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ABSTRACT
Oxidative stress (OS) occurs when the production of reactive oxygen species (ROS)
exceeds the bodies’ own natural antioxidant defenses, which can result in cellular damage. OS
is a great concern due to the potential harmful effect of ROS on sperm number, motility, quality
and function. The aim of this study is to review the strategies for OS prevention. The modifying
life-style habits, usage of antioxidants and prevention of iatrogenic oxidative damage can be
applied.
Modifying life-style habits includes stop smoking and avoiding excessive exposure to
environmental pollution in working and living conditions.
Two types of antioxidants are used for defense against OS. Prevention antioxidants
include metal chelators: transferrin, lactoferrin, and ceruloplasmin, which control lipid
peroxidation; DL-penicillamine, 2,3-dimercaptopropan-1 sulphonate and meso-2,3-dimercaptosuccinimic acid enhance the sperm quality during assisted reproductive technique. Scavenger
antioxidants include some dietary antioxidants – vitamin C, vitamin E – chain braking
antioxidants, selenium, carotenoids, glutathione, coenzyme Q-10, Zn and Co, α-lipoic acid.
The use of specific sperm preparation techniques like migration-segmentation, density
centrifugation gradient and glass-wool filtration greatly reduce the OS associated with sperm
handling and cryopreservation. Adding some antioxidants to the culture media neutralizes ROS
and improves spermoocyte fusion.
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Увод
През последните десетилетия нараства броят на мъжете, които имат проблем с
оплождането на партньорката си дори и когато фертилния им статус според рутинните
изследвания на спермата е нормален. Тези случаи се класифицират като идиопатично
безплодие (8). Един на всеки 20 мъже в световен мащаб е засегнат от безплодие (21).
Предполага се, че при 30-80% от случаите уврежданията от активни форми на кислорода
(ROS) са причина за това (15, 29).
ROS, включващи кислородните йони, свободните радикали и пероксидите, могат да
причинят стерилитет по два основни механизма: увреждане на сперматозоидната мембрана,
която намалява подвижността им и способността им за сливане с яйцеклетката и директно
увреждане спермената ДНК, компроментирайки бащиния ДНК- материал за ембриона (26).
Целта на настоящето проучване е систематизиране на основните стратегии за
редуциране на OS върху сперматозоидите и с това повишаване на оплодителната им
способност.
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Източници на ROS
В еякулата има два основни източника на свободни радикали: левкоцитите
(неутрофили) и сперматозоидите. Левкоцитите са доминиращи в производството на ROS –
те произвеждат 1000 пъти повече реактивни остатъци от сперматозоидите. Тъй като
производството на ROS е един от главните механизми, чрез които неутрофилите разрушават
патогените, не е учудващо, че спермените неутрофили могат да причинят оксидативен стрес
(4). Все пак връзката между наличието на спермени левкоцити в еякулата и мъжкото
оксидативно безплодие не е напълно изяснена (2).
Способността на сперматозоидите да произвеждат ROS е свързана със степента им на
зрялост. Незрялата сперма се характеризира с остатъци от цитоплазма в средната част богати
на ензима глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа, който контролира нивото на глюкозния ток и
вътреклетъчната продукция на β-никотинамид-аденин- динуклеотид-фосфат (NADPH) чрез
хексозен монофосфатен шънт. NADPH се използва като гориво за производство на ROS от
NADPH-оксидазата в мембраната на сперматозоида (12, 15). В резултат тератозооспермените
сперматозоиди произвеждат повишено количество ROS в сравнение с морфологично
нормалната сперма.
Причина за повишеното ниво на ROS могат да бъдат: увреждания на гръбначния стълб,
варикоцеле, левкоцитоспермия, инфекции на пикочо-половия тракт, фактори на околната
среда, ятрогенни фактори (4).
Стратегии за предпазване от OS
• Промяна на начина наживот
Пушенето повишава оксидативния стрес в семенната плазма, затова на пациентите се
препоръчва отказване от този вреден навик. Изключително важно е също избягване на
прекомерното излагане на замърсявания на работното място и в битови условия, тъй като се
увеличава увреждането от OS.
• Антиоксидантите са основната защита срещу увреждания предизвикани от OS.
Различават се предпазни и очистващи антиоксиданти.
Предпазните (протективни) антиоксиданти блокират формирането на нови ROS.
Метални йони (Fe) могат да генерират високо реактивни хидроксилни радикали (.ОН), които
предизвикват липидна пероксидация.
Металните хелатори – трансферин, лактоферин и церулоплазмин – контролират
липидната пероксидация в спермалната плазмена мембрана, запазвайки целостта й (23).
