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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“ 

 

Konkretizácia témy protokolu: Kvalitatívne parametre, oxidatívny a biochemický profil 

ejakulátu 

 

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). 

 

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). Integrita 

bunkových membrán spermií ako aj výskyt nekrotických (mŕtvych) spermií boli stanovené 

s využitím fluorescenčného farbenia zloženého z karboxyfluorescínu, propídium jodidu 

a DAPI. Integrita akrozómovej čapičky bola analyzovaná fluorescenčným farbením s pomocou 

lektínu a DAPI. Analýza parametrov prebehla s pomocou fluorometra. Aktivita buniek bola 

kvantifikovaná s využitím fluorescenčnej farby JC1 stanovujúcej mitochondriálny 

membránový potenciál. 

 

V rámci analýzy oxidatívneho profilu sme sa zamerali na produkciu voľných kyslíkových 

radikálov s využitím chemiluminiscencie a luminolu ako próby. Celkový antioxidačný profil 

ako aj aktivita antioxidačného enzýmu kataláza a obsah antioxidačného proteínu glutatión boli 

kvantifikované spektrofotometricky. Dinitrofenlyhydrazín bol využitý pre kvantifikáciu 

oxidatívneho poškodenia proteínov ejakulátov, zatiaľ čo oxidatívne poškodenie lipidov bolo 
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analyzované pomocou TBARS metódy a vyjadrené cez koncentráciu malondialdehydu ako 

primárneho produktu oxidatívnych reťazových reakcií. 

 

Alikvóty ejakulátov boli podrobené centrifugácii pri 10 000 otáčkach, 10 min a 4°C, následne 

bola odobratá semenná plazma, ktorá bola podrobená analýze biochemického profilu. Obsah 

zvolených minerálov (vápnik, fosfor, horčík, zinok), pečeňových enzýmov (alkalická 

fosfatáza, alanín transferáza, aspartátaminotransferáza), bielkovinového metabolizmu (celkové 

bielkoviny, močovina, kreatinín), lipidového (cholesterol, triglyceridy, bilirubín) 

a energetického profilu (fruktóza, kyselina citrónová) boli kvantifikované s využitím plne 

automatizovaného biochemického analyzátora RANDOX Monaco s využitím komerčných 

kitov spoločnosti Randox. 

 

VÝSLEDKY: KVALITA EJAKULÁTOV 

 

Jednotlivé analýzy poukazujú na potenciál výživového doplnku ŽI Polyfenoly pri ochrane 

membránových štruktúr samčích gamét pred možným poškodením a následnou smrťou buniek.  
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Napriek tomu, že signifikatné zmeny neboli pozorované pri akrozóme, dôležitom pre 

oplodnenie, je možné pozorovať trend naznačujúci ochrannú funkciu výživového doplnku na 

štruktúru spermie rozhodujúcu pre vstup samčej gaméty do oocytu. 

 

 
 

Fluorescenčná analýza mitochondriálnej aktivity poukazuje na významný stimulačný účinok 

výživového doplnku ŽI Polyfenoly na energetické centrum – mitochondrie, ktorých funkčnosť 

je rozhodujúca pre pohybovú aktivitusamčích gamét. 
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VÝSLEDKY: OXIDATÍVNY PROFIL EJAKULÁTOV 

 

Komplexné posúdenie vplyvu výživového doplnku ŽI Polyfenoly na oxidaívny profil 

ejakulátov poukazuje na významný antioxidačný efekt doplnku, podporené odhalením, že jeho 

konzumácia viedla k signifikatne nižšej produkcii voľných radikálov, a následným možným 

poškodením buniek. Súčasne bolo pozorované významné posilnenie antioxidačného profilu 

vzoriek, čo naznačuje, že konzumácia výživového doplnku ŽI Polyfenoly posilňuje prirodzenú 

ochrannú bariéru organizmu pred rozvojom oxidatívneho stresu.
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Následne bolo zistené, že pravidelná konzumácia výživového doplnku ŽI Polyfenoly vedie 

k podpore aktivity enzýmu kataláza, ktorej úlohou je ochrana organizmu pred toxickými 

