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ИЗЈАВА 

 

Изјавувам дека при изработката на магистерскиот труд ги почитував сите позитивни 

законски прописи од областа на заштитата на интелектуална сопственост и не 

користев реченици или делови од трудови на други автори без да ги почитувам 

методолошките стандарди. Изјавата ја давам под полна материјална и кривична 

одговорност. 
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Апстракт: Mашкиот инфертилитет е голем проблем со кој се соочуваат многу мажи 

во светот. Современите дијагностички методи помагаат да се открие причината за таа 

состојба, а тоа ни овозможува и соодветен третман. Истражувањата покажуваат дека 

хиперпродукцијата на оксидативен стрес предизвикува оштетување на функцијата на 

спермата и оштетување на спермалната ДНК, што доведува до неможност за 

концепција. Оксидативниот стрес е предизвикан од нерамнотежа помеѓу 

производството на реактивни кислородни видови и заштитната функција на 

антиоксидантниот систем, одговорен за нивна неутрализација и отстранување. 

Намалување на нивото на реактивни кислородни видови се постигнува со примена на 

антиоксиданти. 

Оваа студија има за цел да утврди дали постои корелација помеѓу употребата на 

одреден тип на антиоксиданти и подобрувањето на одреден параметар во квалитетот 

или квантитетот на сперматозоидите. Затоа, направено беше истражување во 

Плодност, Битола – Специјализирана болница за гинекологија и акушерство и ин 

витро центар. Истражувањето е извршено врз 58 мажи со инфертилитет. Кај сите, 

најпрво беше направена анализа на сперматозоидите, па пациентите се третираа со 

орални антиоксиданти за време од 3 месеци. По 3 месеци повторно беше направена 

анализа на истите параметри на сперматозоидите. Се покажа дека третманот со 

орални антиоксиданти ги подобрува карактеристиките на сперматозоидите. Оралните 

антиоксиданти најголемо позитивно влијание имаат врз намалување на ДНК 

фрагментацијата и зголемување на подвижноста на сперматозоидите, а помало е 

подобрување на концентрацијата и морфологијата. Антиоксиданти кои во најголема 

мера ги подобруваат карактеристиките на сперматозоидите се селен, астаксантин, 

витамини А, Е и Ц, N-ацетил-цистеин, L-карнитин, цинк и фолна киселина. Тие се 

препорачуваат во комбинации или самостојно, зависно од параметарот кој сакаме да 

го подобриме. Тоа покажува дека третманот на машкиот инфертилитет треба да биде 

индивидуализиран. Секоја карактеристика на сперматозидите се подобрува со 

одреден антиоксидант или одредена комбинација од антиоксиданти. 

Во иднина, ова може да служи како основа за понатамошни истражувања и поголеми 

контролирани студии, со поголем број на анализирани примероци. 

 

Клучни зборови: антиоксиданти, машки инфертилитет, сперматозоиди 
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Furthermore, this may be basis for further research and larger controlled studies, where more 

analyzed samples will be included. 

 

Key words: antioxidants, male infertility, sperm   
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1. ВОВЕД  

Инфертилитетот се карактеризира со неможност за настанување на бременост 

по незаштитен сексуален однос за време од 12 месеци. За жал, глобалната стапка и на 

машки и на женски инфертилитет постојано е во пораст. Таа состојба е голем 

социокултурен, емоционален, психички и финансиски проблем за паровите кои се 

соочуваат со неа, но и за нивните семејства. Тоа ја дава важноста и потребата за 

проучување на факторите кои довеле до инфертилитет, а потоа и нивен соодветен 

третман. Менаџментот на машкиот инфертилитет вклучува идентификација и оценка 

на потенцијалните здрвствени проблеми на пациентот, а потоа и третман.  

Најчесто, за идентификација на машкиот инфертилитет се користи анализа на 

спермограм, односно се одредува концентрација на сперматозоиди, подвижност 

(прогресивна и вкупна) и морфологија на сперматозоидите. Во поново време, со 

напредокот на технологијата и на анализите, се употребуваат и други поспецифични 

методи, бидејќи се увидело дека некогаш и кај мажи со нормални вредности на 

анализираните параметри од спермограмот, не доаѓа до оплодување на јајце клетката 

или до забременување. Во такви случаи се одредува застапеност на фрагментација на 

ДНК (дезоксирибонуклеинска киселина; DNA - deoxyribonucleic acid) на 

сперматозоидите, или тестови за одредување на нивото на оксидативен стрес. За 

оксидативниот стрес се докажало дека доведува до оштетување на сперматозоидите. 

Има и многу други фактори кои доведуваат до појава на машки инфертилитет и до 

абнормалност на сперматозоидите, но оваа студија е фокусирана врз оксидативниот 

стрес како фактор и врз негово намалување со примена на орални антиоксиданти, а со 

тоа и подобрување на карактеристиките на сперматозоидите. Проучувано е влијанието 

на антиоксидантите врз подобрувањето на карактеристиките на сперматозоидите. 

Сакавме да утврдиме кои специфични антиоксиданти најдобро им ги подобруваат 

карактеристиките и која специфична карактеристика. Тоа многу важно за современ и 

напреден третман на машкиот инфертилитет, каде не треба да се користи стандардна 

антиоксидантна терапија, туку специфична, која најдобро би делувала врз 

подобрување на посакуваниот параметар. Секако, тоа е возможно само со примена на 

индивидуализиран пристап од мултидисциплинарен тим кон секој пациент. 



 
 

 

1.1.Инфертилитет 

Инфертилитетот се карактеризира со неможност за настанување на бременост 

по незаштитен сексуален однос за време од 12 месеци. Епидемиолошките податоци 

покажуваат дека преваленцата на инфертилитетот е 3,5-16,7% во земјите во развој и 

6,9-9,3% во развиените земји. Тоа значи дека еден од секои шест парови се соочува со 

инфертилитет за време на нивниот репродуктивен век. Во последната декада во пораст 

е бројот на неплодни двојки и покрај современите дијагностички методи и напредните 

методи за третман на инфертилитет. Глобалната стапка на инфертилитет е еднаква кај 

мажите и жените (50%). Многу често етиологијата на инфертилитетот е непозната, но 

има сознанија дека влијание имаат средината, работата и начинот на живот. 

Нутритивниот статус е многу важен фактор има големо значење за нормалната 

репродуктивна функција [1-8]. 

 Кај жените најчест тип на инфертилитет е овулаторниот. Врз квалитетот и 

квантитетот на јајните клетки влијаат макронутриентите (масти, јаглехидрати и 

протеини), како и групите на храна (млеко и млечни производи). Кај пациентките кои 

во голема мера внесуваат транс масни киселини (TFA) забележана е поголема 

инсулинска резистенција и ризик од инфертилитет, во споредба со тие што внесуваат 

јаглехидрати и полинезаситени масни киселини (PUFA). Меѓутоа, има поврзаност 

помеѓу вкупниот јаглехидратен внес и овулаторниот инфертилитет кај оние каде 

јаглехидратите ендогено се трансформираат во масти. Количината и изворите на 

протеини исто така влијаат врз репродуктивните параметри. Млечните производи и 

лактозата може да ѝ наштетат на плодноста со влијанието врз оваријалната функција. 

Затоа кај овие пациентки треба да се изработуваат индивидуални нутритивни планови 

со добро балансирана исхрана [9-13]. 

 Причините за машкиот инфертилитет може да бидат: проблем со продукција на 

сперматозоиди, механички (проблеми со транспортот на сперматозоидите), 

хормонален дисбаланс или најчесто се случува етиологијата да биде непозната. 

Машки инфертилитет се јавува кога има голема застапеност на абнормални 

сперматозоиди или пак кога ги има во многу мал број. 

Позитивно влијание на квалитетот на сперматозоидите има големиот внес на 

антиоксиданти, јаткасто овошје, овошје, зеленчук, живина, морска храна, обезмастено 

млеко и школки, како и намалениот внес на полномасно млеко. Утврдено е дека 

суплементацијата со одредени антиоксиданти позитивно влијае врз подобрување на 



 
 

фертилитетот кај мажите, преку подобрување на карактеристиките на 

сперматозоидите. Спротивно на тоа, слатките производи и процесираното месо, а 

особено храната со полизаситени масти, имаат негативно влијание [9,14-16]. 

 

1.2.Машки репродуктивен систем 

Репродуктивниот систем го овозможува нашето постоење и продолжување на 

човечкиот род. Него го сочинуваат половите органи, кои ги дефинираат сексуалните 

карактеристики кај жените и мажите. Кај мажите се создаваат и созреваат машките 

полови клетки – сперматозоиди, а кај жените јајце клетки.  

Сперматогенезата - процес на создавање на зрели сперматозоиди, се одвива во 

тестисите, односно во нивните семени цевчиња. Герминативните клетки во близина на 

надворешниот ѕид на семните каналчиња во тестисот се диференцираат во стем 

клетки, сперматогонии. Сперматогониите се делат со митоза и созреваат во примарни 

сперматоцити, кои содржат 46 хромозоми (2n). Секој примарен сперматоцит 

подлегнува на мејоза I и мејоза II. Во мејоза I настануваат 2 клетки-ќерки, секундарни 

сперматоцити, кои се хаплоидни (n) – содржат само еден пар, т.е. 23 хромозоми од 

машкиот родител. Во мејоза II се создаваат 4 подеднакви сперматиди. Сперматидите 

мигрираат кон луменот на каналчињата на тестисот. Сертолиевите клетки 

обезбедуваат нутриенти за сперматидите, кои созреваат во подвижни сперматозоиди 

во епидидимисот.  

Спермата е составена од сперматозоиди и секрет од жлездите на епидидимисот, 

семеоводот и семените ќесички, а исто така и секрет од простатата и булбоуретралните 

жлезди. Нејзината количина просечно изнесува 2-5 mL.  

Зрелиот сперматозоид има 3 дела: глава со акрозом, среден дел со јадро и 

митохондрии и опашка, која овозможува спирално движење на сперматозоидот [17]. 

Гаметите имаат специфична улога во репродукцијата на човекот. Тие се 

специјализирани сексуални клетки кои имаат 23 хромозоми - половина од бројот 

на телесните клетки. При оплодување, хромозомите од една машка гамета, наречена 

сперматозоид, се комбинираат со хромозомите од една женска гамета, наречена 

ооцит. Функцијата на машкиот репродуктивен систем е да произведува 

сперматозоиди и да ги пренесе во женскиот репродуктивен систем. Тестисите се 

клучен орган во овој процес бидејќи тие произведуваат и сперматозоиди и андрогени 

хормони, важни за машката репродуктивна функција. Кај луѓето, најважниот машки 

андроген хормон е тестостеронот. Неколку органи и канали го помагаат процесот на 



 
 

созревање на сперматозоидите и транспортот на спермата и другите компоненти до 

пенисот, кој ја пренесува спермата во женскиот репродуктивен систем. Во овој дел, 

ќе ја разгледаме секоја од овие различни структури и ќе го опишеме процесот на 

производство и транспорт на сперма. 

Машкиот репродуктивен систем е составен од тестиси, епидидимис, пенис и 

канали и жлездите кои произведуваат и носат сперма. Спермата излегува од скротумот 

преку ductus deferens, кој се вградува во сперматичното стебло. Семенските везикули 

и простатата додаваат флуиди за да создадат сперма. 

 

1.2.1. Скротум 

Тестите се сместени во скротумот, мускулно ќесе од високо пигментирана 

кожа, кој виси од телото, зад пенисот. Оваа локација е важна за производството на 

сперматозоиди, кое се одвива во тестисите. Во нив добро е кога температурата е за 2 

до 4°C пониска од телесната температура. 

Поткожниот мускулен слој на скротумот го сочинува Дартсовиот мускул. Тој 

продолжува внатрешно и го формира скроталниот септум, ѕид кој го дели скротумот 

на два дела, а во секој од нив има по еден тестис. Десцендентно од m.obliqus internus 

од абдоминалниот ѕид, се наоѓаат два m.cremester, кои го покриваат секој тестис како 

мускулна мрежа. Со симулирана контракција, дартсовите и кремастер мускулите 

можат да ги подигнат тестисите при ладно време (или вода), при што ги придвижуваат 

поблиску до телото и ја намалуваат површината на скротумот за да ја задржат 

топлината. Спротивно на тоа, со зголемувањето на температурата на околината, 

скротумот се релаксира, движејќи ги тестисите подалеку од телото и зголемувајќи ја 

површината на скротумот, што доведува до загуба на топлина. Така во тестисите се 

одржува пониска температура.  

Однадвор, скротумот има зголемено средно задебелување на површината 

наречена рафа. 

 

  



 
 

1.2.2. Тестиси 

Тестисите се машките гонади, односно машки репродуктивни органи. Тие 

произведуваат и сперматозоиди и андрогени, како што е тестостеронот, и се активни 

за време на репродуктивниот период на мажот. 

Тестисите се парни овални органи. Должината на секој тестис е околу 4-5 cm и 

сместени се во скротумот. Опкружени се со два различни слоја на заштитно сврзно 

ткиво. Надворешниот слој, tunica vaginalis е серозна мембрана која има и париетален 

и тенок висцерален слој. Под неа е tunica albuginea - масивен, бел, густ слој на 

сврзното ткиво кој го покрива самиот тестис. Тunica albuginea не само што ја покрива 

надворешната страна на тестисот, таа исто така инвагинира за да формира септум кој 

го дели тестисот на 300 до 400 структури наречени лобули. Во лобулите има структури 

наречени семиниферни тубули и во нив се развиваат сперматозоидите. Во текот на 

седмиот месец од развојниот период на машкиот фетус, двата тестиси се движат низ 

абдоминалната мускулатура за да се спуштат во скроталната празнина. Ова се 

нарекува "спуштање на тестисите". Крипторхидизам е клиничкиот термин кој се 

користи кога еден или двата тестиси не се спуштени во скротумот пред раѓањето. 

Цврсто свитканите семиниферни тубули го формираат најголемиот дел од 

секој тестис. Тие се состојат од сперматозоидни клетки во разни фази на развој околу 

луменот, и шуплив центар на цевчето. Таму, формираните сперматозоиди се 

ослободуваат во каналниот систем на тестисите. Поточно, од лумените на 

семинозните тубули, спермата се движи во прави тубули (или tubuli recti), а од таму 

во фини решетки од тубули наречени rete testes. Сперматозоидите ги напуштаат rete 

testes и самиот тестис преку 15 до 20 еферентни канали кои ја преминуваат туника 

албугинеа. 

Во семиниферните тубули има шест различни типови на клетки. Има потпорни 

клетки наречени одржливи клетки, како и пет типови на сперматозоидни клетки 

наречени герминативни клетки. Развојот на герминативните клетки напредува од 

базалната мембрана - на периметарот на тубулата, кон луменот.  

 

1.2.3. Сертолиеви клетки 

Околу сите сперматозоиди во секоја фаза на развој има издолжени, разгранети 

Сертолиеви клетки. Сертолиевите клетки се вид на потпорни клетки, кои обично се 

наоѓаат во епителните ткива. Сертолиевите клетки лачат сигнални молекули кои го 

промовираат производството на сперма и можат да го контролираат животот на 



 
 

герминативните клетки. Тие физички се протегаат околу герминативните клетките од 

периферната базална мембрана на семиниферните тубули до луменот. Помеѓу овие 

потпорни клетки има крвно-тестикуларна бариера, која им овозможува на крвните 

супстанции да стигнат до герминативните клетки и во исто време ги чува 

површинските антигени на герминативните клетки во развој од преминување во 

крвотокот, со што би предизвикале автоимуни реакции. 

 

1.2.4. Герминативни клетки 

Најмалку созреаните клетки, сперматогонии, ја сочиниваат базата на 

мембраната на внатрешноста на тубулата. Сперматогониите се матични (stem) клетки 

на тестисите, што значи дека тие сеуште можат да се диференцираат во различни 

типови на клетки. Сперматогониите се делат за да се произведат примарни и 

секундарни сперматоцити, потоа сперматиди, кои на крај произведуваат формирани 

сперматозоиди. Процесот кој започнува со сперматогонии и завршува со продукција 

на сперматозоиди се нарекува сперматогенеза. 

· Сперматогенеза 

Сперматогенезата се одвива во семиниферните тубули кои го формираат 

најголемиот дел од секој тестис (Слика 1). Процесот започнува во пубертетот, по што 

спермата постојано се произведува во текот на животот на човекот. Еден циклус, од 

сперматогонии до формирана сперма, трае околу 64 дена. Нов циклус започнува 

приближно на секои 16 дена, иако овој временски распоред не е синхронизиран низ 

семинозните тубули. Бројот на сперматозоиди - вкупниот број на сперматозоиди што 

ги произведува човекот, полека се намалува по 35-годишна возраст, а некои студии 

сугерираат дека пушењето може да го намали бројот на сперматозоиди без оглед на 

возраста. 



 
 

 

Слика 1. Сперматогенеза 

 

Процесот на сперматогенеза започнува со митоза на диплоидната 

сперматогонија. Бидејќи овие клетки се диплоидни (2n), секоја од нив има комплетна 

копија од генетскиот материјал на таткото, или 46 хромозоми. Додека, зрелите гамети 

се хаплоидни (n) и содржат 23 хромозоми - што значи дека клетките на ќерките на 

сперматогониите мора да бидат подложени на втора клеточна поделба низ процесот 

на мејоза. 

Како резултат на митозата на сперматогониите се добиваат две идентични 

диплоидни клетки. Една од овие клетки останува сперматогониум, а другата станува 

примарен сперматоцит, што е следна фаза во процесот на сперматогенезата. Како и 



 
 

кај митозата, ДНК е реплицирана во примарниот сперматоцит, а клетката се 

подложува на делба за да се добијат две клетки со идентични хромозоми. Секоја од 

нив е секундарен сперматоцит. Кај двата секундарни сперматоцити се јавува втора 

клеточната делба (мејоза II), при што се одвојуваат хромозомските парови. Таа 

резултира со вкупно четири клетки со половина од бројот на хромозоми (хаплоиден 

број на хромозоми - n). Секоја од овие нови клетки е сперматид. Иако со хаплоиден 

број на хромозоми, овие сперматиди изгледаат многу слично со клетките во 

претходните фази на сперматогенезата, со кружен облик, централно јадро и голема 

количина на цитоплазма. Овие рани сперматиди се трансформираат во процесот 

наречен спермиогенеза. Тогаш им се намалува цитоплазмата и започнува 

формирањето на вистински сперматозоиди. Петтата фаза од формирањето на 

герминативни клетки - сперматозоа, или формирани сперматозоиди, е крајниот 

резултат на овој процес. Тој се одвива во делот од тубулата што е најблизу до луменот. 

