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ВЪВЕДЕНИЕ

Инфертилитетът при човека е един от основните проблеми на съвремието
ни. В световен мащаб и според СЗО около 50-80 мил. двойки имат
репродуктивни проблеми или 10% - 15%. През последните години в България,
повече от 270 000 семейства са с нарушения в репродуктивното си здраве и са
потърсили помощта на специалисти в областта. Тази негативна статистика в
съчетание с отрицателния естествен прираст на населението превръща
борбата с безплодието в един от най-важните за разрешаване проблеми на
съвременното ни общество. Приблизително половината от нарушенията на
бездетните двойки са в резултат на мъжкото безплодие - т. нар. „мъжки фактор“
(Yu Х. et al., 2015). За съжаление в последните години мъжкият инфертилитет
е с все по-нарастваща значимост.
Проучвания сочат, че в основата на този глобален проблем е влошаването
на качеството на спермата под влияние на различни биологични и екологични
фактори, като се търсят начини за разшифроване на механизмите, които са в
основата на тези асоциации. Аномалиите в анатомията на репродуктивните
органи, претърпените травми, удари или усуквания на тестисите, обструкцията
на еякулаторните пътища, генетични фактори и такива нарушаващи хода на
сперматогенезата и функциите на гаметите, хормоналният дисбаланс,
инфекциозните заболявания или сексуалната дисфункция може да са причини
за постоянно или временно увреждане на репродуктивните функции на
съвременния мъж. Рискови за мъжкото безплодие се приемат и редица
фактори на околната среда, особености в начина на живот, както и наличието
на вредни навици, като употребата на алкохол, цигари, андрогенни анаболни
стероиди, различни медикаменти, професионални вредности и социалнопсихо-поведенчески аспекти (включително и стрес) (Brezina P.R., et al., 2012; Yu
Х. et al., 2015).
Varicocele се поставя на първо или водещо място сред факторите, които
повлияват върху отклоненията в семенните показатели на мъжа и с директната
изява на инфертилитет. Това е често срещано заболяване сред общото
население на мъжете, което обхваща 15 % от тях в репродуктивна възраст, като
при първично безплодие стига до 35%, а при мъжете с вторично безплодие –
80%. Varicocele, от латински „varix” (дилатирана, разширена вена) и гръцки
„kele” (тумор), представлява анормална дилатация на вените на plexus
pampiniformis (Shiraishi K. et al., 2012). Тази често срещана патология при мъжа,
с изяснена клинична картина, диагностика и лечение намира своето място при
дискутиране проблема за мъжкият инфертилитет – факт, по безспорен начин
доказан и описан в специализираната литература. Въпреки дългогодишните
изследвания, дискусионни са все още механизмите, чрез които Varicocele сe
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явява причина за потискане на сперматогенезата и влошаване на мъжката
плодовитост. Точните причини, начинът по който заболяването се отразява на
тестисите, качеството на спермата и в крайна сметка репродуктивната
способност не са напълно изяснени. Във връзка с това оптималните начини и
подходи за лечение на Varicocele са тема на постоянен дебат.
През последните години на съвремието ни все повече се търсят комплексни
подходи за решаването на дискутабилни въпроси относно лечението на
Varicocele и ефекта от него, които да осигурят трайно повишаване на
качеството на спермата и мъжката фертилност. Хирургичният подход на
лечение чрез хирургическа интервенция (варикоцелектомия) (VCT) е най-често
срещаният по настоящем (Li F. et al.2012). Въпреки, че хирургичното
възстановяване на заболяването води до подобрена сперматогенеза при 70%
от пациентите, процентът на спонтанна бременност е едва около 30% след
възстановяване на Varicocele без други лечения (Ficarra V. et al., 2012). Все
повече се появяват противоречиви данни, както и липсата на комплекс от
доказателства дали лечението на тази патология само с операция при
инфертилни мъже може да подобри достатъчно мъжката фертилност, оттам и
степента на спонтанна бременност. Във връзка с това важен момент в подхода
за лечение на Varicocele е допълнителното включване на медицинска терапия
с прилагане на микроелементи и антиоксиданти при мъже подложени на
хирургично лечение. Все по-често за лечение се прилагат хранителни добавки
с различен състав и количество, като се търси оптималния вариант, който да
повлиява най-ефективно върху сперматогенезата, без странични ефекти и
нивото на фертилност.
За разрешаването на този дискутабилен въпрос и във връзка с голямото
разпространение на Varicocele и неудовлетворителните резултати от
хирургичното му лечение, решихме да приложим комплексен подход. Да
оценим ефектът от допълнителна терапия, като съвместно приложим
хранителна добавка РАРА® (включваща девет микронутриенти) след VCT на
пациенти с доказан инфертилитет и отклонения от спермалните си показатели.
Да проучим дали едновременното лечение с тази сравнително нова и слабо
проучена хранителна добавка може да повлияе върху качеството на спермата
и да подобри резултата от VCT. Заедно с това да установим и ефектът от
приложеното лечение, като имаме предвид и влиянието на допълнителни
рискови фактори - вредна професионална среда и вредни навици –
тютюнопушене, както и възрастта и установената диагнозата при таргетните
групи пациенти. Хирургичната съдова патология Varicocele, както и мъжкият
инфертилитет представляват глобален проблем с все по нарастваща
значимост, затова търсенето на различни подходи по отношение лечението им
се оказват практически неоценими за работата на специалистите по
репродуктивно здраве и ин-витро клиниките.

6

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Оценка и анализ на динамиката в спермалните показатели при мъже с
клинично изявено Varicocele и инфертилитет след варикоцелектомия и
лечение с хранителна добавка
За реализиране на поставената цел подходихме към решаване на следните
задачи:
1. Проучване и анализиране на динамиката при конвенционалните
спермални показатели (СК, ПП и СМ) и тези от функционалните анализи
(В, АС, ТБ, ХрА3, АО, НВА и SOD) при инфертилни мъже с Varicocele gr.
II и III, лекувани с варикоцелектомия и в комбинация с хранителна
добавка РАРА®.
2. Проучване настъпилите промени при проследените спермални
показатели спрямо възрастта на инфертилни мъже с Varicocele gr. II и III,
лекувани с варикоцелектомия и в комбинация прием на хранителна
добавка РАРА®.
3. Динамика при проследените спермални показатели спрямо
диагнозата на изследваните инфертилни мъже с Varicocele gr. II и III,
лекувани с варикоцелектомия и с комбинация от варикоцелектомия и
прием на хранителна добавка РАРА®.
4. Установяване на ефекта от лечението при проследените
спермални показатели спрямо екзогенна професионална експозиция на
изследваните инфертилни мъже с Varicocele gr. II и III лекувани с
варикоцелектомия и в комбинация с прием на хранителна добавка
РАРА®.
5. Определяне ефекта от лечението при проследените спермални
показатели спрямо начин на живот - тютюнопушене при изследваните
инфертилни мъже с Varicocele II и III gr, лекувани с варикоцелектомия и в
комбинация с прием на хранителна добавка РАРА®.
6. Разработване на софтуерна програма за отчитате резултатите от
тестовете с флуорохромите Акридин oранж и Хромомицин А3.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
3.1.
Материал
3.1.1. Пациенти включени в настоящото изследване
При разработването на настоящия дисертационен труд бяха изследвани и
проспективно проучени общо 119 пациента, от които 94 (средна възраст
31.19±4.2 г.) са със диагностицирано съдово заболяване Varicocele II и III gr. и
са насрочени за варикоцелектомия и 25 пациента с доказан инфертилитет
(средна възраст 32.64±4.18 г.) и приемали плацебо капсули за три месеца.
Всички пациенти бяха подбирани от амбулаторния контингент на УМБАЛ „
Свети Георги“ ЕАД, Пловдив, АГ клиника „Торакс” – Пловдив, Медицински Център
за репродуктивно здраве „Ню Лайф”, както и УСБАЛАГ “Селена“ – Пловдив.
Включените пациенти са подписали писмено информирано съгласие за
допълнителни спермални изследвания с научна цел спрямо изискванията на
настоящото законодателство и реда на Наредба № 11 от 17 ноември 2011 за
предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не
са използвани за създаване на потомство, на научни, учебни и лечебни
заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и лечебни цели,
одобрена от „Изпълнителна Агенция по Трансплантации“ .
Разработвания дисертационен труд има разрешително за работа от
Комисия по научна етика към Медицински Университет Пловдив
№Р2901/16.11.2018 г. След извършване на спермален анализ пациенти с
нормални стойности, азооспермия и с Varicocele Gr. I степен бяха изключвани
от изследването. Включените в изследването пациентите не са приемали
медикаменти поне един месец преди началото на изследването, както и са
били диагностицирани с най-малко две отклонения от референтните стойности
от проведения спермален анализ.
3.1.2. Диагностициране на клиничните стадии на Varicocele
Андрологичната диагноза на заболяването бе поставена чрез снемане на
анамнеза и локален андрологичен статус на пациента, чрез попълването на
анкетна карта.
Анамнезата на пациента включва определена информация за възраст,
семейно положение, брой бракове, деца, безплоден брак при една година без
бременност, травми, извършени операции, преболедувани инфекциозни
заболявания, болеси предавани по полов път, лечение до момента, резултати,
условия на работа, особености на професията, вредни навици –
тютюнопушене, алкохол, медикаменти и др.
Андрологичен статус бе извършван чрез обективно физикално изследване
посредством оглед на общото състояние на пациента (Фигура 1). След
определяне на формата, големината и консистенцията на скротума, тестисите,
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епидидимите, простата, както и семенната връв (funiculus spermaticus) бе
извършена и палпация на мъжките гениталии. Физикалният метод бе
извършван чрез Valsalva maneuver.
Степента на клиничния стадии беше определен според класификацията
на Cornud F. et al., (1999). Авторите разделят патологията на три степени: gr. I
– патологично разширени вени се констатират единствено в право положение
след повишаване на интраабдоминалното налягане (метода на Valsalva); gr. II
- вените не се визуализират и се палпират само в право положение без
промяна в големината на тестиса; gr. III - разширените вени се виждат и
палпират в право положение, често съчетани с промени в големината на
тестиса ипсилатерално (хипотрофия или атрофия на тестиса).
За окончателно уточняване и потвърждаване на клиничните стадии на
Varicocele бешe използвана и ултразвукова диагностика на скротума с
прилагането на конвенционална и colour doppler ехорафия.
3.1.3. Варикоцелектомия. Показания и оперативна техника
В настоящото изследване бяха включени пациенти диагностицирани с
Varicocele Gr. II и Gr. III и планувани за VCT и с доказано намален а фертилност.
Мъжкият инфертилитет беше установяван чрез спермален анализ, като се
включваха пациенти с повече от една промяна в референтните стойности на
спермалните показатели.
Като основен метод на избор за оперативната интервенция беше
приложен методът на Ivanissevich – висока ретроперитонеална лигатура на
тестикуларната вена над нивото на ингивнален отвор.
3.1.4. Таргетни групи включени в изследването
Разпределението по брой пациенти спрямо степента и локализацията на
заболяването е представено на таблица 1. Пациентите диагностицирани с
Varicocele Gr. II и Gr. III, на които бе извършена VCT разделихме на две групи:
Първа таргетна група пациенти – състои се от 48 мъже (средна възраст
30.27±4.45 г.), които са лекувани от патологията само чрез VCT. Всички
спермални анализи бяха извършени непосредствено преди операцията и три
месеца след това. В Таблица 2 са представени брой и процент на пациентите
по степен и локализация на патологията.
Втора таргетна група пациенти - включваше 46 мъже (средна възраст
29,89±4,2 г.), които са лекувани от патологията чрез комбиниране от VCT и
перорален прием на хранителна добавка РАРА® в продължение на три месеца
веднага сред проведената операционна интервенция. Всички спермални
анализи бяха извършени преди и три месеца след комбинираното лечение. В
Таблица 3 са представени брой и процент на пациентите по степен и
локализация на патологията.
Трета група пациенти – включваше 25 пациента (средна възраст 29.97 ±
1.39 г.) с доказана намалена фертилност и инфертилитет, които приемаха
плацебо капсули за три месеца като съдържат малко нишесте и захар.
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Анализите направихме преди и три месеца след приема на плацебо капсулите.
В Таблица 4 са представени брой и процент на пациентите от трета таргетна
група по диагноза.
Таблица 1. Брой пациенти диагностицирани с Varicocele спрямо степен и
локализация.

Заболяване
Varicocele
Varicocele Gr. II
Varicocele Gr. III
Varicocele sin.
Varicocele dex.
Varicocele bill.
Контролна група

Брой (n)
94
82
12
73
7
14
25

%
100
87.24
12.76
77.65
7.46
14.89
100

Таблица 2. Брой пациенти от първа група, диагностицирани с Varicocele спрямо
степен и локализация.

Първа група пациенти
Varicocele Gr. II
Varicocele Gr. III
Общо
Varicocele sin.
Varicocele dex.
Varicocele bill.
Общо

n
43
5
48
38
4
6
48

%
89.58
10.42
100
79.17
8.33
12.5
100

Таблица 3. Брой пациенти от втора група, диагностицирани с Varicocele спрямо
степен и локализация.

