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Absztrakt

Bevezetés: A kutatások azt mutatják, hogy míg nőknél elsősorban egészségügyi prob-
lémák a meddőség fő kiváltói, addig a férfiaknál az elsődleges kockázati tényező az életmód 
(KSH, 2015). Jelen tanulmány célja feltárni bizonyos egészség- és rizikómagatartások 
összefüggéseit biológiai szintű termékenységmutatókkal, férfiak körében. Hipotéziseink 
szerint a sporttevékenység pozitív irányban, az alkohol- és dohányfogyasztás, valamint 
a BMI index negatív irányban kapcsolódik a biológiai szintű termékenységi mutatókhoz.

Módszertan: A vizsgálatban 129 felnőtt férfi vett részt, hozzáférés alapú mintavétellel. 
Keresztmetszeti módon kerültek felvételre az egészség- és rizikómagatartások tényezői 
(orvosi anamnézisben és szociodemográfiai kérdőívben), valamint maga az andrológiai 
vizsgálaton belüli férfi termékenységmutatók: spermiumkoncentráció, spermiumszám, 
progresszív motilitás, nem progresszív motilitás, motilitás, normál morfológia és vita-
litás. Az adatok elemzése korrelációs és független mintás egyszempontos varianciaana-
lízis elemzésekkel történt.

Eredmények: A végrehajtott korrelációelemzések a hipotéziseinknek megfelelő 
irányú korrelációkat eredményeztek, azonban ezek közül mindössze a BMI index és a 
sportolással töltött napok száma áll szignifikáns kapcsolatban bizonyos termékenységi 
mutatókkal. A varianciaanalízisek alapján ugyanez mondható el azzal a kiegészítéssel, 
hogy a nem sportolók szignifikánsan alul maradtak a legalább minimális mennyiségben 
sportolókhoz képest spermiumszámot illetően. A sportolók csoportján belül viszont a 
hetente 2-5 órát sportolók spermium motilitása volt szignifikánsan magasabb a keveset 
(heti 0-2 órát) sportolókénál.

Következtetések: A meglepően kevés mennyiségű szignifikáns eredmény 
arra utal, hogy önmagában az egészséges életmód a termékenységi mutatók 
varianciájának igen kis százalékát magyarázza. 

Kulcsszavak: termékenység  meddőség  spermium  sport  BMI  alkohol  dohányzás

Abstract
Correlations among healthy lifestyle and andrological factors amongst men

Introduction: Researches show that health problems are the principal risk factor for 
infertility among women, and lifestyle issues among men (KSH, 2015). The aim of this 
study was to explore the relationships between health- and risk behavior patterns and 

1 A szerzők a tanulmány alapjául szolgáló kutatást és a tanulmány megírását a „Személy- és csa-
lád-orientált egészségtudomány” kutatócsoport 20643B800 témaszámú, a Károli Gáspár Református 
Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara által finanszírozott pályázat keretében végezték.

psyhu 2021.3 uj.indd   72psyhu 2021.3 uj.indd   72 2022.11.24.   13:55:162022.11.24.   13:55:16

https://doi.org/10.52993/PSYHUNG.9.2021.3.4 



EGÉSZSÉG- ÉS RIZIKÓMAGATARTÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI BIOLÓGIAI SZINTŰ…

73

biological fertility variables, among men. According to our hypotheses the sport relates 
positively to fertility, but the Body Mass Index (BMI), the consumption of alcohol and 
tobacco relates negatively to biological fertility variables.

Methodology: The convenience sample consisted of 129 adult men. The following 
variables were assessed: health- and risk behavior patterns, and sperm contentration, 
quantity, progressive motility, non-progressive motility, motility, normal morphology 
and vitality through a detailed medical andrological examination. Data were analysed 
by correlations, group comparisons (Mann-Whitney and ANOVA) using IBM SPSS 25 
software package.

Results: The found correlations were in concordance with our hypotheses, yet only 
the BMI and sporting activity yielded some significant ones. The ANOVA’s brought simi-
lar results with the addition of significant difference in sperm quantity between sporting 
and non-sporting participants. In the group of sporting participants we found signifi-
cant difference in sperm motility among those who sport 2-5 hours weekly and those 
who sport less time.

Conclusions: The little amount of significant results suggests that the healthy life-
style alone explains very little variance of fertility variables.

