
 

 

 

UGALKORTASUNA ETA ELIKADURA 

 

Elikadurak ugalkortasunari eragiten diola frogatuta dago: bai haziaren kalitatean bai 

hormonen orekan eragiten du.  

Dieta desorekatua izateak negatiboki eragiten die seme-alabak izan nahi dituzten 

bikoteei. Hala, adibidez, dieta batzuek mantenugai zehatz batzuen eskasia daukate, 

adibidez: hormonak eratzeko –esaterako, progesterona– garrantzitsua den gantz motaren 

baten eskasia; edo emakumeen ugaltze-aparatuak ondo funtzionatzeko garrantzitsuak diren 

mineral batzuen eskasia –esaterako, selenioa, kaltzioa, iodoa, burdina, zinka edo bitaminak 

(A, C, D, E eta B1)–. 

Beraz, ugaltzeko adinean dauden emakumeen nutrizio-beharrak ezagutu behar dira, ez 

haurdun geratzeko bakarrik, baita umea sortzean mikromantenugai gabezia handirik ez 

izateko ere. 

Mantenugai jakin batzuk oso lagungarriak dira gizonen eta emakumeen ugaltze-

aparatua egoera onean egoteko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

UGALKORTASUNEAN LAGUNTZEN DUTEN OSAGARRI ONURAGARRIAK 

Osagarria  Honakoetan dago: 

Azido folikoa 

Bereziki aipatu behar da, enbrioiak sortzetiko malformazioak 
izatea saihesten duelako. 
Horren eskasia kalitate txarragoko haziak izatearekin lotuta 
dago. 

Haragia, itsaskiak, hosto berdeko 
barazkiak, zereal integralak eta 
egoskariak. 

B12 
bitamina 

Espermatozoideen kopurua handitzen du. 
Arrautzak, haragia, esnea eta 
esnekiak. 

B6 bitamina 
Progesteronaren maila handitu eta emakumearen ugalkortasuna 
hobetzen du. 

Zereal integralak, intxaurrak eta 
egoskariak. 

C Bitamina 

Espermatozoideak oxidazioak eragiten duen kaltetik babesten 
ditu. Espermatozoideen kopurua eta horien mugikortasuna 
handitzen ditu. Haziaren anomalia kopurua murriztu eta 
pilatzea saihesten du. 

Zitrikoak eta kiwia. 

A bitamina 

Gizonen eta emakumeen ugalkortasuna handitzen du, 
esteroideen eraketan esku hartzen duelako –hormona sexualen 
eta suprarrenalen oinarria da–; bereziki, progesteronaren 
sintesian. 
Obuluaren eta haziaren antioxidatzaile funtzioa betetzen dute.  
Mantenugaiak dira eta kalte genetikoak saihesten dituzte, 
beraz, horien onurak gizonen eta emakumeen ugalkortasuna 
handitzetik haratago doaz. 
Betakarotenoek obuluaren kanpoko mintza hobetzen dute 
(emakumeak bizitza osoan gastatuko dituzten milioika 
obuluekin jaiotzen dira, baina obulu horiek heldu egin behar 
dute eta betakarotenoak obozito helduagoak lortzen laguntzen 
du). 

Laranja edo hori koloreko frutak: 
azenarioa, laranja, albertxikoa, 
melokotoia, kalabaza. 
Hosto berdeko barazki gehienak. 

E bitamina 

Hormonak orekatuta egoteko funtsezkoa da. Hipofisia hormonak 
sortzera bultzatzen du, obuluak heltzeko eta hazia kalitatezkoa 
izateko. Funtzio gonadalerako garrantzitsua da. 
Espermatozoideen mugikortasuna hobetu eta haziaren 
peroxidazio lipidikoa saihesten du. 

Hazi-olioak eta oliba-olioa, olibak, 
intxaurrak, hurrak, ekilore- eta 
kalabaza-pipitak, anakardoa, 
ahuakatea. 

Zinka 
Horren eskasia hilekoaren zikloa irregularra izatearekin lotzen 
da, baita testosteronaren eta haziaren kalitatearen 
alterazioarekin ere.  

Haragi gorria, anakardoak, 
kakahueteak eta Brasilgo intxaurrak. 

