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 המדריך המלא לשיפור פוריות הגבר

 

 רמאפייני פוריות הגב

בראש ובראשונה, חשוב להבחין בין בעיות בתפקוד המיני, שלהן סיבות מגוונות, גופניות אך גם ובעיקר 
  נפשיות, לבין בעיות פוריות.

 
 :גבר נחשב פורה, כשזרעו עומד בשלושת הקריטריונים הבאים

 .מיליון תאי זרע לכל מיליליטר מעוקב 11על הזרימה לכלול שיעור של יותר מ  – תכמו .1
 .תצורת הזרע צריכה להיות נורמלית, כשלכל תא ראש אליפטי וזנב ארוך – תאיכו .2
 .ינהמתאי הזרע צריכים להימצא בעלי תנועה תק 04%לפחות  – התנוע .3

 ימשבר הזרע העולמ
מה שהורגש והיה ידוע ברחבי העולם, במרפאות לטיפול בפוריות ובבנקי הזרע, קיבל הכרה רשמית 
בוועידת ההתאחדות האירופאית לפוריות ואמבריולוגיה, שקבעה כי ספירת הזרע של גברים, לרבות 

 .[רמקו]נים האחרונות , מצויה בירידה מתמדת לאורך חמש עשרה הש21-11הצעירים שבהם, בגילאי 

הנתונים מצביעים על כך שאצל כל גבר חמישי בממוצע מאובחנת ספירת זרע נמוכה, וכי ריכוז הזרע ירד 
 .השנים האחרונות 11בשיעור של כשליש במשך 

 
ע בעידן המודרני יישארו בעינם, מגמת ההידרדרות מומחים מעריכים כי אם הגורמים המזיקים לאיכות הזר

גם אוכלוסיית תורמי הזרע, הנחשבת לבעלת איכות זרע הגבוהה משל כלל  2434תימשך, עד כי בשנת 
 .האוכלוסייה, עלולה לסבול מבעיות פוריות

 
הפירות בין הגורמים המשוערים לירידה באיכות הזרע ניתן למנות את זיהום מי השתייה, הדברת הירקות ו

 .וחשיפה לחומרים כימיקליים מזיקים ולקרינה מסוכנת

 רהסיבות לאי פריון הגב
 

 בעיות בפוריות הגבר עשויות לנבוע מתאי זרע בלתי 
 תקינים, בכמות בלתי מספיקה, או מבעיות בתפקוד 

 המיני וקשיים להגיע לזקפה. ישנן מספר סיבות מרכזיות 
 :להופעתן של בעיות אלו בקרב גברים

 מיקום מולד ובלתי תקין של האשכים, אשר פוגע ביכולת לייצר זרע בשל קירבה יתרהראשך טמי : 
 .לגוף המפיקה חום רב מידי

 נפיחות של וריד באשך, הגורמת לעליית הטמפרטורה בתוכו ומכאן מייצרת פגיעה  :וריקוצלה
 .בתאי הזרע

 פליטת זרע לעבר שלפוחית השתן במקום לאיבר המין כתוצאה מפגיעה  :שפיכה בכיוון הפוך
 .מבנית, מחלות שונות או תרופות

 מונעת מתאי הזרע להגיע מהאשכים אל איבר המין :חסימת צינוריות הזרע. 
 עלולים לשבש את תהליך ייצור הזרע :גידולים במערכת הפריון ובמערכת ההורמונאלית. 
 ןזיהומים במערכת הפריו. 
 מצב בו הגוף מייצר נוגדנים כנגד תאי הזרעתסיבות אוטואימוניו :. 
 יחוסר איזון הורמונאל. 
 םפגמים גנטיי. 

 
 שלהן תופעת לוואי של פגיעה באיכות הזרעתה והקרנותרופות, כימותרפי :. 
 קושי בקיום יחסי מין ובהגעה לזקפהתאין אונו :. 

https://www.infomed.co.il/article-5443/
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 עישון, השמנה, צריכת סמים ושתיית אלכוהול בכמויות מופרזותםסיבות הנובעות מאורח החיי :  
 ,עלולים גם להביא לתוצאה זו, כמו למשל לבישת םהרגלים הגורמים לחימום האשכי בנוסף 

מכנסיים הדוקים, טבילה באמבטיית מים חמים, בג'קוזי או שהייה בסאונה, רכיבה תכופה 
 .וממושכת על אופניים ואורח חיים יושבני

 

 

 