Keywords: fertility  infertility  sperm  sport  BMI  alcohol  tobacco

ELMÉLETI HÁTTÉR

Egy egyetemistákon végzett kutatás (Lampic, Svanberg, Karlström és Tydén, 
2006) szerint a megkérdezett nők 96%-a és a férfiak 97%-a szeretne gyermeket 
vállalni az életük során valamikor. A meddőség ezzel szemben bizonyos becslé-
sek szerint (Boivin, Bunting, Collins és Nygren, 2007) körülbelül a népesség 
9%-át, azaz 72,4 millió párt érint. Magyarországon 2014-ben a lakosság körül-
belül 24%-a küzdött termékenységi problémával, de folyamatosan nő azoknak 
a száma, akik ilyen jellegű nehézségekkel keresik fel orvosukat a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH, 2015) adatai alapján. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
csupán az esetek 40%-ban állnak fent fogantatást gátló tényezők kizárólag a 
nőknél, 40%-ban a férfiaknál, 20%-ban pedig a pár mindkét tagjánál (KSH, 
2015). A reprodukciós nehézségek elterjedtsége és az orvosi segítségben része-
sülők alacsony aránya (Boivin és munkatársai, 2007) is indokolttá teszik a fo-
lyamatban felmerülő minél szélesebb körben vizsgált tényezők feltárását, me-
lyek a meddőség kialakulásában, fenntartásában vagy akár a segítségkérésben 
is szerepet játszhatnak.

A terméketlenséggel kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy míg nőknél 
elsősorban egészségügyi problémák a meddőség fő kiváltói, addig a férfiaknál 
az elsődleges kockázati tényező az életmód (KSH, 2015). A meddőség ezenfe-
lül többféle szemléletben közelíthető meg. A napjainkban leginkább elterjedt 
bio-pszicho-szociális szemlélet (Gerrity, 2001) a terméketlenség biológiai, pszi-
chés és szociális tényezőire egyaránt hangsúlyt fektet az organikus, fiziológiai 
okokon túl, mely az orvosi szemléletben dominál. 

Az egyik legbehatóbban vizsgált terület a termékenység kontra meddőség 
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témakörben a túlsúly. Több férfiakon végzett kutatás is arra az eredményre ju-
tott, hogy a túlsúly a termékenység romlásával jár és infertilitást eredményezhet 
(Håkonsen és mtsi, 2011; Nguyen, Wilcox, Skjærven és Baird, 2007; Sallmén, 
Sandler, Hoppin, Blair és Baird, 2006). Sallmén és munkatársai (2006) azt ta-
lálták kutatásukban, hogy az átlagosnál 3 egységgel nagyobb testtömegindexű 
férfiak csoportjában, kortól függetlenül, nagyobb volt a meddők aránya. Håkon-
sen és munkatársai (2011) kórosan elhízott férfiakat (BMI>33) követtek végig a 
14 hetes testsúlycsökkentő programjuk során és arra a megállapításra jutottak, 
hogy a testsúly csökkenése a reproduktív hormonális profil és a spermaminőség 
javulását eredményezheti, bár kérdéses, hogy a javulás valóban a testtömegin-
dex csökkenésének vagy az életmódbeli változtatásoknak volt-e az eredménye. 
A BMI index és a spermium minőségi, valamint mennyiségi adatok között ösz-
szefüggés azonban nem mutatkozott szignifikánsnak Eisenberg és munkatár-
sai (2014) Amerikai Egyesült Államokban készült vizsgálatában. Ez alapján az 
obezitás összefügg a spermák alacsony számával és koncentrációjával. Mégis 
úgy tűnik, hogy a testmozgás egyrészt az obezitás csökkentése révén, másrészt 
a stresszredukció által is pozitív hatással lehet a férfiak spermaértékére (Nagy 
& Perczel, 2015). Lalinde-Acevedo és munkatársai (2017) kutatásukban arra az 
eredményre jutottak, hogy a fizikai aktivitást végző férfiak sperma motilitási 
paraméterei jobbnak bizonyultak a testmozgást nem végző társaikéhoz képest. 
Több más paramétert illetően azonban nem bizonyultak szignifikánsnak az elté-
rések. Wise, Cramer, Hornstein, Ashby és Missmer (2011) egyáltalán nem talál-
tak összefüggést a testmozgás és a spermaminőség között, sőt heti öt vagy több 
alkalom kerékpározás esetében alacsonyabb spermakoncentráció mutatkozott.