На крај, спермата се ослободува во луменот и се движи низ серија на канали во 

тестисите кон структура наречена епидидимис за следниот чекор на созревање на 

сперматозоидите. 

· Структура на формиран сперматозоид 

Сперматозоидите се помали од повеќето клетки во телото; всушност, 

волуменот на клетката на спермататозоидот е 85000 пати помал од женската гамета – 

јајце клетка. Секој ден се произведуваат околу 100 до 300 милиони сперматозоиди, 

додека жените обично овулираат само еден ооцит месечно. 

 

 

Слика 2. Структура на сперматозоид 

 

Сперматозоидите имаат карактеристична глава, среден дел и опашка (слика 2). 

Во главата на сперматозоидот се наоѓа екстремно компактното хаплоидно јадро со 

многу малку цитоплазма. Ова придонесува за малата големина на сперматозоидот 



 
 

(главата е долга само 5 μm). Структурата наречена акросом го покрива поголемиот 

дел од главата на сперматозоидната клетка како "капа", која е исполнета со 

лизозомални ензими важни за подготовка на сперматозоидите да учествуваат во 

процесот на оплодување.  

Во средишниот дел од сперматозоидот се наоѓаат митохондрии. Тие 

произведуваат АТР (аденозин 3-фосфат) кој му дава енергија на флагелиумот 

(опашка), кој се протега од вратот и средниот дел низ опашката на сперматозоидот. 

Таа енергија е потребна за да се овозможи движење на целата клетка. Централниот 

дел од флагелиумот, аксиален филамент, е формиран од една центриола во 

внатрешноста на созреаната спермална клетка за време на завршните фази на 

сперматогенезата. 

Во спермата кај мажите во репродуктивен период треба да има над 15 милиони 

сперматозоиди во 1 mL сперма. Присутните сперматозоиди треба да се подвижни и со 

добра морфологија. На Табела 1 се прикажани референтните вредности на 

сперматозоидите и спермата, а на Табела 2 номенклатурата поврзана со квалитетот на 

спермата и сперматозоидите. 

 

Табела 1. Најниски референтни вредности за спермални карактеристики 
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Извор: WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen - 5th 
]  
 

  



 
 

Табела 2. Номенклатура порзана со квалитетот на спермата и сперматозоидите  

aspermia отсуство на сперма 

asthenozoospermia процент на прогресивна подвижност (PR) на 
сперматозоидите, под референтната вредност 

asthenoteratozoospermia процент на PR и морфолошки нормални 
сперматозоиди, под референтната вредност 

azoospermia отсуство на сперматозоиди во ејакулатот 

cryptozoospermia отсуство на сперматозоиди во свеж примерок, но 
забележани при центрифугирање 

haematospermia присуство на еритроцити во ејакулатот 

leukospermia присуство на леукоцити во ејакулатот, над горната 
референтна вредност  

necrozoospermia низок процент на живи, а висок процент на 
неподвижни сперматозоиди во ејакулатот 

normozoospermia вкупен број или концентрација на сперматозоиди и 
процент на прогресивно подвижни и морфолошки 
нормални сперматозоиди, во граници на 
референтните вредности  

oligoasthenozoospermia вкупен број или концентрација на сперматозоиди и 
процент на прогресивно подвижни сперматозоиди, 
под референтните вредности 

oligoasthenoteratozoospermia вкупен број или концентрација на сперматозоиди и 
процент на прогресивно подвижни и морфолошки 
нормални сперматозоиди, под референтните 
вредности 

oligoteratozoospermia вкупен број или концентрација на сперматозоиди и 
процент на морфолошки нормални сперматозоиди, 
под референтните вредности 

oligozoospermia вкупен број или концентрација на сперматозоиди 
под референтните вредности 

teratozoospermia процент на морфолошки нормални сперматозоиди, 
под референтните вредности 

Извор: WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen - 5th 
edition [19]  
 

· Транспорт на сперма 

За да се оплоди јајце клетката, спермата мора да се транспортира од 

семиниферните тубули во тестисите, преку епидидимисот, и најпосле, за време на 

ејакулацијата, преку пенисот се исфрла надвор. 

 

1.2.5. Улогата на епидидимисот 

Во луменот на семиниферните тубули, неподвижните сперматозоиди се 

опкружени со тестикуларна течност. Од таму одат во епидидимисот - свиткана цевка 

прицврстена на тестисот, каде новоформираната сперма продолжува да созрева. Иако 

епидидимисот не зазема многу простор бидејќи е во цврсто извиткана состојба, тој би 



 
 

бил долг околу 6 метри ако се исправи. Во просек потребни се 12 дена за спермата да 

помине низ епидидимисот. Сперматозоидите одат во главата на епидидимисот и се 

движат при контракција на мазната мускулатура на епидидималните канали. Како што 

се движат низ епидидимисот, тие созреваат и добиваат способност да се движат (кога 

ќе влезат во женскиот репродуктивен тракт, тие самостојно се движат кон 

неоплодената јајце клетка). Позрелите сперматозоиди се депонираат во опашката на 

епидидимисот (последниот дел) додека не дојде до ејакулација. 

 

1.2.6. Систем на канали 

За време на ејакулација, сперматозоидите излегуваат од опашката на 

епидидимисот и се движат со контракција на мазните мускули на ductus deferens (vas 

deferens). Ductus deferens е дебела, мускулна цевка која е поврзана во внатрешноста на 

скротумот со сврзно ткиво, крвни садови и нерви во структура наречена сперматично 

стебло. Бидејќи ductus deferens е физички достапен во скротумот, хируршката 

стерилизација за оневозможување на испорака на сперма може да се врши со сечење 

на мал дел од ductus (vas) deferens. Оваа постапка се нарекува вазектомија. Од секој 

епидидимис, секој ductus deferens нагоре се протега во абдоминалната празнина преку 

ингвиналниот канал во абдоминалниот ѕид. Така, ductus deferens продолжува 

постериорно до карличната празнина, завршувајќи зад мочниот меур, каде што се 

шири во регион наречен ампула. 

Сперматозоидите сочинуваат само 5% од крајниот волумен на спермата – густа, 

млечно бела течност што мажот ја исфрла при ејакулација. Најголемиот дел од 

спермата се произведува од семиналните везикули, простатата и булбоуретралните 

жлезди. 

 

1.2.7. Семени везикули 

Како што сперматозоидите поминуваат низ ампулата на дуктус деференс при 

ејакулација, тие се мешаат со течност од семените везикули. Семените везикули се 

жлезди кои придонесуваат за околу 60% од волуменот на спермата. Семената 

везикуларна течност содржи големи количини на фруктоза, која се користи од 

митохондриите на сперматозоидите за создавање на АТР за да се овозможи движење 

низ женскиот репродуктивен тракт. 

Течноста, која сега содржи сперматозоиди и секрет од семените везикули, потоа 

се движи во поврзаниот ејакулаторен канал, кратка структура формирана од ампулата 



 
 

на ductus deferens и каналот на семиналниот везикул. Парот на ејакулаторни канали ја 

транспортираат семената течност во следната структура - простатата. 

 

1.2.8. Простатна жлезда 

Простатата е централно лоцирана и се наоѓа пред ректумот на базата на 

мочниот меур и ја опкружува простатната уретра (дел од уретрата што тече во 

простатата). Има големина на орев, а формирана е и од мускулни и од жлездени ткива. 

Излачува алкална, млечна течност која е од суштинско значење за прво да се коагулира, 

а потоа да се декоагулира спермата по ејакулација. Привременото задебелување на 

спермата ѝ помага да се задржи во женскиот репродуктивен тракт, обезбедувајќи им 

време на сперматозоидите да ја искористат фруктозата обезбедена од семените 

везикули. Кога спермата ќе ја врати течната состојба, тогаш може да помине подалеку 

во женскиот репродуктивен тракт. 

Простатата обично двојно се зголемува за време на пубертетот. На околу 25 

години постепено почнува да се зголемува повторно. Ова проширување обично не 

предизвикува проблеми; но сепак, абнормалниот раст на простатата или бенигната 

хиперплазија на простатата (BPH) може да предизвика констрикција на уретрата која 

поминува низ средината на простатата. Тоа доведува до низа несакани симптоми на 

уринарниот тракт, како чести и интензивни нагони за уринирање и чувство дека 

мочниот меур не се испразнува целосно. На 60-годишна возраст, околу 40% од мажите 

имаат одреден степен на BPH, а на 80-годишна возраст дури 80%. Третманот е со цел 

да се намали притисокот врз уретрата, за урината да може нормално да истекува. Благи 

до умерени симптоми се третираат со лекови, додека тешкото проширување на 

простатата се третира со операција со која се отстранува дел од ткивото на простатата. 

 

1.2.9. Булбоуретрални жлезди 

Крајниот додаток на спермата е од двете булбоуретрални жлезди (или Cowper-

ови жлезди) кои ослободуваат густа, солена течност која го подмачкува крајот на 

уретрата и помага да се исчистат остатоците од урина од пенисната уретрата. Течноста 

од овие додатни жлезди се ослободува откако мажот станува сексуално возбуден, и 

непосредно пред ослободувањето на сперма. Поради тоа, понекогаш се нарекува пре-

ејакулат. Важно е да се напомене дека покрај лубрикантните протеини, можно е 



 
 

булбуретралната течност да ја собере спермата која е веќе присутна во уретрата и така 

може да предизвика несакана бременост. 

 

1.2.10. Пенис  

Пенисот е машки орган за уринирање и за копулација (сексуален однос). Во 

него се наоѓа уретрата, која е канал низ кој се исфрла спермата и урината.  

Сперма се исфрла за време на ерекција. Ерекцијата на пенисот е резултат на 

вазоконгестија, односно во ткивата доаѓа повеќе артериска крв, отколку што заминува 

преку вените. За време на сексуална возбуда, од нервните завршетоци во близина на 

крвните садови во corpora cavernosa et spongiosa, се ослободува азот оксид (NO). 

Ослободувањето на NO доведува до релаксација на мазните мускули кои ги 

опкружуваат артериите во пенисот, предизвикувајќи ги да се прошират. Оваа 

дилатација ја зголемува количината на крв која влегува во пенисот преку артериите. 

Таа исто така ги индуцира и ендотелните клетки од артериските ѕидови да секретираат 

NO и да ја потенцираат вазодилатацијата. Брзото зголемување на волуменот на крв ги 

исполнува еректилните комори, а зголемениот притисок на наполнетите комори ги 

компресира тенките ѕидови на венулите, спречувајќи венска дренажа од пенисот. 

Резултат од овој зголемен проток на крв во пенисот и намаленото враќање на крвта од 

пенисот е ерекција.  

· Тестостерон 

Тестостеронот е андроген, стероиден хормон произведен од Leydig клетките. 

Кај машките ембриони, тестостеронот се секретира од Leydig клетките до седмата 

недела на развој, а најголеи концентрации се достигнуваат во вториот триместар. Ова 

предвремено ослободување на тестостерон резултира со анатомска диференцијација 

на машките полови органи. Во детството концентрациите на тестостерон се ниски. Тие 

се зголемуваат за време на пубертетот, кога активираат карактеристични физички 

промени и иницираат сперматогенеза. 

· Функции на тестостеронот 

Постојаното присуство на тестостерон е неопходно за правилна работа на 

машкиот репродуктивен систем. Leydig клетките произведуваат околу 6-7 mg 

тестостерон дневно. Тестикуларна стероидогенеза (производство на андрогени, 

вклучувајќи тестостерон) резултира со концентрации на тестостерон кои во тестисите 

се 100 пати повисоки, отколку во циркулацијата. Одржувањето на овие нормални 



 
 

концентрации на тестостерон ја поттикнува сперматогенезата, додека ниско ниво на 

тестостерон може да доведе до неплодност. Покрај интратестикуларната секреција, 

тестостеронот исто така се ослободува во системската циркулација и игра важна улога 

во развојот на мускулите, растот на коските, развојот на секундарните полови 

карактеристики и одржувањето на либидото (сексуалниот нагон) кај мажите и кај 

жените. Кај жените, јајниците лачат мали количини на тестостерон, иако поголем дел 

се претвораат во естрадиол. Исто така, мала количина на тестостерон се секретира од 

надбубрежните жлезди кај двата пола. 

· Контрола на тестостеронот 

Регулирањето на концентрациите на тестостерон во организмот е многу важно 

за машката репродуктивна функција. Сложената интеракција помеѓу ендокриниот 

систем и репродуктивниот систем е прикажана на Слика 3. 

 

  

Слика 3. Регулација на продукцијата на тестостерон 

 

Регулирањето на производството на тестостерон во Leydig клетките започнува 

надвор од тестисите. Хипоталамусот и хипофизата во мозокот ги интегрираат 

надворешните и внатрешните сигнали за контрола на синтезата и секрецијата на 



 
 

тестостерон. Регулацијата започнува во хипоталамусот. Пулсирачкото ослободување 

на хормонот наречен гонадотропин-ослободувачки хормон (gonadotropin-releasing 

hormone GnRH) од хипоталамусот го стимулира ендокриното ослободување на 

хормони од хипофизата. Врзувањето на GnRH со неговите рецептори во предниот дел 

на хипофизата го стимулира ослободувањето на два гонадотропини: лутеинизирачки 

хормон (LH) и фоликуло-стимулирачки хормон (FSH). Овие два хормони се важни за 

репродуктивната функција и кај мажите и кај жените. Кај мажите, FSH претежно се 

врзува со сертолиевите клетки во семифтерните тубули за промовирање на 

сперматогенеза. FSH, исто така, ги стимулира сертолиевите клетки да произведуваат 

хормони наречени инхибини, чија функција е да го инхибираат ослободувањето на 

FSH од хипофизата, со што се намалува секрецијата на тестостерон. Овие 

полипептидни хормони корелираат директно со функцијата на сертолиевите клетки и 

бројот на сперматозоиди; додека инхибин Б може да се користи како маркер на 

сперматогена активност. Кај мажите, LH се врзува за рецепторите на Leydig клетките 

во тестисите и го регулира производството на тестостерон. 

Негативната повратна врска ја контролира синтезата и секрецијата на FSH и 

LH. Ниските крвни концентрации на тестостерон го стимулираат ослободувањето на 

GnRH во хипоталамусот. GnRH потоа ја стимулира хипофизата за лачење на LH во 

крвотокот. Во тестисите, LH се врзува за LH рецепторите од Leydig клетките и го 

стимулира ослободувањето на тестостерон. Кога концентрациите на тестостерон во 

крвта достигнуваат критичен праг, самиот тестостерон ќе се поврзе со андрогените 

рецептори на хипоталамусот и на предниот дел на хипофизата, инхибирајќи ја 

синтезата и секрецијата на GnRH и LH, соодветно. Кога концентрациите на 

тестостерон во крвта повторно ќе се намалат, тестостеронот веќе не се поврзува со 

рецепторите со ист степен, а GnRH и LH повторно се секретираат, стимулирајќи го 

производството на тестостерон. Истиот процес се јавува и кај FSH и инхибинот за 

контрола на сперматогенезата. 

 

1.3.Реактивни кислородни видови 

Иако причините за машката неплодност може да се идентификуваат како 

анатомски абнормалности, како што се варикоцела, опструкција на протокот на 

сперматозоиди или невролошки нарушувања на ејакулацијата, во повеќето случаи 

причина е абнормална сперматогенеза и нарушување на функцијата на спермата. И 

покрај развојот на науката и софистицираните дијагностички методи, има случаи каде 



 
 

етиологијата и патогенезата на машката неплодност сеуште се непознати и ја 

сочинуваат групата на идиопатска неплодност. Нарушувањето на плодноста кај 

мажите се припишува на фактори од животната средина, како што се изложеност на 

одредени хемикалии, тешки метали, пестициди и топлина или електромагнетно 

зрачење. Пушењето, злоупотребата на алкохол, хроничниот стрес, дебелината, 

урогениталната траума и воспаленијата на машкиот репродуктивен систем се исто 

така поврзани со намалена плодност кај мажите. Последица на повеќето од овие 

фактори е оксидативен стрес [3,20-25].  

Стресот се дефинира како генерален одговор на телото на иницијален 

заканувачки надворешни или внатрешни фактори, вклучувајќи мобилизација на 

физиолошки и психолошки ресурси за да се справат со нив. Неодамна, оксидативниот 

стрес стана фокус на интерес како потенцијална причина за машка неплодност. 

Нормално постои рамнотежа помеѓу производството на т.н. реактивни кислородни 

видови (ROS - reactive oxygen species: високореактивни продукти од делумна 

редукција на кислород, во кои се вбројуваат водород пероксид H2O2, супероксид ‧О2 и 

хидроксилен слободен радикал ‧ОН, кои се добиваат како споредни меѓупродукти во 

текот на оксидативната фосфорилација) и активностите за отстранување на 

антиоксидантите во машките репродуктивни органи [26]. 

Оксидативниот стрес е предизвикан од нерамнотежа помеѓу производството на 

ROS и заштитната функција на антиоксидантниот систем, одговорен за нивна 

неутрализација и отстранување. Вишокот на ROS предизвикува патолошки одговор 

кој доведува до оштетување на клетките и ткивата.  

Со најновите технички достигнувања, може да се направи анализа на 

оксидативниот стрес и може да се измерат ROS. 

Сперматозоите се особено осетливи на штетните ефекти на ROS, бидејќи 

нивната клеточна мембрана содржи големи количини на незаситени масни киселини, 

кои можат да оксидираат (липидна пероксидација), а цитоплазмата има само мали 

концентрации на ензими кои може да ги неутрализираат ROS. Процесот на липидна 

оксидација води кон губење на мембранскиот интегритет и зголемување на нејзината 

пропустливост, инактивација на клеточните ензими, структурни оштетувања на ДНК 

и клеточна апоптоза. Последица е намален број на сперматозоиди и нивна активност, 

намалена подвижност и абнормална морфологија. Се проценува дека приближно 25% 

од неплодните мажи имаат покачено ниво на ROS во спермата и често намален 

антиоксидантен капацитет на спермата. Затоа, логично е третманот на машка 



 
 

неплодност да се дополни со суплементи кои имаат способност да ги неутрализираат 

ROS, како што се антиоксидантите [27-35]. 

Изворите на ROS во спермалната течност може да бидат ендогени и егзогени. 

 

1.3.1. Ендогени извори на ROS во спермата 

Еден од главните клеточни извори на ROS во спермата се сперматозоидите, 

особено незрелите сперматозоиди со абнормална морфологија на главата и 

цитоплазматска ретенција. Оштетените, дефицитарните или абнормални 

сперматозоиди како резултат на нарушена сперматогенеза доведуваат до прекумерна 

количина на ROS [36,37]. 