Втора група пациенти
Varicocele Gr. II
Varicocele Gr. III
Общо
Varicocele sin.
Varicocele dex.
Varicocele bill.
Общо

n = 46
39
7
46
35
3
8
46

%
84.78
15.22
100
76.09
6.52
17.39
100

Таблица 4. Разпределение на пациенти от трета таргетна група по диагноза.

Трета група пациенти - диагноза
ОА
ОАТ
АТ
ОТ
Т
О
Общо

n = 25
11
5
5
2
1
1
25
10

%
44
20
20
8
4
4
100

Фигура 1. Физикално изследване на пациенти с Varicocele Gr. III. Ехография

За детайлно анализиране на резултатите и връзката им с допълнителни
параметри и някои екзогенни фактори пациентите от първа и втора таргентна
група бяха разделени по следните показатели: възраст, предоперативна
диагноза, професионална среда и вреден навик-тютюнопушене.
3.1.5. Характеристика на хранителна добавка “PAPA®”
Хранителна добавка РАРА® (Фигура 2) притежава немски сертификат за
качество от Bioheakth Intern. GmbH oт 18.07.2011, Продуктът в търговската
мрежа се разпространява като хранителна добавка PAPA®. Изследваната
хранителна добавка PAPA® сe предоставя от фирма Vital Concept ООД, София,
която има сертификат за разпространение. Съставът и концентрацията на
PAPA® са съобразени с препоръчителния дневен прием съгласно регламент
(ЕС) 1169/2011 и са представени в Таблица 5.
Перорално приемане на хранителна добавка РАРА®
На пациентите от втората група, веднага след оперативната интервенция
са дадени указания и препоръки за курса на прием. Пациентите, веднага сред
VCT приемаха перoрално хранителна добавка РАРА® в продължение на три
месеца с дневна доза от две капсули. В хода на терапията не беше
констатирана проява на странични нежелани ефекти. Участници, които не
спазваха препоръките относно приема на хранителната добавка РАРА® биваха
изключвани от клиничното изследване.
Таблица 5. Състав и количество на хранителна добавка „РАРА®“

Състав на хранителна добавка РАРА
L-carnitine
L-arginine
Коензим Q10
Витамин E
Фолиева киселина
Глутатион редуктаза
Селен
Таурин
Фруктоза
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®

Количество за две капсули
469 mg
280 mg
16,0 mg
112,8 mg alfa TE
800 µg
80 mg
26,4 µg
20 mg
50 mg

Фигура 2. Хранителна добавка РАРА®

3.2.
Методи
Изследването на спермалния материал при първата таргетна група
пациенти беше осъществявано преди и три месеца след VCT. При втората
таргетна група пациенти спермалните анализи бяха проведени преди
оперативната интервенция и три месеца след нея, като в този период, веднага
сред VCT, пациентите приемаха перорално хранителна добавка РАРА®. При
всички анализи са спазваха стриктно препоръките на СЗО за спермални
проучвания (WHO, 2010). В хода на научната разработка бяха изследвани и
анализирани стандартни физиологични, биохимични и морфологични
параметри при проведения спермален анализи. Бяха приложени и
допълнителни функционални тестове за виталност, зрялост, компактизация на
хроматина, ДНК фрагментация на сперматозоидите, прикрепителната
способност и нивото на активност на SOD. Анализите са проведени в УСБАЛАГ
“Селена“, хистологични лаборатории в МУ и ПУ гр. Пловдив.
3.2.1. Спермален анализ
За установяване репродуктивното състояние при мъжете беше проведен
спермален анализ, даващ информация за основни физикохимични и
морфологични данни относно състоянието на семенния материал.
В настоящото изследване спермалният анализ на еякулата беше
анализиран чрез използването на компютърно асистиран спермален
анализатор (CASA, Microptic, Spain). За избягване на софтуерни грешки, по
отношение правилното отчитане на спермалните показатели всички анализи
бяха проведени от един и същ високо специализиран клиничен специалист от
андрологичната лаборатория към УСБАЛАГ “Селена“ Пловдив. Всички
пациенти, които са включени в проучването бяха диагностицирани, чрез
проведения спермален анализ.
Събиране на биологичен материал. Макроскопски анализ на семенния
материал.
Пациентите включени в настоящото изследване бяха прилежно
инструктирани за спазване на всички изисквания при отделянето на семенната
течност. Еякулатът беше събиран и анализиран след мастурбация на пациентите
при полово въздържание 2-6 дни, като бяха спазени хигиенните норми и
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събирането на цялото количество еякулат при мастурбация. В момента на
вземане на пробата пациентите трябваше: да имат нормален здравен статус; да
не са приемали антибиотици, антипиретици през последните 10 дни; да не са
употребявали алкохол през последните 24-48 часа преди вземане на пробата.
Всяка проба беше отделяна и събирана в стерилен нецитотоксичен
пластмасов контейнер (с обем 125 ml) за клинични цели, на който задължително
се записват датата, инициалите на пациента, номер с който се завежда пациента
в лабораторията. Цялото количество еякулат трябваше да бъде отделяно в
контейнера, защото в първата фракция, заедно със секрета на простатната
жлеза, се отделят най-жизнеспособните сперматозоиди, а във втората фракция
на същинската еякулация основно със секрета на семенните мехучета се отделят
и останалите сперматозоиди. Взетата спермална проба се поставяше в инкубатор
при температура 37ºС с 5% СО2, за втечняване от 10-30 min.
Макроскопски, след фазата на втечняванe и в стерилен ламинарен бокс,
семенният материал беше анализиран за основни физиологични параметри
(обем на еякулата – измерен със стерилна спринцовка, вискозност, цвят,
желатинови конгломерати). Нормално, спермалата проба беше опалесцираща.
Необичайното оцветяване (в червено, кафеникаво или жълтеникаво)
предоставяше диагностична информация, свързана с настъпили (или налични)
отклонения или нарушения. При прозрачна проба се свързваше с азооспермия
или с много ниска концентрация на сперматозоиди в еякулата. Определяше се рН
с помощта на лакмусови ленти (с обхват 4.5-10).
Свежите спермални проби се анализираха в съответствие с критериите и
препоръките на СЗО за лабораторна андрологична работа (WHO laboratory
manual for the examination and processing of human semen – 5th edition, 2010), които
сме приели и в настоящото изследване.
3.2.2. Спермални показатели проучени в изследването
Спермална концентрация и подвижност на сперматозоидите
За определяне на концентрацията и подвижността на сперматозоидите се
използваше както ръчно, така и автоматично отчитане (чрез софтуер за
спермален анализ) в и с помощта на броителна камера MAKLER.
Отчитането на концентрацията и подвижността на сперматозоидите се
извършваше с помощта на компютърен спермален анализатор – CASA и
светлинен микроскоп Leica DM 750 BF 4 Obj, снабден с камера Basler Ace ACA78075GC, свързана към компютър и софтуерна програма, обработваща данните от
записа. Анализирането на спермалната концентрация и подвижност при всеки
пациент беше излършено от две броителни камери, като от всяка се отчитаха пет
различни полета.
Подвижността беше определяна в зависимост от скоростта и траекторията
на придвижване на сперматозоидите. В зависимост от това сперматозоидите се
разделяха в 4 категории на движение:
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А) – бързи прогресивни и линеарни движения, както и такива описващи
големи кръгови движения, със скорост равна на разстояние, съизмеримо с
половината от дължината на опашката или с 5 дължини на главата на
сперматозоида за 1 секунда;
В) – бавни постъпателни, прогресиращи движения и с ясно отчитана побавна скорост от А сперматозоидите;
С) – извършващи незначителни или хипокинетични и нетипични движения,
които са хаотични, описват спираловидни движения, осмици, или малки кръгове.
D) – акинетични (неподвижни) сперматозоиди.
Прогресивната подвижност се определяше от А+В в семенната проба, а
общата подвижност (мотелитет) се определяше А+В+С. В настоящото
изследване подложени на анализ са стойностите за прогресивна подвижност на
сперматазоидите.
Спермална морфология според стриктните критерии на ТайгърбъргКрюгер (Tygerberg-Kruger)
Морфологичната оценка на сперматозоидите беше осъществена в
съответствие със стриктните критерии от Tygerberg-Kruger (по СЗО, 2010).
Посредством приложеният метод на оцветяване се визуализираха отделните
части на сперматозоидите. При провеждане на спермалния анализ с помощта на
компютърен спермален анализатор се утановяваше и диагностицираше броят и
видът на анормалните сперматозоиди. Микроскопският анализ беше проведен
чрез светлинен микроскоп Leica DM 750 BF 4 Obj, под имерсионен обектив 1000x.
От всяко предметно стъкло се анализираха по 200 оцветени сперматозоиди
Фигура 3. В настоящото проучване беше отчетен броят и общия процент на
морфологичните отклонения на сперматозоидите без да се уточнява и определя
характера на отделните дефекти. Анализираните сперматозоиди бяха отчетени
като брой и процент на нормални спрямо установения общ брой клетки.
Морфологията беше нормална, когато процентът на преброените сперматозоиди
без дефекти превишава или е равен на референтния минимум (≥ 4%).

Normozoospermia

Asthenoteratozoospermia

Фигура 3. Морфология – индивидуално разпределение
на дефектите от CASA
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3.2.3. Допълнителни функционални спермални анализи
Тест за Виталност (В)
Оценката се извършваше чрез идентифициране на интактната клетъчна
мембрана, при липса на оцветяване от багрилото като са спазени препоръките
на СЗО. В резултат, увредените плазмени мембрани позволяват навлизане на
мембранно непроницаеми багрила. Предимството на теста е бързината и
лесната методология. Анализирани бяха по 200 сперматозоида от препарат,
като в последвствие беше изчислено процентното съотношение на виталните,
спрямо общият брой анализирани сперматозоиди. Спрямо референтните
стойности за норма, въведени от СЗО, при наличие на виталност над ≥58 %
резултатите се приемат за нормални. На Фигура 4 са представени
микрофотографии от пациенти в настоящото проучване.

Фигура 4. Тест за виталност на сперматозоиди. Розово-червено оцветените
сперматозоиди са авитални (мъртви), докато неоцветените са с интактни
мембрани (витални), (собствени микрофотографии)

3.2.4. Тестове за оценка на сперматозоидния хроматин
Цитохимични анализи:
Тест с анилиново синьо (АС)
Метод за визуализиране на спермалната хроматинова кондензация. В
основата на теста е откриването на лизинови остатъци чрез прилагането
багрилото АС. Отчита се излишъка от хистони богати на лизин и оставащи
свързани със спермалната ДНК структура. Те определят оцветяване на
клетките от багрилото до интензивно синьо. В зрелите сперматозоиди,
хистоните за заменени от протамини богати на аргинин/цистеин. Съдържайки
ниски нива на лизин клетките не показват интензивно синьо оцветяване от
използваното багрило АС. (Kim H. et al., 2013). Процентът на клетките с
анормалната хроматинова кондензация се изчисляваше като съотношението
на броя на тъмносини сперматозоиди върху общия брой изследвани клетки
(Kim H. et al., 2013). (Референтна стойност - ≥70% нормални сперматозоиди).
На фигура 5 са представени собствени микрофотографии от проведения
анализ включен в настоящото проучване, като бе използвана камера LEICA MC
170 HD.
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Фигура 5. Инкорпуриране на анилиново синьо в хроматиновата структура на
незрели сперматозоиди оцветени в тъмно синьо), (собствени микрофотографии)

Тест с толуидин блу (ТБ)
Толуидин блу е основно ядрено багрило използващо се при Толуидин блу
е основно ядрено багрило използващо се при метахроматично и
ортохроматично багрене на ядрения хроматин. Багрилото има висока
способност за инкорпориране в увредена хроматинова структура. Този метод
на анализ показва изменения в ДНК структурата и нарушения в пакетирането
на ядрения материал. Тестът е проведен според според протокола на (Kim еt
al., 2013). От всяка спермална проба се анализират 300 клетки, които са
избрани на случаен принцип от няколко видни полета от всеки препарат.
Класифицират се съответно: тъмно синьовиолетови клетки (с анормална
хроматинова структура); светло синьо оцветени клетки (с нормална
структурата на хроматина); две междинни форми: светло лилава и тъмно синя
(вероятно с по-малко увредена хроматинова структура) (Kim еt al., 2013).
Междинните вариации са изключвани при анализирането. Резултатите са
изчислявани спрямо процентното отношение от брой сперматозоиди с
нормална хроматинова структура разделен на общият брой анализирани
клетки. Референтна стойност - ≥70% нормални сперматозоиди. На Фигура 6 е
представена собствена микрофотография от проведения анализ, включен в
настоящото проучване, като бе използвана камера LEICA MC 170 HD.