A spermaminőség szempontjából relevánsnak bizonyult a táplálkozás is. 
Mendiola és munkatársai (2008) eredményei szerint a termékenység szempont-
jából negatívan hathat a magas zsírtartalmú hús- és tejtermékek fogyasztása, 
míg néhány, antioxidánsban és tápanyagokban gazdag zöldség és gyümölcs 
hozzájárulhat a sperma minőségének megőrzéséhez vagy akár javulásához is.

Továbbá kockázati tényezőnek mutatkozott a termékenység szempontjából az 
alkoholfogyasztás és a dohányzás is. A dohányzás negatív hatással van a sper-
mák mozgékonyságára és alakjára is (Gaur, Talekar, Pathak, 2010). Rehman & 
mtsai (2019) 398 pakisztáni férfi vizsgálata során azt találták, hogy a dohányzók 
körében a nemi hormonok (pl. tesztoszteron) szintje, valamint spermiumokkal 
kapcsolatos termékenységi mutatók is alulmaradtak a nemdohányzókhoz ké-
pest. Boeri és munkatársai (2019) kutatásukban azt találták, hogy akik nagy-
mértékben fogyasztottak alkoholt vagy dohányoztak, azok rosszabb spermapa-
raméterekkel rendelkeztek a mérsékelt alkoholt fogyasztókhoz és dohányzókhoz, 
illetve az absztinensekhez képest. Ezzel ellentétben áll egy olasz termékenységi 
klinikán végzett kutatás eredménye, amely szerint tanulmányban pozitív össze-
függés áll fenn az alkoholfogyasztás és a spermium minőségi mutatók között, 
maximum 7 egység / hét mennyiségű alkoholfogyasztás esetén (Ricci & mtsai, 
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2018). Tehát az alkoholfogyasztás termékenységre gyakorolt hatásáról megosz-
ló eredmények és kutatások vannak, azonban viszonylagos konszenzus alakult 
ki a nagymértékű alkoholfogyasztás a spermákra gyakorolt káros hatására vo-
natkozóan (Yao & Mills, 2016). A tisztánlátás, és a konszenzus irányába hat Bai 
és munkatársai (2020) eredménye is, amely szerint az elsődlegesen terméket-
len férfiak körében (akiknek még sosem fogant gyermekük, pedig legalább egy 
éven át próbálkoztak) nem függenek össze a spermamutatók az alkoholfogyasz-
tás mértékével, azonban a másodlagosan terméketlenek körében (akiknek már 
fogant gyermekük az életük során, csak az elmúlt évben nem sikerült) kimu-
tatták, hogy a nagy mennyiségben való alkoholfogyasztás komoly rizikófaktort 
jelent a biológiai spermamutatókra nézve. 
 
Jelen tanulmány célja feltárni az összefüggéseket bizonyos életmódváltozók és 
a férfi termékenyégmutatók között. Termékenységmutatókat alkotják a spermi-
umkoncentráció a spermiumszám, a progresszív motilitás, a nem progresszív 
motilitás, motilitás, normál morfológia, vitalitás.

MÓDSZER

Minta

A toborzás olyan 18. életévüket betöltött férfiakra terjed ki, akik terméketlen-
ségi panasszal andrológiai vizsgálatra jelentkeztek a Debreceni Egyetem, Ke-
nézy Gyula Egyetemi Kórház, Urológiai és Andrológiai Osztályán. A minta így 
102 főből tevődött össze, az átlagéletkor 33,44 év (± 6,5) volt.