Други метални хелатори като етилен диамин тетраоцетна киселина, 1,10-фенантролин и
невкопроин намаляват увреждането на спермената ДНК при риби (7) . In vitro
суплементацията с метални хелатори като DL-пенициламин, 2,3-димеркаптопропан-1
сулфонат и мезо-2,3-димеркапто-секциниламинна киселина подобряват качеството на
спермата по време на асистираните репродуктивни техники (4).
Почистващите (скавенджиращи) антиоксиданти премахват ROS, които вече са
произведени.
Хранителните антиоксиданти – плодове, зеленчуци и различни хранителни добавки са
потенциален източник за антиоксиданти.
Vit. C е представен в екстрацелуларната течност. Той неутрализира хидроксилните,
супероксидните и хидроген пероксидни радикали и предпазва от спермена аглутинация (3).
Допълнително вит.С помага за рециклирането на вит.Е (22). Препоръчват се 60 mg дневно
Vit. C и 50-800 mg дневно Vit. E. Вит.С се намира в редуцирано състояние в семенната
плазма на безплодни мъже (17) и повишава броя на сперматозоидите при дневен прием 2001000 mg (9).
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Vit. E е представен в клетъчната мембрана. Той неутрализира Н2О 2 и така предпазва
плазмената мембрана от липидна пероксидация. В дневна доза 600 mg той подобрява
сперматозоидните функции оценявани по зона-свързващия тест (27).
Селенът е задължителен компонент за синтезата на глутатион пероксидазата.
Каротиноиди и селен в синергизъм с Vit. E са в препоръчителна доза 1000 до 70 микрограма
респективно (5).
Каротиноидите като β-каротин и ликопен са важни компоненти на антиоксидантната
защита (12). β-каротините предпазват плазмената мембрана от липидната пероксидация.
Ликопенът се намира в изобилие в доматите (1). Той е 2 пъти по-мощен от β-каротина и 10
пъти по-мощен от вит. Е в очистване на свободния О2 и инхибирането на липидната
пероксидация в серумната плазма (10).
Глутатионът е най-широко разпространеният антиоксидант в човешкото тяло.
Глутатионовата терапия значително повишава мотилитета на сперматозоидите у безплодни
мъже след двумесечно прилагане в доза 600 mg мускулно (4).
Коензим Q-10 (CoQ-10) се открива в средната част на сперматозоида, рециклира вит. Е
и предпазва от прооксидантната му активност. Свързан е с продукцията на енергия. CoQ-10
намалява продукцията на Н2О 2 в семенната течност и семенната плазма. Приложен в доза
50µМ CoQ-10 значително повишава мотилитета, а в доза 60 µМ при in vitro суплементация
повишава нивото на оплождане (16, 24).
Zn и Cu са метали, които са ко-фактори за изграждането на супероксидната дисмутаза
– ключов ензимен антиоксидант. Средният дневен прием в САЩ е 12.3 mg Zn и 900 µg Co.
При предозиране тези метали могат да доведат до образуване на ROS (20).
α- липоева киселина претърпява редукция и образува дихидролипоева киселина, която
регенерира други антиоксиданти като вит.С и Е и редуцира глутатиона чрез редукционни
цикли (6).
Карнитините са хранителни антиоксиданти, които намаляват ROS чрез изхвърляне на
излишния интрацелуларен токсин ацетил коензим А, който е отговорен за митохондриалната
продукция на ROS. Те подобряват спермалния мотилитет (3,28).
• Предпазване от ятрогенния OS
Техниките за изолиране на сперматозоиди като миграция-сегментация, високочестотно
центрифугиране и филтриране през стъкло и вълна значително намаляват нивата на ROS
чрез премахване на левкоцитите (4).
In vitro суплементацията използвана при подготвяне на спермата и асистираната
репродукция, предпазват сперматозоидите от ROS. Добавянето на антиоксиданти в
културалната среда неутрализира ROS, продуцирани от левкоцитите и незрелите
сперматозоиди и подобрява спермалното сливане (14). Глутатионът и хипотаурина
предпазват сперматозоидите от оксидативното увреждане причинено от Н2О 2 (11).
Пентоксифилинът – дериват на метилксантина - инхибира фосфодиестеразата. Той има
положителен ефект върху подвижността и акрозомната реакция и редуцира супероксидния
анионен радикал (О 2._) произвеждан от човешките сперматозоиди (2). N-ацетил- L-цистеин –
прекурсор на глутатиона – редуцира ROS, както и ROS- индуцираното увреждане на ДНК
(4).
В заключение, промяната в начина на живот, предпазването от ятрогенния OS и
прецизното използване на антиоксиданти, включително и при in vitro процедурите, може да
даде нови насоки в борбата с мъжкия стерилитет.
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