Фигура 6. Оцветяване на човешки сперматозоиди с толуидин блу. Тъмносините
глави показват нарушена хроматинова структура, докато нормалните клетки са
неоцветените или слабо оцветените, об. 100х, (собствени микрофотографии)
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Флуоресцентни тестове
Често за характеризиране на показателите за мъжки фертилетет се
използват различни флуорохроми като индикатори на състоянието на ядрения
хроматин. Прилагани са разнообразни методики, които позволяват качествена
оценка на ДНК интегритета в сперматозоидните ядра. В настоящото
изследване са приложени тестовете с ХрА3 и теста с АО.
Тест с хромомицин А3 (ХрA3)
Тестът с ХрА3, проявява афинитет към слабо компактизирани
сперматозоиди,
чрез
индиректно
визуализиране
на
протаминната
недостатъчност в ДНК веригата. ХрA3 и протамините се свързват на еднакви
места в ДНК веригата. Оцветяването с ХрA3 идентифицира аномалии в
хроматинавата структура при компактизирането, тъй като е гуанин - цитозин
специфичен флуорохром и се конкурира с протамини свързани към ДНК (Nijs
M. et al., 2009). Анализът е проведен по протокал за работа (Azizollahi G. et al.,
2013). Високата ХрА3 флуоресценция е индикатор за ниски нива на
протаминизация в сперматозоидите. Анализираха се по 300 клетки от препарат
с флуоресцентен микроскоп LEICA DM 2000 LED при дължина на вълната 390490 нм. На фигура 7 са представени собствени микрофотографии от
проведения анализ.

Фигура 7. Тест с ХрA3 при сперматозоиди. Сперматозоидни глави светещи в
жълто са с анормална хроматинова структура (ХрA3+), докато при нормалното
разпределение клетките флуоресцират слабо в зелен цвят (ХрA3-), об. 100х

Тест с Акридин оранж (АО)
Тестът с АО е един от предпочитаните и успешно използвани за изследване
на чувствителността на спермалната ядрена ДНК към киселинно индуцирана
денатурация при количествено метахроматочно багрене. Флурохромното багрило
АО се вмъква в двойноверижната ДНК структура като мономер и се свързва с
едноверижни разкъсвания образувайки агрегати. Опитната постановка за
оцветяване е проведена по Erenpreiss J., et al. (2001). Сперматозоидните
клетъчни глави с нормален ДНК структура проявяват зелена флуоресценция.
Тези с намалена и денатурирана ДНК верига излъчват оранжево-червена
флуоресценция. За всеки пациент анализирахме най-малко по две намазки, като
от всяка изброихме по 300 клетки. Резултатите се изчисляват спрямо процентното
отношение от броят сперматозоиди с нормална хроматинова структура разделен
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върху общият брой анализирани клетки. Референтна стойност - ≥70% нормални
сперматозоиди. На фигура 8 са представени собствени микрофотографии от
включения в настоящото проучване анализ.

Фигура 8. ДНК увреждания при флуоресцентна експозиция с АО (зелени – нормални,
червени – с фрагментация на ДНК). ляво-об. х 40.; дясно- об. х 100,
(собствени микрофотографии)

3.2.5. Анализ за хиалуронан прикрепителна способност на
сперматозоидите. (НВА® тест)
Свързването на сперматозоидите с хиалуроновата киселина, като един от
основните компоненти на клетъчната мембрана, обграждаща кумулозноовоцитния комплекс (Dandekar et al., 1992), е показател за сперматозоиди с
окончателно преминала сперматогенеза и зрялост (Cayli et al., 2003; Huszar et
al., 2006). HBA® тестът позволява да бъдат идентифицирани най-добрите
сперматозоиди, именно тези, които са зрели - успешно завършили последните
етапи от сперматогенезата и придобили повърхностни рецептори за свързване
с хиалуроновата киселина; със запазена/неповредена/ ДНК, т.е. без ДНК
фрагментация; с добра морфология (структурно нормални); с ниска вероятност
за хромозомни анеуплоидии (нарушения); с нормална експресия на протеин
HspA2. (Scieglinska D. & Krawczyk Z., 2015). За извършване на HBA® теста са
следвани препоръките на фирмата производител (Biocoat. Inc. 211 Witmer Roat,
Horshasm, PA, 19044, USA) и фирмата разпространител в ЕС (ORIGIO, Wallace,
LifeGlobal and TPC Batch Certificates) (Фигура 9) За референтни стойности при
HBA теста се приемат резултати, при които се уставовиха ≥80% свързани
сперматозоиди.

Фигура 9. Тестова камера за анализ за свързване на сперматозоиди с
хиалуронова киселина НВА®
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3.2.6. ELISA анализ за активност на супероксид дисмутаза (SOD)
Супероксид дисмутазата заедно с каталаза и глутатион пероксидазата се
включват в първата линия защитни антиоксиданти. Действат чрез потискане
или предотвратяване образуването на реактивни кислородни видове (ROS) в
клетките. Те са много бързи при неутрализиране на всяка молекула с
потенциал да се превърне в свободен радикал, като дисмутират супероксидния
радикал, разграждат водородни пероксиди и хидропероксиди до безвредни
молекули (H2O2/алкохол и O2). Ензимният анализ е проведен чрез ELISA метод,
използвайки търговски китове (E-BC-K020), като се спазват строгите
препоръките на фирмата производител (Elabscience). За контрола се
използваше 20 μl дест. Н2О и 20 μl работен разтвор на ензима (Enzyme Stock
Salution + Enzyme Diluent в съотношение 1:10). Във всяка ямка се добавяше 200
μl субстратен разтвор (Buffer Solution + Substrate Solution в съотношение 200:1).
Инкубирането беше за 20 мин. при 37°С. След това се измерваше екстинкцията
чрез автоматичен ELISA рийдър, при дължина на вълната 450 nm. Активността
на SOD е представена в U/ml.
3.2.7. Совтуерна програма за оценка резултатите от тестове с
акридин оранж и хромомицин А3
Разработена беше софтуерна програма, която бе подготвена да улесни
отчитането на резултатите от проведените тестове с АО и ХрА3. Целта беше
да се изброят сперматозоидните глави, които светят в зелено, червено и
оранжево при теста с АО и сперматозоидните глави светещи в жълто и
несветещите клетки – в бледо зелено при теста с ХрА3. На фигура 10 са
представени микрофотографии показващи моменти от работата със
совтуерната програма. Програмата представя информацията бързо и с точност
над 90% от броя на различните по цвят сперматозоиди, като предоставя найточни данни в зависимост от качеството на снимката. По-ясните изображения
спомагат за по-точното преброяване, като артефактите не се отчитат.
Совтуерният програмен продукт има възможност да преброява различни
клетки с различни размери, цветове и форма.

Фигура 10. Работа със софтуерен програма „Роlaris“
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3.2.8. Статистически анализи
Статистически анализи са осъществени с помощта на софтуерния пакет
IBM SPSS, Statistics Ver. 19. Извършена беше дескриптивна статистика на
резултатите по всички спермални показатели, с която бяха определени мин.,
мах., средна стойност и стандартно отклонение. Разликите (зависимостите)
между сравняваните групи са анализирани чрез Paired-Samples T тest за
достоверни различия. Статистическата значимост е определена като р<0.05.
(за общия анализ, за анализите по групи и подгрупи). Проведен е корелационен
анализ, като е намерена корелационната зависимост между спермалните
показатели преди и след лечението.
Изчислена е общата процентна промяна на резултатите от спермалните
показатели и проведените тестове за таргентните групи пациенти включени,
както и при подгрупите. Изчислението е направено, като е приложена следната
формула: обща % промяна = ((Б/А)-1).100, където А – резултати преди
лечението, a Б – резултати след лечението
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СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Диагностициране и групиране на пациентите
Проследихме и анализирахме промяната в приложените спермални
анализи при пациентите от трите групи, съответно първа група пациенти преди
и три месеца след VCT, втора група пациенти преди и три месеца след VCT
заедно с три месечен перорален прием на хранителна добавка РАРА® и трета
група пациенти с инфертилитет преди и три месеца след прием на плацебо
капсули.
За да анализираме в детайли връзката на промените в спермалните
параметри и влиянието на други фактори разделихме пациентите от първа и
втора таргетна група допълнително на подгрупи според възраст, диагноза,
професионална среда и вреден навик – тютюнопушене. Броят на пациентите и
съответния процент от подгрупите от първа и втора групи са представени в
Таблици 6 и 7.
4.1. Резултати от проследените физикохимични параметри
Според резултатите от проследените физико-химични параметри можем
да обобщим, че не се установяват отклонения за цвят, мирис, консистенция на
семенната плазма. Обемът на еякулата при пациенти с Varicocele Gr. II – III е с
по-ниски стойности спрямо този при групата с инфертилитет.
4.2. Резултати от проведените спермални анализи при пациентите от
първа таргетна група
За пациентите включени в проучването към първа група – диагностицирани
с Varicocele II и III gr.и лекувани с VCT отчетохме стойностите на три спермални
показателя: СМ (млн/мл), ПП (A+Б) и СМ. Чрез спермален анализ, с помощта на
спермооанализатор проследихме динамиката в спермалните показатели
непосредствено преди и три месеца след извършената VCT. Проведен бе и тест
за В на сперматозоидите. При отделните пациенти проследените спермални
параметри показаха твърде голямо разнообразие и варираха в широки граници.
В Таблица 8 са представени резултатите от дескриптивната статистика,
корелацонен анализ и общата процентна промяна след лечението за
конвенционалните спермални показатели и за В. На Фигура 11, 12 и 13 са
показани средно статистическите данни за проследените спермални
показатели преди и три месеца след варикоцелектомия.
4.

21

Таблица 6. Брой и процент на подгрупите пациенти от първа таргетна група, лекувани
само с варикоцелектомия

Групи пациенти (n=48)
Според възраст:
А - 22 - 26 г.
В - 27 - 31 г.
С - 32 - 36 г.
D - 37 - 41 г.
Според диагноза:
А - олигоастенозооспермия (ОА)
В - астенотератозооспермия (АТ)
С - олигоастенотератозооспермия (ОАТ)
Според професионална среда:
А - шофьор, седнал, тежък физ. труд, леар, висока, ниска tоС
B - запрашеност, газ, бои лакове, пластмаси;
C - работа с метали, масла, заварчик;
D - без вредности
Според вреден навик – тютюнопушене:
А - не пуши
B - ½ к./ден
C - 1 к./ден
D - 2 к./ден

n

%

10
18
13
7

20.83
37.5
27.08
14.59

18
21
9

37.5
43.75
18.75

14
10
11
13

29.17
20.83
22.92
27.08

20
12
11
5

41.67
25.00
22.92
10.41

Таблица 7. Брой и процент на подгрупите пациенти от втора група – с
варикоцелектомия и с прием на хранителна добавка РАРА®.

Групи пациенти (n=46)
Според възраст:
А - 22 - 26 г.
В - 27 - 31 г.
С - 32 - 36 г.
D - 37 - 41 г.
Според диагноза:
А - олигоастенозооспермия (ОА)
В - астенотератозооспермия (АТ)
С - олигоастенотератозооспермия (ОАТ)
Според професионална среда:
А - шофьор, седнал, тежък физ. труд, леар, висока, ниска tоС
B - запрашеност, газ, бои, лакове, пластмаси
C - работа с метали, масла, заварчик
D - без вредности
Според вреден навик – тютюнопушене:
А - не пуши
B - ½ к./ден
C - 1 к./ден
D - 2 к./ден
22

n

%

13
16
14
3

28.26
34.78
30.43
6.53

19
16
11

41.3
34.79
23.91

18
6
5
17

39.13
13.04
10.87
36.96

19
12
10
5

41.30
26.09
21.74
10.87

Таблица 8. Резултати за спермалните показатели на всички пациенти от първа група
(n=48) – преди и три месеца след варикоцелектомия.

Преди и
Спермални
след
показатели
лечение
СК
ПП
СМ
В

преди
след
преди
след
преди
след
преди
след

n
48
48
48
48
48
48
48
48

Средни стойности
със стандартно
отклонение
40.0665 ±31.23702
50.8575±36.03001
23.8131±8.02435
31.6742±7.16703
7,.8825±9.39537
8.6488±11.80455
52.2469±10.92760
60.2550±11.07429

0.947

Обща %
промяна
р
след
лечението
р<0.001 26.93

0.651

р<0.001 33.01

0.962

р<0.001 9.72

0.826

р<0.001 15.33

r

Легенда: Спермална концентрация (СК) – стойността х106/ml (реф. Стойност – ≥39 млн./мл);
Прогресивна подвижност (ПП) – процент на прогресивно подвижните сперматозоиди (А+Б) в
еякулат (реф. стойност – (≥32%);
Сперматозоидна морфология (СМ) – % на сперматозоиди с нормална морфология (≥4%).
Виталност (В) – процент на виталните сперматозоиди (≥58%).

Фигура 11. Динамика на спермална концентрация, прогресивна подвижност (А+Б) и
морфология преди и три месеца след варикоцелектомия, при р<0.001.