Eszközök

Az eredeti vizsgálatban a következő mérőeszközök szerepeltek: Rövid szenzoros 
élménykeresés kérdőív (Stephenson és mtsai., 2003; Mayer, Lukács, Pauler, 
2012), Buss Perry Rövid Agresszió kérdőív (Webster és mtsai., 2014), Mun-
ka-Család Konfliktus Kérdőív (Blanch és Aluja, 2009), Rövid 5 faktoros szemé-
lyiség (Rammstedt és John, 2007), Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés 
Kérdőív (Rózsa és mtsai., 2005), Házastársi stressz (Orth-Gomer és Chesney, 
1997; adaptálta: Balog, Székely, Szabó és Kopp, 2006), Vitális kimerültség (Kopp, 
Falger, Appels és Szedmák, 1998; Falger és Schouten, 1992), Észlelt Stressz Kér-
dőív (Stauder és Konkoly-Thege, 2006), Connor-Davidson Reziliencia (Vaish-
nevi, Connor és Davidson, 2007), Rosenberg Önértékelés skála (Rosenberg, 
1965; adaptálta Rózsa és Komlósi, 2014), Egészségmagatartás (KSH, 2014), Kro-
notípus (Adan, Almirall, Home és Östberg, 1991, adaptálta: Urbán, Magyaródi 
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és Rigó, 2011), Mentális Egészség Teszt (Oláh, Nagy, Magyaród, Török és Varg-
ha, 2018), Szelf transzcendencia skála a temperamentum és karakter kérdőívből 
(Cloninger, Przybeck, Scrakic és Wetzel, 1994).

A jelen tanulmány a felsorolt mérőeszközökkel kapott adatoknak csak töre-
dékét tartalmazza, abból a megfontolásból, hogy a későbbiekben egy átfogóbb 
tanulmány ölelje át a teljes tesztcsomagot és adjon szélesebb körű eredménye-
ket. A következőkben tehát a következő kérdések és kérdőívekkel kapott adatok 
kerülnek elemzésre. Szociodemográfiai kérdőív (életkor, iskolai végzettség, spor-
tolási szokások), orvosi anamnézis (dohányzás, alkohol, BMI index) és andro-
lógiai vizsgálat (spermiumkoncentráció, spermiumszám, progresszív motilitás, 
nem progresszív motilitás, motilitás, normál morfológia, vitalitás).

Eljárás

A vizsgálat etikai engedélyeztetése (ETT TUKEB 57231, 2018/EKU) után a sze-
mélyek toborzása andrológiai vizsgálatra várók körében történt a Debreceni 
Egyetem, Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Urológiai és Andrológiai Osztályán. 
A kérdőívcsomag kitöltése előtt, önkéntes alapon, írásos beleegyező nyilatko-
zattal egy 10 perces kérdéssort töltöttek ki a vizsgálatra várók papír alapon. A 
vizsgálatban történő részvétel önkéntes volt és bármikor megszakítható. A vizs-
gálatban résztvevők elfogadták, hogy nem kapnak visszajelzést az eredménye-
ikről.

A vizsgálati személy a kitöltés után az anonimitását megőrizve a kérdőívcso-
magot egy üres borítékba zárva adta oda az asszisztensnek vagy orvosnak. A 
toborzást és egyben adatfelvételt végző asszisztens vagy orvos ügyelt arra, hogy 
senki se láthassa a kitöltött kérdőívet az adatfelvétel és az adatrögzítés között. 
Egy borítékra írt kód biztosította azt, hogy a biológiai mérések és a pszichológiai 
tesztkitöltés adatai összeköthetőek legyenek. Ily módon az adatrögzítő személy 
neveket már nem látott, csak kódokat. Ezáltal az anonimitás végig biztosított 
volt. Az andrológiai vizsgálatot végző orvos a lezárt, felbontatlan borítékokat és 
az andrológiai vizsgálati eredményeket (név nélkül, ugyanazzal a kóddal ellát-
va) adja át a KRE Pszichológiai Intézet valamely kutatójának.

Az adatok elemzése az IBM SPSS 25 szoftvercsomaggal történt, korrelációs 
és független mintás egyszempontos varianciaanalízis elemzésekkel. A norma-
litás sérülése miatt Spearman-féle rangkorrelációk és robusztus varianciaana-
lízisek kerültek végrehajtásra. 

Hipotéziseink az életmódváltozók és a termékenységi mutatók összefüggé-
seire irányulnak a következők szerint:

1. Hipotézis: a BMI index negatív irányú kapcsolatban áll a termékenység-
mutatókkal.

2. Hipotézis: a sportolás gyakorisága pozitív irányú kapcsolatban áll a ter-
mékenységmutatókkal.
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3. Hipotézis: a sportolás mennyisége pozitív irányú kapcsolatban áll a ter-
mékenységmutatókkal.

4. Hipotézis: a dohányzás rendszeressége negatív irányú kapcsolatban áll a 
termékenységmutatókkal.

5. Hipotézis: az alkoholfogyasztás rendszeressége negatív irányú kapcsolat-
ban áll a termékenységmutatókkal.

EREDMÉNYEK

Leíró statisztikák

A vizsgálatban szereplő termékenységi mutatók leíró statisztikáit az 1. táblázat 
mutatja be.