Selenioa 
Haziaren mugikortasuna eta kalitatea handitzen ditu, E 
bitaminarekin batera hartzen denean. Progesteronaren maila ere 
handitzen du.  

Brasilgo intxaurrak, zereal 
integralak, galorratza, itsaskiak eta 
itsasoko algak. 

Burdina 
Mineral hori emakumearen ugalkortasunerako oso garrantzitsua 
da. 

Haragi gorria, egoskariak, gibela eta 
arrautzak. 

Arginina 
Aminoazidoa, hazia ekoizteko, kalitatezkoa izateko eta 
ugalkortasuna izateko garrantzitsua da. 

Esnekiak, haragia, oilaskoa, 
intxaurrak eta txokolatea. 

L-karnitina Hazi-zelulek ondo funtzionatzeko funtsezkoa da. 
Esnekiak, haragi gorria, garagar-
legamia, galorratza eta sojatik 
ateratako landare-proteina. 

Isoflabonak Estrogenoen disfuntzioak erregulatzen laguntzen dute. Soja 

Garbigarriak 
Gibela eta arnasten eta jaten ditugun substantzia kimiko 
guztiak (pestizidak, herbizidak, merkurioa) garbitzen laguntzen 
diguten elikagaiak. 

Errukula, endibiak, txikoria-
belarra… 

Arau orokor gisa, astean 2 edo 3 aldiz honako elikagai gorri edo more hauek jan beharko genituzke, adibidez 
(tronbosiak saihesten dituzte): ahabiak, marrubiak, masustak, erremolatxa edo errefauak. 

  



 

 

 

GOMENDIO OROKORRAK 

Elikadura orekatua eta askotarikoa izatea, honako hauek barne hartuta: 

 batez ere, frutak, barazkiak eta egoskariak, ugalketa-osasunerako funtsezkoa den 

bitamina, mineral, oligoelementu eta antioxidatzaile kopurua (burdina, zinka, azido 

folikoa, selenioa…) hartzea bermatzeko.  

 Gantz osasungarriak (fruitu lehorrak, oliba-olioa), proteinak (animalia-jatorrikoak, ahal dela 

arraina) eta esnekiak. 

Ariketa fisikoak egin, kirol moderatua eta bizimodu sedentarioa saihestu. 

Askotarikoa izateak ez du esan nahi asko jan behar dela: «…denetarik, baina neurrian». 

Dietak gorputzaren pisura egokitu behar du; izan ere, bai gehiegizko pisua bai pisu gutxiegi 

izateak ugalkortasunean eragin handia dauka, hala gizonen nola emakumeen kasuan. 

Elikadurak «nahikoa eta kalitatezkoa» izan behar du. 

Produktu elaboratuen ordez naturalak hobetsi; izan ere, azken horiek pestizidak, 

kontserbatzaileak eta «disruptore hormonal» gisa jardun dezaketen bestelako produktu 

kimikoak izan ditzakete, eta horren ondorioz, obulazio-zikloetan edo hazien ekoizpenean 

desorekak eragin.  

 
DIETA OSASUNGARRIEN ETSAIAK 

 

OHITURA EZ-OSASUNGARRIAK 
SAIHESTU 

 Opil industrialak 
 Azukre findua 
 Janari lasterra: pizzak, 

hanburgesak 
 Gantz hidrogenatuak 
 Frijituak 
 Kontserbatzaile eta 

koloratzaileak 
 Almidoia 
 Saltsa hiperkalorikoak 
 Kafeinak eta alkohola 
 Kolazko edariak 

 Obesitatea 
 Bizimodu sedentarioa 
 Alkohola 
 Tabakoa 
 Zabor-jana 
 Drogak 
 Estresa 

 

Baikorra izateak, ez obsesionatzeak eta bizimodu osasungarria izateak desio dugun helburura 
hurbil gaitzake. 

Gomendio hauek kontuan hartzea garrantzitsua da ondo jaten ikasteko eta gure gorputza 

haur osasuntsu baten iritsierarako prestatzeko. 

Noiz egina: 2018ko maiatza      OI-GINEKOLOGIA–UGALKORTASUNA-05 
Informazio gehiago nahi izanez gero, lasai galdetu arreta ematen dizuten profesionalei. 