При пациентите от първа група, лекувани с VCT бе установено
повишаване на стойностите от проведените анализи в различни граници, със
статистически значими разлики преди и след лечението и с висока положителна
корелационна връзка. От трите спермалните показатели СК, ПП и СМ най-висок
ефект от лечението бе установен при ПП, който бе от 33.01%. СМ се повлиява
по-слабо.
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При допълнителните функционални анализи (АС, ТБ, ХрА3, АО) ефектът
от лечението бе с близки стойности, като малко по-висок бе при ХрА3 от 17.61%.
Ефектът от лечението при НВА и SOD тестовете, съответно 5.47% и 2.84% бе
по-слабо изразен в сравнение с другите проследени спермални показатели
(Таблица 9).
Таблица 9. Резултати от проведените допълнителни спермални тестове на всички
пациенти от първа група (n=48), преди и три месеца след варикоцелектомия.

Преди и
Тестове
след
операция
АС*
ТБ*
ХрA3*
АО*
НВА*

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

50.5296±12.066
58.1952±11.9223
52.9181±11.7992
60.7208±10.5106
49.2210±10.7491
57.8871±9.4845
47.2921±14.6280
55.2694±12.6984
57.7865±10.6035
60.9454±9.9744
20.8271±2.0923
21.4190±2.0804

Обща
процентна
r
р
промяна след
лечението
0.947 р<0,001
15.17
0.889 р<0.001

14.74

0.797 р<0.001

17.61

0.887 р<0.001

16.87

0.922 р<0.001

5.47

0.982 р<0.001

2.84

%

SOD**

преди
след
преди
след
преди
след
преди
след
преди
след
пред
след

n

Средни
със стандартно
отклонение*

70
60

58,1952
50,5296

60,7208
52,9181

57,8871
49,221

50

55,2694
47,2921

40
30
20
10
0
АС

ТБ

ХрА3

преди

АО

след

Фигура 12. Динамика на средните стойностите при АС, ТБ, ХрА3 и АО преди и
три месеца след варикоцелектомия при пациенти от първа група, при р<0.001.
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%
70
60

57,7865

60,9454

50
40
30

20,8671

20

21,419

10
0

НВА

SOD
преди

след

Фигура 13. Динамика на средните стойностите от теста за НВА и SOD преди и
три месеца след варикоцелектомия при пациентите от първа група, при р<0.001

4.3. Резултати от проведените спермални анализи при пациентите от
втора таргетна група
От данните бе установено, че преди и след лечението при трите
конвенционални спермални показатели има значително подобрение с висока
положителна корелационна връзка. Общата процентна промяна показва подобър ефект при СК и ПП, като стойностите са много близки съответно от
45.06% и 43.99%. Сперматозоиди с нормална морфология също се увеличават,
но в сравнение с другите два спермални показатели показва по-слаб ефект от
комбинираното лечение, а именно от 11.85%. При теста за В се констатира
сравнително слаба корелационна връзка (r = 0.353) при р = 0.016, въпреки това
ефектът от лечението в сравнение с СМ бе по-добре изразен, от 23.36%
(Таблица 10А).
При анализите за състоянието на сперматозоидния хроматин, а именно
тези с АС, ТБ, ХрА3 и АО получените различия преди и след лечението показват
висока положителна корелационна връзка при р<0.01. В низходящ ред са
корелационните връзки при тестовете за АС, АО, ХрА3 и ТБ при р<0.01. Що се
отнася до изчисленият общ процент след лечението при тези функционални
тестове бе констатиран по-висък ефект в сравнение с резултатите при първата
група, който бе в границите между 23-24% Получените данни са представени в
Таблица 10Б.
Ефектът от комбинираното лечение се отразява благоприятно при
тестовете за НВА и SOD, като се установява значително подобрение и с висока
корелационна връзка съответно r=0.851 и r=0.776 при р<0.01. Значителното
подобрение на целостта на сперматозоидната ДНК и активността на SOD се
потвърждава и от изчислената обща процентна промяна, съответно от 10.31%
и 6.05%.
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Таблица 10. Данни за спермалните показатели (А) и от проведените допълнителни
функционални тестове (Б) на всички пациенти от втора група (n=46) (преди и три
месеца след варикоцелектомия в комбинация с прием на хранителна добавка РАРА®).

A)
Период –
*Спермални преди и
показатели
след
лечението
СК
ПП
СМ
В

преди
след
преди
след
преди
след
преди
след

n

Средни
стойности и
стандартно
отклонение

Обща
процентна
промяна
след
лечението

р

r

46 36.1493±23.8663
0.918 р<0,001
46 52.4402±29.8041
46 24.0193±6.3666
0.711 р<0.001
46 34.5874±6.6648
46 9.5185±10.4953
0.862 р<0.001
46 10.6470±14.0169
46 51.8820±8.5486
0.353 р=0.016
46 64.0028±6.0950

45.06
43.99
11.85
23.36

Легенда: *Спермална концентрация (СК) – стойността х106/ml (реф. стойност – ≥39 млн./мл);
Прогресивна подвижност (ПП) – процент на прогресивно подвижните сперматозоиди (А+Б) в
еякулат (реф. стойност – (≥ 32%); Сперматозоидна морфология (СМ) – % на сперматозоиди с
нормална морфология (≥ 4 %); Виталност (В) – процент на виталните сперматозоиди.

Б)
Тестове

*АС
*ТБ
*ХрA3
*АО
*НВА
**SOD

Период –
преди и
след
лечението
преди
след
преди
след
преди
след
преди
след
преди
след
преди
след

n

Средни със
стандартно
отклонение

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

52.8404 ±8.18673
65.5985 ±7.21730
54.2883 ±7.84122
66.9948±5.88020
53.0870±7.62253
65.8813±6.47077
51.4567±8.50109
63.6183±7.38326
57.9530± 7.40229
63.9287±6.94161
19.9146±1.88327
21.1209±1.84795

r

р

0.749 р<0.01

Обща
процентна
промяна след
лечението
24.14

0.488

р<0.01

23.41

0.514

р<0.01

24.10

0.685

р=0.01

23.63

0.851

р<0.01

10.31

0.776

р<0.01

6.05

Легенда: *Стойностите са представени като процент на нормално проявени клетки;
**активност на SOD в U/ml.

Проведен бе сравнителен анализ на резултатите между двете групи пациенти,
като бе изчислен общият процент на подобрение и ефект на спермалните
параметри при втората група спрямо първата. Сравнявайки процентната промяна
от лечението между двете групи пациенти се забелязва ясно по-високия процент и
съответно по-добър ефект при пациентите от втора група (Фигура 14).
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0
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Втора група
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Фигура 14. Обща процентна промяна след лечението
при изследваните пациенти от първа и втора таргетна група

Ефектът от лечението показва, че комбинирането на VCT с прием на
хранителната добавка РАРА® за три месеца се отразява благоприятно, като
процентът на подобрение е по-висок в сравнение с този при лечение само с
оперативна интервенция. Общата процентна промяна на ефекта от лечението
на втората група спрямо този от първата се повишава в най-висока степен за
активността на SOD с 113.03%, за прикрепителната способност на
сперматозоидите от НВА-теста с 88.48%, за СК с 67.32%, и т.н. Състоянието на
сперматозоидния хроматин от проведените функционалните тестове на
втората група спрямо първата също се подобрява във сравнително високи
граници, като общия процент на промяна е около 60% за АС и ТБ и към 40% за
флуорохромните тестове с ХрА3 и АО (таблица 11).
Таблица 11. Общата процентна промяна от лечението при сравнение на двете групи
пациенти.

Спермални
СК ПП СМ
В
АС ТБ ХрА3 АО НВА SOD
параметри
Ефект от
лечението на II гр. 67.32 41.85 21.91 52.38 60.84 58.52 36.85 40.07 88.48 113.03
спрямо I гр. (%)

Легенда: СК – спермална концентрация, ПП – прогресивна подвижност; МС – спермална
морфология; В – виталност. Ефектът от лечението в стойностите е представен като проценти.

4.4. Резултати от трета група пациенти, инфертилни мъже с
перорален прием на плацебо капсули.
В настоящото проучване е включена и група от пациенти посетили клиники
за репродуктивно здраве, които са диагностицирани с намалена фертилност.
Общият брой на пациентите е 25 и са със следните диагнози: ОА – 11бр, ОАТ –
5бр., АТ – 5 бр., ОТ – 2 бр., Т и О по 1 бр. Пациентите от тази група са приели
плацебо капсули в продължение на три месеца. Преди и след приема са
проведени аналогични спермални анализи.
27

От получените резултати на всички проследени спермални параметри и
проведените функционални анализи бе установено статистически значими
промени преди и след приема (при р<0,001, р<0,01). Резултатите от изчислената
обща процентна промяна сочат, че за едни от спермалните показатели и
функционални анализи стойностите намаляват, а при други се увеличават, но с
разлика не повече от една единица. Резултатите са показани в Таблица 12 А и Б.
Таблица 12. Данни за спермалните показатели (А) и допълнителните функционални
тестове (Б) на всички пациенти от трета таргетна група, приемали плацебо капсули за
три месеца. (n=25).

А)

Период –
Спермални преди и
показатели след три
месеца
СК
ПП
СМ
В

преди
след
преди
след
преди
след
преди
след

n

25
25
25
25
25
25
25
25

Обща
Средни
процентна
стандартно
r
р
промяна
отклонение
след
лечението
31,4328±13,71884 0.994 р<0,001
0.79
31,6828±29.8041
31,1092±9,43013 0.976 р<0.001
-0.45
30,9692±10,02411
10,5800±9,48011 0.995 р<0.001
-076
10,5000±9,60035
57,4276±7,62566 0.954 р<0.001
0.88
57,8968±7,82855

Стойностите са представени като процент на нормално проявени клетки; **активност на SOD в U/ml.

Б)
Период –
Спермални преди и
показатели след три
месеца
*АС
преди
след
*ТБ
преди
след
*ХрA3
преди
след
*АО
преди
след
*НВА
преди
след
**SOD
преди
след

n

Средни със
стандартно
отклонение

r

р

25 56,1784±8,53076 0.995 р<0.01
25 56,0220±8,67078
25 57,8679±13,96213 0.971 р<0.01
25 57,9389±13,48803
25 60,1884±7,30398 0.949 р<0.01
25 59,7048±6,51927
25 59,3896±7,49316 0.980 р<0.01
25 59,4744±7,56447
25 61,2140±4,87805 0.938 р<0.01
25 61,6400±5,09959
25 19,8896±1,15924 0.956 р<0.01
25 19,7960±1,18902

Обща
процентна
промяна след
лечението
-0.27
0.12
-0.80
-0.85
0.69
-0.47

Стойностите са представени като процент на нормално проявени клетки; **активност на SOD в U/ml.
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4.5. Резултати от проведените спермални анализи за първа и втора
таргетни групи пациенти разделени на подгрупи според
допълнителни фактори
Вече се знае за негативното влияние на Varicocele върху сперматогенезата,
обема на тестисите и функцията на спермата, а от там и върху оплождането,
имплантацията и резултатите от ембрионите. Като цяло Varicocele има негативно
влияние върху нивото на мъжката плодовитост. Знае се много и за
патофизиологията на това често срещано заболяване при мъжете, но все още има
много дискусионни въпроси за разрешаване. Заедно с това много изследвания
насочват вниманието си към изясняване ролята на допълнителни фактори върху
сперматогенезата, като фактори на околната среда, начина на живот,
професионална работа и вредни навици, като тютюнопушене, прием на различни
медикаменти и др.
Много доклади установяват подобряване на спермалните параметри след
оперативна интервенция. Заедно с това се отчита и доста голям процент на
промени, които се оказват недостатъчни за да се повиши във висока степен
мъжката плодовитост за достигане на висок процент на бременност. Автори
отчитат, че след VCT при 30% и повече процента от случаите не се постига
бременност. Оказва се, че в не малко от случаите оперативната интервенция
се оказва недостатъчна за лечението на мъжката инфертилност и достигане на
желан процент на бременност.
В настоящото проучване освен проследяване влиянието на VCT върху
мъжката плодовитост бе анализирано и влиянието на комбинирано лечение от
VCT с перорален прием на хранителна добавка РАРА за три месеца. Заедно с
това бе проследено и влиянието върху ефектът от лечението спрямо някои
допълнителни фактори. Пациентите от първа и втора таргетна група
разделихме на подгрупи според възраст и диагноза от проведеният спермален
анализ, както и според екзогенни фактори като характер на професионална
работна среда и тютюнопушене. По-рано бе представен брой и процентно
отношение на пациентите по подгрупи в Таблици 6 и 7.
4.5.1. Резултати от проведените спермални анализи спрямо възрастта
на пациентите от първа и втора таргетни групи
Подгрупи по възраст при пациентите от първа таргетна група,
лекувани с варикоцелектомия
При анализиране резултатите от проведените спермални анализи при
пациентите лекувани с VCT и разделени на подгрупи по възраст бе установено
подобрение често със статистически значими разлики между стойностите преди
и след лечението, с висока корелационна връзка при р<0.05.
Общата процентна промяна след лечението показва разнообразие, като
перманентно при всички проследени спермални показатели по-висок ефект бе
установен при подгрупата на младите пациенти (подгрупа А). При останалите
групи няма категорична тенденция на зависимост между ефектът от лечението
и възрастта на пациентите. Въпреки това групата на най-възрастните (подгрупа
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D) показва често по-слаб ефект от лечението. Резултатите са показани в
Таблица 13.
Подгрупи по възраст при пациентите от втора таргетна група,
лекувани с варикоцелектомия и прием на хранителна добавка РАРА®
За подгрупите по възраст при пациентите от втора група, лекувани с
варикоцелектомия и прием на хранителна добавка РАРА® можем за обобщим,
че при стойностите от проследените спермални параметри бе установено
повишение със статистически значими разлики и висока положителна
корелационна връзка при р<0.05. Изключение имаше при подгрупа D, при която
често не се установи статистически значима разлика в промяната преди и след
лечението.
Тенденция за по-висок ефект от лечението при младите пациенти
(подгрупа А) спрямо групата на по-възрастните (подгрупа D) бе установен при
всички проследени спермални показатели с изключение при тези за СМ, и SOD,
където общата процентна промяна след лечението бе най-висока при подрупа
В (27-31г), а при теста за В – подгрупа С (32-36г.). Резултатите са показани в
Таблица 14.
На Фигура 15 е показано ефектът от лечението съобразно проследените
спермални показатели чрез изчислената обща процентна промяна след
лечението при първа и втора таргетни групи според подгрупите по възраст.
4.5.2. Резултати от проведените спермални анализи спрямо
диагнозата на пациентите от първа и втора таргетна група
Подгрупи по диагноза при пациенти от първа таргетна група, лекувани
с варикоцелектомия
Един от факторите, които имат отношение към плодовитостта на мъжа е
установената диагноза. За постигане на детайлни резултати важно бе за нас да
намерим връзка между диагнозата на изследваните пациенти и ефектът от
приложеното лечение. Поради това бе проследена динамиката на ефекта от
лечението при пациентите с Varicocele II и III gr. лекувани с VCT и разделени на
три подгрупи спрямо диагнозата от проведената спермограма преди
провеждане на оперативната интервенция - ОА, АТ и ОАТ.
Спрямо резултатите при пациентите лекувани с VCT и разделени на
подгрупи по предоперативна диагноза бе установено статистически значими
разлики между стойностите преди и след лечението с изключение при ПП и НВА
и са с висока положителна корелационна връзка при р<0.05. Пациентите с
диагноза ОА показват най-висок ефект при СК, ПП, СМ, В, ТБ и SOD, докато
пациентите с диагноза АТ проявяват по-добър ефект от лечението при АС,
ХрА3, АО и НВА тестовете. Пациентите с ОАТ, с изключение при ПП и НВА,
проявяват изразено по-слаб ефект от лечението спрямо другите две диагнози.
Получените резултати са представени в Таблица 15.
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Таблица 13. Динамика на спермални показатели при подгрупите пациенти по възраст,
лекувани с варикоцелектомия

