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SUBSTANCJE TOKSYCZNE 
A PŁODNOŚĆ MĘSKA

DLACZEGO PROFILAKTYKA MA ZNACZENIE?

Gdyż znaczna większość czynników wpływająca 
negatywnie na  nasienie jest zależna od  tego, jak 
żyjemy, co  jemy, jak dbamy o  swoje zdrowie i  jak 
radzimy sobie z stresem.

Dlatego też wcześnie zdiagnozowany problem umożliwi 
pod kontrolą specjalisty przywrócenie prawidłowych 
parametrów nasienia – zadbanie o  swoja płodność 
na przyszłość. Pamiętajmy, im dłuższy czas ekspozycji 
na  czynnik wpływający negatywnie na  kondycję 
nasienia, tym trudniej później „naprawić zniszczenia”.

ZDROWY TATA I ZDROWA MAMA 
TO ZDROWY PLEMNIK I OOCYT

 => ZDROWE DZIECKO

W  tym celu można wykonać badanie 
nasienia (seminogram) oraz badanie 
fragmentacji DNA plemników. Dzięki 
tym badaniom będziesz miał pełną in-
formacje na  temat stanu Twojego potencjały rozrod-
czego. Jednocześnie wynik nieprawidłowy umożliwi 
lekarzowi specjaliście dobór diagnostyki oraz leczenia!

Badanie fragmentacji DNA pozwala określić stopień 
uszkodzenia materiału genetycznego plemników. 
Uszkodzenia te  występują u  wszystkich mężczyzn. 
Jednakże nadmierna ilość uszkodzeń będzie ograni-
czała możliwość rozwoju zarodka. 

Należy pamiętać, iż  wykonanie seminogramu z  jed-
noczesnym wykonaniem badania fragmentacji DNA 
plemników jest bardzo ważne diagnostycznie. Dlacze-
go? Ponieważ u mężczyzn z prawidłowymi wynikami 
badania nasienia może występować duży odsetek 
plemników z uszkodzonym materiałem genetycznym 
oraz odwrotnie – u  mężczyzn, u  których parametry 
podstawowe nasienia są  nieprawidłowe, DNA plem-
ników może być prawidłowe. Dla lekarza – specjalisty 
w zakresie medycyny rozrodu, otrzymane wyniki dają 
możliwość zindywidualizowania leczenia oraz rozsze-
rzenia diagnostyki w konkretnym zakresie. Dzięki tym 
badaniom będziesz miał pełną informację na temat 
stanu Twojego potencjału rozrodczego.

CO MOŻESZ ZROBIĆ, 
ABY SPRAWDZIĆ
SWÓJ MATERIAŁ 
ROZRODCZY?

www.katowice.eu



Według definicji substancja toksyczna to substancja 
chemiczna powodująca szkodliwe efekty w organizmach 
żywych. 

Brzmi groźnie? Dlatego każdy z nas unika substancji 
toksycznych i tak zwanych trucizn. Jest to oczywiste! 

Jednakże mało kto z  nas wie, że  są  one składową 
produktów codziennego użycia… 

Wstajesz rano. Robisz ulubioną kawę, podgrzewasz 
mleko w  mikrofalówce. Bierzesz prysznic. Myjesz 
włosy, zęby, korzystasz z kremów do pielęgnacji skóry. 
Na śniadanie – z braku czasu – jesz gotowe mieszanki 
płatków owsianych. Jedziesz do  pracy samochodem, 
ale zabrakło paliwa – tankujesz. Pracujesz w  biegu, 
jednocześnie rozmawiając przez telefon komórkowy 
i odpisując na e-maile z laptopem na kolanach. Nie masz 
czasu na  przerwę w  pracy, więc wyciągasz plastikowy 
pojemnik z  jedzeniem i  wkładasz do  mikrofalówki. 
Jesz w  biegu. Trzeba pić – picie to  zdrowie, dlatego 
zawsze masz przy sobie ergonomiczna plastikową 
butelkę z wodą. Po pracy idziesz na umówiona wizytę 
stomatologiczną. Po  cały dniu czas na  trochę ruchu! 
Ruch to  zdrowie! Korzystasz jeszcze z  uroków pięknej 
polskiej jesieni! Dzień tak szybko minął, że nie zdążyłeś 
zrobić kolacji, ale na szczęście w zamrażarce jest gotowy 
posiłek. Domowy obiad w 5 minut! Nareszcie czas dla 
siebie! Dobry film wybrany w sieci, wino i przekąski…

1. Wybieraj produkty z  upraw ekologicznych. Substancje 
używanie powszechnie w globalnych uprawach i hodow-
lach zawierają substancje toksyczne, które uszkadzają 
DNA plemników oraz zaburzają proces ich tworzenia.