 רפוריות הגב –המלצות לתזונה נכונה 
  
 םמזונות שמהם יש להימנע או להפחית 

  
  כולם חסרי ערך  -קמח לבן, סוכר לבן, ממתיקים  - "להימנע ככל האפשר מהמוצרים ה"לבנים

: לחם מקמח םבמקום זאת לעבור למוצרים המלאי -תזונתי, נחשבים כיוצרי ליחה ולחות בגוף 
 .לצרוך סוכר חום מגידול אורגני  -שיפון מלא ,דגנים מלאים. אם כבר סוכר 

 
  במינונים גבוהים גורם לחום  -לא יותר מכוס אחת ליום  - הקפ

ויוצר מתח ועצבנות, קיבה  וף, ממכר, פוגע בספיגת המזון בגוף בג
ו/או מעי עצבניים ועוד תופעות "מעניינות". גם אם הקפה ממריץ 

המריצו עצמכם בפעילות גופנית  -אתכם )וסביר להניח שזה רגעי( 
 .קונג, פעילות אירובית וכדומה-צי' ,צ'י-כמו הליכה מהירה, טאי

 
 
 

   החריף במינון גבוה מכלה את היין, שנחשב כחומר  – ילהימנע ממזון מתובל מדי וחריף מד
מקרר  -שממנו נוצרים חומרים הקשורים לנוזל הזרע. בהקשר הזה יש להימנע ממזון מלוח מדי 

 .בהדרגתיות -מאוד ולאורך זמן מחליש את הכליות. בכל פעם נסו להמליח פחות את המזון 
 

 לפי דיווחים מסויימים, צדפות )סליחה  שר כבש ומאכלי ים כמו שרימפס. עם זאת,ב   תלהפחי
 .משומרי הכשרות( משפרות את כמות ואיכות הזרע

 
  (להפחית אלכוהול )כולל יין 

 
 כל מה שמוגדר כפחממה "ריקה" –,עוגיות,בצקים, פיצות ןקמח לב  להפחית  

 
 ,רגרוע יות  -ככל שהגבינה קשה יותר – גבינות קשות להפחית להפחית חלב על מוצריו 

 
 םמבוטנים, במבה, חטיפים, מטוגן, שמן, סוכרי להימנע 

 

 :מזונות או תוספים שיש להגבירם או שחשוב לצרוך אותם  
 

 תירקות טריים ופירו 
 

  הכמו אורז מלא, חיטה מלאה, בורגול מלא, קינואדגנים מלאים 
 

  יכמו פטרוזיליה, רוקט, כוסברה, לפת, תרד, סלר עלים ירוקים 
 

 
   הערה חשובה להמלצות התזונה ולכלל ההמלצות שבמדריך זה:

חשוב להיות מודעים לכך, שפרק הזמן שלוקח לגוף לייצר תאי זרע בשלים מגיע לכשלושה חודשים,  
 .ולכן קיימת חשיבות להתמדה ביישום ההמלצות לפחות למשך תקופה זמן זו
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 לא מלוחים וללא קלייהםאגוזים ונבטים למיניה() 
 

 עשב שעורה אורגני Green Magma 
 

 הזרע. תספיר מעלה את – אבץ  
 

  ויטמיןC הזרע מבחינת התחמצנות.  תאיכו מגן על 
  Cצרכו פרי הדר ומזונות שעשירים בויטמין 

 
 פרי ליצ'י  

 
 רכו אנטיאוקסידנטים כגון צQ10 –  הם מעולים לספירת הזרע כי עובדים על המיטוכונדריה של

 .נמצא גם יעיל להגברת כמות הזרע Q10 הזרע ועוזרים לתנועה של תאי זרע. 
 
 

  אבקת מאקהMaca - פר את עדיפות לשורש מאקה שחור. מש 
 .איכות וכמות הזרע. ניתן להשיג בבתי הטבע בארץ

 
 

  סלניום, אבץ וויטמיניB  חשובים מאוד לתפקוד תקין של מערכת
הרבייה הגברית, ולכן רצוי להרבות במאכלים העשירים בהם, כדוגמת 

 .זרעי דלעת, שעועית, עדשים, אגוזי ברזיל, פטריות
 
 

  עמגבירה את איכות הזר הצריכת מזון אורגני ללא חומרי הדבר 
 
 