  Од најраните фази на развојот на машките герминативни клетки тие можат да 

произведат мали количини на ROS. ROS се вклучени во кондензацијата на 

спермалниот хроматин, прилагодувајќи го бројот на герминативните клетки со 

индукција на апоптоза или пролиферација на сперматогонија. Кај зрелите 

сперматозоиди, ROS играат важна улога во кондензацијата, акросомната реакција, 

стабилноста на митохондријалната обвивка и подвижноста на спермата. ROS, исто 

така, може да функционираат како сигнални молекули (втор гласник на клеточната 

сигнализација). Постојат најмалку два механизми за нивно производство. Првиот е 

мембранската NADP (никотинамид аденин динуклеотид фосфат) оксидаза, ензимски 

комплекс кој е содржан во клеточната мембрана, а вториот се митохондриите, низ кои 

протекуваат електрони од респираторниот синџир. Исто така, откриено e дека 

производството на супероксидниот анјон вклучува NADH оксидоредуктаза 

(дијафораза - ензим лоциран во средината на сперматозоидната клетка, кој е во тесна 

врска со митохондријалниот синџир) и ксантин оксидаза присутен и во 

сперматозоидите и во семената плазма. Сперматозоидите со оштетена морфологија, 

главно со цитоплазматски остатоци кои укажуваат на нивната незрелост и намален 

потенцијал на плодност, произведуваат повисоки количини на ROS отколку 

сперматозоидите со нормална структура. Исто така, постои разлика помеѓу 

количините на ROS произведени од сперматозоиди во различна фаза на созревање 

[27,38,39,40]. 

Се покажало дека и сертолиевите клетки во спермалната течност имаат 

способност за производство на ROS. Други ендогени причини може да бидат 

варикоцела, крипторхидизам, тестикуларна торзија и возраста на пациентот [41,42]. 

Вториот извор на ROS во спермата се леукоцитите кои во физиолошки услови 



 
 

произведуваат до 1000 пати повеќе ROS отколку сперматозоидите. Ова високо 

производство на ROS од леукоцитите игра важна улога во клеточниот механизам за 

одбрана од инфекции и воспаленија. Во такви случаи, при воспаление или инфекција, 

активираните леукоцити (главно полиморфни нуклеарни леукоцити и макрофаги) се 

инфилтрираат во засегнатиот орган, секретирајќи големи количини на ROS кои 

доведуваат до елиминација на инфективните агенси. Сепак, оваа нерамнотежа на 

оксиданти и антиоксиданти може да ги оштети клетките. Зголемувањето на бројот на 

леукоцити во спермата може да биде и резултат на фактори од животната средина, 

долга сексуална апстиненција или варикоцела [24,38,43]. 

 

1.3.2. Егзогени фактори за ROS во семената течност 

Надворешните фактори, како што се пушењето на цигари, алкохолот, 

изложеноста на зрачење и други токсични влијанија од надворешната средина се 

поврзани со покачени тестикуларни и/или семинални нивоа на ROS. Изворите на ROS 

во спермата и нивните негативни ефекти се илустрирани на Слика 4 [42,44-46]. 



 
 

 
Слика 4. Извори на ROS во спермата и нивните штетни ефекти 

 

Нивоата на ROS имаат влијание врз структурата на сперматозоидите и 

функционалниот интегритет, како подвижноста, морфологијата, бројот и 

одржливоста, што ги прави една од важните етиологии за машка неплодност. Високи 

концентрации на ROS кај мажи со инфертилитет се поврзани со ДНК фрагментација 

и слаба хроматинска структура. Спермалното ДНК оштетување може да ги намали 

стапките на оплодување, да ја намали имплантацијата, да го наруши ембрионалниот 

развој и да го зголеми степенот на спонтани абортуси и потенцијалот за вродени 

дефекти [47]. 

  



 
 

1.3.3. Антиоксидантниот систем во спермата 

Заштитниот антиоксидативен систем во спермата е составен од ензимски и не-

ензимски фактори и соединенија со ниска молекуларна маса со антиоксидативен 

капацитет, кои имаат интеракција за да обезбедат оптимална заштита од ROS. 

Недостатокот на било кој од нив може да предизвика намалување на вкупниот 

плазматски антиоксидантен капацитет. Главниот антиоксидативен ензимски систем во 

спермата се нарекува ензимска тријада и е составена од супероксид дисмутаза, 

каталаза и глутатион пероксидаза. Не-ензимска активност имаат витамините Ц и Е, 

глутатионот, карнитинот и каротеноидите. 

Во нормални услови се одржува рамнотежата помеѓу производството на ROS и 

антиоксидантната активност. Кога ROS се присутни во прекумерни количини, дали 

поради зголеменото производство или поради оштетен клиренс, тие може да доведат 

до оштетување на спермалната ДНК, намалена подвижност на спермата и оштетен 

интегритет на спермалната мембрана преку липидна пероксидација. Сите тие 

доведуваат до дисфункцијата на спермата. Покрај тоа, антиоксидантниот капацитет на 

спермата кај мажите со инфертилитет е помалку ефикасен од тој кај плодните мажи. 

Антиоксидантите (витамин Ц и Е, фолати, цинк, селен, карнитин и 

каротеноиди) се чистачи на ROS и нивната употреба се препорачува како третман 

против негативното влијание на високите концентрации на ROS врз параметрите на 

спермата. Се покажаало дека мажите кои повеќе внесуваат антиоксиданти преку 

исхраната имаат пониска фреквенција на анеуплоидија на спермата и подобар 

квалитет на сперматозоидите, во споредба со мажи со помал внес. Исто така, докажан 

е корисен ефект и врз интегритетот на ДНК [48-57]. 

· Орална антиоксидантна терапија 

Образложенијата за препорачување на орална антиоксидантна терапија се 

базираат врз тоа дека оксидативниот стрес во семената течност делумно е поради 

недостаток на антиоксиданти во неа, а и досега нема докажани сериозни несакани 

ефекти поврзани со антиоксидантна терапија. Идеално, оралниот антиоксидант треба 

да достигне високи концентрации во репродуктивните органи и да ги врати во 

функција виталните елементи важни за сперматогенеза. Покрај тоа, антиоксидантните 

суплементи треба да го зголемат капацитетот за прочистување на семената плазма и 

да ги намалат нивоата на семени ROS [30]. 

Иако во последните години се вршени многу истражувања за антиоксидантите 

и машкиот инфертилитет, сепак нема протоколи кои ја одредуваат дозата на 



 
 

антиоксидантните препарати. Во случај на оксидативен стрес, дозите на 

антиоксидантите треба да бидат повисоки од препорачаните дневни дози и да се 

користат најмалку три месеци, бидејќи развојот на зрели сперматозоиди од 

сперматогонии е 72±4 дена. Треба да се внимава со предозирање со некои 

антиоксиданти, како што е липосолубилните витамини, особено со витамините  А и 

Е. Тоа може да има несакани ефекти. Исто така треба да се има во предвид и 

прооксидативното дејство доколку одредени антиоксиданти се земаат во многу големи 

дози. Дневната потреба од овие компоненти е дадена во Табела 3 [58]. 

 

Табела 3. Препорачан дневен внес (Recommended Daily Allowance – RDA) на витамини 
и минерали со антиоксидативен ефект според Директивата 2008/100/EC на Европската 
комисија од 28 октомври 2008 година 

Витамини  RDA Минерали RDA 

A (carotenoids) 800 µg zinc 10 mg 

E (tocopherols) 12 mg selenium 55 µg 

C (ascorbic acid) 80 mg copper 1 mg 

B1 (thiamine) 1.1 mg chrome 40 µg 

B2 (riboflavin) 1.4 mg magnesium 260 mg 

B3 (niacin) 16 mg iron 14 mg 

B5 (pantothenic acid)) 6 mg   

B6 (pyridoxine) 1.4 mg   

B7 (biotin) 50 µg   

B12 (cobalamine) 2.5 µg   
 

 

 

Оралниот третман со антиоксиданти, како што се витамините Е, Ц, А, Б 

комплекс, коензим Q10 (CoQ10), убиквинол, глутатион, l-карнитин, лактоферин, β-

каротин, ликопен, пантотенска киселина, α-липоична киселина, N-ацетил-цистеин, 

селен, цинк, бакар или додатоци кои содржат комбинација од овие антиоксиданти се 

користат со успешност од различен степен [59]. 

Во една студија кај мажи со инфертилитет, оралната антиоксидантна терапија 

со 440 mg L-карнитин фумарат + 30 mg убиквинол + 75 IU витамин Е + 12 mg витамин 

Ц, 2-3 пати дневно, ja намалила патологијата на сперматозоидите по 3 месеци, ја 

подобрила густината на сперматозоидите после 3 и 6 месеци, а го намалиле нивото на 

оксидативен стрес. Освен подобрување на сперматозоидните параметри, 

суплементацијата со оваа комбинација на антиоксиданти резултирала со стапка на 

бременост од 45% [60]. 



 
 

 

1.4.ДНК фрагментација кај сперматозоиди 

Интегритетот на генетскиот материјал во спермата е од суштинско значење за 

успешното оплодување и нормалниот развој на ембрионот. Спермалната ДНК 

фрагментација е термин кој се користи за означување на абнормален генетски 

материјал во сперматозоидите, што пак може да доведе до машка субфертилност, 

неуспех при in vitro третман и спонтани абортуси. Со конвенционалните анализа на 

спермата (спермограм) се одредуваат концентрација на сперматозоиди, анализа на 

мотилитетот и оценка на морфологијата, но со неа не може да се процени 

интегритиетот на молекулата на ДНК, т.е. спермата на молекуларно ниво и со тоа да 

се одреди дали има или нема ДНК фрагментација. 

Конвенционалната анализа на спермата е рутинска дијагностичка постапка за 

утврдување на машка неплодност, но утврдено е дека и до 40% од неплодните мажи 

имаат параметри за сперма во рамките на нормалните референтни вредности, а сепак 

имаат пробем со инфертилитет [61].  

Во последните години, со проучувањето на причините за машка неплодност на 

молекуларно ниво и препознавањето на интегритетот на ДНК на спермата се појавија 

нови и попрецизни дијадносички тестови. Новите докази укажуваат дека интегритетот 

на ДНК на сперматозоидите има важна улога врз репродуктивниот исход и развојот на 

ембрионот. Со тоа се отвора нов хоризонт во клиничка андрологија, за анализа на ДНК 

фрагментација на спермата (sperm DNA fragmentation - SDF).  

 

 
Слика 5. Оштетена ДНК кај сперматозоид 

 

Сперматозоидите се специјално дизајнирани за трансмисија на комплетен 

хаплоиден геном на јајце клетката, од кој на крајот ќе се развие плод. Успехот на 

процесот делумно се потпира на компактноста на генетскиот материјал кој се 

прилагодува на крајно ограничениот волумен на јадрото на спермата. 



 
 

Протаминацијата претставува единствен процес во кој хистоните се отстрануваат и се 

заменуваат со позитивно наелектризирани протамини кои формираат тесни тороидни 

комплекси за време на процесот на кондензација. Новите докази ја поддржуваат 

важноста на организацијата на хроматинот за време на оплодувањето и раниот развој 

на ембрионот. Всушност, одреден степен на оштетувања на ДНК се присутни во 

спермата и кај плодни мажи и нивото варира од една сперма до друга. Се смета дека 

контролираното оштетување на ДНК за време на компресијата е од суштинско значење 

за ослободување на стресот во молекулата. Мажите со инфертилитет обично имаат 

поголем дел од сперматозоидите со високо ниво на фрагментирана ДНК отколку 

плодните мажи [62,63]. 

Во патогенезата на ДНК фрагментацијата вклучени се надворешни и 

внатрешни фактори. Лошата структура на хроматин ја прави спермата чувствителна 

на оштетување на ДНК од надворешните фактори. Недостатокот на механизми за 

поправка на спермалната ДНК, исто така, ја објаснува подложноста на ДНК на 

фрагментацијата.  

Постојат докази кои покажуваат дека има повеќе фрагментација на ДНК во 

епидидималната и ејакулираната сперма отколку кај сперматозоидите во тестисите, 

што укажува на тоа дека надворешните фактори се позначајни кај повеќето пациенти. 

Неодамна, оксидативниот стрес е идентификуван како важна надворешна причина за 

СДФ. Присуството на големо количество на полинезаситени масни киселини во 

плазматската мембрана ја прави спермата особено подложна на оксидативно стрес-

посредувано оштетување. Супрафизиолошкото ниво на реактивни видови на кислород 

(ROS) го преоптоварува заштитниот антиоксидативен систем и резултира со 

оштетување на спермалната ДНК [64-66]. Блиската врска помеѓу ефикасноста на 

хроматинската протаминација на сперматозоидите и степенот на оксидативното ДНК 

оштетување како причини за СДФ е прикажана на Слика 6. 
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Слика 6. Внатрешни и надворешни фактори кои доведуваат до зголемено ниво на 
фрагментација на ДНК 

 

Следејќи го зголемениот интерес за поврзаноста помеѓу СДФ и намалената 

фертилност, напредокот во молекуларната биологија и испитувањата на СДФ во 1980-

тите и 1990-тите го забрзаа истражувањето во оваа област. Во моментов, клинички 

достапни се осум методи за проценка на СДФ. Тие генерално се класифицирани во два 

вида: директни и индиректни. Директните тестови го мерат степенот на оштетување 

на ДНК на сперматозоидите со користење на сонди и бои, а индиректните тестови ја 

оценуваат подложноста на ДНК за денатурација што се јавува почесто кај 

фрагментирана ДНК [66]. 

ДНК фрагментацијата во овој труд е анализирана со индиректен тест.  

  



 
 

1.5.Антиоксиданти 

Правилната исхрана и внесот на хранливи материи преку неа, од многу аспекти 

е важен фактор за здравјето. Потребна е соодветна количина на одредени витамини и 

минерали за ефикасно извршување на метаболните процеси во организмот, како и за 

одржување на здравјето на клетките и органите. Ова, се разбира, ги вклучува и 

органите и процесите поврзани со репродукцијата, па затоа не е изненадувачки што 

хранливите материи што се консумираат може да влијаат врз плодноста кај мажите и 

жените. 

Дури и при здрава и балансирана исхрана, често не е возможно да е внесат 

потребните хранливи материи, особено кога има зголемена потреба за антиоксиданти. 

Затоа се препорачува орална суплементација.  

Заштитниот антиоксидантен систем на човекот располага со ензимски и не-

ензимски фактори, витамини и микронутриенти, кои реагираат помеѓу себе за да 

обезбедат оптимална заштита против оксидативен стрeс. Недостаток на само еден од 

нив, може да резултира со намалување на вкупниот плазматски антиоксидантен 

капацитет [67]. Ензимски фактори се: супероксид дисмутаза (SOD), каталаза и 

глутатион пероксидаза (GPх); не-ензимски фактори и соединенија со ниска 

молекуларна тежина се: глутатион и N-ацетил-цистеин (NAC); витамини: А, Е и Ц, 

коензим Q10 (CoQ10), карнитин, миоинозитол (MYO), ликопен, астаксантин; и 

микронутриенти се: селен, цинк и бакар. 

 

1.5.1. Ензимски соединенија 

· Супероксид дисмутаза (SOD) 

Супероксид дисмутаза е ензим кој наизменично ја катализира дисмутацијата 

(или поделбата) на радикалот на супероксид (О2
-) во обичен молекуларен кислород 

(О2) или во водород пероксид (H2O2). Супероксид се создава како нус-производ од 

метаболизмот на кислородот и ако не се регулира, предизвикува разни оштетувања на 

клетките. Затоа SOD е важна антиоксидантна одбрана за речиси сите живи клетки 

изложени на кислород. 

Кај луѓето се среќаваат две интрацелуларни форми (во цитоплазмата и 

митохондриите) и една екстрацелуларна форма на SOD. Интрацелуларната форма 

содржи бакар и цинк во активниот центар (CuZnSOD). Тој е кодиран од генот SOD1 и 

главно е локализиран во цитоплазмата. Другата интрацелуларна форма е со манган 

(MnSOD) кој делува во митохондријалниот матрикс. Неговиот ген SOD2 е 



 
 

индуцибилен под разни воспалителни состојби, а веројатно е дека нуклеарниот фактор 

kappa B (NF-kB) е главен фактор одговорен за неговата индукција [67,68]. 

Екстрацелуларната форма на SOD (ECSOD), кодирана од генот SOD3, може да 

биде присутна во слободна форма или да биде врзана со површинските полисахариди. 

Таа е структурно слична со MnSOD, само што има и цинк и бакар во активниот центар. 

Експериментално е покажано дека еректилната функција кај постари стаорци била 

подобрена со пренесување на SOD3 генот во пенисот. Супероксидот го продолжува 

полуживотот на азот оксидот (NO), кој делува како вазодилататор со што органите 

подобро се снабдуваат со крв. 

Главните активни изоензими во семената плазма се CuZnSOD (75%) и ECSOD 

(25%) од кои најверојатно потекнуваат од простатата. Ин витро и ин виво е забележано 

дека SOD имаат улога во заштита на тестикуларните клетки од апоптоза предизвикана 

од топлински стрес. Покрај тоа, активноста на SOD е помала кај пациенти со 

инфертилитет во споредба со фертилните контроли и позитивно корелира со 

подвижноста на сперматозоидите и со морфологијата. 

Некои in-vitro студии сугерираат дека SOD имаат улога во подобрување на 

параметрите на примероците од одмрзната сперма. Всушност, суплементаијата со 

манган (III) мезотетракис (N-ethylpyridinium-2-yl) порфирин хлорид (MnTE), 

пропустлив SOD миметички агенс, ја подобрува вкупната подвижност, интегритетот 

на мембраната и одржливоста на примероците од сперма по одмрзнување, како и 

акросомалниот интегритет и стапката на формирање на бластоцисти. Ова 

истражување било направено врз сперма од кози. Меѓутоа, тоа што MnTE додатокот 

ги штити сперматозоидите од супероксид, но не и од H2O2, степенот на подобрување 

на параметрите на спермата е поголемо кога истовремено се додава и каталаза. 

Постојат докази за позитивни ефекти од третман со егзогени SOD и кај човечки 

сперматозоиди, но има малку истражувања за орална суплементација со SOD. 

Најчесто предложената терапевтска шема се состои од орална доза од 150 UI нa ден, 

најмалку три месеци [69-72]. 

