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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: Oxidatívny a biochemický profil krvného séra
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 sérových skúmaviek, po sedimentácii bola scentrifugovaná pri 3 000
otáčkach/min, 25°C počas 10 min. Krvné sérum bolo následne odseparované od krvného
koláča a uskladnené pri -80°C pre ďalšie analýzy.
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
analyzované pomocou TBARS metódy a vyjadrené cez koncentráciu malondialdehydu ako
primárneho produktu oxidatívnych reťazových reakcií.
Obsah zvolených minerálov (vápnik, fosfor, horčík), pečeňových enzýmov (alkalická
fosfatáza, alanín transferáza, aspartátaminotransferáza, gama-glutamyltransamináza),
bielkovinového metabolizmu (celkové bielkoviny, albumín, kyselina močová, kreatinín),
lipidového (cholesterol, triglyceridy, bilirubín) a energetického profilu (glukóza) boli
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kvantifikované s využitím plne automatizovaného biochemického analyzátora RANDOX
Monaco s využitím komerčných kitov spoločnosti Randox.
VÝSLEDKY: OXIDATÍVNY PROFIL KRVI
Komplexné posúdenie vplyvu výživového doplnku ŽI Polyfenoly na oxidatívny profil krvi
poukazuje na významný antioxidačný efekt doplnku, podporené odhalením, že jeho
konzumácia viedla k signifikatne nižšej produkcii voľných radikálov, ktoré môžu následne
vyvolať oxidatívne poškodenie molekúl kľúčových pre správnu funkčnosť organizmu. Je
potrebné poznamenať, že schopnosť zlúčenín prítomných vo výživovom doplnku prejavili
schopnosť vychytávať voľné radikály už po 3 týždňoch konzumácie doplnku. Súčasne bolo
pozorované významné posilnenie antioxidačného profilu vzoriek, čo naznačuje, že
dlhodobejšia konzumácia výživového doplnku ŽI Polyfenoly posilňuje prirodzenú ochrannú
bariéru organizmu pred možným poškodením prirodzenej oxidačno-antioxidačnej rovnováhy
organizmu.
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Súčasne bolo zistené, že 3-mesačná 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. Tieto výsledky
možno považovať za komplementárne k pozorovanému posilneniu celkovej antioxidačnej
kapacity krvi.
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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 zachovanie optimálneho zdravotného stavu.
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VÝSLEDKY: BIOCHEMICKÝ PROFIL KRVI
Pri hodnotení vplyvu konzumácie výživového doplnku ŽI Polyfenoly sme pozorovali mierne
zvýšenie koncentrácií vápnika, horčíka a fosforu, ktoré sú esenciálnymi komponentami krvi,
zohrávajúce kľúčové úlohy v zachovaní osmotickej a iónovej homeostázy. Sú komponentami
množstva enzýmov regulujúcich široké spektrum biochemických a metabolických procesov,
a sú nezastupiteľnými pri bunkovej komunikácii. Ich mierny nárast, ktorý však prebiehal
v rámci fyziologických rozpätí môže naznačovať ich zvýšenú dostupnosť pre organizmus.
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V rámci analýzy vplyvu výživového doplnku ŽI Polyfenoly na hepatický profil krvi sme
zaznamenali mierny pokles všetkých skúmaných pečeňových enzýmov počas obdobia 3mesačnej konzumácie. Aktivity všetkých enzýmov fluktuovala v rámci referenčných hodnôt
pre zdravého jedinca, avšak ich mierne zníženie môže naznačovať lepšiu stabilizáciu funkcie
pečeňových buniek v dôsledku zvýšeného príjmu antioxidačných biomolekúl.
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Analýza bielkovinového profilu krvného séra (celkové bielkoviny, albumín, kyselina močová,
kreatinín) poukazuje na mierne zvýšenie koncentrácie celkových bielkovín, sprevádzané
miernym zvýšením albumínu ako najvýznamnejšieho proteínu zabezpečujúceho onkotický tlak
krvi ako aj transport rôznych metabolitov, makro- a mikronutrientov.
Súčasne došlo k miernemu nárastu kyseliny močovej ako vedľajšieho produktu metabolizmu
bielkovín, čo môže súvisieť so zvýšenými hodnotami krvných proteínov. Naopak, hladiny
kreatinínu ako odpadového produktu metabolizmu mierne klesli počas užívania výživového
doplnku ŽI Polyfenol, čo môže naznačovať zrýchlenie metabolizmu alebo miernu stabilizáciu
funkcie obličiek.
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Pri štúdiu zmien v lipidovom profile krvného séra bolo pozorované, že konzumácia výživového
doplnku mierne znížila koncentrácie bilirubínu, cholesterolu a triglyceridov. Bilirubín vniká
pri rozpade červených krviniek, ktorým skončila životnosť, jeho znížené hladiny môžu preto
reflektovať na pozitívne účinky doplnku ŽI Polyfenol na erytrocyty, pozorované počas
hematologického vyšetrenia krvi.
Napriek tomu, že cholesterol je životne dôležitá látka, ktorá je súčasťou bunkových membrán,
nervových obalov, steroidných hormónov a žlčových kyselín, jeho mierne zníženie môže
naznačovať na známy účinok resveratrolu pri stabilizácii lipidového profilu organizmu
a následného nižšieho rizika vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Túto hypotézu podporuje aj
pozorovanie nižších hladín triglyceridov počas aktívnej konzumácie výživového doplnku.
Triglyceridy sa podieľajú na hladine celkového cholesterolu v krvi, prenášajú tuky a slúžia ako
zdroj energie, avšak ich hladina by sa mala držať n nízkych hodnotách, nakoľko
hypertriglyceridémia sa u niektorých ľudí spája s výskytom ischemickej choroby srdca.
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V neposlednom rade bolo zistené, že koncentrácie glukózy ako centrálnej látky pri spracovaní
sacharidov veľmi mierne poklesli počas konzumácie výživového doplnku ŽI Polyfenoly, čo
môže naznačovať parciálnu stabilizáciu metabolizmu cukrov v prítomnosti resveratrolu.
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