1. táblázat. A termékenységi mutatók leíró statisztikái

  Átlag Szórás Minimum Maximum

Spermium Koncentráció 19,24 18,454 0 101

Spermiumszám 70,80 78,342 0 492

Progresszív mobilitás 17,81 13,797 0 38

Nem progressziv motilitás 18,62 8,842 0 50

Motilitás 36,41 18,356 0 61

Normál morfológia 2,49 1,582 0 5

Vitalitás 63,20 19,807 0 77

Hipotézisek tesztelése

A hipotézisek tesztelése első lépésben korrelációelemzésekkel történt. A nor-
malitás sérülése miatt Spearman-féle rangkorrelációk kerültek végrehajtásra. 
Az életmódváltozók és a termékenységmutatók összefüggéseit a 2. táblázat mu-
tatja be.
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2. táblázat. Az életmódváltozók és termékenységmutatók összefüggései

  BMI Dohányzás Alkohol 
fogyasz-

tás

Heti sport 
(óra)

Sportna-
pok / hét

Sportna-
pok / hét 

(orv.)

Spermium  
Koncentráció

-,142 -,021 ,026 ,060 ,054 ,144

Spermiumszám -,188* -,030 -,011 ,038 ,053 ,182*

Progresszív  
mobilitás

-,121 ,000 -,157 -,007 ,009 ,119

Nem progressziv 
motilitás

-,200* ,082 ,111 ,122 ,074 ,121

Motilitás -,132 ,014 -,093 ,044 ,069 ,135

Normál morfológia -,127 -,051 -,056 ,046 ,039 ,160

Vitalitás -,064 ,015 -,107 ,008 ,009 ,137

Jelmagyarázat: *: p < 0,05.

A termékenységmutatók és az életmódváltozók közötti korrelációelemzések 
gyenge, valamint nulla körüli kapcsolatokat tártak fel. Szignifikáns rangkorre-
lációk a BMI index és a spermiumszám (rs = -0,188, p = 0,035) között, valamint 
a BMI index és nem progresszív motilitás között (rs = -0,2, p = 0,025) adódtak, 
mindkettő gyenge erejű, negatív irányú kapcsolatot mutat. Az első hipotézis 
tehát részben teljesült, de legtöbb részelemzés nem szignifikáns eredményt szol-
gáltatott. A sportolás rendszeressége és idői mennyisége tekintetében (2. és 3. 
hipotézis) lefuttatott kapcsolatvizsgálatok is nulla körüli vagy gyenge összefüg-
gést mutattak, melyek közül egyedül a sportolás gyakorisága (sportnap / hét) 
kapcsolódott pozitívan a spermiumszámhoz (rs = 0,182, p = 0,044). A termé-
kenységmutatók az életkorral nem mutattak szignifikáns összefüggéseket.

Következő lépésként kategóriákra osztott életmódváltozók mentén tesztel-
tük a termékenységmutatók nagyságszintjét. A számos elemzést kompenzálandó 
Bonferroni páronkénti összehasonlító módszerrel végeztük ezeket az összeha-
sonlításokat. Az eredményeket a 3. táblázat mutatja be. A részletes rang-vari-
anciaanalízis statisztikákat az 1. melléklet tartalmazza. 

3. 
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3. táblázat. Kategoriális életmódváltozók szerinti csoportok összehasonlítása  
a termékenységmutatók tekintetében 
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BMI kategória

25 alatt 22,95a 89,67a 20,24a 21,45a 41,45a 2,79a 66,00a 42

25-30 17,08a 57,92b 16,82a 17,06b 33,98b+ 2,33a 61,06a 51

30 felett 18,21a 69,06b+ 16,36a 17,06b+ 33,48a,b 2,36a 62,67a 33

K-Wall. p 0,121 0,086 0,426 0,054 0,233 0,330 0,862 —

Sportol-e (or-
vosi anamn.)