· Каталаза 

Каталазата е многу важен ензим за заштита на клетката од оксидативно 

оштетување со реактивни видови на кислород (ROS). Тоа го катализира 

разградувањето на водород пероксид (Н2О2) во молекуларен кислород (О2) и вода 

(H2О). Таа е ензим со централно лоциран атом на железо. Нејзиното присуство е 

докажано во семената плазма и во сперматозоидите кај луѓе и стаорци. 



 
 

Екстрацелуларниот ензим е произведен од простатата. 

Активноста на каталазата е поврзана со квалитетот на спермата. Всушност, 

H2O2, кој се зголемува Во случај на дефицит на каталаза или при нејзина намалена 

активност, кога количината на H2O2 се зголемува, тоа има значајна улога во 

подвижноста на сперматозоидите поради намалена мембранска флуидност, која е 

важна за фузија на сперматозоидот со ооцитот [73,74].  

Каталазата не е комерцијално достапна. 

· Глутатион пероксидаза 

Глутатион пероксидаза (GPx) е општото име на едно ензимско семејство, чија 

главна биолошка улога е да го заштити организмот од оксидативно оштетување. 

Биохемиската функција на глутатион пероксидазата е да ги редуцира липидните 

хидропероксиди до нивните соодветни алкохоли и да го редуцира слободниот водород 

пероксид до вода. Тие го намалуваат водородниот пероксид и органските пероксиди 

со користење на редуцираната форма на глутатион (GSH) како електронски дарител. 

GPх ја заштитуваат ДНК на спермата од оксидативно оштетување. Лошата експресија 

на GPх кај сперматозоидите е поврзана со олигоастенотератозооспермија (ОАТ). 

GPх се поделени во две групи според присуството на селено-цистеин во 

ензимската изоформа. Откако се покажало дека недостатокот на селен е поврзан со 

машката неплодност, се претпоставува дека токму селенот од GPх е одговорен. 

Кај цицачите, најмалку четири изоензими припаѓаат на GPх што содржи селен, 

кај цицачите. 

GPх4 е најмногу изразен во тестисите и претставува околу 50% од капсуларниот 

материјал, кој го вградува хеликсот на митохондриите во средината на 

сперматозоидите. Во истражување со експерименталните глувци, кај оние кај кои 

немало експресија на GPх4 имале предвремена ембрионална смрт [67,75,76].  

Во моментов ниту каталазата, ниту GPх не се користат за третман на машки 

неплодност. 

 

  



 
 

1.5.2. Неензимски соединенија 

· Глутатион 

Глутатионот е трипептид што содржи сулфур и присутен е во две форми: 

редуцирана (GSH) и оксидирана (GSSG или Л-глутатион). Има способност да 

превенира оштетување на важни клеточни компоненти предизвикани од ROS, како 

слободни радикали, пероксиди, липидни пероксиди и тешки метали.  Редуцираната 

форма учествува во зачувувањето на интрацелуларниот дел во редуцирана состојба, а 

покрај тоа тој е електронски донатор на GPх. GSH ја прикажува својата 

антиоксидантна активност со реконструкција на тиолните групи (-SH) кај протеините 

и со превенција на клеточната мембрана од липидна оксидација [67]. 

 Намалена количина на глутатион во семиналната плазма доведува до 

нестабилност на средниот дел на сперматозоидите што резултира со нарушувања на 

мотилитетот. Некои автори сугерираат дека суплементацијата со глутатион игра 

терапевтска улога кај некои андролошки болести, особено за време на воспаленија. 

Соодветно на тоа, неговата суплементација кај неплодни мажи со еднострана 

варикоцела или воспаление на урогениталниот тракт (два услови кај кои ROS или друг 

вид на токсични соединенија имаат патогенетска функција) доведува до значително 

подобрување на параметрите на спермата, и тоа на концентрацијата, подвижноста и 

морфологијата [77]. 

 Глутатионот се ординира во дози од 600 mg/на ден интрамускулно, 2-3 месеци. 

· N-ацетил-цистеин (NAC) 

NAC е прекурсор (претходник) на глутатионот. Делува како антиоксидант 

преку зголемување на достапноста на интрацелуларен глутатион и дејствува директно 

како чистач на слободни кислородни радикали. Тој ја подобрува подвижноста на 

сперматозоидите и го спречува оксидативното оштетување на спермалната ДНК. 

Значително го подобрува семенскиот волумен и вискозитет на течноста и ја зголемува 

подвижноста на сперматозоидите кај луѓето. Кај жени кои страдаат од синдром на 

полицистични јајници, NAC (администриран во дози од 1500 mg/ден) се покажало 

дека го подобрува квалитетот на ооцитите и на ембрионот, па претставува алтернатива 

за метформин. Истражувачите ја поддржуваат терапевтската употреба на ова 

соединение за третман на машка и женска неплодност [67,78-80]. 

Најчеста орална доза која се користи е 600 mg/ден. NAC е комерцијализиран во 

комбинација со други антиоксиданти. Неговата администрација се предлага најмалку 

три месеци. 



 
 

1.5.3. Витамини  

· Витамин А 

Каротеноидите се група на органски соединенија растворливи во масти и 

главно ги има во жолт, црвен, портокалов и розев зеленчук. Овие каротеноиди се 

прекурсори на витаминот А. Од нив се формира ретиналот во гастроинтестиналниот 

тракт, пред да биде претворен во ретинол, најважна компонента на витаминот А. 

Каротеноидите се природни антиоксиданти кои го штитат интегритетот на 

клеточната мембрана, ја регулираат пролиферацијата на епителните клетки и се 

вклучени во регулирање на сперматогенезата. Покрај тоа, кај стаорци ретиноидите 

имаат различни ефекти врз феталните и неонаталните сертолиеви и Лејдиг клетки. 

Каротеноидниот дефицит во исхраната може да доведе до намалување на подвижноста 

на спермата. Студиите спроведени на бикови покажале дека ретинолот може да ја 

стабилизира акрозомалната мембрана на спермата кога е зголемен оксидативниот 

стрес поради висока температура. Кај луѓето пониската концентрација на ретинол во 

серумот е поврзана со полош квалитет на спермата. Оттаму, администрацијата на 

витамин А може да биде терапевтски избор за лекување на машка неплодност. 

Позитивно дејство било забележано и помеѓу внесот на бета-каротен и 

концентрацијата на сперматозоиди. Меѓутоа треба да се внимава, бидејќи е докажано 

дека витаминот А може да биде токсичен и тератоген во повисоки дози [67,81-85]. 

· Витамин Ц (аскорбинска киселина) 

Витаминот Ц е растворлив во вода и е моќен отстранувач на ROS. 

Има студии кои покажуваат дека намаленото ниво на витамин Ц води до 

инфертилитет и го зголемува оштетувањето на генетскиот материјал во 

сперматозоидите. Витаминот Ц влијае врз експресијата на гените вклучени во 

интрацелуларните редокс патишта [86]. 

Витаминот Ц има 10 пати повисока концентрација во семената плазма отколку 

во серумот. Тој има помоќно антиоксидантно дејство кога пероксирадикалите се 

присутни во водената фаза отколку во липидната мембрана. Кај глувците, во 

еквивалентна концентрација на хуманата терапевтска доза од 10 mg/kg, доведува до 

зголемување на бројот и процентот на нормални сперматозоиди. 

Кај луѓето, нивоата на аскорбинска киселина во семената течност имаат 

позитивна корелација со процентот на морфолошки нормални сперматозоиди и 

негативна корелација со индексот на ДНК фрагментација. Ова ја поддржува 

терапевтската употреба на витамин Ц кај машки инфертилитет. Во концентрации 



 
 

пониски од 1000 μmol/L, витаминот Ц е антиоксидант; во повисоки концентрации 

делува како средство за прооксидација (предизвикува оксидативен стрес преку 

генерирање на ROS или со инхибиција на антиоксидантниот систем). Дозата од 1 g/ден 

обезбедува зголемување на концентрацијата на аскорбинска киселина во плазмата за 

2,2 пати [87-89]. 

Има забележано подобрување на подвижноста на сперматозоидите, во 

зависност од дозата на Витамин Ц во медиумот во кој биле чувани сперматозоидите. 

Подвижноста била најголема по 6 часовна инкубација во 800 μmol/L витамин Ц. 

Намален мотилитет бил забележан кај концентрација >1000 μmol/L [90]. 

Поголемиот дел од студиите кои го испитувале ефектот на витаминот Ц врз 

квалитетот на спермата се однесуваат на орално администрирана доза од 1 g/ден. 

Соодветно на тоа, дневниот внес на витамин Ц од 1 g го зголемува бројот на 

сперматозоиди, концентрацијата и подвижноста. Времетраењето на третманот не е 

добро утврдено. Постојат докази за подобри параметри на сперматозоидите по еден 

месец од третманот, но исто така е пријавен и подолг период на третман [84,91]. 

· Витамин Е (Токоферол) 

Витаминот Е е органско соединение растворливо во масти и главно е 

локализиран во клеточните мембрани. Негова примарна улога е да го заштити 

интегритетот на фосфолипидниот би-слој на клеточната мембрана и 

митохондријалната обвивка со прекинување на верижните реакции кои се вклучени во 

пероксидацијата на липидите и подобрување на производството на чистачки 

антиоксидантни ензими.  

 Ја штити клеточната мемебрана на сперматозоидите од оштетување од 

оксидативен стрес, спречува липидна пероксидација и слободни хидроксилни 

радикали и супероксид. Оралната суплементација со витамин Е значително ја 

намалува концентрацијата на малондиалдехид - MDA (индикатор на липидна 

пероксидација) и ги подобрува подвижноста и бројот на сперматозоиди. 

Намален внес на витамин Е е асоциран со намалена концентрација на 

сперматозоиди и намалена подвижност. По 90-дневен третман со бета глукан, 

лактоферин, папаја и витамини Ц и Е, забележан бил зголемен број на морфолошки 

нормални сперматозоиди, како и подобра подвижност. Забележани биле и подобри 

структурни карактеристики, како и подобрен хроматински интегритет по овој третман 

[67,92-96].     

 Спермалната плазма концентрација значително се зголемува кога токоферол се 



 
 

администрирал во дози од 300 и 1200 mg/ден за три недели. Концентрацијата на 

токоферол во сперматозоидите е независна од вкупната концентрација на α-токоферол 

во семената плазма и тоа значително корелира со процентот на подвижни 

сперматозоиди. Двојно слепа плацебо-контролирана студија покажала подобрување на 

спермалната функција по дневна администрација на 600 mg витамин Е во период од 

три месеци. Администрацијата резултирала со подобрена спермална подвижност и 

способност на сперматозоидот да се поврзе со ооцитот. Истражувањето било кај 

хрчаци. 

 Плацебо контролирана двојно слепа студија покажала подобрување на 

подвижноста на сперматозоидите кај мажи со олигоастенотератозооспермија по 

орална суплементација со витамин Е. Зголемувањето на подвижноста на спермата 

било поврзано со намалена спермална продукција на малондиалдехид (MDA), краен 

производ на липидна пероксидација. Понатаму, во текот на шестмесечен период на 

лекување, кај 21% од третираните пациенти се постигнала бременост кај партнерките. 

Намалената концентрација на МDA во семиналната плазма е во корелација со 

процентот на успешни обиди да се постигне бременост. Во една проспективна студија, 

15 нормозооспермични мажи со ниски стапки на фертилитет биле третирани со 200 

mg/ден на витамин Е за три месеци. Високата концентрација на MDA е намалена на 

нормална стапка и стапката на оплодување по циклус значително се подобрила по еден 

месец од третманот. Навиките во исхраната имаат големо значење врз квалитетот на 

спермата, бидејќи пронајдена е позитивна корелација помеѓу внесот на витамин Е и 

прогресивната и вкупната подвижност на сперматозоидите. Овие докази сугерираат 

дека витаминот Е има позитивен ефект врз квалитетот на спермата со зголемување на 

стапката на бременост. Важно е дека овие истражувања сугерираат дека витаминот Е 

може да биде терапевтски избор за третман на машка неплодност. Сепак, и тука треба 

да се внимава, бидејќи покрај нивните интересни антиоксидантни својства, аналозите 

на витаминот Е, особено токоферил сукцинатот, може да предизвикаат негативни 

ефекти во сперматогенезата [84,92,97-99]. 

· Фолна киселина  

Фолната киселина делува како антиоксидант преку намалување на 

концентрациите на хомоцистеин и преку своите ROS – елиминирачки својства 

  

· Коензим Q10 (СоQ10) 

CoQ10 е единствениот ендогено синтетизиран антиоксидант растворлив во 



 
 

масти. Присутен е во три редокс состојби: убиквинон (CoQ10-оксидиран), убиквинол 

(CoQ10H2-редуциран) и семиквинон (делумно редуциран, како радикал). 

 

Слика 7. Убиквинон и убиквинол 

 

Редуцираната форма има повисок антиоксидативен ефект и концентрацијата во 

телото е приближно 90% од вкупниот CoQ10. Ги инхибира протеинската и ДНК 

оксидацијата и липидната пероксидација. CoQ10 го регулира транспортот на 

електрони во митохондриите, а ја регулира и пропустливоста на митохондријална 

мембрана за нутриенти.  

Во спермалните клетки, коензимот Q-10 е концентриран во митохондриите во 

централниот дел за продукција на енергија. Тој има улога и на антиоксидант, 

превенирајќи липидна пероксидација на спермалната мембрана. 

 Голем број клинички студии ги документирале позитивните ефекти на 

убиквинонот врз машката плодност. Всушност, се покажало дека се подобруваат 

параметрите на спермата (концентрација, подвижност и морфологија) кај мажи со 

идиопатски инфертилитет, со позитивни ефекти врз стапката на бременост. Тој има 

заштитен ефект против оксидативен стрес и оштетување на спермалната ДНК. Покрај 

тоа, третманот со CoQ10 ги подобрува спермалните параметри и антиоксидативниот 

статус кај мажи со инфертилитет со варикоцела. Во истражувањата се користеле 

различни терапевтски шеми. Најниската доза која се користела е 60 mg/ден за 

минимум 3 месеци до максимум 9 месеци. CoQ10 (60 mg) им бил даван на 17 мажи со 

инфертилитет за време од 103 дена. Резултатите покажале сигнификантно 

зголемување на бројот на серматозоиди и на подвижноста што води до повисок степен 

на фертилизација. 

Позитивни ефекти врз параметрите на спермата биле добиени и со повисоки 

дози (на пример, 100 mg/ден за три месеци, 200 mg за шест месеци, итн.). Највисоката 

доза е 300 mg два пати на ден за дванаесет месеци. 

Убиквинолот има посилно антиоксидантно дејство во споредба со 



 
 

убиквинонот. Може да регенерира други антиоксиданти како што се витамин Е и 

витамин Ц. Покрај тоа, тестикуларната биосинтеза на CoQ10 е многу активна и во 

спермата има многу високи нивоа на убиквинол. Концентрацијата на убиквинол во 

сперматозоидите силно корелира со нивниот број, подвижност и морфологија. Покрај 

тоа, вкупната концентрација на Q10 директно корелира со подвижноста на 

сперматозоидите. 

Убиквинолот се администрира орално во доза од 150 до 200 mg на ден, 

најмалку четири месеци. 

 Комбинацијата на карнитин-убиквинол покажала добар ефект врз спермалната 

митохондријална функција кај мажи со инфертилитет [60,102-104]. 

· Карнитин 

Главната функција на карнитинот е да обезбеди енергетски супстрати и е 

неопходен фактор за транспорт на масните киселини до митохондриите. Тој директно 

влијае врз подвижноста и матурацијата на спермата. Карнитинот е молекула со 

антиоксидантна активност, особено во неговите форми L-карнитин и L-ацетил-

карнитин. L-карнитинот е високополарен амин растворлив во вода. Тој делува како 

суштински кофактор за транспорт на масни киселини со долг синџир во 

митохондриите со цел да се олеснат оксидативните процеси и да се подобри 

клеточното производство на енергија. Во организмот се синтетизира во црниот дроб и 

бубрезите. 

L-ацетил-карнитинот е формиран од ензимот ацетил-L-карнитин трансфераза 

кој модулира интрацелуларна и митохондријална концентрација на коензим A (CoA) и 

ацетил-CoA. 

Интересно е дека високи концентрации на карнитин се присутни во машкиот 

репродуктивен тракт, особено во епидидимисот, сугерирајќи ја неговата клучната 

улога во енергетскиот метаболизам и созревањето на сперма. Затоа концентрацијата 

на карнитин во ејакулатот се смета за маркер на епидидималната функција, а некои 

студии покажале и намалена концентрација на L-карнитин во спермалната течност кај 

пациенти со епидидимитис (воспаление на епидидимисот). 

Антиоксидантните својства на карнитинот се проучувани кај мажи со 

воспаленија. Како што беше кажано претходно, воспалителните процеси го 

зголемуваат производството на ROS од леукоцитите и/или сперматозоидите со 

последователен зголемен оксидативен стрес. Бидејќи простата-везикуло-

епидидимитис (PVE) е дијагностичка категорија со повисоко ниво на оксидативен 



 
 

стрес, некои студии ги имаат евалуирано антиоксидантните својства од 

администрацијата на L-карнитин кај пациенти со микробиолошки PVE. Резултатите 

од овие студии покажале дека најдобар ефект се добива со администрирање прво на 

антибиотик и  анти-воспалителни лекови, а потоа на L-карнитин. Помалку ефикасна е 

истовремената администрација на антимикробни агенси и антиоксиданти, додека 

третманот со L-карнитин сам по себе нема ефект [105-108]. 

 Корисните ефекти од L-карнитинот врз параметрите на спермата се добро 

познати. Податоците во литературата покажуваат статистички значајно подобрување 

на сперматозоидниот прогресивен мотилитет кај пациентите со OAT третирани со L-

карнитин или ацетил-L-карнитин во доза од 3 g/ден за неколку месеци. Покрај тоа, 

третманот со ацетил-L-карнитин ја зголемува подвижноста на сперматозоидите и 

одржливоста кај асимптоматски пациенти со фертилитет со ROS хиперпродукција и 

ултрасонографски докази за PVE кои веќе добиле антимикробна терапија. 

Комбинираната терапија со L-карнитин (2 g/ден) и ацетил-L-карнитин (500 mg/два 

пати на ден) исто така е ефикасна во подобрувањето на квалитетот на спермата кај 

пациентите со инфертилитет и го подобрува вкупниот капацитет за ослободување од 

слободни радикали на семената течност и параметрите на спермата. Исто така и 

додавањето на L-карнитин во примероците за криопрезервацијата значително го 

подобрува квалитетот на сперматозоидите [106,109-112]. 

