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Predmety prebratia a ich popis: Protokol štúdie „Testovanie účinkov výživového
doplnku ŽI Polyfenoly na hematologické, endokrinné a imunologgické parametre krvi;
na tradičný spermiogram a imunologický profil semennej plazmy“
Predkladaný dokument slúži ku stručnému popisu princípu, pracovných postupov a
predbežných výsledkov klinickej štúdie „Testovanie účinkov výživového doplnku ŽI
Polyfenoly na krvné parametre a parametre vitality spermií“ (ďalej len „štúdia“) prebiehajúcej
vo VC AgroBioTech SPU v spolupráci s Katedrou fyziológie živočíchov SPU.
Štúdia zastrešuje spolu 50 probandov, ktorí svoj zámer participovať vyjadrili podpisom
Informovaného súhlasu. Úlohou každého probanda bola konzumácia výživového doplnku „ŽI
Polyfenol“ na dennej báze počas 12 týždňov. Probandi následne poskytli vzorky krvi a
ejakulátu v časových intervaloch: 0, 3, 6, 12 týždňov od začiatku štúdie (aktívna fáza) a 24
týždňov od začiatku štúdie (t.j. 12 týždňov po ukončení konzumácie výživového doplnku/po
ukončení aktívnej fázy štúdie).
Krv bola odoberaná do EDTA-predošetrených skúmaviek, pričom vzorka slúžila na analýzu
základného krvného obrazu ako aj na separáciu krvnej plazmy. Krvný obraz bol analyzovaný
automatickým hematologickým analyzátorom, krvná plazma bola odseparovaná od krvného
koláča a slúžila na analýzu enrokrinných a imunologických parametrov krvi.
Ejakuláty boli získavané masturbáciou po 2-3 dňoch sexuálnej abstinencie. Pred analýzou boli
vzorky umiestnené na 37°C (15-30 min) s cieľom likvefakcie vzorky. Následne bola každá
vzorka ejakulátu podrobená základnému vyšetreniu (farba, viskozita, objem, pH).
Koncentrácia a pohyblivosť spermií boli stanovené s využitím počítačom-asistovanej analýzy
spermií (CASA). Prítomnosť leukocytov vo vzorke bola detegovaná pomocou
myeloperoxidázového (Endtz) farbenia. Analýza fragmentácie DNA spermií bola
stanovená s využitím chromatín-disperzného testu a fluoresčnej mikroskopie.
Ku dňu 26.4. 2020 boli ukončené odbery od 45 z 50 probandov.
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HEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIE
Predbežné výsledky hematologickej analýzy naznačujú, že pravidelné užívanie výživového
doplnku ŽI Polyfenoly vedie k markantnému zvýšeniu erytrocytov (červené krvinky), ktoré je
navyše sprevádzané zvýšením koncentrácie hemoglobínu a zvýšením hematokritu, teda
pomeru medzi objemom bunkovej časti krvi a objemom celej krvi. Koncentrácia bielych
krviniek je v dôsledku užívania doplnku zvýšená, avšak vo fyziologickom rozpätí, naznačujúc
zvýšenú obranyschopnosť organizmu. Dôležitým aspektom konzumácie výživového doplnku
je taktiež zvýšenie koncentrácie trombocytov (krvné doštičky), naznačujúce lepšiu
zrážanlivosť krvi. Z výsledkov sa môžeme domnievať, že pravidelné užívanie výživového
doplnku ŽI Polyfenoly má pozitívne účinky na krvný obraz mužov, zabezpečujúc lepšie
využitie kyslíka a vyššiu ochranu organizmu pred možnými infekciami a poraneniami.