nem sportol 18,04 66,23 17,22 18,36 35,49 2,39 62,59 90

sportol 23,55 87,79 20,85 20,27 41,27 2,94 66,12 33

M-W. p 0,113 0,044 0,192 0,182 0,136 0,077 0,130 —

heti hány na-
pot sportol

egy napot sem 19,94a 79,57a 18,50a 17,92a 36,26a 2,55a 63,14a 51

1-2 napot 15,21a 51,26a 14,15a 18,47a 32,62a 2,06a 59,82a 34

több, mint  
2 napot

21,60a 75,84a 19,91a 19,56a 39,58a 2,77a 65,93a 43

K-Wall. p 0,098 0,208 0,136 0,640 0,097 0,132 0,147 —

heti hány órát 
sportol

<= ,00 20,06a 81,15a 18,23a 17,83a 35,89a,b 2,54a 62,83a 48

,01 – 2,00 15,88a 58,15a 15,03a 17,06a 32,09a 2,18a 59,76a 34

2,01 – 5,00 23,38a 80,23a 21,58a 22,50a 44,27b 2,73a 67,04a 26

5,01+ 18,32a 56,84a 17,26a 18,26a 35,53a,b 2,68a 64,74a 19

K-Wall. p 0,368 0,400 0,411 0,144 0,185 0,554 0,176 —

Alkohol fo-
gyasztás

nem fogyaszt 18,24 70,75 19,43 18,37 37,67 2,59 63,97 76

fogyaszt 21,29 73,08 15,89 19,45 35,49 2,42 62,85 48

M-W. p 0,512 0,969 0,190 0,241 0,526 0,809 0,358 —

Dohányzás

nem dohányzik 20,51 74,29 17,93 18,30 36,33 2,59 62,21 70

dohányzik 18,00 68,24 18,28 19,39 37,48 2,44 65,26 54

M-W. p 0,815 0,743 0,998 0,364 0,874 0,571 0,867 —

Egészség1

egészségtelen 19,68 72,33 17,93 18,54 36,45 2,50 64,56 88

egészséges 16,18 64,59 16,41 19,76 36,18 2,41 57,12 36

M-W. p 0,460 0,735 0,886 0,531 0,991 0,897 0,767 —

Egészség2

egészségtelen 18,92 72,73 18,54 17,93 36,45 2,49 64,51 107

egészséges 16,18 64,59 19,76 16,41 36,18 2,41 57,12 17

M-W. p 0,970 0,332 0,663 0,500 0,893 0,794 0,726 —

Jelmagyarázat: „Egészség1” változó = Összesített egészség mutató (dohány, BMI és testmozgás 
változók alapján). „Egészség2” változó = Összesített egészség mutató (dohány, alkohol, BMI és 
testmozgás változók alapján). A különböző alsóindexek Games-Howell páronkénti összehason-
lító eljárással megmutatkozó csoportok közötti szignifikáns különbségeket jelzik. „+” = tenden-
cia szintű különbség. „M-W. p” = Mann-Whitney próba által jelzett elsőfajú hiba érték. „K-Wall. 
p” = próba által jelzett elsőfajú hiba érték. 
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Az életmódváltozók szerinti csoportösszehasonlítások során szignifikáns ered-
ményeket kaptunk a BMI index mellett sportolás szerinti csoportok vizsgálata-
kor. A 25 alatti BMI indexszel rendelkező személyek spermiumszáma és nem 
progresszív motilitás átlaga bizonyult szignifikánsan magasabbnak, mint a 25-
30-as BMI-vel rendelkező személyeké. Vélhetően a kisebb csoportméret miatt 
csupán tendencia szinten mondhatók el ugyanezek a 25 alatti, valamint a 30 fe-
letti BMI indexszel rendelkezőkkel való összehasonlításakor. Motilitást illetően 
egy fokkal gyengébbek az eredmények: tendencia szintű különbség jelent meg 
a 25 alatti 25-30-as BMI-vel rendelkezők között. Az orvosi anamnézis alapján 
sportolók spermiumszáma szignifikánsan felülmúlja a nem sportolókét. Normál 
morfológia átlaggal kapcsolatban is ugyanez állapítható meg, csak nem szignifi-
káns, hanem tendencia szinten. A hetente 2,01-5 óra között sportolókról pedig 
bebizonyosodott, hogy motilitás átlaguk szignifikánsan magasabb, mint a he-
tente 0,1-2 órát sportolóké. Ezt az eredményt azonban fenntartással érdemes 
kezelni, hiszen a Kruskall-Wallis próba nem mutatott szignifikáns különbséget 
a csoportok között, csak a Games-Howell elemzés. Az összevont egészségválto-
zókkal kapott eredmények nem bizonyultak szignifikánsnak.