Како заклучок, администрацијата на карнитините е рационална и ефективна 

терапевтска стратегија за третман на машки неплодност, бидејќи доведува до 

подобрување на параметрите на спермата. Најдобра терапевтска шема е со 

истовремена администрација на најмалку 2 g/ден на L-карнитин и најмалку 1 g/ден на 

ацетил-Lcarnitine, најмалку три месеци. 

· Миоинозитол (MYO) 

Инозитол е компонента на комплексот на витамини Б. MYO е една од 

најважните биолошки форми во природата. Тој е вклучен во неколку сигнални 

трансдукциски механизми во клеточната мембрана. Таа ја регулира осмоларноста на 

спермалната плазма, експресијата на протеини неопходни за ембриогенетски развој и 

за подвижноста на сперматозоидите. Покрај тоа, инозитолите се вклучени во 

сперматозоидната капацитација и акросомска реакција. 

Инкубацијата со MYO резултира со зголемување на подвижноста на 

сперматозоидите и со поголем број на сперматозоиди и кај нормозооспермични мажи 

и кај пациенти со абнормални сперматозоидни параметри. Ова било поврзано со 



 
 

подобрување на спермалната митохондријална функција кај пациенти со ОАТ. Врз 

основа на ова, терапевтската употреба на MYO била предложена и кај in vivo и кај in 

vitro асистираните репродуктивни техники. Според тоа, орална суплементација со 

MYO ги подобрува параметрите на спермата. Во двојно слепа, рандомизирана, 

плацебо контролирана студија се покажало дека кај пациенти со идиопатски 

инфертилитет, третирани три месеци со MYO (2 g два пати на ден), имало значително 

зголемување на концентрацијата на спермата, големен вкупен број и подобрена 

прогресивна подвижност. Покрај тоа, MYO го стабилизира лутеинизарачкиот хормон 

(LH), фоликулостимулирачкиот хормон (FSH) и концентрациjата на инхибин-Б. 

Најчесто суплементацијата се состои од дневна орална доза од 4 g во 

комбинација со 400 μg фолна киселина, за најмалку два месеци [113-115]. 

· Ликопен 

Внесот на каротеноиди се поврзува со поголема подвижност на 

сперматозоидите, а ликопенот и со подобра морфологија. Така, каротеноидите може 

да имаат позитивен ефект врз квалитетот на спермата и кај здрави млади мажи. 

Позитивно дејство има помеѓу внесот на ликопен и β-каротен и вкупниот број на 

подвижни сперматозоиди [116-117].   

Ликопенот е составен дел на човечкиот заштитен механизам против ROS. Иако 

повеќе студии ги истражувале неговите ефкти врз параметрите на спермата, 

терапевтскиот избор е за третман на идиопатска машка неплодност. Неговата орална 

администрација (2 g два пати на ден, во период од 3 месеци) ги подобрила спермалната 

концентрација и подвижноста. Покрај тоа, ликопенот покажал и заштитен ефект 

против оштетување од криопрезервација по одмрзнувањето на сперматозоиди. 

Всушност, додавањето на ликопен во правилна концентрација го намалува 

оксидативното оштетување на митохондриите на спермата во процесот на 

замрзнување и одмрзнување, ги ослабува оштетувањата од оксидативен стрес 

предизвикани од ROS и ја подобрува способноста на сперматозоидите против 

апоптоза. Различни студии за суплементација со ликопен спроведени кај луѓе и 

животни покажале ветувачки резултати во подобрување на машката плодност преку 

намалување на пероксидацијата на липидите и оштетувањето на ДНК и зголемување 

на бројот на сперматозоиди и нивната одржливост. Подобрувањето на овие параметри 

укажува на намалување на оксидативниот стрес, а со тоа и сперматозоидите биле 

помалку ранливи на оксидативно оштетување, што ги зголемува шансите за нормално 

оплодување на јајце клетката. Во истражувањата имало подобрување на 



 
 

сперматозоидите и поголема стапка на бременост со суплементација од 4-8 mg на 

ликопен дневно за 3-12 месеци. 

Меѓутоа, сè уште се потребни детални истражувања за да се одреди дозата и 

корисноста на ликопенот кај машкиот третман за неплодност [118-120]. 

· Астаксантин 

Астаксантинот е природен ксантофил, каротеноид екстрахиран од алгата 

Haematococcus pluvialis со голем број на конјугирани двојни врски, што го прави 

попотентен антиоксидант од витаминот Е или од карнитинот [100,101]. 

 Само една студија ги опишала неговите ефекти врз плодноста на мажите. 

Додаток на 16 mg дневно на астаксантин кај 30 пациенти со инфертилитет резултирала 

со повисока спермална линеарна брзина, подобар капацитет на врзување за ооцитите, 

и повисока вкупна и по циклус стапка на бременост во споредба со плацебо групата. 

Кај стаорци со обезитас, биле давани витамини А и Е и астаксантин и имало подобра 

одржливост, подвижност и морфологија на сперматозоидите добиени од опашката на 

епидидимисот и имало значително поголем број на сперматогониум и сертолиеви 

клетки при хистолошка евалуација. Овој наод довел до хипотеза дека нискиот 

квалитет на спермата кај дебели мажи може да се подобри со администрација на овој 

коктел од антиоксиданти. Сепак, потребни се други студии со поголем број на 

пациенти за да се потврди дали параметрите на спермата се подобруваат со 

суплементација на астаксантин. Астаксантинот се администрирал во комбинирани 

терапии во дневна доза од 16 mg, за време од три месеци [121,122]. 

 

1.5.4. Микронутриенти 

Концентрацијата на микронутриенти како што се селен, цинк и бакар корелира 

со квалитетот на спермата [67]. 

· Селен  

Селенот е микронутриент од суштинско значење за нормалниот тестикуларен 

развој, сперматогенезата, подвижноста на сперматозоидите и нивната функција. Има 

клучна улога во зголемување на глутатион пероксидаза-1 и на неговата експресија и 

активност, а тој пак, ги уништува молекулите на водород пероксид. 

Недостигот на селен е корелиран со семиниферна епителна атрофија, 

нарушувања на сперматогенезата, нарушувања во созревањето на сперматозоиди во 

епидидимисот, намалување на обемот на тестисите, намалена подвижност на 



 
 

сперматозоидите и нивна изменета морфологија (главно во главата и во средишниот 

дел). Точниот механизам со кој селенот го намалува оксидативниот стрес и ги 

подобрува параметрите на спермата е контроверзен. Се претпоставува дека неговото 

дејство е посредувано од ензимите со селен, како што се GPх.  

Селенот се дава орално во доза која се движи од 80 до 300 μg еднаш дневно, 

самостојно или во комбинација со антиоксиданти, најмалку 3 месеци [123-125]. 

· Цинк 

Цинкот е минерал во трагови кој е неопходен за нормална функција на машкиот 

репродуктивен систем. Повеќе од 200 ензими во разни биохемиски процеси во 

организмот се зависни од цинк. Тој е вклучен во биосинтезата на нуклеарните 

киселини, протеините и во процесот на клеточна делба [18]. Има улога во 

стабилизирање на мембранската активност преку инхибиција на мембрански врзаниот 

оксидативен ензим никотинамид аденин динуклеотид фосфат (NADP) - оксидаза, а 

исто така има и имунолошка функција [67,123,126,127].  

Се покажало дека ги нормализира оксидо-сензитивните процеси и 

активностите на каталазата во семената течност кај пациенти со астенозооспермија. 

Недостатокот на цинк е поврзан со намалено ниво на тестостерон и намален број на 

сперматозоиди. 

Во една студија, 37 мажи со идиопатски инфертилитет биле суплементирани со 

24 mg елементарен цинк за време од 45 до 50 дена. Резултатите покажале зголемено 

ниво на тестостерон и број на сперматозоиди од 8 милиони на 20 милиони/mL, како и 

9 успешни концепции. 

 Во друго истражување се покажало дека мажите со астенозооспермија и 

тератозооспермија имале значително понизок внес на цинк, споредено со контролна 

група. Терапија со цинк 2 пати дневно (250 mg) за време од 3 месеци го подобрила 

квалитетот на спермата, бројот на сперматозоиди, подвижноста и фертилизирачкиот 

капацитет, а ја намалила инциденцата на антиспермални антитела [95,128-131]. 

Цинкот се дава орално во доза од 220 mg еднаш или двапати на ден за 3 до 4 

месеци, сам или со фолна киселина (5 mg на ден). 

Во комбинирани терапии, се администрира во доза од најмалку 10 mg дневно. 

Треба да се даде во естерифицирана формулација како цинк пиколинат кој најдобро се 

искористува од интестиналниот тракт [132]. 

· Бакар  

Бакарот е елемент во трагови чија концентрација во семиналната плазма 



 
 

корелира со квалитетот на спермата. Неколку студии покажале позитивен ефект од 

суплементација со бакар врз спермалните параметри кај животните. Но нема студии 

кои ги истражувале ефектите од суплементација со бакар врз човечките спермални 

параметри. Бакарот не се препорачува за третман на машка неплодност. Меѓутоа, 

доколку подолго време се зема цинк, треба да се зема и 1-2 mg бакар дневно, за да не 

дојде до негов недостаток во организмот [67]. 

 

1.5.5. Комбинирани терапии 

Проучуван е синергискиот ефект на некои компоненти со различни 

антиоксидантни својства. Во испитувана студија, дневна дозираност на витамин Е 

(400 mg) и селен (225 mg) за 3 месеци резултирала со значително намалување на 

концентрациите на MDA и подобрување на подвижноста на сперматозоидите. Кај 

глувците, истовремената употреба на витамин Ц (10 mg/kg) и витамин Е (100 mg/kg) 

довела до намалување на содржината на тестикуларна MDA, заедно со зголемен број 

на сперматозоиди и намален процент на сперматозоиди со абнормална форма. Во едно 

истражување, дневна администрација на витамин Ц (1 g) и витамин Е (1 g) за 2 месеци 

значително го намалила процентот на ДНК фрагментирани сперматозоиди. Покрај тоа, 

ова доведува до подобрување на стапката на клиничка бременост и стапките на 

имплантација во споредба со група на пациенти кои примале плацебо. Покрај тоа, 

постојат докази за зголемување на концентрацијата на витамин Е во спермалната 

течност и нејзината оксидативна стабилност по криопрезервација ако во исхраната се 

зема поголема количина на Токоферол ацетат [74,87]. 

Намалување на семиналната концентрацијата на витамин Ц во плазмата е 

поврзана со намалена стапка на оплодување. 

Аскорбинската киселина покажала различен ефект во однос на витаминот Е кај 

животните: кога била давана со поголема количина на витамин Е, го засилила 

дејството на витаминот Е и оксидативната стабилност на спермата; додека двата 

параметри биле намалени со пониски дози на витамин Е. Според тоа, нивната 

комбинација во приближна концентрација, значително ја подобрува одржливоста и 

кинетика на сперматозоидите со зголемена стапка на фертилитет. Овие докази ја 

поддржуваат суплементацијата на витамини Е и Ц за подобрување на квалитетот на 

спермата кај идиопатска машка неплодност [89]. 

Употребата на NAC, витамин А, витамин Е и есенцијални масни киселини кај 

27 неплодни мажи го зголемила бројот на сперматозоидите и ги намалила ROЅ кај 



 
 

олигозооспермични пациенти. Покрај тоа, третманот ги подобрил и процентот на 

PUFA во фосфолипидите и во мембраната на сперматозоидите.  

При 26 неделна дневна администрација на селен (200 μg) и NAC (600 mg) кај 

468 мажи со инфертилитет со идиопатска астенозооспермија, дошло до подобрување 

на сите параметри на спермата [132-134]. 

 

1.5.6. Други алтернативни третмани 

Екстракт од борова кора: Екстрактот од кората на медитерански бор 

(Pinusmaritima) е богат со полифеноли, особено со антоцијанидини со 

антиоксидативен ефект. Тој ја намалува воспалителната реакција. Неговата 

потенцијална употреба може да биде од интерес за да се спречи спермалниот 

оксидативен стрес. 

Lepidiummeyenii (мака): Мака е растение кое припаѓа на семејството на 

круциферни растенија (Brassica) и расте на Перуанските Анди. Потенцијалното 

зголемување на сексуалната желба предизвикано од ова растение, без влијание врз 

концентрацијата на тестостерон кај возрасни мажи може да биде од важност за 

машката неплодност [132]. 

Полинезаситени масни киселини (poliunsaturated fatty acids - PUFA): 

Полинезаситените масни киселини се препорачуваат во исхраната благодарение на 

нивните придобивки. Овие масни киселини ја подобруваат флуидноста и функцијата 

на клеточната мембрана, штитат од кардиоваскуларни заболувања, а кај машки 

инфертилитет може да бидат потенцијално корисни за сперматогенезата [85]. 

· Храната од соја и внесот на изофлавони и машкиот инфертилитет 

Ксеноестрогените имаат важна улога врз машката репродуктивна функција, 

вклучувајќи и можно намалување на концентрацијата на сперматозоиди. 

Изофлавоните се растителни полифеноли со естрогенска активност и најмногу ги има 

во сојата и во производите од соја. За нив се смета дека имаат слаба естрогена 

активност, способни се да се врзат за естрогенските рецептори со афинитет 100 до 

1000 пати послабо од естрадиолот. Покрај тоа, изофлавоните се поврзани со машките 

репродуктивни нарушувања кај цицачите, вклучувајќи го и нарушениот развој на 

репродуктивните органи, особено по интраутерина експозиција. Во вкрстена студија, 

внесот на храна од соја и изофлавоните во исхраната бил обратнопропорционален со 

концентрацијата на сперматозоиди. Оваа асоцијација била сигнификантна кај тие со 

поголема концентрација на сперматозоиди, и покажува дека внесот на соја има 



 
 

поголеми последици кај мажи со нормални или високи концентрации на 

сперматозоиди отколку кај оние со пониска концентрација. Покрај тоа, конзумацијата 

на соја има позначајна поврзаност со концентрацијата на сперматозоидите кај тие со 

прекумерна телесна маса и со обезитас. Внесот на соја или изофлавони не бил поврзан 

со другите параметри за анализа на сперма [135-139]. 

· Масните киселини и морката храна и машкиот инфертилитет 

Во една студија се покажало дека конзумацијата на риби може да има позитивен 

ефект врз бројот на сперматозоиди и нивната морфологија, особено кога се консумира 

наместо процесираните црвени меса. Во една студија се покажал слаб ефект од DHA 

суплементацијата врз подвижноста на спермата, а во друга имало значителна 

позитивна корелација помеѓу EPA (eicosapentaenoic acid) и DHA (docosahexaenoic acid) 

врз семените параметри и семената плазма. Маслото од ленено семе и оревите содржат 

α-линоленска киселина, која е во корелација со зголемениот квалитет на спермата. Се 

докажала поврзаност помеѓу мотилитетот на сперматозоидите и PUFA, а помала 

концентрација на сперматозоиди и помал вкупен број на сперматозоиди кај мажи кои 

имале висок внес на заситени масти. Според едно истражување, дневната комбинација 

од 465 mg на DHA и 600 IU витамин Е довела до зголемување на концентрацијата на 

сперма, подвижноста на сперматозоидите, како и на содржината на DHA во спермата. 

Рибата е извор на EPA и DHA, но треба да се внимава со нејзината конзумација, 

поради присуството на жива во големите риби. Треба да се избегнува месо од ајкула, 

туна и други големи риби, а да се избираат помали, бидејжи тие содржат помалку жива.   

Изложеноста на токсини од животната средина е потенцијална причина за 

неплодност. Живата е еден од најпотентните репродуктивни токсини. Студиите со 

животни откриле негативен ефект на живата врз сперматогенезата. Ин витро студиите 

објавиле дека живата може да предизвика абнормалност на спермата.  

Во пилот студија, каде биле вкучени 59 мажи од инфертилни двојки во Хонг 

Конг, 35% имале абнормално високи концентрации на жива во крвта, а крвните 

концентрации на олово, алуминиум, селен и кадмиум биле нормални. Резултатите 

покажале дека оваа популација била изложена на ризик од токсикација со жива. Друга 

студија покажала дека неплодните двојки имале поголема концентрација на жива во 

крвта од плодните двојки. Мажите со инфертилитет и абнормална сперма и неплодни 

жени со идиопатски инфертилитет, исто така, имале поголема концентрација на жива 

во крвта во споредба со плодните. Концентрациите на жива во крвта биле позитивно 

поврзани со количината на конзумација на морска храна. Неплодните субјекти со 



 
 

поголема концентација на жива во крвта, конзумитале поголемо количество на морска 

храна [4,140-147]. 

· Групите на храна и машкиот инфертилитет 

Во едно истражување се покажало дека нормоспермичните контролни групи 

имале повисок внес на обезмастено млеко, школки, домати, зелена салата и 

консумирале помалку јогурт, месни производи и компири; а спротивно на тоа, 

случаите со лош квалитет на спермата имале помал внес на зелена салата, домати, 

овошје (кајсии и праски) и значително поголем внес на преработени производи од 

млечни производи и производи од месо. Процесираното месо имало неповолен, а 

консумирањето на риби имало поволна поврзаност со квалитетот на спермата кај 

младите мажи од субфертилните двојки. Внесот на процесирано месо бил поврзан со 

намален вкупен број на сперматозоиди кај млади мажи. Кај здрави, млади мажи, 

поголемата конзумација на пијалоци засладени со шеќер било поврзано со помала 

подвижност на сперматозоидите. Докажана е заштитната улога на овошјето, 

зеленчукот, живината, обезмастеното млеко и морската храна, и зголемениот ризик од 

астенозооспермија од преработките на месо, млечните производи и слатките. Во друга 

студија се покажало дека млечните производи со ниска масленост, особено ниско-

масното млеко, е поврзано со повисока концентрација на сперматизоиди и зголемена 

подвижност, додека внесот на сирење е поврзан со пониска концентрација на 

спермата. Големиот внес на риби, пилешко, овошје, зеленчук, мешунки и целозрнести 

производи, бил позитивно поврзан со процентот на подвижни сперматозоиди кај разни 

типови на испитаници [9,15,140,148-150]. 

  



 
 

 

2. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Во Република Македонија нема истражувања за влијанието на антиоксидантите 

врз машкиот инфертилитет. Затоа со овој труд сакаме да го поттикнеме истражувањето 

во областа на машкиот инфертилитет и да го покажеме значењето на суплементацијата 

со орални антиоксиданти врз подобрувањето на состојбата кај мажите, како и улогата 

на нутриционистот во мултидисциплинарниот тим во процесот на IVF.  