  ויטמיןE -  מחסור בויטמיןE  עלול להוביל לעקרות. במחקר בו קיבלו שני בני הזוג השלמה
עלתה הפוריות בשיעור ניכר, כנראה בגלל היכולת האנטיאוקסידנטית של  Eתזונתית של ויטמין 

  הויטמין

 

 תמלצות נוספוה -שיפור פוריות הגבר 

 ! ההליכה חשובה מאוד לעידוד זרימת הדם ושיפור סירקולציית מערכת הלימפה תלכו. והרבה  
  באגן ובאיזור האשכים. למעשה כל פעילות אירובית שמניעה את האגן, כגון ריקוד, שחייה, זומבה, קפואירה

 .וריצה יתרמו משמעותית לזרימת הדם, ולאיכות וכמות הזרע

 
  לחץ וסטרס משפיעים לרעה על האיזון ההורמונאלי בכלל ועל רמות הטסטוסטרון בפרט  -צאו מהלחץ. 

 ינסו לאמץ אורח חיים רגוע יותר, לאפשר לעצמכם מנוחה רבה יותר ולהתפנות לזמן איכות זוגי ואיש
 .זה ישפיע לחיוב על פוריותכם – 

 
 .ר איזון הורמונאלי בקרב גבריםעודף משקל הוא אחת הסיבות הרווחות לחוס  אזנו את משקל הגוף. 

 םזה הזמן לסגל לעצמכם הרגלי תזונה בריאים יותר ומאוזני –במידה ואתם סובלים מעודף משקל 
 .ולרזות, מה שעשוי לשפר את רמות הטסטוסטרון ואת שאר הערכים ההורמונאליים בגופכם

 
 .החיונית בגופכם,  מחסור בשינה עלול לפגוע ברמת האנרגיה הקפידו על שעות שינה מספקות

 .ולהשפיע לרעה הן על ייצור הזרע והן על התפקוד המיני של גברים
 

 הפסיקו לעשן סיגריות ומריחואנה. 
עישון של סיגריות ו/או מריחואנה הוכחו במחקרים כבעלי השפעה משבשת, הן על הערכים  

ישון סיגריות על ההשפעה השלילית שיש לע ההורמונאליים, והן ישירות על ייצור וספירת הזרע.
 פוריות הגבר כבר ידועה במשך שנים. מחקרים מדעיים שונים מצאו קשר עישון, אקטיבי או 
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פאסיבי, לבין הפחתה בערכי ספירת הזרע, לרבות תנועתיות 

ערך קריטי שאותו בודקים בספירת  -ותקינות התאים )מורפולוגיה 
נים, זרע(. גם במצבים בהם ספירת הזרע והתנועתיות נמצאו תקי

זים החיוני עישון סיגריות עלול לשבש את פעילותו של ה 'אקרוזין', אנ
 בתהליך הפריית הביצית.

 
 

 הימנעו מחשיפה לחומרי הדברה, קוטלי פטריות ועשבים, ולכימיקלים מסוכנים. 
מחקרים מראים כי החשיפה לכימיקלים מסוכנים עלולה לפגוע בפוריות הגבר,  

 .ש את המאזן ההורמונאלי, ולגרום לרמות אסטרוגן גבוהות יתר על המידהלשב
 

  "יש להימנע ממזונות מעובדים, מאכילה בכלי  -הימנעו מ "חשיפה הורמונלית
פלסטיק שחוממו במיקרוגל ועלולים לכלול רעלנים מזיקים ולהעדיף שתיה מכלי 

 .זכוכית ולא מבקבוקי פלסטיק
 

 יתר לחץ דם נחשב לגורם המשפיע לרעה על האיזון  זנו את לחץ הדם שלכם.א
 .ההורמונאלי בגוף הגבר ועל הפוריות הגברית

 
 .רמות עודפות של סוכר בדם בכלל, ומחלת הסוכרת בפרט, הנם   אזנו את רמות הסוכר שלכם

 .גורמים מוכחים לשיבושים הורמונאליים ולבעיות פריון גבריות
 

 מחלות של בלוטת התריס, כמו היפר והיפותירואידיזם,  פקוד בלוטת התריס.בדקו את תי
משבשות את האיזון ההורמונאלי הכולל בגוף, ומכאן גם שהן פוגעות בפוריות הגבר. חשוב לציין 

 .שתת ויתר פעילות של בלוטת התריס הנם מצבים הניתנים לטיפול, ולכן חשוב לאבחן אותם
 

 מצבי אי ספיקת כבד או כליות פוגעים בבריאותכם הכללית,  יות.בדקו את תפקודי הכבד והכל
 .ובנוסף הם משבשים את המאזן ההורמונאלי ופוגמים בפוריות הגברית

 
 .חלק בלתי מבוטל מתרופות המרשם הקונבנציונאליות גורם   בדקו את התרופות שאתם נוטלים

 .לתופעות לוואי שיש בהן כדי לפגוע בפוריות הגבר
 

 פעילות כזו תגרום לחידוש ולשיפור איכות הזרע – ימים 3בר להוציא זרע כל מומלץ לג. 
 