СК

А
В
С
D

10
18
13
7

35.395±36,16236
46.1817±32,46773
28.1423±21,80139
53.1443±32,99349

49.173±47,09777
59.7494±37,97272
34.9269±19,66904
59.9071±33,06791

0.978 р<0.05
0.925 р<0.001
0.977 р<0.001
0.969 p=0.060*

%
промяна
след
лечение
38.93
29.43
24.11
12.73

ПП

А
В
С
D

10
18
13
7

26,4560±10,34245
23,4522±9,04579
23,0192±5,54794
22,4657±5,87270

36,2560±10,91536
31,1206±5,04302
30,4577±5,87270
28,8114±5,26870

0.845 p=0.002
0.452 p=0.060*
0.675 p=0.011
0.594 p=0.159*

36,25
32.69
32.31
28.25

СМ

А
В
С
D

10
18
13
7

5,4050±8,22423
6,3456±8,65205
10,2362±10,70085
10,6057±10,69772

6,0010±8,49715
6,9911±9,37217
11,1877±14,55465
11,4829±15,63456

0.986
0.934
0.982
0.988

р<0.001
р<0.001
р<0.001
р<0.001

11.03
10.17
9.29
8.27

В

А
В
С
D

10
18
13
7

47,8920±9,20431
52,9311±12,38218
53,2438±10,49685
54,8571±10,50872

56,5320±12,52027
60,1061±12,69367
61,6185±8,39091
63,4243±9,44889

0.687
0.892
0.868
0.755

p=0.028
р<0.001
р<0.001
p=0.050

18.04
13.56
15.72
15.61

AC

А
В
С
D

10
18
13
7

47,4460±11,28159
53,0178±13,33932
46,5485±11,84544
55,9300±7,87779

55,1330±13,91603
60,9089±13,77435
56,2777±10,14105
62,7243±5,72456

0.933
0.937
0.835
0.788

р<0.001
р<0.001
р<0.001
p=0.035

16.20
14.88
20.90
12.14

ТБ

А
В
С
D

10
18
13
7

52,2200±11,53440
55,8606±11,08452
48,5654±13,20825
54,4329±11,11051

59,8840±12,36702
64,1928±8,74473
57,5177±11,06689
60,9371±10,53842

0.926
0.848
0.892
0.968

р<0.001
р<0.001
р<0.001
р<0.001

14.67
14.91
18.43
11.95

ХрА3

А
В
С
D

10
18
13
7

47,5880±10,29846
48,2117±12,50266
50,8069±11,18610
51,2043±5,94134

56,1630±10,26283
56,7544±10,75580
61,5654±8,50062
56,4314±5,81113

0.896
0.855
0.639
0.871

р<0.001
р<0.001
p=0.019
p=0.011

18.02
17.72
21.18
10.21

AO

А
В
С
D

10
18
13
7

47,5850±9,92204
44,8056±17,59045
52,6662±14,24377
43,2871±12,08495

55,8560±11,35079
50,4478±14,45103
58,6877±12,13172
50,1957±11,21889

0.839
0.890
0.890
0.959

p=0.002
р<0.001
р<0.001
p=0.001

17.38
12.58
11.43
15.96

НВА

А
В
С
D

10 56,8010±11,53597
18 56,5044±12,36168
13 63,1815±6,11284
7
52,4714±8,41745

60,0810±10,94909
59,2444±11,07590
65,4431±6,54742
55,3443±8,65634

0.783
0.976
0.907
0.988

p=0.007
р<0.001
р<0.001
р<0.001

5.77
4.85
3.58
5.48

Подрупи
Показател
по
възраст

n

Преди лечение

Три месеца след
лечение
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r

p

А
В
С
D
Легенда: A – 22-26 г.;
разлика
SOD

10
18
13
7
B–

21,3110±1,77839
0.974 р<0.001
22,0317±2,12824
0.980 р<0.001
20,9508±1,92765
0.981 р<0.001
20,8671±2,63037
0.998 р<0.001
г.; D –37-41 г.; * – няма статистически

20,6200±1,73375
21,4189±2,13654
20,5323±2,02615
20,4229±2,67423
27-31 г.; C – 32-36

3.35
2.86
2.04
2.18
значима

Таблица 14. Динамика на спермални показатели при подгрупите пациенти по възраст
лекувани с варикоцелектомия и хранителна добавка РАРА®

СК

А
В
С
D

13
16
14
3

26,0800±22,24759
30,1357±17,63127
46,2838±27,45638
41,0946±35,59928

40,2769±26,92910
44,8586±13,45633
65,1625±38,75331
51,1433±35,85084

0.733 р<0.04
0.949 р<0.001
0.901 р<0.001
0.966 p=0.166*

%
промяна
след
лечение
54.43
48.85
40.79
26.87

ПП

А
В
С
D

13
16
14
3

24,9423±5,80639
24,1063±5,92778
23,8043±7,85262
20,5600±4,63779

36,9685±6,28436
34,0063±5,99908
33,9407±7,93087
30,4667±3,73551

0.476 p=0.101
0.780 р<0.001
0.802 p=0.001
0.324 p=0.709*

48.21
41.07
42.58
48.18

СМ

А
В
С
D

13 12,9385±14,16489 14,7123±17,56841
16 7,0613±6,65449 8,0088±11,73626
14 11,5100±10,50412 12,9057±13,70180
3
2,8027±1,35123
3,0617±0,76376

0.940 р<0.001
0.556 p=0.025
0.941 р<0.001
0.989 p=0.094*

12.93
13.42
12.12
9.24

В

А
В
С
D

13 53,2785±7,84029
16 52,2363±9,23337
14 49,1757±7,33335
3 56,5700±13,73205

68,8554±4,65419
67,3631±3,77258
64,5893±7,66856
67,5833±13,50296

0.261 p=0.390*
0.084 p=0.356*
0.391 p=0.167
0.997 p=0.045

29.24
28.96
31.34
19.47

AC

А
В
С
D

13 51,4785±7,33795 65,5177±8,00918
16 55,5600±7,23839 67,2006±6,91207
14 51,1229±10,31028 64,5443±7,35543
3 52,2500±2,90990 62,3233±5,71781

0.687 p=0.009
0.758 p=0.001
0.821 р<0.001
0.796 p=0.414*

27.27
20.95
26.25
19.28

ТБ

А
B
С
D

13
16
14
3

51,4862±7,43714
53.1978±8,26671
54,6471±8,41583
52,8767±7,31548

66.0831±5,74549
65.8208±7,72408
66,8229±6,69807
65,1400±5,61217

0.673
0.712
0.707
0.698

p=0.05
p=0.005
p=0.005
р<0.001

28.36
23.73
22.29
23.19

ХрА3

А
В
С
D

13
16
14
3

52,0869±6,46730
52,7588±7,96676
54,9036±8,52482
50,6933±8,30133

66,4515±5,29860
67,1819±7,57589
64,6471±6,74324
62,2333±1,16384

0.250 p=0.411*
0.599 p=0.014
0.663 p=0.010
0.959 p=0.183*

27.58
27.33
17.75
22.76

AO

А
В
С
D

13
16
14
3

51,9669±8,44096
50,8550±8,43927
53,0886±9,66795
50,1733±3,67485

64,9762±6,77486
63,3594±6,90823
62,9400±9,15654
62,2800±5,45992

0.496 p=0.085*
0.761 p=0.001
0.787 p=0.001
0.487 p=0.676*

25.03
24.58
18.56
24.12

Подгрупи
Показател
по
n
възраст

Преди лечение

Три месеца след
лечение
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r

p

НВА

А
В
С
D

0.889 р<0.001
0.842 р<0.001
0.891 р<0.001
0.157 p=0.900*

11.25
10.55
8.64
11.21

А
13 19,8308±1,86828 21,1031±1,55861 0.444 p=0.129*
В
16 19,1013±2,16619 20,4906±2,21368 0.848 р<0.001
С
14 20,0336±1,56821 21,1843±1,59829 0.932 р<0.001
D
3 19,4600±2,00090 20,4233±2,76797 0.983 p=0.117*
Легенда: A – 22-26 г.; B – 27-31 г.; C – 32-36 г.; D – 37-41 г.; n – брой пациенти;
* – няма статистически значима разлика

6.41
7.27
5.74
4.95

13
16
14
3

56,6731±8,23138
57,7219±7,23488
60,3221±7,03841
53,6767±5,82692

63,0446±9,58698
63,8094±5,98164
65,5364±5,69304
59,6933±4,07363

SOD

Фигура 15. Обща процентна промяна след лечението при изследваните пациенти
според подгрупи по възраст (A – 22-26 г.; B – 27-31 г.; C – 32-36 г.; D – 37-41 г.