Предмет на истражување на овој труд е влијанието на антиоксидантите врз 

квалитетот и квантитетот на сперматозоидите.  

Научниот интерес е насочен кон утврдување на влијанието на одредени 

антиоксиданти врз квалитетот и квантитетот на сперматозоидите. Целта е да се утврди 

дали постои корелација помеѓу употребата на одреден тип на антиоксиданти и одреден 

параметар во квалитетот или квантитетот на сперматозоидите и да се увиди дали 

употребата на антиоксиданти влијае врз подобрување на карактеристиките на 

сперматозоидитe, со тоа на подобрување на фертилитетот, и како крајна цел, 

настанување на бременост кај партнерката. 

 Со анализата на податоците и според резултатите од истражувањето, ќе го 

утврдиме влијанието на антиоксидантите кои сме ги употребиле. Исто така, ќе 

направиме и споредба со истражувања кои се спроведувале во други земји, од повеќе 

автори. Заклучокот ќе ни помогне да изведеме препораки и активности кои ќе ни 

послужат за подобар и поефикасен индивидуализиран третман на машкиот 

инфертилитет во иднина.  

Задача на истражувањето е да се утврди кои антиоксиданти имаат најповолно 

влијание врз одредена карактеристика на сперматозоидите. 

 

2.1.Хипотези на истражувањето 

Дефинирањето на проблемот и целите на истражувањето, доведоа до развој на 

неколку хипотези. 

Општа хипотеза: употребата на антиоксиданти го подобрува квалитетот и 

квантитетот на сперматозоидите. 

Од оваа општа хипотеза, произлегуваат и посебни хипотези: 

- Одреден тип на антиоксиданти најдобро делува на одредена карактеристика 

на сперматозоидите. 



 
 

- Одреден тип на антиоксиданти го намалува нивото на ROS, што придонесува 

за подобри карактерисики на сперматозоидите.  

 

2.2.Варијабли на истражувањето 

Целта на ова истражување е да се утврди дали, колку и кои антиоксиданти 

најдобро влијаат врз подобрување на карактеристиките на сперматозоидите. Според 

тоа, поставени се зависни и независни варијабли.   

Независни варијабли, односно варијабли кои влијаат врз зависните варијабли 

се типовите на антиоксиданти кои се користени од страна на одредена група на 

испитаници.  

Зависни варијабли во истражувањето се параметрите на сперматозоидите, и 

тоа: 

- концентрација на сперматозоиди (милиони/mL) 

- подвижност - прогресивна и вкупна подвижност (%) 

- морфологија, каде се одредува процентуална застапеност на 

абнормални сперматозоиди, како и застапеност на абнормалност на 

главата, средниот дел на сперматозоидот и цитоплазмата 

- ДНК фрагментација 

- вредност на sORP (static oxidation-reduction potential – статичен 

оксидативно-редуктивен потенцијал) во спермата 

  



 
 

 

3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА 

Во овој магистерски труд направени се квалитативни и квантитативни 

истражувања.  

Истражувањето дава можност за одредување на суплементацијата која дава 

најдобри резултати, односно има терапевтско дејство кај машката популација со 

инфертелитет. Поради тоа припаѓа во групата на истражувања со дијагностичко-

прогностички карактер и со него би се утврдил правецот за развој на понатамошниот 

третман врз основа на постоечката состојба.  

За да се одреди влијанието на антиоксидантите врз квалитативните и 

квантитативните параметри на сперматозоидите, спроведено беше истражување во 

Плодност, Битола – Специјализирана болница за гинекологија и акушерство и IVF 

центар. Истражувањето е извршено врз 58 мажи со инфертилитет. Кај сите, најпрво е 

направена анализа на спермата, па се третирани со суплементација со орални 

антиоксиданти за време од 3 месеци. По престанок со суплементација, повторно е 

направена анализа на истите параметри на сперматозоидите. Добиените резултати се 

систематизирани и анализирани.   

За изработка на магистерскиот труд и самата тема на истиот, како метод е 

користено и собирање на различни материјали од референтни студии објавени во 

соодветни списанија, како и користење на соодветни веб страни; а потоа нивна 

обработка. 

 

3.1.Методологија за пребарување на литература 

Спроведена беше систематска проверка на рандомизирани контролирани 

студии кои ги евалуираат ефектите на оралните антиоксиданти врз параметрите на 

спермата и стапката на бременост. Пребарани беа релевантни испитувања објавени од 

соодветна база на податоци. 

Се користеа два типа на термини за пребарување, со едните беа опишувани 

антиоксидантите, а со другите беа опишани сперматозоидите (сперма, сперматозоиди, 

олигозооспермија, астенозооспермија, тератозооспермија, машки субфертилитет, 

машки инфертилитет, in-vitro оплодување). Тие беа комбинирани во пребарувањето со 

користење на "ИЛИ", а потоа двата типа на термини беа комбинирани со користење на 

'И'. 



 
 

 

3.2.Селекција на студии 

Истражувањата беа избрани според рандомизиран дизајн, целната популација 

беа мажи со инфертилитет, терапевтската интервенција – орални антиоксиданти, а 

крајните резултати – влијанието врз параметрите на сперматозоидите.  

Беа разгледани насловите и апстрактите добиени од електронските 

пребарувања, како и целосните ракописи на релевантни цитати кои дефинитивно или 

делумно ги исполнуваа дефинираните критериумите од барањата. Крајно вклучување 

на студијата беше направено преку преглед на целосните ракописи. Листите на 

референци од овие студии беа дополнително пребарани за да се вклучат сите 

релевантни рандомизирани студии.  

 

3.3.Интервенции за време на студијата 

Во болница Плодност - Битола, во периодот од 02.2016–10.2018 година 

спроведена беше студија кај мажи со инфертилитет.  

Најпрво, кај пациентите беа направени анализи за објективна проценка на 

квалитетот и квантитетот на сперматозоидите, преку различни дијагностички методи. 

Кај пациентите правени се спермограми, со кои ја следевме концентрацијата на 

сперматозоиди (милиони/mL – М/mL); подвижноста (%), и тоа на прогресивната и 

вкупната подвижност; морфологијата (%) – застапеноста на абнормални 

сперматозоиди, но и локацијата на дефектот (во главата на сперматозоидите, во 

средниот дел или цитоплазматски промени). Кај дел од пациентите одредувана е ДНК 

фрагментација кај сперматозоидите, а кај 4 пациенти е одредувана и вредност на sORP 

 – статичен оксидативно-редуктивен потенцијал) во спермата. 

По направените анализи, кај сите пациенти беше спроведен третман со 

антиоксидантна орална терапија, т.е. суплементација со комбинации од 

антиоксиданти, во времетраење од 3 месеци.  

Кај третираните пациенти се препорачуваа 5 типа на антиоксидантна терапија.  

1. N-acetyl-cisteine 250 mg, Ниацин (Витамин B3) 16 mg, Цинк 12,5 mg, Витамин 

E 12 mg, Рибофлавин (Vit. B2) 1,4 mg, Витамин B6 1,4 mg, Фолна киселина 

(Витамин B9) 400 μg, Витамин B12 2,5 μg – кај 12 пациенти.  

2. Астаксантин 12 mg, Витамин E 420 mg, Цинк 15 mg, Витамин C 1000 mg, 

CoQ10 30 μg – кај 7 пациенти. 



 
 

3. N-acetyl-cisteine 250 mg, Ниацин (Vit. B3) 16 mg, Цинк 12,5 mg, Витамин E 30 

mg, Рибофлавин (Витамин B2) 1,4 mg, Витамин B6 1,4 mg, Фолна киселина 

(Витамин B9) 400 μg, Витамин B12 2,5 μg, Астаксантин 12 mg – кај 14 

пациенти.  

4. N-acetyl-cisteine 250 mg, Ниацин (Витамин B3) 16 mg, Цинк 12,5 mg, Витамин 

E 12 mg, Рибофлавин (Витамин B2) 1,4 mg, Витамин B6 1,4 mg, Фолна 

киселина (Витамин B9) 400 μg, Витамин B12 2,5 μg и ензим липаза од пчелни 

производи – кај 15 пациенти. 

5. N-acetyl-cisteine 250 mg, Ниацин (Витамин B3) 16 mg, Цинк 27,5 mg, Витамин 

E 500 mg, Рибофлавин (Витамин B2) 1,4 mg, Витамин B6 1,4 mg, Фолна 

киселина (Витамин B9) 800 μg, Витамин B12 2,5 μg, Астаксантин 48 mg, 

Витамин C 1000 mg – кај 10 пациенти. 

Кај најголем дел од пациентите (26%) била применета комбинацијата на N-

acetyl-cisteine 250 mg, Ниацин (Витамин B3) 16 mg, Цинк 12,5 mg, Витамин E 12 mg, 

Рибофлавин (Витамин B2) 1,4 mg, Витамин B6 1,4 mg, Фолна киселина (Витамин B9) 

400 μg, Витамин B12 2,5 μg и ензим липаза од пчелни производи. На Графикон 1 

прикажана е застапеноста на примената на секој тип на комбинации на антиоксиданти.   

 

 
Графикон 1. Применета антиоксидантна терапија 

 

За статистичка анализа се користени соодветни статистички методи на 

централна тенденција (пресек, медијана и модус) како и мерки на дисперзија, 



 
 

стандардна девијација, Pearson-ов коефициент на корелација, статистичко 

специфично одредување на p<0,05. Статистичката обработка на податоците е 

изработена со помошна програма SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

софтверски систем верзија 19,0, како и IDA (Interactive Data Analysis) каде би се 

примениле основните статистички величини. Дел од статистичката обработка е 

направена во Excel for Windows. 

Податоците се статистички анализирани, претставени табеларно и со 

графикони, врз основа на нивните карактеристики. 

- Кај анализата на атрибутивни белези (возраст на пациенти, причини за 

инфертилитет) одредувана е процентуална застапеност на структура (%).   

- Кај сериите со нумерички белези употребени се дескриптивни статистички 

параметри (средна вредност, SD–стандардна девијација, 95% CI–Confidence –интервал 

на доверба, Minimum, Maximum) 

- Корелацијата помеѓу зависните и независните варијабли одредена е со 

Pearson-ов коефициент на линеарна регресија (r).  

- Сигнификантноста е одредувана за p<0,05. 

Селектираните студии кои се анализирани значително се разликуваат во типот 

и дозата на антиоксидант(и) и времетраењето на третманот (Табела 4). Осум студии 

(47%) користеле еден антиоксидант, додека девет студии (53%) користеле комбинација 

од антиоксиданти. Користени антиоксиданти се витамините Ц и Е, цинк, селен, фолна 

киселина, карнитин, N-ацетил цистеин, астаксантин (силен природен антиоксидант) и 

Меневит (комерцијално достапна комбинација на витамини Е и Ц, цинк, селен, фолна 

киселина, ликопен и лук). Најчесто користен единечен антиоксидант бил карнитинот 

(во четири студии), додека витаминот Ц е единствениот антиоксидант што не се 

испитувал како единствен агент меѓу избраните студии во овие истражувања. 

Траењето на третманот било во просек 18 недели, а варирало од 8 до 26 недели (средно 

– 13 недели) [79,92,100,111,127,131,134,135,151-158]. 

 

  



 
 

Табела 4. Карактеристики на студиите 
студија бр. на 

испитани 
карактеристики суплемент 

(дневна доза) 

контролна 

група 

траење 

(недели) 
Suleiman et al. 
(1996) 

110 астенозооспермија Vit.E 300 mg плацебо 26 

Omu et al. 
(1998) 

100 астенозооспермија ZnSO4 500 mg нема 13 

Scott et al. 
(1998) 

69 астенозооспермија Vit A 1 mg, Vit C 10 mg, 
Vit E 15 mg и Ѕе 100 μg 

плацебо 13 

Rolf et al. 
(1999) 

33 астенозооспермија Vit C 1000 mg и  
Vit E 800 mg 

плацебо 8 

Wong et al. 
(2002) 

103 некласифициран 
субфертилитет 

фолна киселина 5 mg 
и/или ZnSO4 66 mg и 
фолна киселина 5 mg/ 
ZnSO4 66 mg 

плацебо 26 

KeskesAmmar 
et al. (2003) 

54 некласифициран 
субфертилитет 

Vit E 400 mg и  
Ѕе 225 μg 

Vit B 13 

Lenzi et al. 
(2004) 

60 астенозооспермија Carnitine 2 g и  
Аcetyl L-Сarnitine 1 g 

плацебо 26 

Cavallini et al. 
(2004) 

219 олигоастенозооспер
мија ± варикоцела 

Carnitine 2 g и  
Аcetyl L-Сarnitine 1 g/ 
Сarnitine 2 g плус  
Аcetyl L-Сarnitine 1 g 

плацебо 26 

Balercia et al. 
(2005) 

60 астенозооспермија L-Carnitine 3 g/  
Аcetyl L-Сarnitine 3 g/ 
L-Сarnitine 2 g и Аcetyl 
LСarnitine 1 g 

плацебо 26 

Comhaire et al 
(2005) 

30 некласифициран 
субфертилитет 

Astaxanthin 16 mg плацебо 13 

Galatioto et al. 
(2008) 

64 >15% ДНК 
фрагментација 

Vit C 1 g и Vit E 1 g плацебо 9 

Sigman et al. 
(2006) 

26 астенозооспермија L-Carnitine 1 g и Аcetyl 
L-carnitine 500 mg 

плацебо 16 

Galatioto et al. 
(2008) 

42 олигозооспермија Vit A 0.06 IU/kg,  
Vit C 3 mg/kg,  
Vit E 0.2 mg/kg,  
N-Acetyl cysteine 10 
mg/kg, цинк 0.01 mg/kg 
и друго 

плацебо 13 

Tremellen et 
al (2007) 

60 лоша морфологија, 
мотилитет или 
мембрански 
интегритет и >25% 
ДНК фрагментација  

*Menevit 
1 капсула 

плацебо 13 

Omu et al. 
(2008) 

45 астенозооспермија Vit C 10 mg, Vit E 20 mg 
со ZnSO4 400 mg 
или ZnSO4 400 mg 

нема 13 

Safarinejad 
(2009) 

468 идиопатска 
олигоастенозооспер
мија 

N-ацетил цистеин  
600 mg/ 
N-ацетил цистеин  
600 mg и Ѕе 200 μg/ 
Ѕе 200 μg 

плацебо 26 

Ciftci et al. 
(2009) 

120 идиопатски 
инфертилитет 

N-ацетил цистеин  
600 mg 

плацебо 13 

*Menevit, комерцијално достапен суплемент, содржи Vit C 100 mg, Vit E 400 IU, фолати 500 μg, лук 1000 
mg, ликопен 6 mg, селен 26 μg и цинк 25 mg 

 



 
 

3.4.Популација во студијата 

Во нашата студија извршен е треман врз 58 пациенти (мажи) со различни 

типови на отстапувања на параметрите на сперматозоидите. Пациентите се на возраст 

од Min=24 години и Max=49 години. Средната вредност на возраста на пациентите е 

33,15 години, а SD (стандардната девијација-отстапување) изнесува 5,5. Најзастапени 

се пациентите од 31 до 35 години (n=25; 43%), а најмалку застапени се пациентите од 

20 до 25 години (n=3; 5%). Возрасната структура на третираните пациенти е 

прикажана на Графикон 2. 

 

 
Графикон 2. Возрасна структура на третираните пациенти 

 

Причините за инфертилитет кај третираните пациенти, односно отстапувањата 

од референтните вредности кај квалитетот и квантитетот на сперматозоидите се 

различни и често комбинирани (Графикон 3). Кај третираните пациенти најзастапена 

е фрагментацијата на ДНК, кај 18 пациенти или 31% (иако рутински не се одредува кај 

сите пациенти). Од останатите причини, најзастапена е олигоастенозооспермијата 

n=14, 24%). Аспермија, астенотератозооспермија, олиготератозооспермија и 

олигозооспермија се застапени кај по 1 пациент, т.е со по 2% секоја причина.   

 

Графикон 3. Причини за инфертилитет 

 

Во селектираните студии бројот на мажи рандоминизирани по студија варира 

во голема мера и се движи помеѓу 26 и 468 (средно 60), а во 11 од 17 студии (65%) 

имало помалку од 100 мажи.  



 
 

Три студии (18%) регрутирале мажи со некласифициран инфертилитет, осум 

(47%) регрутирале неплодни мажи со астенозооспермија, една (6%) со 

олигозооспермија и две студии (12%) со олигоастенозооспермија. Само две студии 

испитувале мажи со инфертилитет базиран на актуелно спермално ДНК оштетување 

(Табела 4) [92,100,111,127,131,135,151-158].  

  



 
 

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Високите нивоа на ROS и оксидативниот стрес имаат улога во 

патофизиологијата на машката неплодност и се во корелација со оштетувањето на 

ДНК на спермата, потешкото оплодување и развој на ембрионот, ниски стапки на 

имплантација и појава на спонтани абортуси [45,87-89]. Тоа е причината што во 

третман на машкиот инфертилитет голема улога има употребата на антиоксиданти. Во 

оваа студија сите пациенти се третирани со одреден тип на орална антиоксидантна 

терапија. Користени се 5 комбинации на антиоксиданти и анализирана е нивната 

ефикасност. Направена е анализа на сперматозоидите пред третман и по 3-месечен 

третман. Податоците се соодветно обработени со примена на техниките опишани во 

методолошкиот дел на трудот. Промените пред и по третманот се прикажани со 

графикони и табеларно.  

4.1.Анализа на одредени параметри на сперматозоидите пред и по третман со 

орална антиоксидантна терапија 

Пред и по третман со орална антиоксидантна терапија анализирани се 

концентрацијата на сперматозоиди, подвижноста, морфолошката абнормалност и 

ДНК фрагментацијата на сперматозоидите. 

Нормалната концентрација на сперматозоиди треба да биде >15 милиони/mL 

(М/mL) (Табела 1). Концентрацијата на сперматозоиди кај анализираните примероци 

пред и по третман е прикажана на Графикон 4.  

 

 
Графикон 4. Концентрација на сперматозоиди пред и по третман со орална 
антиоксидантна терапија 



 
 

 

Концентрацијата е анализирана кај 48 пациенти. Средната вредност пред 

третман била 19,41 М/mL (SD=25,63), а по третман со антиоксидантна терапија била 

23,23 M/mL (SD=30,78). Најголем дел од вредностите пред третман се движат 4-21 

М/mL, а по третман 5,11-30,75 M/mL. Подобрување на концентрацијата имало кај 23 

пациенти или кај 47,9% (95% CI 3,82±11,48; p=0,0026). Од нив, кај 8 пациенти 

подобрувањето било од вредности под референтна вредност до вредности во граници 

на нормала. За r=0,43 во односот пред и по третман утврдена е слаба корелација. Овој 

резултат е сигнификантен на p<0,05.  

