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Əgər övlad sahibi olmaq arzusu 
ailə munasibətlərinizə və ozünüzə mü-
nasibətə neqativ təsir edirsə, ruhdan 
düşməyin! Bu məqalədə Siz repro-
duktiv funksiyanızı necə dəstəkləmə-
yinizi və övlad sahibi olmaq şansınızı 
artırmaq barəsində maraqlı və faydalı 
məlumatı əldə edəcəksiniz.    Alimlər 
hesab edir ki, hazırda sənayələşmiş 
ölkələrdə hər 5-7 cütlük sonzuzlqdan 

əziyyət çəkir və belə cütlüklərin sayı 
artmaqdadır. Bu halların 40% kişilər-
də olan problemlərlə bağlıdır. Müasir 
həyat tərzi, stress, siqaret, alkoqol və 
qeyri sağlam qida - bunlar spermanın 
kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə 
neqativ təsir edən faktorlardır. Sübüt 
olunub ki, bəzi mikroelementlər sper-
matazoidlərin miqdarını və hərəkətli-
liyini artıra bilirlər. Beləliklə, nutritiv 
(kliniki qidalanma) təbabət vasitəsi 
ilə kişinin reproduktiv funksiyasına 
müsbət təsir etmək olar.

Sonsuzluğun səbələri həm kişilər, 
həm də qadınlar üçün müxtəlifdir: 
yaş, həyat tərzi, qida, siqaret və al-
koqol.

Aşağıda siz sonsuzluğun mümkün 
səbəblərini görə bilərsiz.

Kişilərdə sonsuzluğun orqanik sə-
bəbləri:

• xayalarda venaların varikoz ge-
nişlənməsi (varikosele)

• infeksion xəstəliklər nəticəsində 
xayaların funksiyasının pozulması

• irsi mutasiyalar
• hormonal pozğunluqlar
• kriptorxizm
• yaş

Həyat tərzi və ətraf mühitin mənfi 
təsiri həm kişi, həm qadın orqanizmi-
nin reproduktiv funksiyasını zəi� ədir:

• stress
• alkoqol
• siqaret
• neqativ ekologiya
Bir çox kişilər bilmirlər ki, son-

zuzluğun əsas səbəbi elə özləridir. 
Statistikaya görə, son onilliklərdə 
sənayələşmiş ölkələrdə kişilərin sper-
masının keyfiyyəti azalıb. Əgər, 50 il 
əvvəl 1 ml eyakulyatda spermatozoid-
lərin sayı 100 000 000 idisə, bu gün 
bu rəqəm 20 000 000-64 000 000 ci-
varındadır. Kişilərin yaşıda vacib rol 
oynayır. Belə ki, aparılmış tədqiqatla-
rın nəticələrinə görə, 45 yaşlı kişilərdə 
18 yaşlı kişilərlə müqayisədə hərəkətli 
spermatazoidlər daha azdır.

Bir saniyədə 1000-ə yaxın sperma-
tozoid yaranır. Spermatogenez (sper-
matazoidlərin yaranması və formalaş-
ması) xaya toxumasında baş verir və 
60-64 gün davam edir. Bu müddət 
ərzində reproduktiv hüceyrələr mənfi 
təsirə qarşı çox həssas olurlar. 

Spermatazoidlər çətin və uzun yol 
qət etməlidirlər ki, qadın orqaniz-
mində yumurta hüceyrəsinə çatsınlar. 

Övlad
arzusunda 
olan kişilərin
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Buna görə, mayalanma prosesinin uğurla başa çatması üçün sper-
manın keyfiyyətinin önəmli rolu aydın olur. Yalnız ən güclü və dö-
zümlü spermatozoid yumurtahüceyrəsini əhatə edən hüceyrələr 
qatını keçə bilir.

Təbii nutritiv terapiya vasitəsilə spermanın keyfiyyətinə 
müsbət təsir edən bioloji aktiv maddələr möcüzə yarada bilir.  
GAMMAFERTİL® – kişi sonsuzluğunun mualicəsində istifadə 
olunan nutritiv mualicə üçün vasitədir. Onun tərkibində sperma-
togenez prosesi üçün vacib olan xüsusi seçilmiş, balanslaşdırılmış 
vitaminlər kompleksi, mikroelementlər və vitaminəbənzər mad-
dələr var. Bunlar aşağıdakılardır: 

Son illər alimlər ortomolekulyar təbabətin sonsuzluğa təsirini 
öyrənən bir çox tədqiqatlar aparıblar. Tədqiqatların nəticələrinə 
görə bir sıra mikroelementlər zəif mayalanmanın bəzi səbəblə-
rini aradan qaldırmağa və spermanın keyfiyyətinə müsbət təsir 
göstərməyə qadirdirlər. Gammafertil® tərkibinə kişi orqanizmin-
də spermatozoidlərin yaranması və formalaşması üçün lazım olan 
minerallar, vitaminlər və mikroelemetlər daxildir. Bu səbəbdən 
Gammafertil® sonsuzluğun kompleks müalicə tədbirlərlərində 
uğurla istifadə oluna bilər.

• L-arginin
• L- karnitin
• Qlutation
• Koenzim Q
   Bunlar enerji yaranmasın-
da iştirak edir və ona görədə 
spermatazoidlərin hərəkətlili-
yinə təsir edə bilirlər.

Enerji mübadiləsi
Oksidativ stress 
• Sink
• е vitamini
• Selen
  Spermatozoidlərin irsi 
maddəsini və hüceyrə 
membranlarını sərbəst 
radikallardan qoruyur.

Oksidativ stress

• Vitamin В12
• Fol turşusu
  Maddələr mübadiləsi nəticəsində yaranan və reproduksiyaya 
neqativ təsir göstərən homosisteinin miqdarının azaldılması 
mexanizminə dəstək verir.

Homosisteinin səviyyəsinin azaldılması 