 או הזרעה ממש רגע לפני הפרוצדורה במעבדה המומלץ לתת זרע למטרות הפריי. 
 

  נכון ולא נכון -מיתוסים על פוריות הגבר 

 !טעות –: פוריותו של הגבר אינה מושפעת מגילו 1מיתוס 

מקורו של המיתוס כי גברים נשארים פוריים לנצח, או לפחות עד יומם האחרון, כרוך באופן בלתי נפרד 
לאמונה, שהייתה רווחת ממש עד לשנים האחרונות. האמונה סברה כי כל קשיי ההתעברות נובעים מבעיות 

 .פוריות של האישה בלבד

הידוע לשמצה, גם גברים מושפעים  הלכה למעשה, מסתבר שכפי שלנשים יש את אותו שעון ביולוגי
 .מגילם, בכל הנוגע למידת הפוריות ולאיכות הזרע

מחקרים מדעיים ורפואיים מצאו כי החל מגיל ארבעים חלה ירידה ברמת הפוריות של גברים, אשר פוחתת 
עוד יותר מגילאי חמישים ומעלה. אמנם בניגוד לנשים, שיכולתן להרות נפסקת בגיל המעבר, גברים 

 .ימים יצליחו לעבר את נשותיהם גם בגילאים מתקדמים יחסיתמסו
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 !טעות –: תחתונים הדוקים פוגעים באיכות הזרע 2תוס מי

ובכן, המיתוס לפיו גבר שמנסה לעבר את זוגתו מוכרח ללבוש תחתונים רפויות ומשוחררות, הופרך 
 .במחקרים מדעיים

עליה קבועה ומוגזמת בטמפרטורה השוררת מקורו של מיתוס זה הוא בעובדה, הנכונה כשלעצמה, כי 
באזור שק האשכים פוגעת בייצור הזרע הגברי ובאיכותו. למרות זאת, תחתונים הדוקים לא מעלים את 

 .הטמפרטורה באזור במידה משמעותית מספיק כדי לגרום לפגיעה בייצור הזרע

 .או התחתון לא ילחצו יותר מדי גברים יכולים בהחלט ללבוש כל מה שנוח להם, אך להקפיד שהבגד –המסקנה 

 
 !טעות –: רכיבה על אופניים מפחיתה את פוריותו של הגבר 3מיתוס 

גם מיתוס זה, המייחס לרוכבי אופניים בעיות פריון, מתבסס על העובדה, הנכונה כשלעצמה, כי 
 .עליה מוגזמת וקבועה בחומו של אזור האשכים, משבשת את תהליכי ייצור הזרע

 .ו ומצאו כי רוכבי אופניים לא סובלים מבעיות פוריות בשיעור גבוה יותר מהממוצעמחקרים בדק

זאת ועוד: רוכבי אופניים רבים מקפידים על אורח חיים בריא ומאוזן, הכולל תזונה נכונה, 
פעילות גופנית קבועה ושמירה על משקל תקין. כל אלה גורמים התומכים דווקא בפעילות 

 .הגברית, הרבה יותר מעמיתיהם שאינם בכושרתקינה של מערכת הפריון 

 

 !נכון –: טבילה באמבט או ג'קוזי חם עלולה לפגוע בייצור הזרע 4מיתוס 

אמנם טבילה חד פעמית כחלק מיום כיף בספא לא תפגע, חלילה, בפוריות הגבר לצמיתות, אבל בהחלט 
 .תשפיע לרעה על ייצור הזרע בטווח המידי

  השפעת הטמפרטורה החמה של תהליכי ייצור הזרע המתרחשים בשק האשכים הנה באופן עקרוני חולפת.
 