Во ова истражување анализирана и прикажана е прогресивната и вкупната 

подвижност на сперматозоидите (Графикон 5). Прогресивно подвижните 

сперматозоиди треба да се застапени најмалку со 32%, а вкупно подвижните најмалку 

со 40%.  

 

 
Графикон 5. Прогресивна и вкупна подвижност на сперматозоидите пред и по третман 

 

Подвижноста на сперматозоидите е анализирана кај 47 пациенти. Средната 

застапеност на прогресивно подвижни сперматозоиди пред третман била 20,71% 

(SD=15,28), а по третман 28,47% (SD=17,92). Подобрување на подвижноста имало кај 

32 пациенти (68%) (95% CI 7,77±6,79; p=0,0001). За r=0,61 во односот пред и по 

третман утврдена е умерена позитивна корелација. Кај 15 пациенти (31%) 

подобрувањето било од застапеност под референтната вредност, до застапеност во 

граници на нормала.    

Средната застапеност на вкупна подвижност на сперматозоидите пред третман 



 
 

била 31,35% (SD=17,59), а по третман 41,94% (SD=20,91), што е во граници на 

референтната вредност. Вкупната подвижност на сперматозоидите по третман кај 

најголем дел од испитаниците се движела од 25,12% до 58,15%, што укажува на 

значително подобрување. Подобрување имало кај 35 пациенти (74,5%) (95% CI 

10,59±7,88; p=0,0001), а подобрување од помала застапеност, до застапеност во 

граници на нормала имало кај 18 пациенти (38%).   

За r=0,61 во односот пред и по третман кај прогресивната подвижност и r=0,53 

кај вкупната подвижност утврдена е умерена позитивна корелација, односно 

зголемената застапеност на подвижни сперматозоиди пред третман е пратена со 

умерено зголемена застапеност по третман.  

И кај прогресивната и кај вкупната подвижност резултатот е статистички 

значаен (p=0,00001). 

На графикон 6 прикажана е застапеноста на морфолошки абнормални 

сперматозоиди.  

 

 
Графикон 6. Застапеност на морфолошки абнормални сперматозоиди пред и по 
третман  
 

Нормалната застапеност на морфолошки абнормални сперматозоиди според 

СЗО треба да биде <96%. Кај анализираните пациенти (n=18), пред третман имало 

отстапување кај 6 пациенти. Од нив, кај 3 пациетни имало подобрување и доведување 



 
 

на состојбата во граници на нормала, кај 2 пациенти имало влошување, а кај 1 пациент 

состојбата останала иста. Тука за r=0,09 утврдена е слаба позитивна корелација, а 

според p=0,69 резултатот не е сигнификантен.  

На Графикон 7 прикажана е варијацијата на ДНК фрагментација на 

сперматозоидите кај анализираните примероци.  

 

 
Графикон 7. Варијации на ДНК фрагментација на сперматозоидите пред и по третман 

 

Физиолошки, фрагментацијата на ДНК треба да биде застапена кај помалку од 

15% сперматозоиди. Во оваа студија ДНК фрагментација е анализирана кај 31 пациент, 

и кај сите пацинти вредностите пред третман биле повисоки од референтната 

вредност.  

Кај анализираните примероци пред третман, најниската вредност на ДНК 

фрагментираност е 15,25%, а највисоката е 63,06% (SD=11,98). Средната вредност на 

застапеноста на ДНК фрагментација е 25,90%, а медијаната е 21,30%. 

По третман има значително подобрување на состојбата. Најниската вредност 

на ДНК фрагментација е 5,41%, а највисоката 52,48%. Средната вредност е 20,8%, 

додека медијаната е 16,79%, што е блиску до референтната вредност. Најголем дел од 

анализираните примероци по третман се движат помеѓу 14,52% и 27,68%.  

Подобрување има кај 25 пациенти, или кај 80,65%, а вредностите дошле во 

граници на нормала кај 12 пациенти (95% CI 5,1±5,23; Standard Error 2,62; p=0,0001).  



 
 

Пирсоновиот коефициент на корелација r, односно силата на линеарната поврзаност 

помеѓу две варијабли e r=0,73 (p<0,05). За испитаниот однос на ДНК фрагментација 

кај сперматозоидите пред и по третман  утврдена е умерена позитивна корелација, што 

значи дека постои тенденција високите вредности на застапеност на ДНК 

фрагментација пред третман да одат со висока вредност по третман со орални 

антиоксиданти. Тоа може да се види и на Графикон 8 и Табела 5. 

Влијанието на третманот со орална антиоксидантна терапија врз ДНК 

фрагментацијата на сперматозоидите е статистички значајно (p<0,00001). 

 

 

Графикон 8. ДНК фрагментација на сперматозоиди 



 
 

Табела 5. ДНК фрагментација на сперматозоиди 

 пред третман по третман 
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Кај пациентите во ова истражување, покрај спермограм и ДНК фрагментација, 

кај 4 пациенти е одредувана и вредност на sORP во спермата. Резултатите не се 

статистички значајни поради малиот број на испитаници, но сакаме да ја споменеме и 

таа анализа која е релативно нова. Со ORP се одредува целокупната рамнотежа помеѓу 

оксидантите и антиоксидантите, обезбедувајќи мерење на оксидативниот стрес. 

Анализата се базира на галваностатичко мерење на електроните и го претставува 

статичкиот ORP или моменталната состојба на активност помеѓу оксидантите и 

антиоксидантите. 

Вредноста на sORP треба да биде помала од 1,38 mV/mL‧106.    

 

 

Графикон 9. Вредност на sORP пред и по третман со антиоксиданти 

 

Можеме да забележиме дека кај 2 пациенти имало подобрување, а кај 2 

зголемување на вредностите. Сепак, ова не е статистички значајно поради малиот број 

на анализирани примероци. 

На Графикон 10 е прикажана застапеноста на подобрувањето на параметрите 

на сперматозоидите по третман со орална антиоксидантна терапија (земено е вкупното 

подобрување по број на пациенти, без разлика на терапијата). Ако го анализираме 

целокупното дејство на антиоксидантите врз параметрите на сперматозоидите, 

можеме да забележиме дека најголемо е подобрувањето на ДНК фрагментацијата на 

сперматозоидите. Таа е анализирана кај 31 пациент, а подобрување имало кај 25 

(80,65%). Најмало е подобрувањето на концентрацијата на сперматозоиди. 

Анализирана е кај 48 пациенти, а подобрување имало кај 23 (47,90%). Морфологијата 

е анализирана кај 18 пациенти и кај 9 имало подобрување, но тој резултат не е 



 
 

статистички значаен (p=0,69).     

 

Графикон 10. Процентуална застапеност на пациенти кај кои се подобрени 

параметрите на сперматозоидите по третман со орална антиоксидантна терапија 

 

Исто како во нашето истражување, и во други истражувања се покажало дека 

третманот на мажите со инфертилитет со орални антиоксиданти го намалува 

спермалниот оксидативен стрес и може да ја подобри подвижноста на 

сперматозоидите, но има помало влијание врз концентрацијата на сперматозоиди и врз 

подобрување на нивната морфологија (Графикон 15).  

 

 
* Броевите го покажуваат бројот на студии   
Графикон 15. Влијание на антиоксидантите врз параметрите на спермата, стапката на 
бременост и оксидативен стрес во анализираните студии  
 



 
 

Седум студии користеле мерење на спермален оксидативен стрес за да се 

процени ефектот од третманот и сите покажале дека има намалување на 

оксидативниот стрес во споредба со контролната група.   

 

4.2.Влијанието на одредена орална антиоксидантна терапија врз квалитетот 

и квантитетот на сперматозоидите 

Во истражувaњето се применети 5 комбинации на орална антиоксидантна 

терапија и анализирано е влијанието врз параметрите на сперматозоидите. Во 

студиите кои ги анализиравме, антиоксидантите се користени како самостојна 

терапија (само еден антиоксидант), или во комбинација со други антиоксиданти.  

Антиоксидантите се биолошки активни материи кои го отстрануваат вишокот 

на слободни радикали и помагаат во намалување на оштетувањата настанати од 

нивното влијание. На тој начин спречуваат развој на оксидативен стрес. Оксидативен 

стрес е состојба на нарушено здравје која настанува кога прооксидансите (слободните 

радикали) ги совладуваат механизмите на антиоксидативна заштита на организмот. 

Концентрацијата на сперматозоидите е анализирана кај 48 пациенти и таа е 

подобрена по примена на сите 5 комбинации на антиоксидантна терапија. Меѓутоа, 

тоа подобрување не е кај голем дел од примероците. Процентуалната застапеност на 

примероци кај кои имало подобрена концентрација на сперматозоидите по примена на 

одредена комбинација на антиоксидантна терапија, прикажана е на Графикон 11. 

 

 
Графикон 11. Застапеноста на подобрувањето на концентрацијата на сперматозоиди 
по примена на одреден тип на терапија 

 



 
 

Кај најголем дел од анализираните примероци, подобрување во 

концентрацијата имало при третман со првата комбинација на суплементи. Со неа 

биле третирани 11 пациенти, а подобрување имало кај 7, т.е. кај 63,63%. Најмала била 

ефикасноста при третман со третата комбинација. Со неа исто така биле третирани  11 

пациенти, а подобрување имало само кај 3, односно кај 27,27%. Разликата меѓу првата 

и третата комбинација на антиоксидантна терапија е во поголемата содржина на 

витамин Е 30 mg и присуството на Астаксантин во третата комбинација во однос на 

првата. Астаксантинот е многу силен антиоксидант, 10 пати е посилен од бета-

каротенот и 550 пати поефикасен од витаминот Е. 

Подвижноста на сперматозоидите (прогресивна и вкупна подвижност) е 

анализирана кај 47 пациенти. Таа исто така е подобрена при примена на сите типови 

на терапија и може да се забележи дека подобрувањето е големо. Процентуалната 

застапеност на примероци кај кои имало подобрена подвижност на сперматозоидите 

по примена на одредена комбинација на антиоксидантна терапија, прикажана е на 

Графикон 12. 

 

 
Графикон 12. Застапеноста на подобрувањето на подвижноста на сперматозоидите по 
примена на одреден тип на терапија 

 

Од прикажаното, може да се констатира дека прогресивната и вкупната 

подвижност по третман со орална антиоксидантна терапија е значително подобрена. 

Прогресивната подвижност во најголем дел е подобрена со примена на првата 

комбинација на антиоксиданти. Третирани се 11 пациенти, а подобрување имало кај 

10 од нив (90,9%). Кај вкупната подвижност најголемо подобрување има при третман 



 
 

со четвртата комбинација, со која третирани се 9 пациенти, а подобрување има кај 8 

пациенти (88,89%). Најмало подобрување и на прогресивна и на вкупна подвижност 

(50% и 60%) имало при примена на петтата комбинација на антиоксиданти. Со неа 

третирани се 10 пациенти кај кои се испитувани двата типа на подвижност. Кај 5 (50%) 

имало подобрување на прогресивната подвижност, а кај 6 (60%) имало подобрување 

на вкупната подвижност. 

Морфологијата на сперматозоидите е специфичен параметар во ова 

истражување, бидејќи анализирани се многу малку пациенти со отстапување од 

референтната вредност и подобрувањето главно е кај пациенти со застапеност на 

абнормалности во граници на нормала. Анализирани се 18 пациенти, но пред третман 

отстапување од референтната вредност имало само кај 6 пациенти (Графикон 6).  На 

Графикон 13 е прикажано влијанието на терапијата, но тоа не го сметаме за значајно. 

Со првата комбинација на орална антиоксидантна терапија, резултатите се најдобри. 

Со неа третирани се 7 пациенти, а подобрување имало кај 5 пациенти (71,4%). Од нив, 

кај 2 пациенти имало зголемена застапеност на абнормални сперматозоиди пред 

третман. Кај двата пациенти состојбата се подобрила, т.е. застапеноста дошла во 

граници на нормала. Кај останатите пациенти каде имало подобрување, и пред 

третман застапеноста на морфолошки абнормални сперматозоиди била во границите 

на нормални вредности. 

При примена на втората и третата терапија немало подобрување, но 

анализирани биле само еден со втората и два пациенти со третата терапија.  

Со четвртиот тип на терапија биле третирани 6 пациенти, од кои кај 2 пациенти 

имало отстапување од референтните вредности пред третман. Подобрување имало кај 

3 пациенти, но не и кај тие кај кои претходно имало отстапување, туку кај сите 

претходно вредностите биле во граници на нормала.   

 

 

Графикон 13. Застапеност на подобрена морфологија на сперматозоидите по примена 
на одреден тип на терапија 

 

Процентуалната застапеност на примероци кај кои имало намалена ДНК 

фрагментација на сперматозоидите по примена на одреден тип на терапија е 

прикажана на Графикон 14. При примена на сите типови на терапија има подобрување 

кај над 50% од пациентите, што значи дека влијанието на антиоксидантите е големо во 

намалување на фрагментацијата на ДНК. Во оваа студија најголемо подобрување има 



 
 

при третман со втората комбинација на антиоксиданти, во која има астаксантин, 

CoQ10 и витамин Е во поголема количина. Со неа се третирале 4 пациенти и кај сите 

има подобрување, т.е. намалена ДНК фрагментација на сперматозоидите. Подорување 

кај најмалку пациенти имало при третман со четвртата комбинација. Со неа третирани 

се 7 пациенти, а подобрување имало кај 4 од нив (57%).  

 

 
Графикон 14. Застапеност на намалена ДНК фрагментација на сперматозоидите по 
примена на одреден тип на терапија 

 

Во Табела 6 прикажана е комбинацијата на суплементи кои најдобро влијаеле 

врз одредени параметри на сперматозоидите.  

 

Табела 6. Комбинација на суплементи кои најдобро влијаеле врз одредени параметри 
на сперматозоидите 

 

параметар 

комбинација од суплементи со кои имало 

најголемо подобрување  

концентрација на сперматозоиди 

прогресивна подвижност 

морфологија 

(терапија 1) N-acetyl-cisteine 250 mg,  
Ниацин (Витамин B3) 16 mg,  
Цинк 12,5 mg,  
Витамин E 12 mg,  
Рибофлавин (Витамин B2) 1,4 mg,  
Витамин B6 1,4 mg,  
Фолна киселина (Витамин B9) 400 μg,  
Витамин B12 2,5 μg 

вкупна подвижност (терапија 4) N-acetyl-cisteine 250 mg,  
Ниацин (Витамин B3) 16 mg,  
Цинк 12,5 mg,  
Витамин E 12 mg,  
Рибофлавин (Витамин B2) 1,4 mg,  
Витамин B6 1,4 mg,  



 
 

Фолна киселина (Витамин B9) 400 μg,  
Витамин B12 2,5 μg и  
ензим липаза од пчелни производи 

ДНК фрагментација (терапија 2) Астаксантин 12 mg,  
Витамин E 420 mg,  
Цинк 15 mg,   

Витамин C 1000 mg,  
CoQ10 30 μg 

 

Врз концентрацијата на сперматозоиди, прогресивната подвижност и 

морфологијата најдобро влијание имала комбинацијата од N- ацетил-цистеин, ниацин 

(витамин B3), цинк, витамин E, рибофлавин (витамин B2), витамин B6, фолна 

киселина (витамин B9) и витамин B12. Вкупната подвижност кај најголем дел од 

пациентите се подобрила со N-ацетил-цистеин, ниацин (витамин B3), цинк, витамин 

E, рибофлавин (витамин B2), витамин B6, фолна киселина (витамин B9), витамин B12 

и ензим липаза од пчелни производи, додека ДНК фрагментираноста најмногу се 

намалила со комбинацијата од астаксантин, витамин E, цинк, витамин C и CoQ10. 

Студиите кои ги анализиравме имаат објавено резултати според промените на 

спермата, настанатата бременост или со двата параметри. Во 14 од 17-те студии (82%) 

имало подобрување на некој од овие параметри. Во две од трите студии во кои немало 

никакво подобрување, антиоксидантите биле употребени 8 и 9 недели. 

Седум студии користеле мерење на спермален оксидативен стрес за да се 

процени ефектот на третманот. Сите студии покажале намалување на оксидативниот 

стрес во споредба со контролната група  . 

Од 16 испитувања (без студијата со Глутатион) кои го испитувале ефектот на 

оралните антиоксиданти врз промените на спермата, 12 (75%) покажале подобрување 

на најмалку еден параметар на спермата во споредба со плацебо или нетретираните 

(Табела 7). 

