradzam 
też zdecydowanie przyjmowa
nie preparatów sterydowych. 
Równie istotny jest odpoczy
nek i sen trwający 7-8 godzin 
na dobę. O® 
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