Подгрупи по диагноза при пациентите от втора таргетна група,
лекувани с варикоцелектомия и прием на хранителна добавка РАРА®
Можем да обобщим, че за втората група пациенти стойностите от
проследените спермални показатели при подгрупите по диагноза, преди и след
лечението бе установено повишение на стойностите с разнообразие по
отношение статистическата значимост и положителната корелационна връзка.
Общата процентна промяна след лечението от проведените спермални
анализи показва подобрение и положителен ефект. Не може да се изведе обща
тенденция на зависимост между проследените диагнози (ОА, АТ и ОАТ) и
ефектът от приложеното лечение.
Пациентите с диагноза ОА показват по-висок ефект при ПП, СМ, В, ТБ,
ХрА3 и АО. Пациентите с диагноза АТ имат по-висок ефект при СК, НВА теста,
докато тези с ОАТ проявяват по-висок ефект от лечението при АС и SOD.
Получените резултати са представени в Таблица 16.
На Фигура 16 е показано ефектът от лечението съобразно проследените
спермални показатели чрез изчислената общата процентна промяна след
лечението при първа и втора таргетни групи според подгрупите по диагноза.
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Таблица 15. Динамика на спермални показатели при подгрупите пациенти според
предоперативна диагноза, лекувани с варикоцелектомия
Показател Подгрупи n
по
диагноза

Преди лечение Три месеца след
лечение

r

p

%
промяна
след
лечение
31.7961±1,86485 0.698 p=0.001
44.32
78.5576±8,52827 0.906 р<0.001
29.42
24.3467±2,42546 0.906 p=0.001
25.93

СК

А
В
С

18 22.0306±1,63454
21 60.6976±6,84824
9 19.3322±2,94457

ПП

А
В
С

18 24,4939±6,34992
21 24,3843±9,65836
9 21,1339±7,00381

0.633 p=0.005
0.648 p=0.002
0.697 p=0.037

32.59
30.44
31.38

СМ

А
В
С

18 16,5111±10,78866 18,6317±14,02429 0.964 р<0.001
21 3,7019±1,03583
4,0519±3,73787
0.600 р<0.004
9 2,7133±0,74224
3,0089±1,23229
0.760 р<0.017

12.83
9.45
9.17

В

А
В
С

18 46,9156±10,72736 55,2733±11,05132 0.837 p=0.005
21 51,6657±12,12848 60,7657±13,45608 0.828 р<0.001
9 55,5906±8,56356 61,6500±7,60228 0.828 р<0.001

17.82
17.61
10.90

AC

А
В
С

18 43,8178±11,38548 50,6800±10,88339 0.926 р<0.001
21 51,3229±13,03408 59,4219±13,30655 0.880 р<0.001
9 52,9600±10,52587 58,5417±10,92902 0.941 р<0.001

15.68
15.78
10.54

ТБ

А
В
С

18 45,7578±15,15428 54,0444±13,95649 0.876 p=0.002
21 52,2200±11,85908 61,3076±10,00790 0.868 р<0.001
9 57,3133±7,94970 63,3744±8,02789 0.931 р<0.001

18.12
17.40
10.58

ХрА3

А
В
С

18 45,8856±13,55638 54,2033±10,32614 0.772 p=0.015
21 48,0767±11,28482 57,6290±9,88440 0.822 р<0.001
9 52,2239±8,12910 59,2300±8,97843 0.808 р<0.001

18.13
19.87
13.41

AO

А
В
С

18 52,1867±12,64906 60,2206±11,44201 0.958 р<0.001
21 42,8152±15,26884 53,7462±13,60346 0.883 р<0.001
9 47,9489±15,07596 53,5211±13,45950 0.832 р<0.005

15.39
25.53
11.62

НВА

А
В
С

18 58,3544±11,45853 60,8172±11,19862 0.977 р<0.001
21 56,0252±10,32344 58,6729±8,96188 0.972 р<0.001
9 60,7600±9,81322 63,5044±8,29809 0.646 p=0.060*

4.22
4.73
4.52

32,4756±5,29819
31,8062±9,29979
27,7633±4,50702

А
18 19,9572±2,43499 20,5444±2,38207 0.981 р<0.001
2.94
В
21 21,5143±1,67299 22,0876±1,73384 0.983 р<0.001
2.66
С
9 21,1767±1,74725 21,6078±1,70881 0.972 р<0.001
2.04
Легенда: A – ОА; B – АТ; C – ОАТ; n – брой пациенти*- няма статистически значима разлика
SOD
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Таблица 16. Динамика на спермални показатели при подгрупите пациенти с Varicocele
II и III Gr. според предоперативна диагноза, лекувани с варикоцелектомия и
хранителна добавка РАРА®

СК

А
В
С

%
Три месеца след
промяна
Преди лечение
r
p
лечение
след
лечение
19 24,4989±5,44558 35,0505±4,07644 0.151 p=0.536* 43.07
16 60,4850±25,89508 87,9550±36,66080 0.869 р<0.001 45.42
11 20,8755±6,47397 29,8918±10,85195 0.820 p=0.002 42.84

ПП

А
В
С

19
16
11

СМ

А
В
С

19 18,7895±10,93709 25,7258±13,57932 0.913 р<0.001 36.91
16 3,1438±0,87405
3,9881±9,85329 0.136 p=0.616* 26.85
11 2,7773±0,95167
3,2636±2,91626 0.654 p=0.029 17.51

В

А
В
С

19
16
11

46,7827±8,93667
53,8669±8,30681
53,1626±7,72671

62,9718±7,95280 0.396 p=0.228* 34.60
67,9881±6,25603 0.296 p=0.266* 26.21
67,8963±3,90769 0.125 p=0.609* 27.71

AC

А
В
С

19
16
11

54,1221±8,59669
53,9987±6,95437
48,9418±8,60489

67,4100±4,14517 0.850 р<0.001 24.55
65,4806±8,51736 0.814 р<0.001 21.26
62,6373±8,87582 0.725 p=0.012 27.98

ТБ

А
В
С

19
16
11

54,6326±7,21210
54,9469±7,93398
52,7355±9,22290

67,7642±5,34350 0.380 p=0.109 24.03
67,2250±7,19875 0.626 p=0.010 22.35
65,3309±4,71295 0.407 p=0.215* 23.88

ХрА3

А
В
С

19
16
11

50,1627±8,19367
53,3919±7,92079
54,5232±6,94200

63,4273±6,18998 0.328 p=0.324* 26.44
66,9581±7,73237 0.592 p=0.016 25.40
66,3953±5,34565 0.497 p=0.030 21.77

AO

А
В
С

19 48,8894±8,49166
16 55,0153±7,00713
11 49,0445±9,36266

61,6944±7,27806 0.649 p=0.007 26.19
67,3800±4,90635 0.514 p=0.024 22.48
59,9191±8,64063 0.722 p=0.012 22.17

НВА

А
В
С

19
16
11

Подрупи
Показател
по
n
диагноза

24,6658±5,27932
24,3850±8,26714
22,3709±5,07152

36,8947±5,53726 0.438 p=0.060* 49.58
34,1075±8,82553 0.942 р<0.001 39.87
33,0491±4,61308 0.233 p=0.490* 47.73

60,7721±6,31517 66,4374±4,76759 0.826 р<0.001 9.32
56,4144±6,73469 61,9569±5,75627 0.827 р<0.001 9.82
55,3218±8,95817 60,4636±10,28014 0.883 р<0.001 9.29

А
19 19,7763±2,04474 21,0705±1,57348 0.651 p=0.003 6.54
В
16 19,7388±1,84600 21,0162±1,96706 0.822 р<0.001 6.47
С
11 19,1545±1,73660 20,4855±2,13086 0.956 р<0.001 6.94
Легенда: A – ОА; B – АТ; C – ОАТ ; n – брой пациенти * – няма статистически значима разлика
SOD
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Обща процентна промяна след лечението
според диагноза
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Фигура 16. Обща процентна прромяна при първа и втора група според подгрупите
по предоперативна диагноза (A – ОА; B – АТ; C – ОАТ)

4.5.3. Резултати от проведените спермални анализи според
професионална експозиция при пациентите от първа и втора
таргетна група
Падгрупи пациенти според професионална експозиция от първа
таргетна група, лекувани с варикоцелектомия
В настоящото изследване бе проведено анализиране и обобщаване на
информацията от попълнените анкетни карти на включените участници. Въз
основа на това пациентите са разделени на четири подгрупи: A – шофьор,
седнал, тежък физически труд, леяр, висока, ниска температура; B –
запрашеност, газ, бои, лакове, пластмаси; C – работа с метали, масла,
заварчик; D – без вредности. Резултатите са представени на Таблица 17.
Обобщено за подгрупите пациенти по професионална експозиция,
лекувани с VCT относно проследените спермални параметри бе установено
статистически значимо подобрение и с висока положителна корелационна
връзка при р<0.05. Изключение бе наблюдавано при подгрупа С за ПП и В.
Общата процентна промяна показва тенденция за перманентно по-висок
ефект от лечението при подгрупата на пациентите без вредности в
професионална си работа в сравнение с подгрупите с професионална вредна
среда.
При всички проследени спермални параметри от подгрупите пациенти с
професионални вредности по-висок ефект от лечението бе установен при група
С - работа с метали, масла, заварчик. Изключение бе констатирано при НВА
теста, където малко по-висок ефект бе установен при група В - запрашеност,
газ, бои, лакове, пластмаси. За всички спермални параметри по-слаб ефект се
установи при подгрупа А - шофьор, седнал, тежък физически труд, леяр, висока,
ниска температура.
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Таблица 17. Динамика на спермални показатели при подгрупите пациенти по
професионална експозиция лекувани с варикоцелектомия.
Подрупи по
Покапрофесионална n
зател
експозиция

Три месеца след
лечение

Преди лечение

r

p

%
промяна
след
лечение
18.91
18.71
20.17
32.97

СК

А
В
С
D

11
14
10
13

44,8029±38,76431 58,0300±45,24362 0.939 р<0.001
33,0410±20,26773 39,2230±18,37946 0.980 р<0.001
33,5536±18,57774 40.3218±16,84974 0.971 р<0.001
45.8731±38,14710 60.9977±44,62049 0.958 р<0.001

ПП

А
В
С
D

11
14
10
13

20,2421±7,53361
26,5700±6,78375
25,0650±7,67517
24,3769±9,18788

240079±6,07744
31,5945±5,53952
30,6470±4,18554
36,4800±8,99294

0.787
0.784
0,155
0.754

р<0.001
р<0.004
р=0.668*
р<0.003

18.60
18.91
22.28
49.65

СМ

А
В
С
D

11
14
10
13

7,6775±7,70763
3,2800±1,02740
10,6545±13,01364
10,4715±10,37173

8,8407±10,42284
3,9850±2,31132
13,0727±16,19568
14,1246±11,62079

0.857
0,657
0.973
0.951

р<0.001
р=0.039
р<0.001
р<0.001

15.15
21.49
22.70
34.88

В

А
В
С
D

11
14
10
13

55,1571±14,70227
50,6900±11,59602
51,5109±8,47440
50,9331±7,65272

61,0157±14,49970
56,9510±10,38323
61,4691±8,51173
60,9500±9,98098

0.963
0.893
0.581
0.633

р<0.001
р<0.001
р=0.061*
р=0.020

10.62
12.35
19.33
19.67

AC

А
В
С
D

11
14
10
13

51,2800±11,76925
49,6290±13,54943
49,8256±12,69100
51,0100±12,09411

58,7336±9,86520
56,8180±14,30360
56,9036±11,62468
60,0215±13,31847

0.838
0.962
0.861
0.937

р<0.001
р<0.001
р<0.001
р<0.001

14.54
14.49
14.20
17.67

ТБ

А
В
С
D

11
14
10
13

53,3786±13,(15857
54,5518±12,86817
49,5930±8,36082
53,5967±12,45349

59,5536±10,98416
62,8818±7,96968
58,6480±8,94486
63.7438±13,35863

0.947
0.751
0.900
0.943

р<0.001
p=0.012
р<0.001
р<0.001

11.57
15.27
18.26
18.93

ХрА3

А
В
С
D

11
14
10
13

47,1729±10,02766
48,9800±11,05434
49,6209±13,90958
51,2738±9,00406

53,7364±7,22205
57,1730±10,46750
58,4827±11,57303
61,6331±8,14471

0.781
0.798
0.818
0.814

р<0.001
р<0.006
p=0.002
р<0.001

13.91
16.72
17.86
20.20

AO

А
В
С
D

11
14
10
13

47,2171±14,67097
41,3440±16,42642
46,8664±16,36054
52,3085±11,07096

53,8207±13,25220
48,9180±15,57183
55,8818±11,41014
63,1968±8,74516

0.932
0.922
0.760
0.930

р<0.001
р<0.001
p=0.007
р<0.001

13.99
18.32
19.23
20.81

НВА

А
В
С
D

11
14
10
13

57,2893±12,72160
52,3860±11,85736
60,3545±8,35477
60,3031±7,99563

60,3224±11,26574
55,8940±11,52246
63,7227±9,57784
64,9985±6,43754

0.977
0.990
0.928
0.606

р<0.001
р<0.001
р<0.001
p=0.028

5.29
6.69
5.58
7.78
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А
11 20,7714±2,60189 21,2421±2,65975 0.900 р<0.001
2.26
В
14 21,2490±1,25794 21,7810±1,25394 0.948 р<0.001
2.50
С
10 20,9827±2,36686 21,5655±2,37985 0.991 р<0.001
2.78
D
13 20,57851±1,92939 21,3146±1,77734 0.980 р<0.001
3.58
Легенда: A – шофьор, седнал, тежък физически труд, леяр, висока, ниска температура; B –
запрашеност, газ, бои, лакове, пластмаси; C – работа с метали, масла, заварчик; D – без
вредност, n – брой пациенти *- няма статистически значима разлика

SOD

Падгрупи пациенти според професионална експозиция от втора
таргетна група, лекувани с варикоцелектомия и хранителна добавка
РАРА®
При обобщаване на резултатите относно проследените спермалните
параметри при подгрупите от втора група според професионална експозиция бе
установено повишаване на стойностите преди и след лечението. В повечето от
случаи разликите бяха статистически значими и с висока положителна
корелационна връзка.
Общата процентна промяна след лечението показва перманентно подобър ефект при подгрупата на пациентите с работа без вредности в сравнение
с подгрупите с професионални вредности. При трите подгрупи пациенти с
професионална работа във вредна среда се забелязва разнообразие по
отношение на ефекта от лечението и не може да се изведе определена обща
тенденция.
Ефектът бе най-добре изразен при група С – работа с метали, масла,
заварчик при анализите за СК, ПП, СМ, В, АС, ХрА3. Подрупа В е с най-висок
ефект при тестовете с ТБ, АО,НВА и SOD.
По-слаб ефект бе установен при подгрупа В (запрашеност, газ, бои, лакове,
пластмаси) при анализите за СК, ПП и СМ, докато за подгрупа А (шофьор;
седнал, тежък физически труд, леяр, висока, ниска температура) бе при
функционалните тестовете за В, АС, ТБ, ХрА3 и АО. Подгрупа С (работа с
метали, масла, заварчик) бe с най-слаб ефект от лечението само при НВА и
SOD. Резултатите са представени на Таблица 18.
На фигура 17 графично са представени резултатите от общата процентна
промяна след лечението при първа и втора група според професионална
експозиция.
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Обща процентна промяна след лечение според
професионална експозиция
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Фигура 17. Обща процентна промяна след лечението при първа и втора
група според професионална експозиция
Таблица 18. Динамика на спермални показатели при подгрупите пациенти по
професионална експозиция, лекувани с варикоцелектомия и хранителна добавка
РАРА®
Подгрупи по
Показа- професиотел
нална
експозиция
СК
А
В
С
D