 

Табела 7. Влијание на антиоксидантите врз спермалните карактеристики 

студија параметри кои се одредувале суплемент 

 

подобрување 

Suleiman et al. 
(1996) 

подвижност, ниво на 
пероксидација 

Vit.E подвижност и редуцирано ниво на 
пероксидација 

Omu et al. 
(1998) 

концентрација, подвижност, 
мембрански интегритет, 
серумски Zn, кадмиум, 
антиспермални антитела, FSH, 
LH, пролактин, TNFα и ниво на 
IL-4 

ZnSO4  број, прогресивна подвижност, 
мембрански интегритет и 
редукција на антиспермални 
антитела 

Scott et al. 
(1998) 

концентрација, подвижност, 
серумски селен  

Vit A, С, Е и 
селен 

подвижност 



 
 

Rolf et al. 
(1999) 

концентрација, подвижност, 
морфологија, волумен, 24-h 
спермално преживување 

Vit C и E немало подобрување 

Wong et al. 
(2002) 

концентрација, подвижност, 
морфологија, фолати и цинк во 
семинална плазма, крвна 
плазма и еритроцити  

фолна 
киселина 
и/или ZnSO4 

концентрација и вкупен број на 
нормални сперматозоиди 

KeskesAmmar 
et al. (2003) 

концентрација, подвижност, 
морфологија, волумен, 
одржливост, спермална MDA, 
серумски вит Е и холестерол 

Vit E и Ѕе подвижност 

Lenzi et al. 
(2004) 

концентрација, подвижност, 
морфологија, волумен 

Carnitine  
 

број на вкупно подвижни 
сперматозоиди и прогресивна 
подвижност 

Cavallini et al. 
(2004) 

концентрација, подвижност, 
морфологија, тестикуларен 
волумен 

Carnitine концентрација, подвижност, 
морфологија, освен кај IV и V 
степен на варикoцела, каде 
немало разлика 

Balercia et al. 
(2005) 

концентрација, подвижност, 
морфологија, волумен, вкупен 
капацитет на отстранување на 
слободни радикали 

Carnitine подвижност и вкупен капацитет 
на отстранување на слободни 
радикали 

Comhaire et 
al. (2005) 

концентрација, подвижност, 
морфологија, волумен, стапка 
на бременост, серумски FSH, 
LH, тестостерон, инхибин В, 
ROS 

Astaxanthin 
16 mg 

немало подобрување 

Greco et al. 
(2005a) 

концентрација, подвижност, 
морфологија, спермална ДНК 
фрагментација 

Vit C и E ДНК фрагментација 

Sigman et al. 
(2006) 

волумен, подвижност, 
концентрација, плазмарски и 
спермален карнитин 

Carnitine немало подобрување 

Galatioto et al. 
(2008) 

концентрација, подвижност, 
морфологија, волумен 

Vit A, C, E, 
N-ацетил 
цистеин и Zn 

нормален број на сперматозоиди 

Omu et al. 
(2008) 

концентрација, подвижност, 
морфологија, волумен, 
интегритет на спермален 
хроматин и апоптоза, спермален 
мембрански интегритет, 
антиоксиданти во серум и во 
семена плазма, Cd, Mg, Se, Zn, 
цитокини, оксиданти, ниво на 
антиспермални антитела 

Vit C и E со 
ZnSO4, 
Vit E со 
ZnSO4 или 
само ZnSO4  

подвижност на сперматозоиди, 
капацитет на фертилизација (in 
vivo) и индекс на ДНК 
фрагментација (in vitro) 

Safarinejad 
(2009) 

концентрација, подвижност, 
морфологија, серумски 
тестостерон, инхибин В, LH, 
FSH 

N-ацетил 
цистеин/ 
N-ацетил 
цистеин и Ѕе 
или само Ѕе  

концентрација, подвижност, 
морфологија 

Ciftci et al. 
(2009) 

концентрација, подвижност, 
морфологија, волумен, 
вискозитет, време на 
ликвефакција, оксидативен 
статус 

N-ацетил 
цистеин  

подвижност, волумен, вискозитет, 
време на ликвефакција, 
оксидативен статус (вкупен 
антиоксидантен капацитет, вкупен 
пероксиден и индекс на 
оксидативен стрес) 

Lenzi et al. подвижност, прогресивна 
подвижност, брзина, 
морфологија 

Glutation подвижност, брзина, морфологија 

 



 
 

Десет од 16-те студии (63%) покажале значајно подобрување на подвижноста 

на сперматозоидите во споредба со плацебо, пет од 15 студии (33%) покажале 

подобрување во концентрацијата на спермата и две од 12 студии (17%) покажале 

подобрување во морфологијата на сперматозоидите 

]. 

Селенот како самостоен антиоксидант, имал поволно влијание врз најмногу 

параметри, и тоа врз подвижноста, концентрацијата и морфологијата на 

сперматозоидите.  

Врз подвижноста на сперматозоидите, најдобро делувале селенот (како 

самостоен и во комбинација), N-ацетил цистеинот (како самостоен) и карнитинот 

(самостоен).   

Концентрацијата на сперматозоидите најмногу се зголемила при примена на N-

ацетил цистеин (во комбинација), селен (самостоен), цинк (самостоен и во 

комбинација) и фолна киселина (самостојна). 

Морфологијата на сперматозоидите се подобрила при употреба на селен како 

самостоен антиоксидант (во една студија е анализирана морфологијата и имало 

подобрување). Селенот во комбинација бил применет во две студии, а подобрување на 

морфологијата имало во една. Исто така, подобрување во една од две студии имало и 

кај примената на N-ацетил цистеин во комбинација. 

ДНК фрагментацијата била подобрена во двете студии со витамин Ц во 

комбинација со други антиоксиданти, во кои таа била анализирана. 

Од анализираните студии, во една студија третирани биле 30 мажи (без 

инфертилитет) со спермална аглутинација од над 25% со витамин Ц 200 mg или 1000 

mg дневно или плацебо. Се покажало дека мотилитетот, одржливоста и морфологијата 

значително се зголемиле по 4 неделен третман во споредба со почетната состојба, и 

тоа повеќе во групата каде земале 1000 mg отколку во групата од 200 mg, но не и во 

плацебо групата. 

Бил проучуван и ефектот од дневна дозираност на 600 mg витамин Е наспроти 

плацебо за 3 месеци проследено со 1-месечен период на пауза, а потоа премин кон 

друг третман на 30 мажи со инфертилитет со високо ниво на ROS генерација. 

Значително било подобрувањето кај двата третмани, но ефектот бил видлив само кај 

групата која претходно примала витамин Е [98,160]. 

За витаминот Е и во нашите истражува се потврди дека е добар избор за 

третирање на неплодноста кај машката популација. Меѓутоа и покрај позитивниот 



 
 

бенефит, може да има негативен ефект врз сперматогенезата предизвикан од 

токоферил сукцинатот [97]. 

Со L-карнитин 2 g/ден или плацебо во тек на 2 месеци со 2-месечен период на 

пауза и потоа 2 месеци со друг третман биле третирани 100 мажи со инфертилитет 

[29]. Вкупната подвижност на сперматозоидите и прогресивната подвижност биле 

значително подобрени по третманот со карнитин. Покрај тоа, најголем пораст во 

бројот на подвижни сперматозоиди имало кај овие со најнизок број на подвижни 

сперматозоиди/мл на ејакулат. 

Во една студија, 58 мажи со индекс на фрагментација на спермалната ДНК од 

над 15%, биле третирани со орална антиоксидантна терапија (витамини Ц и Е, бета 

каротен, цинк и селен) за 13 недели и имало значително подобрување по третманот 

[161]. И во нашата студија најголемо подобрување на ДНК фрагментацијата има при 

третманот со комбинацијата со најголеми дози на витамини Ц и Е, цинк и астаксантин 

(бета каротен). 

Сепак, треба да се внимава при употреба на антиоксиданти кај мажи со висок 

степен на декондензација на сперматозоидите. Суплементацијата со комбинации од 

антиоксиданти може да има штетни ефекти врз ДНК на спермата поради промена во 

оптималната рамнотежа која постои. Покрај тоа, антиоксидантната терапијата може да 

биде неефикасна ако им се даде на мажи со субфертилитет кој не е предизвикан од 

оксидативен стрес [162,163]. Затоа треба да се внимава и при препораки за орална 

антиоксидантна терапија, таа да биде контролирана од професионалци кои работат во 

таа област.  

 

4.3.Ефект на антиоксидантите врз стапката на бременост 

Во 9 студии се испитувал ефектот на оралниот внес на антиоксиданти врз 

стапката на бременост (Табела 8). Генерално, значително повисока стапка на 

бременост има кај третираните групи во споредба со контролната: 24% (92/389) 

наспроти 5% (15/317).  

 

  



 
 

Табела 8. Влијанието на антиоксидантите врз стапката на бременост кај одредени 
студии 

студија антиоксидант бременост 

третирани пациенти плацебо 

Suleiman et al. (1996) Vit. Е 21% (11/52)  0% (0/35) 
Omu et al. (1998) ZnSO4 22% (11/49) 4% (2/48) 
Scott et al. (1998) Se, Vit.A, C и Е 11% (5/46) 0% (0/18) 
Lenzi et al. (2004) Carnitine 13% (4/30) 0% (0/26) 
Cavallini et al. (2004) Acetyl L-carnitine и 

Carnitine 

22% (22/101) 2% (2/118) 

Balercia et al. (2005) L-Carnitine и 

Аcetyl L-Сarnitine 

20% (9/44) 20% (3/15) 

Comhaire et al. 
(2005) 

Astaxantin 55% (6/11) 11% (2/19) 

Galatioto et al. (2008) Vit. A, C и Е, Zn и  
N-acetyl cysteine 

5% (1/20) 0% (0/22) 

Tremellen et al. 
(2007) 

Menevit 64% (23/36) 38% (6/16) 

 

 

4.4.Влијание на одредени антиоксиданти врз карактеристиките на 

сперматозоидите 

Во анализираните студии, антиоксидантите биле употребени како единечна 

терапија или во комбинација со други антиоксиданти.  

· Витамин Ц 

Самостојна употреба: Витаминот Ц не е евалуиран како антиоксидант кој се 

применувал самостојно во која било од 17-те студии вклучени во овој преглед и затоа 

неговата ефикасност како единствен орален антиоксидативен агенс кај неплодни мажи 

е непознат. 

Комбинирана употреба: Витамин Ц во комбинација со други антиоксиданти се 

користел во шест студии. Мотилитетот на сперматозоидите се подобрил во две од пет 

студии (40%), концентрација на сперматозоиди во една од петте студии (20%) и 

индексот на фрагментација на сперматозоидите се намалил во две од двете студии. 

Mорфологијата на сперматозоидите не се подобрила во ниту една од петте студии во 

кои се анализирала. Стапката на бременост по ICSI била значително подобрена кај 

третираната група во една студија (p=0,046) [127,135,154,157-159]. 

Во нашето истражување, витаминот Ц користен е во две комбинации, заедно со 

други антиоксиданти. Во двете комбинации е во доза од 1000 mg. Двете комбинации, 

најголемо подобрување имале врз ДНК фрагментацијата (исто како и во студиите кои 

се анализирани).  



 
 

· Витамин Е 

Самостојна употреба: Витаминот Е е проучуван како самостоен антиоксидант 

во една студија во дневна доза од 300 mg за 26 недели. Во оваа студија имало 

подобрување и на подвижноста на сперматозоидите и во стапката на бременост. 

Комбинирана употреба: Витамин Е се користел во комбинација со други 

антиоксиданти во седум студии. Спермалната подвижност се подобрила во три од 

шест студии (50%), концентрацијата на сперматозоидите се подобрила во една од 

шесте студии (17%) и индексот на ДНК фрагментација на сперматозоиди во две од 

двете студии. 

Морфологијата на сперматозоидите не се подобрила во ниту една од петте 

студии каде овој параметар бил разгледуван. Стапката на бременост била повисока 

само во една од четирите студии каде што била разгледувана [92,127,135,154,156-159]. 

Во нашето истражување, витаминот Е користен е од страна на сите пациенти, 

но во комбинации со други антиоксиданти и во различна доза. Во поголеми дози е 

користен во две од петте комбинации, и тоа во 420 mg и 500 mg. Двете комбинации 

најдобри резултати покажале во подобрување на ДНК фрагментацијата (тоа се истите 

комбинации со витамин Ц). Исто е и во анализираните студии – и таму се работи за 

истата комбинирана терапија со витамин Ц и Е и и кај нив најголемо подобрување има 

кај ДНК фрагментацијата.  

· Цинк 

Самостојна употреба: Цинк сулфатот е проучуван како самостоен антиоксидант 

во три студии. Мотилитетот се подобрил во две студии, концентрацијата се подобрила 

во две студии, а морфологијата не се подобрила во ниту една од трите студии. Стапката 

на бременост се подобрила во единствената студија каде што била испитувана. 

Комбинирана употреба: Цинк сулфатот се користел во комбинација со други 

антиоксиданти во четири студии. Мотилитетот се подобрил во една од трите студии, 

концентрацијата се подобрила во две од три студии, но морфологијата не се подобрила 

во ниту една од трите студии. Стапката на бременост се подобрила во една од двете 

студии [127,131,155,157,158].  

Во нашата студија цинк се користел во сите комбинации, па не можеме да 

зборуваме за неговото влијание врз одреден параметар. Единствено, поголема била 

количината на цинк кај комбинацијата на антиоксиданти кај која инало најголемо 

подобрување на ДНК фрагментацијата. 

· Селен 



 
 

Самостојна употреба: Селенот се користел како самостоен антиоксидант во 

само една студија, во која се забележало подобрување во сите три варијабли на 

спермата: концентрација, подвижност и морфологија. 

Комбинирана употреба: Селенот се користиел во комбинација со други 

антиоксиданти во четири студии. Спермалната подвижност била подобрена во три од 

три студии, концентрацијата се подобрила кај една од три студии, морфологијата во 

една од двете студии и стапката на бременост се зголемила во една од двете студии 

[134,154,156,158]. 

Во нашата студија селен не е користен. 

· Фолна киселина 

Самостојна употреба: Фолната киселина е проучувана како самостоен 

антиоксидант во една студија (во дневна доза од 5 mg за 26 недели). Оваа студија 

покажала подобрување во концентрацијата на сперматозоидите, но не и во 

подвижноста или морфологијата. 

Комбинирана употреба: Фолната киселина се користи во комбинација со други 

антиоксиданти во две студии. Во една студија била подобрена само концентрацијата 

на сперматозоиди, но не и мотилитетот или морфологијата, а стапката на бременост 

по третман на асистирана концепција бил значително подобрен во една студија 

[155,158]. 

Во нашата студија фолна киселина е употребувана во 4 комбинации на 

антиоксиданти. Затоа не може да кажеме за нејзиното влијание врз параметрите на 

сперматозоидите.  

· Карнитин 

Самостојна употреба: во четири студии се користеле L-карнитин и ацетил L-

карнитин како самостојни антиоксиданти. Мотилитетот на сперматозоидите се 

подобрил во три од четирите студии, концентрацијата во една и морфологијата во една. 

Стапката на бременост се зголемила во две од три студии [111,151-153]. 

· Астаксантин  

Астаксантинот како самостоен антиоксидант се користел само во една студија 

[100]. Подобрена е само на стапката на бременост, а ниту една од трите главни 

спермални параметри не покажале подобрување по третманот. 

Во нашата студија астаксантинот се користел во 3 комбинации. Трите 

комбинации дале најдобро подобрување на ДНК фрагментацијата. Другите параметри 

не се значително подобрени со овие комбинации. 



 
 

· N-ацетил цистеин 

Самостјна употреба: N-ацетил цистеин се користел во две студии како 

самостоен антиоксидант, и тоа во доза од 600 mg дневно во тек на 26 недели и 600 mg 

дневно за 13 недели. Спермалната подвижност се подобрила во двете студии, а 

концентрацијата и морфологијата се подобриле само во една студија. 

Комбинирана употреба: N-ацетил цистеин се користел во комбинација со други 

антиоксиданти во две студии. Спермалниот мотилитет се подобрил во една студија, 

концентрацијата се подобрила во двете студии, а морфологијата само во една студија. 

Подолготрајната употреба дала подобри резултати. Стапката на бременост не 

покажала подобрување [79,134,157]. 

Во нашата студија N-ацетил цистеин во комбинација со други антиоксиданти 

се користел во 4 комбинации во доза од 250 mg. Не можеме да зборуваме за неговото 

влијание врз параметрите на сперматозоидите.  

  



 
 

 

5. ЗАКЛУЧОК  

Во овој труд, целта беше да ги идентификуваме ефектите од употребата на 

орални антиоксиданти врз подобрувањето на одредени карактеристики на 

сперматозоидите. Врз основа на анализата на карактеристиките на сперматозоидите 

пред третман и по 3-месечна примена на орални антиоксиданти од страна на 

пациентите, заклучивме дека тој третман треба да се примени кај машки 

инфертилитет. Добиените резултати од истражувањето покажуваат дека третманот со 

орални антиоксиданти го подобрува машкиот фертилитет. Тоа подобрување е 

согледано преку подобрување на одредени параметри на сперматозоидите. 

Антиоксидантите и микронутриентите се употребуваат за заштита на сперматозоата 

од хиперпродукција на оксидативен стрес кој доведува до оштетување на функцијата 

на спермата, како и оштетување на спермалната ДНК, што доведува до неможност за 

концепција. Оралните антиоксиданти најголемо позитивно влијание имаат врз 

намалувањето на ДНК фрагментацијата и зголемувањето на подвижноста на 

сперматозоидите (и врз прогресивната и врз вкупната подвижност), а помало е 

влијанието врз концентрацијата и морфологијата. 

Најголемо намалување на ДНК фрагментација имало при третман со 

комбинирана терапија од антиоксиданти каде биле вклучени астаксантин, витамин Ц 

и витамин Е.  

Подвижноста на сперматозоидите е подобрена со комбинација од N-ацетил-

цистеин, цинк и препарат со ензим липаза од пчелини производи, а во студиите кои ги 

анализиравме и со L-карнитин (како самостоен антиоксидант) и со селен (и како 

самостоен и во комбинација со витамини А, Ц и Е или со N-ацетил-цистеин). 

Врз концентрацијата најголемо влијание имаат N-ацетил-цистеинот, цинкот и  

фолната киселина (во комбинација) и селенот (применет самостојно). 

Морфологијата е подобрена со употреба на N-ацетил-цистеин и селен.       

Употребата на селен покажала подобрување на концентрацијата, подвижноста 

и морфологијата на сперматозоидите во студиите кои ги анализиравме. 

Иако со малиот број на пациенти кај кои е одредувана вредност на sORP во 

спермата, не можеме дирекно да го докажеме влијанието на антиоксидантите врз 

намалување на ROS, тоа се покажува со генералното подобрување на спермалните 

карактеристики по примена на орални антиоксиданти.  

Со тоа делумно се потврдува општата хипотеза на ова истражување, односно 



 
 

употребата на антиоксиданти го подобрува квалитетот на сперматозоидите, а помалку 

влијае врз квантитетот, односно врз концентрацијата на сперматозоиди. 

Посебните хипотези се потврдуваат, што значи: 

- Одреден тип на антиоксиданти најдобро делува на одредена 

карактеристика на сперматозоидите. 

- Одреден тип на антиоксиданти го намалува нивото на ROS, што 

придонесува за подобри карактерисики на сперматозоидите.  

Врз основа на овие заклучоци, потребно е да се направат поголеми 

контролирани студии, со поголем број на анализирани примероци. Третманот на 

машкиот инфертилитет треба да биде индивидуализиран, бидејќи секој антиоксидант 

и секоја комбинација на антиоксиданти не влијаат еднакво врз подобрување на секоја 

карактеристика на сперматозидите. Во иднина, би требало повеќе да се испитува 

ефектот на стандардизирани дози на специфични орални антиоксиданти при спонтана 

и при асистирана концепција за да се разјасни дали и како треба да се препорачуваат 

антиоксидантите. Императив е овие студии да применуваат строги критериуми за 

вклучување и исклучување и стандардизирана методологија за да се помогне да се 

разбере дали и кај која специфична група на мажи со инфертилитет е поверојатно дека 

ќе има корист од антиоксидантниот третман. 

Генерално, начинот на живот и изборот на храна може да помогнат да се намали 

инфертилитетот кај мажите. Меѓутоа, третманот треба да биде индивидуален и со 

секој поединец да работи мултидисциплинарен тим, во кој покрај другите стручни 

лица, ќе има и нутриционист.  
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