2. Wybieraj żywność nieprzetworzoną! Czytaj skład pro-
duktów spożywczych!

3. Przechowuj żywność w pojemnikach szklanych.

4. Nie używaj mikrofalówki do  przygotowania pokarmów 
(szczególnie w plastikowych pojemnikach!).

5. Nie spożywaj gotowych produktów, np. dań obiadowych.

6. Unikaj napojów kolorowych i w plastikowych butelkach.

7. Wybieraj ekologiczne i certyfikowane proszki do prania 
oraz środki czystości.

8. Wybieraj naturalne i ekologiczne kosmetyki – bez para-
benów.

9. Nie pozyskuj ciepła w domu na skutek spalania węgla, 
plastiku, śmieci.

10. Unikaj aktywności fizycznej na  powietrzu w  okresie 
grzewczym lub korzystaj z masek z filtrem podczas ak-
tywności fizycznej na zewnątrz.

11. Wymień kuchenkę gazową na elektryczną.

12. Staraj się wybierać spacer i rower zamiast samochodu.

13. Sprawdzaj skład leków oraz suplementów.

14. Ubrania kupuj z możliwie naturalnych materiałów.

15. Nie stosuj leków hormonalnych bez zaleceń i kontroli 
lekarza.

16. W  miarę możliwości ograniczaj przebywanie z  tele-
fonem komórkowym – w szczególności nie śpij z nim 
w jednym pomieszczeniu lub wyłącz telefon na noc.

PRZYKŁADOWY DZIEŃ KAŻDEGO Z NAS:

CO TO MOŻE OZNACZAĆ 
DLA TWOJEJ PŁODNOŚCI?*

• Benzyna bezołowiowa – benzen – upośledzenie funk-
cji powstawania plemników,

• Amalgamaty stomatologiczne, zabawki, akumulatory 
- Sole Kadmu – upośledzenie ruchliwości i żywotności 
plemników,

• Spalanie węgla, ropy naftowej – dwutlenek siarki – 
obniżona ruchliwość plemników,

• Wino, papier, ubrania i  tkaniny – dwutlenek siarki – 
obniżona ruchliwość plemników,

• Ubrania i tkaniny – dwusiarczek węgla – działanie ge-
notoksyczne. Uszkodzenie spermatogonii. Zmniejsze-
nie liczby i ilości plemników. Wzrost w nasieniu plem-
ników o nieprawidłowej budowie.

• Gaz w kuchenkach gazowych – tlenek węgla – obniża 
ilość plemników, ich ruchliwość i żywotność.

• Kable, przewody uszczelki, części samochodowe, kle-
je – neopren – obniżona ruchliwość i żywotność plem-
ników.

• Perfumy, środki czyszczące, barwniki, farby do wło-
sów, lakiery do paznokci-metylobenzen – upośledze-
nie ruchliwości żywotności plemników

• Mydła, ciasta, mrożonki, pasty to  zębów, proszki 
do prania – parabeny – zaburzenia hormonalne.

• Alkohol i nikotyna – obniżenie koncentracji, ruchliwo-
ści oraz uszkodzenie DNA plemników.

• Telefony komórkowe – promieniowanie elektroma-
gnetyczne – stres oksydacyjny nasienia, uszkodzenie 
materiału genetycznego plemników, obniżenie ilo-
ści plemników oraz obniżenie zdolności łączenia się 
plemnika z komórka jajową.

• Gorąca kąpiel, sauna – wysoka temperatura – obniża 
ilość plemników w nasieniu.

• Środki anaboliczne – całkowite zaburzenie procesu sper-
matogenezy ze względu na niekontrolowane podawanie 
leków odpowiadających za proces powstawania plemni-
ków oraz ich utrzymania w prawidłowej kondycji.

Wybieraj świadomie!

*Opisane produkty występują bezpośrednio lub pośrednio, czyli wymie-
nione substancje powstają lub są niezbędne w procesie ich tworzenia.

CO MOGĘ ZROBIĆ, 
ABY SOBIE POMÓC?