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ENDOKRINNÝ PROFIL KRVI
V rámci analýz endorktinného profilu bolo sledovať zmenu hladiny hormónov: Androstendión
(ANDRO), Dehydroepiandrosterón – sulfát (DHEA-S) , Folikulostimulačný hormón (FSH),
Luteinizačný hormón (LH), Testosterón (TEST) a v neposlednom rade Prostatický špecifický
antigén (PSA) pred, počas a po konzumácii polyfenolických výživových doplnkov stravy. Po
vykonaní štatistickej analýzy môžeme konštatovať u všetkých sledovaných hormónov
štatisticky nesignifikantné rozdiely (P> 0,05). Pri sledovaní obsahu glykoproteínu PSA sme
zaznamenali pokles hladiny v priebehu konzumácie polyfenolov, čo môžeme považovať za
klesajúci trend v časovom horizonte užívania. Pričom tento pokles len potvrdzuje zdravotné
benefity pri konzumácii. Analýza obsahu DHEA-S preukázala mierny nárast tohto steroidného
hormónu, čo môže byť dôsledkom veku probandov. Mierne zvýšenie hodnôt sme zaznamenali
taktiež u ostatných spomínaných hormónov (TEST, FSH, LH, ANDRO). Z nami získaných dát
môžeme vyvodiť jasný záver, napriek štatisticky nesignifikatným rozdielom v hladinách
hormónov v nami použitom časovom horizonte, môžeme predpokladať stimulačný účinok
polyfenolických zlúčenín na produkciu hormónov priamo súvisiacich s produkciou
reprodukčných hormónov (steroidogenéza) a buniek (spermatogenéza). Súčasne doplnok ŽI
Polyfenoly stimuloval správnu fuknkciu prostaty a vykazovali potenciálny ochranný účinok
pred možnou hyperpláziou, čo dokazuje aj mierny pokles PSA ako všeobecne akceptovaného
markera rakoviny prostaty.
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IMUNOLOGICKÝ PROFIL KRVI
Cytokíny sú molekuly bielkovín, ktoré sú tvorené a uvoľňované imunokompetentnými ale i
neimunologickými bunkami. Cytokíny slúžia bunkám imunitného systému ako „poslovia“,
pomocou ktorých spolu „komunikujú“. Riadia a koordinujú tak obranu proti pôvodcom
ochorení. Sú preto spoluzodpovedné za imunitnú odpoveď.
Ak je rovnováha a tým aj spolupôsobenie cytokínov podporujúcich zápal a protizápalových
cytokínov narušené, dochádza k ťažkým ochoreniam, lebo buď nemožno zničiť pôvodcu
ochorenia, alebo imunitná reakcia stále pokračuje, hoci pôvodca ochorenia už neexistuje. Ak
prevažujú napr. cytokíny podporujúce zápalové procesy, resp. ak je k dispozícii príliš málo
cytokínov brzdiacich zápalové procesy, dôjde ku chronickému zápalu. Ochoreniami, pri
ktorých je narušená rovnováha cytokínov, sú psoriáza, Morbus Crohn a reumatoidná artritída.
V analýzach sme sa zamerali na prozápalové markerky, konkrétne tumor nekrotizujúci faktor
(TNF)-a, IFN (Interferón)-gamma, IL-1, IL-2 a IL-6. Rovnako sme sa venovali kvantifikácie
C-reaktívneho proteínu, ktorý sa v krvi objavuje pri zápalovej reakcii v organizme ako tzv.
reaktant akútnej fázy zápalu.
Z analýz vyplýva, že polyfenolické zlúčeniny vykazujú mierny protizápalový účinok. Napriek
štatisticky nesignifikantným výstupom bol pozorovaný trend poklesu pozápalových cytokínov,
naznačujúc upokojujúci a preventívny efekt polyfenolov na možné skryté zápalové procesy
prebiehajúce v organizme. Súčasne bol pozorovaný významný pokles CRP, predovšetkým
počas dlhodobého užívania polyfenolov.
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SPERMIOGRAM
Základné andrologické vyšetrenie poukazuje na stimuláciu prostaty, ktorá sa prejavuje
zvýšeným objemom ejakulátu a frakcie semennej plazmy. Koncentrácia ako aj pohyblivosť
spermií sa v priebehu aktívnej fázy štúdie zvyšovali, na základe čoho sa domnievame, že
polyfenoly obsiahnuté vo výživovom doplnku ŽI Polyfenoly mali stimulujúci účinok na
testikulárne tkanivo a následnú spermatogenézu, ako aj na štrukturálne komponenty spermií,
zohrávajúce kľúčové úlohy v metabolizme a následnej funkčnej aktivite samčích
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reprodukčných buniek. Polyfenoly rovnako preukázali ochranný účinok na samčí genetický
materiál, ktorý sa prejavil signifikantne zníženým poškodením DNA spermií.
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IMUNOLOGICKÝ PROFIL EJAKULÁTOV
Vyšetrenie imunologického profilu ejakulátu odhalilo, že v prípade IL-1, 2 a 6 ako aj CRP
neboli pozorované signifikantné rozdiely oproti kontrole. V každom z týchto parametrov však
môžeme v priebehu času pozorovať klesajúci trend rovnako ako pri leukocytospermii kde mala
koncentrácia leukocytov v ejakuláte taktiež klesajúci trend, čo môže naznačovať, že na
dosiahnutie signifikantných rozdielov je potrebné dlhodobejšie užívanie doplnku ŽI
Polyfenoly.
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