18
6
5
17

33.5306±22.48812
41.2833±26.95809
28.7740±8.96365
39.2794±27.79339

48.4078±23.35005
51.1783±21.24279
41.7520±9.81229
61.3812±40.18515

0.942
0.987
0.837
0.942

р<0.001
р<0.001
p=0.077*
р<0.001

%
промян
а след
лечение
44.37
23.97
45.10
56.27

24.7161±7.87539
21.6617±4.21820
25.4440±3.16862
24.1065±5.52463

n

Три месеца след
Преди лечение
лечение

r

p

ПП

А
В
С
D

18
6
5
17

34.5967±7.44690
29.8217±6.70224
36.0600±2.92518
36.7229±5.95921

0.781
0.844
0.501
0.629

р<0.001
p=0.035
p=0.389
р<0.007

39.98
37.67
41.72
52.33

СМ

А
В
С
D

18 11.9889±12.77092 14.5000±16.28063
6 4.1917±4.66695
5.4100±8.20594
5 6.7000±8.80057 8.6500±14.19093
17 9.1412±9.59473 12.9406±11.95214

0.790
0.883
0.997
0.948

р<0.001
p=0.020
р<0.001
р<0.001

20.94
29.06
29.10
41.56

В

А
В
С
D

18
6
5
17

55.4278±8.59466
50,0117±8.28561
48.0480±10.67536
49.9153±7.27638

66.0961±6,17833
66,3867±5.39694
67.2520±2.03795
67.6835±7.31083

0.376
0.331
0.239
0.556

p=0.124
p=0.521*
p=0.699*
р<0.020

19.25
32.74
39.97
35.56

AC

А
В
С
D

18
6
5
17

51.0089±8.86494
52.9650±9.21969
53.9400±6.14009
54.4129±7.88851

63.0439±9.36777
65.9267±6.96873
67.7900±2.46094
69.5429±4.86534

0.788
0.788
0.953
0.684

р<0.001
p=0.063*
p=0.012
p=0.002

23.59
24.47
25.68
27.80
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ТБ

А
В
С
D

18
6
5
17

54.8333±8.96515
51.5933±7.00480
56.6200±5.87849
53.9765±7.66133

66.1739±5.58292
63.8383±5.63556
69.1080±4.77337
68.6506±6.38078

0.673
0.128
0.138
0.450

p=0.002
p=0.809*
p=0.825*
p=0.070*

20.68
23.73
22.05
27.18

ХрА3

А
В
С
D

18
6
5
17

52.9733±6.83855
52.6017±4.27413
51.1680±6.80579
53.9429±9.71624

63.6444±5.30661
65.4783±4.95663
64.6580±6.41159
68.7518±7.41450

0.571
0.246
0.393
0.550

p=0.013
p=0.638
p=0.513*
p=0.022

20.14
24.48
26.36
27.45

AO

А
В
С
D

18
6
5
17

50.3678±7.23765
47.4567±6.03808
56.1720±9.55057
51.4582±9.80675

61.6539±7.66186
58.2867±5.05927
68.9520±6.54777
65.6112±7.73189

0.645
0.420
0.730
0.756

p=0.004
p=0.067*
p=0.061*
р<0.001

22.40
22.82
22.75
27.50

НВА

А
В
С
D

18
6
5
17

55.7878±8.08839
60.2635±6.49049
62.6100±4.49835
54.0217±6.66743

61.1328±8.46797
66.1847±5.24101
67.9840±2.40639
60.4450±5.76304

0.861
0.784
0.404
0.903

р<0.001
p<0.001
p=0.500*
р=0.014

9.58
9.82
8.58
11.89

А
18 20.0356±1.61359 21.1533±1.42830 0.819
р<0.001
5.58
В
6 19.1467±1.69836 20.2550±2.17298 0.909
p=0.012
5.78
С
5 19.4000±1.84196 20.4160±1.98461 0.960
p=0.009
5.23
D
17 19.3971±2.26120 20.6982±2.15610 0.696
p=0.009
6.70
Легенда: A – шофьор, седнал, тежък физически труд, леяр, висока, ниска температура; B –
запрашеност, газ, бои, лакове, пластмаси; C – работа с метали, масла, заварчик; D – без
вредност; n – брой пациенти *- няма статистически значима разлика.

SOD

4.5.4. Резултати от проведените спермални анализи според начин на
живот – тютюнопушене при пациентите от първа и втора
таргетна група
Подгрупи пациенти според начин на живот – тютюнопушене от първа
таргетна група, лекувани с варикоцелектомия
Един от факторите, който често се коментира като важен и провокиращ
негативно влияние върху сперматогенезата и мъжката фертилност е влиянието
на фактори свързани с начин на живот и наличието на навици, които често се
определят като негативни, вредни. В последно време се забелязват усилията
на много колективи в посока изясняване дискусионния въпрос за влиянието на
пушенето като вреден навик върху мъжката плодовитост. Още повече, когато
това е свързано и с развитието на клинично тежко Varicocele, този въпрос се
поставя с още по-голяма значимост.
Във връзка с това в настоящото проучване бе направено групиране на
пациентите пушачи и непушачи с диагностицирано Varicocele II и III gr. и
лекувани с VCT, като основен критерий за пушачите бе количеството на
изпушените цигари на ден. На база попълнените анкетни карти пациентите са
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разделени на следните подгрупи: A – не пуши; B – ½ к./ден (10 цигари на ден);
C – 1 к./ден (20 цигари на ден); D – 2 к./ден (40 цигари на ден).
При обобщаване на резултатите бе установено статистически значими
разлики преди и след лечението с най-често висока положителна корелационна
връзка при р<0.05.
Пушачите с ½ к./ден показват по-висок ефект след лечението при
конвенционалните спермални показатели (СК, ПП и СМ) и тестът за активност
на SOD. Пушачите с 1 к/ден проявяват по-добър ефект спрямо функционалните
тестове В, АС, ТБ, ХрА3, АО, НВА. Пушачите с 2 к./ден перманентно показват
по-слаб ефект от приложеното лечение. Ефектът от лечението при всички
спермални показатели и функционални анализи намалява с увеличаване
количеството на изпушените цигари на ден. Получените резултати са
представени на Таблица 19.
Подгрупи пациенти според начин на живот – тютюнопушене от втора
група, лекувани с варикоцелектомия и прием на хранителна добавка
РАРА®
Обобщавайки резултатите можем да обобщим, че при пациентите лекувани с
VCT и три месечен прием на хранителна добавка РАРА® при подгрупи в
зависимост от начин на живот и вреден навик – тютюнопушене бе установено
повишаване на стойностите преди и след лечение. По отношение на
статистическата значимост на установеното подобрение се установи
разнообразие. В повечето случаи разликите бяха статистически значими
(р<0.001) и с висока положителна корелационна връзка. При тестове за В, ТБ и
ХрА3 често се откриваше незначимо подобрение.
При изчисление на общата процентна промяна след лечението се установи повисок ефект при групата на непушачите в сравнение с всички подгрупи на
пушачите.
От групите на пушачите има обща тенденция на намаляване ефектът от
лечението с увеличаване на изпушените на ден цигари. Перманентно
подобрението бе най-слабо изразено при групата на пушачите, които пушат две
кутии на ден. Получените резултати са представени на Таблица 20. Графично
общият процент на промяна и при двете таргетни групи пациенти спрямо начин
на живот – тютюнопушене е представено на Фигура 18.
Таблица 19. Динамика на спермални показатели при подгрупите пациенти по начин на
живот – тютюнопушене, лекувани с варикоцелектомия
Подгрупи
Показапо
тел
тютюнопушене
СК
А
В
С
D

n

Преди лечение

Три месеца след
лечение

r

p

20
10
11
13

44.1320±32.2160
41.6800±37.5937
30.8309±22,0642
40.2300±33.2562

60.2365±43.,0295
50.6892±35.3345
36.1136±20.8710
45.7420±29.0695

0.945
0.989
0.995
0.998

р<0.001
р<0.001
р<0.001
р<0.001

41

%
промяна
след
лечение
38.93
29.43
17.13
12.73

ПП

А
В
С
D

14
10
11
13

25.8475±10.1459
22.0517±5.0871
20.9527±5.5175
23.5520±5.5841

34.0545±8.6891
28.6550±4.4044
25.0055±6,1526
25.8700±4.3413

0.685
0.361
0.630
0.966

p=0.001
p=0,249*
p=0,038
p=0,007

31.75
29.93
27.77
19.34

СМ

А
В
С
D

14
10
11
13

9.0040±10.6633
7.4645±8.2885
2.7200±0.8044
9.8225±9.7804

12..1085±128355
9.5200±11. 2217
3.1400±3.6122
11.1042±12.3087

0.960
0.958
0.975
0.974

р<0.001
р<0.001
p=0.005
р<0.001

34.48
27.61
15,44
13.05

В

А
В
С
D

14
10
11
13

50.2440±10.4836
57.0742±9.5178
49.3809±11.6662
54.9780±13.0305

60,5110±12.3292
63.7300±9.7393
55.7591±9.5060
60.7820±11.8204

0.819
0.805
0.918
0.826

р<0.001
p=0.002
р<0.001
p=0.085*

20.43
11.66
12.91
10.56

AC

А
В
С
D

14
10
11
13

51,3900±11,8535
54,5850±8,8448
43,0591±13,8723
53,7900±11,2860

60.2545±12.7549
62.0292±9.2326
49.0573±11. 3198
60.8600±6.2324

0.909
0.909
0.991
0.402

р<0.001
р<0.001
р<0.001
p=0.502*

19.92
13.63
13.93
13.14

ТБ

А
В
С
D

14
10
11
13

52.6425±13.7301
55.1908±9.2507
50.7282±12.0891
53.3840±10.5046

62.1325±11.1710
62.2217±8.9047
57.6764±11.8470
58.1700±9.2739

0882
0.920
0.936
0.868

р<0.001
р<0.001
р<0.001
p=0.057*

18.03
12.73
13.70
8.96

ХрА3

А
В
С
D

14
10
11
13

51,5495±125881
47,6200±10,3139
49,2055±9,58084
48,1840±5,9664

61.2600±9.90040
54.8200±9.1257
56.8536±9.17677
53.0300±6.7231

0.807
0.927
0.775
0.935

р<0.001
р<0.001
p=0.005
p=0.051

18.84
15.12
15.54
10.06

AO

А
В
С
D

14
10
11
13

48,3985±13,9699
46,4767±17,8528
45,2127±14,7953
49,3980±11,7455

59.3475±10.2833
51,4133±14,2581
52,0564±14,0276
55,2800±13,6104

0.865
0.962
0.918
0.903

р<0.001
р<0.001
р<0.001
p=0,036

22.62
10.62
15.14
11.90

НВА

А
В
С
D

14
10
11
13

58,1120±9,0415
56,9925±11,3306
52,6136±9,5024
58,9700±10,9916

62,1805±8,71292
59,1675±10,1716
55,6545±9,5455
61,7120±10,1044

0.928
0.991
0.732
0.997

р<0.001
р<0.001
p=0,010
р<0.001

7.00
5.67
5.77
4.64

20,8330±1,7837
21,4183±2,1988
21,5618±2,2689
20,2100±2,5318
1 кутия; D – 2

0.988
0.970
0.987
0.998
кутии;

р<0.001
4.71
р<0.001
4,15
р<0.001
2,87
р<0.001
2,09
n – брой пациенти

А
14
19,895±1,8432
В
10
20,5650±2,1932
С
11
20,9609±2,3242
D
13
19,7960±2,5598
Легенда: A – не пуши; B – ½ кутия; C –
* – няма статистически значима разлики
SOD
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Таблица 20. Динамика на спермални показатели при подгрупите пациенти по начин на
живот – тютюнопушене, лекувани с варикоцелектомия и прием на хранителна добавка
РАРА®
Пока- Подгрупи n Преди лечение Три месеца след
r
зател по тютюлечение
нопушене
СК
А
19 33,0058±21,59526 54,1200±34,71742 0.940
В
11 29,2783±12,48915 41,9550±9,63788 0.825
С
10 37,9730±21,59348 49,4130±18,30976 0.941
D
6 44,7600±32,79081 58,6827±36,63503 0.979

p

р<0.001
p=0.043
р<0.001
р<0.001

% промяна
след
лечение
63.97
43.30
30.13
31.10

ПП

А
В
С
D

19
11
10
6

0.680 p=0.01
0.699 p=0.017
0.670 p=0.034
0.765 p=0.076*

46.98
45.65
43.30
31.43

СМ

А
В
С
D

19 9,6342±9,36634 14,7626±11,92781 0.898 р<0.001
11 12,1182±13,20885 18,0727±16,43588 0.969 р<0.001
10 8,1500±11,57836 10,4710±14,79081 0.969 р<0.001
6
6,6667±7,54100
8.1333±16,62007 0.471 p=0.063*