במקרים בהם מדובר בזוג שמנסה להרות, מוטב להימנע משהייה באמבט או ג'קוזי לוהט לפני קיום יחסי 
 .מין, ואף במהלך תקופת הניסיונות כולה

  

 בקרבת( לפטופ) מחשב נייד: החזקת 5מיתוס 
 !נכון –המפשעה עלולה להזיק לזרע 

אמנם השפעותיה של הקרינה הנפלטת מהמחשב הנייד כמו גם גורמים 
הסוף, אך לאור העובדה כי נוספים שעשויים להשפיע לא נחקרה עד 

מדובר  –טופים שממש בוערים אחרי זמן מה של עבודה ישנם לפ
 .בטמפרטורות שעלולות להיות גבוהות מידיי

טופ למשך כך, כי גברים רבים עובדים עם הלפחשב בזאת בעיקר בהת
 .שעה ויותר במהלך סדר היום הקבוע שלהם

 

 .לא בטוח –: טלפונים ניידים אינם משפיעים על ייצור הזרע 6מיתוס 

 .המחקר בנושא השפעותיהן הבריאותיות של הטלפונים הסלולאריים והניידים עודנו בחיתוליו
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מצאים החמורים שהתגלו בנושא זה, המרמזים על שלל בעיות רפואיות שקשורות לקרינה, למרות המ
אפשרויות המחקר בתחום אינן ממוצות. יש הסוברים כי הסיבה לכך טמונה באינטרסים של חברות 

 .הסלולר

מבלי להיכנס לוויכוח בין התומכים בשימוש גובר והולך בניידים לבין המתנגדים לתופעה וחוששים 
 .שלכותיה על בריאותנו, יש לתת את הדעת לחום הנפלט ממכשיר הסלולרמה

ליתר ביטחון, מומלץ לגברים שמנסים לעבר את בנות זוגם להחזיק את הטלפון הנייד בכיס האחורי במקום 
בקדמי, ואפילו בתיק במקום במכנס עצמו. כך תרחיקו את מקור החימום והקרינה מאזור איברי הרבייה, 

 .ות מיותרת של המקוםותמנעו התחממ

ובכן, הכל  איך אפשר לדעת אלו הרגלים מחממים פוגעים בייצור הזרע ואלו נחשבים לבטוחים?… אז רגע
פעמית בג'קוזי או הקלדה -עניין של מינון ומידתיות נכונה. מובן שאין צורך להיכנס לחרדה מכל טבילה חד

 .של מספר דקות במחשב הנייד

הרות וסדר היום הקבוע שלכם כולל יחד עם זאת, אם אתם מנסים ל
טופ שעתיים עבודה על הלפ-נהיגה במשך מרבית שעות היום, שעה

מוטב  –המונח על הירכיים ולסיום טבילה של שעה באמבטיה חמה 
 .שתשנו מעט את ההרגלים

חשוב להבין, ששק האשכים ממוקם מלכתחילה מחוץ לחללי הגוף 
הנכונה לתאי הזרע  הפנימיים בדיוק כדי לאפשר את הטמפרטורה

להיווצר. טמפרטורה זו הנה מעט נמוכה יותר מחום הגוף הרגיל, וכך 
 .עליה להישאר

לפיכך, במידה ואתם רוצים להגביר את מידת הפוריות שלכם ומצויים 
שמרו על אזור המפשעה קריר  –בעיצומם של ניסיונות זוגיים להרות 

 .ככל הניתן

 

 !טעות –: עישון אינו משפיע על פוריות הגבר 7מיתוס 
בנוסף לשלל הנזקים הבריאותיים החמורים שהעישון אחראי להם, הוכח במחקרים מדעיים כי העישון עשוי 

 .להזיק לפוריות הגבר

מכלל הגברים שסובלים מבעיות  13%-. כ34%-פריון בכ-העישון מגדיל את הסיכוי של בוגרים לסבול מאי
 .להתמודד עמן באופן הקשור ישירות לצריכת הטבק שלהם פריון, נאלצים

נחשב כבעל השפעה שלילית על ייצור זרע תקין. בנוסף, מחקרים  –עישון של חמש סיגריות ליום ומעלה 
 .חדשים מצאו כי גם לעישון קנאביס השפעה שלילית על מידת הפוריות הגברית

  

 !: משקל ותזונה אינם משפיעים על פוריות הגבר. טעות8מיתוס 

 .לשמירה על משקל תקין חשיבות רבה לתפקוד מערכת הרבייה, הן אצל נשים ואצל בקרב גברים

מחקרים מצאו כי עודף משקל בקרב גברים מעלה את רמות האסטרוגן )הורמון המין הנשי( ומפחית את 
 .רמות הטסטוסטרון )הורמון המין הגברי(
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יכך, עודף משקל והשמנה עלולים בהחלט לגרור שיבושים לפ
 .הורמונאליים שפוגעים בתפקוד מערכת הרבייה הגברית