DISZKUSSZIÓ

Jelen tanulmány célja az volt, hogy feltárja az egészség- és rizikómagatartások 
összefüggéseit biológiai szintű termékenységmutatókkal férfiak körében. A csupa 
nulla közeli, valamint gyenge erejű feltárt összefüggés arra utal, hogy önmagá-
ban a sporttevékenység, az alkoholfogyasztási és dohányzási szokások a termé-
kenységi mutatók varianciájának mindössze igen kis százalékát magyarázzák. 

A vizsgált életmóddal kapcsolatos változók közül mindössze a BMI indexszel 
és a sportolási szokásokkal kaptunk szignifikáns eredményeket: a BMI index 
összefüggései férfi biológiai termékenységi mutatókkal kapott eredményeink 
összhangban állnak Håkonsen és mtsai (2011) eredményeivel. Továbbá a jelen 
vizsgálathoz jól köthető amerikai, szintén keresztmetszeti vizsgálat (Eisenberg 
és mtsai., 2014) is hasonló eredményre vezetett, azzal a különbséggel, hogy az 
ottani nagyobb minta ellenére (468 fő), jelen tanulmányunkban több szignifi-
káns eredmény mutatkozott meg. A mi eredményeink szerint alacsonyabb BMI 
indexszel átlagosan magasabb spermiumszám, valamint tendencia szinten jobb 
motilitás és nem progresszív motilitás járt együtt. Fontos hozzátenni mindeh-
hez, hogy gyenge erejű eredményekről beszélünk Eisenberg és mtsai. (2014), és 
a mi eredményeink esetében is. Ezek a kapcsolati mutatók Cohen (2013) szerint 
szakmailag nem relevánsak, hiszen mindössze 10% alatti magyarázóerővel bír-
nak. Ide kapcsolódik még a termékenységi mutatók és az életkor kapcsolatvizs-
gálata, ami egyik termékenységmutatóban sem mutatott ki szignifikáns össze-
függéseket annak ellenére, hogy a szakirodalom alapján a legtöbb termékeny-
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ségi mutató összefüggést mutat az életkorral, például a motilitás esetében éves 
szinten kb. 0,17-0,8%-os csökkenéssel lehet számolni (Auger és mtsai., 1995; 
Fisc és mtsai., 1996; Harris és mtsai., 2011).

A sporttevékenység és férfi termékenységi mutatókat övező eddigi inkon-
zisztens eredményeket továbbra is egyfajta bizonytalanság övezi, ugyanis jelen 
vizsgálat alapján mindössze annyi körvonalazódott, hogy az orvosi anamnézis 
alapján (legalább minimális szinten) sportolók spermiumszáma (szignifikán-
san) és normál morfológia átlaga (tendencia szinten) magasabbnak bizonyult 
a nem sportolókéhoz képest. Továbbá bebizonyosodott, hogy a hetente 2,01-5 
óra között sportolók spermiumának motilitás átlaga magasabb, mint a hetente 
0,1-2 órát sportolóké. Ezek a szignifikáns eredmények összhangban állnak Nagy 
és Perczel (2015) által megállapítottakkal. Fontos kiemelni, hogy a motilitást 
illető szignifikáns, azonban egyéb minőségi mutatókban kapott nem szignifi-
káns eredményeink teljes egyezést mutatnak Lalinde-Acevedo és mtsai. (2017) 
eredményeivel még úgy is, hogy ők lényegesenkisebb nagyságú minta adatait 
elemezték. Az összes többi nem szignifikáns sport-termékenység összefüggés 
összhangban áll Wise és mtsai (2011) kutatásával hiszen ők sem találtak ilyen 
jellegű szignifikáns összefüggéséket annak ellenére, hogy 2261 férfi alkotta az ő 
mintájukat. Ahogy az ő vizsgálatukban is a sportágakra való bontás hozott szig-
nifikáns eredményeket, ugyanígy a jövőben érdemes ilyen irányban is gyűjteni 
adatokat jelen vizsgálat folytatásaként.