účinkami peroxidu vodíka, ako aj koncentráciu významného antioxidačného proteínu glutatión, 

špcializovaného na vychytávanie peroxidu vodíka a hydroxylového radikálu. 
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V súvislosti so zníženou produkciou voľných kyslíkových radikálov a s následnou stimuláciou 

endogénnych antioxidačných molekúl bolo možné sledovať významné zníženie oxidatívneho 

poškodenia proteínov a lipidov, a teda vyššia ochrana ich štruktúry a/alebo funkcie potrebných 

pre životaschopnosť samčích gamét. 
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VÝSLEDKY: BIOCHEMICKÝ PROFIL EJAKULÁTOV 

 

Pri hodnotení vplyvu konzumácie výživového doplnku ŽI Polyfenoly sme pozorovali mierne 

zvýšenie koncentrácií vápnika, horčíka a fosforu, ktoré sú esenciálnymi komponentami 

semennej plazmy, potrebné pre správny priebeh kapacitácie a hyperaktivácie spermií. Súčasne 

bol zaznamenaný signifikatný nárast koncentrácie zinku, ktorý sa považuje sa jeden 

z najdôležitjších minerálov potrebných pre správnu produkciu a fyziológiu samčích gamét, 

súčasne sa považuje za marker samčej fertility a využíva sa pri liečbe samčej neplodnosti. 
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Napriek tomu, že sa alkalická fosfatáza, alanín transferáza, aspartátaminotransferáza 

považujú primárne za hepatické enzýmy, ich produkcia bola detegovaná aj v prostate, 

a predchádzajúce štúdie naznačujú, že tieto molekuly môžu zohrávať určité fyziologické 

úlohy v samčej reprodukcii. Výsledky experimentu poukazujú na mierne zníženie aktivity 

herpetických enzýmov v dôsledku konzumácie výživového doplnku ŽI Polyfenoly. Možné 

príčiny poklesu aktivity enzýmov je potrebné skúmať v budúcnosti, je však potrebné dodať, 

že sledované fluktuácie sa pohybovali v rámci referenčých hodnôt popísaných 

v predchádzajúcich štúdiách.  
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Analýza bielkovinového profilu semennej plazmy (celkové bielkoviny, močovina, kreatinín) 

poukazuje na minimálne zmeny v koncentrácií sledovaných molekúl v dôsledku konzumácie 

výživového doplnku ŽI Polyfenoly. Zaujímavým pozorovaním je mierne zvýšenie 

koncentrácie močoviny, o ktorej je známe, že vykazuje mierne antioxidačné úlohy v ejakuláte, 

čo môže posilniť hypotézu o antioxidačnom potenciáli výživového doplnku. 
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Pri štúdiu zmien v lipidovom profile semennej plazmy bolo pozorované, že zatiaľ čo 

konzumácia výživového doplnku mierne znížila koncentráciu cholesterolu a triglyceridov, 

koncentrácia bilirubínu bola počas konzumácie doplnku ŽI Polyfenoly mierne zvýšená. 

Podobne ako pri močovine, je známe že bilirubín v ejakuláte plní funkcie sekundárneho 

antioxidantu, a teda vytvára vhodné podmienky pre aktivitu antioxidačných enzýmov, môžeme 

sa domnievať, že konzumácia výživového doplnku Ži Polyfenoly komplexne stimuluje 

antioxidačnú kapacitu ejakulátov na primárnej i sekundárnej úrovni. 
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V neposlednom rade bolo zistené, že koncentrácia fruktózy ako primárneho sacharidu 

ejakulátov ako aj kyseliny citrónovej, ktoré zohráva dôležité úlohy pri stimulácii pohyblivosti 

spermií, koagulácii a likvefakcii ejakulátu, neboli konzumáciou výživového doplnku ŽI 

Polyfenoly významne ovplyvnené. 
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