 

זאת ועוד: גם לאיכות התזונה השפעה על מידת פוריותו של הגבר. 
מחקרים מדעיים גילו קשר מובהק בין תזונה עתירת שומן לירידה 

כרומוזומליות בתאי בספירת הזרע, ובין חוסר בחומצה פולית להפרעות 
הזרע. לאור זאת, מומלץ בחום לכל גבר שמנסה להפוך לאב להקפיד על 

)ראה בפרק המלצות התזונתיות במדריך  תזונה מאוזנת, בריאה ומזינה 
 .זה(

 

 

: תרופות שרופא רשם לך לא ישפיעו על איכות הזרע שלך. 9מיתוס 
  טעות!

שמזיקים לספירת הזרע ולאיכותו ארוכה רשימת התרופות והחומרים 
 .הרבה יותר ממה שנהוג לחשוב

אנטיביוטיקה, תרופות להורדת לחץ דם, ונוגדי דיכאון פסיכיאטריים 
הם רק חלק מהחומרים שמשפיעים לרעה על פוריות הגבר, לצד 

 .חומרים כימיים שונים, כמו כספית

לאישה,  לכן, בתקופה בה מנסים להרות מומלץ גם לגבר, ולא רק
להפחית, בתיאום עם הרופא האישי, את מינון תרופות המרשם, 

ולחדול מצריכה של תרופות בלתי חיוניות ומחשיפה לחומרים כימיים 
 .מזיקים

 

: מחלות מין וזיהומים אינם נעימים אך לא פוגעים בפוריות 10מיתוס 
 !הגבר. טעות

, זיהומים ונגעים באיבר המין ובמערכת הפוריות הגברית, עלולים להביא מחלות שמועברות במגע מיני
 .להיצרות ובמקרים חמורים אף לחסימה של צינוריות הזרע

במקרים אלו, גם אם ייצור הזרע עצמו לא ייפגע, הרי שיכולתו של הגבר לשפיכה המכילה זרימה ותאי זרע 
 .לפחות עלולה –תקינים בכמות מספקת על מנת לעבר את זוגתו 

אל תידחו את הטיפול,  –לכן, אם אתם סובלים מנגעים באיבר המין, מחלות מין לא מטופלות או זיהומים 
 .וגשו בדחיפות לרופא עור ומין

: לחץ משפיע לרעה על פוריות האישה, אבל פריון הגבר חסין 11מיתוס 
 !טעות –בפניו 

 .כת הפריון, אצל נשים וגברים כאחדלחץ וסטרס מהווים גורמים מרכזיים בהשפעה על תפקוד מער

גברים שסובלים מלחץ ועומס יתר הגורמים לסטרס מתמשך, עלולים לחוות ירידה בליבידו ובתשוקה 
 .אונות ושיבושים הורמונאליים-המינית, הפרעות זקפה, אין

 .כל אלה פוגעים בתפקוד המיני ובייצור הזרע התקין
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להרות, לא לתת לחרדה, הדאגה והבדיקות הרפואיות שאתם לאור זאת, חשוב במיוחד בתקופה בה מנסים 
נדרשים לעבור, לשחוק אתכם. נהלו נכונה את לוח הזמנים כדי להפחית את מידת הלחצים. הקדישו זמן 

 .לפעילות גופנית וגם לבילוי מרגיע ואינטימי בשעות הפנאי, גם עם עצמכם וגם עם בת הזוג

 !טעות –ה עניין גנטי בלבד : בעיות פוריות בקרב גברים ז12מיתוס 

 
גברים רבים חושבים בטעות, אם לאבא ולסבא לא היו בעיות פוריות, סימן שהמטען הגנטי שלהם משובח 

 .ואין בכלל מה לדאוג, אלא רק לשלוח את האישה לבדיקות

למעשה, מרבית בעיות הפריון בקרב גברים נובעות מגורמים נרכשים ולא מולדים, כשלגנטיקה השפעה 
 .פחותה יחסית על תחום זה

במידה וקיים קושי להרות, חשוב לבדוק הן את האישה והן את הגבר, על מנת לשלול את קיומן של בעיות 
 .במערכת הפוריות
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