Az alkoholfogyasztás és dohányzás termékenységi mutatókkal való összefüg-
gésvizsgálata nem hozott szignifikáns eredményeket, ami ellentmond a szakiro-
dalomban fellelhető trendnek (Boeri és mtsai., 2019; Gaur, Talekar és Pathak, 
2010; Rehman és mtsai., 2019; Ricci és mtsai., 2018). Ennek hátterében feltel-
hetőleg az áll, hogy jelen vizsgálatban az orvosi anamnézisfelvétel keretein belül 
elhangzottak alkották az alkoholfogyasztási és dohányzási adatokat. Elképzel-
hető, hogy a jóbenyomás keltés, és az elvárásoknak való megfelelés miatt a vizs-
gálati személyek negatív irányba torzították beszámolóikat az alkoholfogyasztás 
és a dohányzási szokások tekintetében. Ezt a gondolatot vélhetően alátámasztja 
az, hogy a kábítószerhasználatra vonatkozó kérdésre mindössze egyetlen fő val-
lotta be orvosának, hogy fogyasztó. 

A kutatás korlátai között első helyen szerepel az önbevallási mérési módszer 
mentén dohányzás és az alkoholfogyasztás valódi mértéke nem ismert, mint 
ahogy azt sem tudjuk, hogy aki jelentős mennyiséget sportolnak, milyen jel-
legű sportágat űznek, hiszen pl. a rendszeres, magas intenzitású kerékpározás 
nem kedvez a termékenységi mutatóknak (Wise, Cramer, Hornstein, Ashby és 
Missmer, 2011). Ezek a potenciális torzítások részben magyarázhatják azt, hogy 
rendkívül gyenge kapcsolatokat és különbségeket kaptunk eredményül, melyek 
közül még a szignifiánsak is a szakmai relevancia alsó határát is vitatható mó-
don haladják meg. A biológiai változók természetesen objektívnek tekinthetők. 
További korlát a célpopuláció nehezen körülhatárolhatósága, hiszen mintánk 
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igen speciális: az összes résztvevő ugyanannak a vidéki kórháznak az androló-
giai osztályán került meghívásra a vizsgálatba. Ezt a körülményesen körülha-
tárolhatóságot tovább növeli az, hogy a termékenységi – terméketlenségi törté-
net és súlyosság szempontból is rendkívül heterogén a minta, nem történt ezen 
változókra való kontroll gyakorlás (pl. elsődleges vagy másodlagos meddőség).
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1. melléklet. Kruskall-Wallis Varianciaanalízisek

    Sperm-
Konc

spermium - 
szam

progr  
motilitas

nem 
progresz-
sziv moti-

litas

motilitas normal 
morf/ ép

BMI kategória

Kruskal-Wallis H 4,220 4,917 1,706 5,822 2,910 2,215

df 2 2 2 2 2 2

Asymp. Sig. 0,121 0,086 0,426 0,054 0,233 0,330

Sportol-e (or-
vosi anamn.)

Kruskal-Wallis H 2,513 4,039 1,704 1,784 2,218 3,122

df 1 1 1 1 1 1

Asymp. Sig. 0,113 0,044 0,192 0,182 0,136 0,077

heti hány na-
pot sportol

Kruskal-Wallis H 4,644 3,138 3,986 0,892 4,656 4,045

df 2 2 2 2 2 2

Asymp. Sig. 0,098 0,208 0,136 0,640 0,097 0,132

heti hány órát 
sportol

Kruskal-Wallis H 3,158 2,943 2,878 5,409 4,824 2,089

df 3 3 3 3 3 3

Asymp. Sig. 0,368 0,400 0,411 0,144 0,185 0,554

Alkohol fo-
gyasztás

Kruskal-Wallis H 0,084 0,015 3,020 1,506 1,055 0,382

df 1 1 1 1 1 1

Asymp. Sig. 0,772 0,904 0,082 0,220 0,304 0,536

Dohányzás

Kruskal-Wallis H 0,055 0,107 0,000 0,824 0,025 0,320

df 1 1 1 1 1 1

Asymp. Sig. 0,815 0,743 0,998 0,364 0,874 0,571

Egészség1

Kruskal-Wallis H 0,546 0,115 0,020 0,393 0,000 0,017

df 1 1 1 1 1 1

Asymp. Sig. 0,460 0,735 0,886 0,531 0,991 0,897

Egészség2

Kruskal-Wallis H 0,001 0,942 0,190 0,454 0,018 0,068

df 1 1 1 1 1 1

Asymp. Sig. 0,970 0,332 0,663 0,500 0,893 0,794
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