58.02
48.37
28.48
22.00

В

А
В
С
D

19 51,5989±6,61118 67,0384±5,93321
11 50,5680±7,50133 63,5990±5,58014
10 53,6455±10,40442 67,5809±8,36871
6 51,8350±13,11286 64,9033±2,45120

0.163 p=0.050
0.138 p=0.704*
0.732 p=0.011
0.079 p=0.882*

29.92
25.77
25.97
25.21

AC

А
В
С
D

19 50,8033±7,97484 64,3350±6,93423
11 54,4073±7,48254 69,8755±4,47080
10 48,9970±10,55383 61,1880±10,27095
6 53,3889±5,26906 69,8742±6,08890

0.753
0.664
0.767
0.611

р<0.001
p=0.150
p=0.010
p=0.046

30.87
28.43
24.88
22.50

ТБ

А
В
С
D

19 53,0390±9,55638
11 54,7445±5,66711
10 56,1684±7,56215
6 52,7467±10,46433

66,7610±7,77723
66,8273±3,44657
66,7000±4,97957
62,6083±7,49944

0.731 p=0.016
0.272 p=0.419*
0.356 p=0.135*
0.407 p=0.423*

25.87
22.07
18.75
18.70

ХрА3

А
В
С
D

19
11
10
6

54,4705±7,66138
50,9550±4,89981
51,5220±7,19065
53,3736±8,42313

68,2526±6,58911
62,6600±6,35930
63,3640±6,09832
64,7400±8,42313

0.573 p=0.010
0.318 p=0.539*
0.294 p=0.410*
0.514 p=0.106*

25.31
22.97
22.98
21.30

AO

А
В
С
D

19 51,6684±7,71952
11 50,7473±8,47586
10 51,9320±9,69938
6 51,2950±11,00487

65,6632±6,63633
63,4582±6,26249
61,8970±10,32254
60,9717±5,27443

0.665 p=0.002
0.547 p=0.081*
0.895 р<0.001
0.781 p=0.066*

27.09
25.04
19.18
18.86

НВА

А
В
С
D

19
11
10
6

58,1180±9,34276
65,0855±4,28626
64,0142±6,43779
62,1550±5,22299

0.896
0.805
0.805
0.775

р<0.001
p=0.003
р<0.001
p=0.070

9.82
9.45
8.71
7.25

26,2337±8,13847
23,1582±3,08493
21,2550±3,72683
23,1933±6,77959

52,9220±8,68777
59,4655±6,58884
58,8842±6,29075
57,9500±6,35735

38,5595±6,84620
33,7300±3,72405
30,4600±4,35062
30,4833±7,24608
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А
19 19,6484±2,26472 21,0542±2,04689 0.679 p=0.001
7.15
В
11 19,6709±1,27817 21,0018±1,16488 0.816 p=0.002
6.76
С
10 20,0830±1,44022 21,0260±1,62568 0.907 р<0.001
4.69
D
6 19,3933±2,49440 20,1167±2,57292 0.993 р<0.001
3.73
Легенда: A – не пуши; B – ½ кутия; C – 1 кутия; D – 2 кутии * – няма статистически значима
разлика
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ОБСЪЖДАНЕ

В настоящия дисертационен труд бе проведено обширно проучване на
мъже с диагностицирано Varicocele с по-тежка степен - II и III gr. (по три степенна
скала) и с отклонения от референтните стойности от спермограмата на
минимум два спермални показателя. Целта бе установяване ефектът от
назначеното и проведено хирургично лечение, както и ефектът от комбинирано
лечение – VCT и три месечен перорален прием на хранителна добавка РАРА®,
която съдържа девет микронутриента. Литературният анализ показа, че
хранителна добавка РАРА® е много слабо проучена. Няма данни за влиянието
и ефектът от приложението ѝ при пациенти с Varicocele.
При анализиране на резултатите от проведените спермални анализи на
пациентите от първа таргетна група, лекувани само с VCT, бе установено
разнообразие по отношение подобрението на стойностите от проследените
конвенционални спермални показатели – СК, ПП и СМ. Това предполагаме е
резултат от проявени индивидуални особености по отношение физиологичното
и психично състояние на пациентите. Минимум три месеца след извършената
VCT стойностите на общата процентна промяна за трите спермални показатели
включително и за В се повишават, като най-висок е ефектът при ПП. Varicocele
има негативно влияние върху сперматогенезата, обема на тестисите,
стандартните параметри и функцията на спермата (Liang М. et al., 2015). Това
установяваме предоперативно с отклоненията в спермалния анализ на
изследваните от нас пациенти с Varicocele. Премахването на патологията на
вената може потенциално да повлияе на функцията на клетките на Лейдиг,
което влияе върху производството на тестостерон.
Показано е, че VCT, особено чрез микрохирургия, възстановява обема на
тестисите и параметрите на спермата, както и намалява степента на
фрагментация на ДНК (Azadi L. et al., 2011). Подобно на нас Cakiroglu B. еt al.
(2013) четири месеца след проведената интервенция при пациенти с
астенозооспермия, сравнявайки преди и след VCT установяват, че се
подобрява значително ПП, като 46% от пациентите са имали и
тератозооспермия предоперативно. Ние доказваме значително подобрение и
при СМ, но по-слабо в сравнение с другите конвенционални спермални
показатели. За разлика от нашите резултати авторите констатират подобрение
следоперативно, но не доказват статистически значително подобрение в
морфологията на сперматозоидите след VCT в общата група. Авторите не
установяват общата процентна промяна, която ние намираме.
Други автори също демонстрират благоприятен ефект от VCT при мъже с
субфертилно Varicocele, които имат лошо качество на сперматозоидите (Okeke
L. et al., 2007). Vahidi S. et al. (2018) оценяват ефектите от микрохирургичната
VCT върху анализът на спермата и функционални тестове на сперматозоиди
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при 30 инфертилни мъже с различни степени на Varicocele (от 1 до 3).
Установили положителни ефекти върху конвенционалните параметри на
спермата, въпреки, че резултатите са СК на сперматозоидите не са били
статистически значими. Явно VCT се отразява положително върху стойностите
при конвенционалните спермални параметри, което установихме също.
Както при нашите резултати, така и при други автори има положителен
ефект след VCT, макар да се установяват различия по отношение на
получените стойности при отделните спермални параметри. Това вероятно е
свързано с индивидуалните особености на включените популации мъже. Важно,
също така е и влиянието и на други допълнителни фактори като възраст, тегло,
вредна професионална среда и вредни навици, като прием на медикаменти,
тютюнопушене и др. които са пренебрегнати в тези изследвания.
В настоящия дисертационен труд са включени и приложени четири
различни функционални метода за оценка състоянието на хроматиновата
структура. Подобно на Bianchi P. et al., (1996), Iranpour F. et al., (2000), Vahidi S.
et al., (2018) и др. считаме, че предимствата от прилагането на тези косвени
методи в ежедневната практика дават възможност и подпомагат, по лесен и
достъпен начин, отчитането на резултати от лечението на мъжки инфертилитет
при пациенти с Varicocele, както и ефектът от проведена VCT.
Чрез интензивно оцветяване на сперматозоидните глави с АС
предоперативните данни показват нарушение в хроматиновата кондензация
при 89.67% от пациентите към първата таргетна група. Подобни резултати
установихме и при другите функционални тестове, както за първа така и за
втората таргетна група пациенти. Това подкрепя мнението, че Varicocele
предизвиква производство на сперматозоиди с абнормален хроматин по
отношение на кондензация, компактизация и интегритет, както и ДНК
фрагментация. До подобни резултати достигат и Talebi A. et al. (2008), които
считат, че това са едни от възможните причини за безплодие при пациенти с
Varicocele. Подобрение установихме и в пакетирането на ядрения материал и
ДНК структурата, чрез оцветяването с ТБ. Методът бива съобщаван като
чувствителен, лесен и евтин тест за повредена и непакетирана ДНК структура,
който не изисква специална апаратура за отчитане на резултатите (Talebi A. et
al., 2012).
При анализиране динамиката в ДНК кондензацията, чрез прилагането на
флуоресцентния тест с ХрА3 установихме ефект от лечението с повишаване от
17.61%. Подобно на Ribas‐Maynou J. et al., (2020) предполагаме, че
кондензацията на ДНК е свързана с окислително увреждане, което засяга
предимно богати на протамин региони.
Sadek A. et al., 2011, подобно на нашите резултати за фрагментация на ДНК
чрез АО, също доказват значително увеличение на абнормната кондензация на
сперматозоидния хроматин при безплодни мъже с Varicocele, което се
подобрява след VCT. Werthman P. et al. (2008) отбелязват, че възстановяването
на Varicocele от III gr. води до голям спад на фрагментацията на
сперматозоидната ДНК и следователно има добър ефект от проведената
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интервенция. Подобно на нас Li F. et al. (2012) оценяват целостта на ДНК на
сперматозоидите, която значително се подобрява три месеца след операцията.
От проведените тестове за НВА и SOD и анализирането преди и
следоперативно на резултатите установихме положителен ефект съответно от
5.47% и 2.84%. Въпреки по-малките стойности в сравнение с другите
функционални тестове, резултатите показват, че VCT представлява обещаващ
терапевтичен подход в резултат, на който може да се очаква подобряване на
ДНК веригата и прикрепителната способност на клетките и повишаване на
антиоксидантната защита. Като антиоксидант от първа защитна линия това
повлиява върху механизмите за потискане образуването на свободни радикали
и намаляване нивата на ROS, което може да бъде предпоставка за подобрение
състоянието на мъжката фертилност. За подобна връзка докладват и други
автори. Като например Mostafa T. et al., (2001) съобщават за статистически
значимо намаление на нивата на MDA, H2O2 и NO и значително увеличение на
семенните нива на четири антиоксиданта (SOD, CAT, GPx и Vit C) при сравнение
на 3-месечните следоперативни и предоперативни стойности.
В последните години в лечението на инфертилни мъже с Varicocele се
включват и допълнително различни видове храни и антиоксиданти. Въпреки
положителният ефект изследователите не са на едно мнение. За или против, в
лечението на тази мъжка патология, да се приемат хранителни добавки в
комбинация с VCT. Използването на антиоксиданти след VCT и особено
многокомпонентни хранителни добавки се разглежда рядко според научната
литература. Няма данни за подобно задълбочено и систематизирано проучване
на хранителна добавка РАРА®, която включва девет микронутриента.
От проучената втора таргетна група пациенти комбинираното лечение се
повлиява в най-висока степен за СК и ПП на сперматозоидите. В потвърждение
на нашите резултати са и тези на Ardestani A. еt al. (2019), които съобщават за
значимо подобрение на СК и ПП след VСТ, чийто 30 пациенти, за разлика от
нашите, приемали комбинация от три съставки (Vit E-Se-FA) за три до шест
месеца. Както при нашите резултати така и тези автори установяват
подобрение в спермалните показатели. Наличните различия по отношение на
получените стойностите можем да свържем с влиянието на отделни фактори
свързани с количеството, състава на приема, както и изследвана популация
пациенти. Приложената хранителна добавка РАРА® също съдържа Vit E, Se и
FA, но в различни количества заедно с още седем други съставки, които
неминуемо също оказват въздействие върху получените резултати. Считаме,
че по-добрият ефект при пациентите от втора група относно конвенционалните
параметри спрямо тези от първата група са резултат от проведеното
комбинирано лечение. Още повече, че при групата пациенти след три месечно
приемане на плацебо капсули не установихме такова подобрение.
Включената FA в състава на хранителната добавка РАРА® е важна за
повишаване не само на спермалните показатели, но и състоянието на
сперматозоидния хроматин. В доклада си Azizollahi et al. (2013) представят
предишни изследвания според, които дефицитната концентрация на FA
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причинява повишен хомоцистеин и влошава цикъла на реметилиране. Смята
се, че този метаболизъм участва в метилирането на фосфолипидите, протеини,
ДНК и РНК и при синтеза и възстановяването на ДНК и следователно тези
процеси са от съществено значение за сперматогенезата. Подкрепяме авторите
в препоръката, прилагането на медицинско лечение със съвместими лекарства
и добавки след операция, което може да доведе до получаване на по-добри
резултати. Но все още са малко изследванията свързани с установяване
ползата от комбинирано лечение на инфертилни мъже с Varicocele чрез VCT и
прием на многокомпонентни хранителни добавки.
Литературните данни сочат изследванията на други автори, които
подчертават ролята от прием на Vit E, който повишава конвенционалните
спермални параметри, както и бременността след VСТ, неутрализира ROS и
защитава сперматозоидната клетъчна мембрана (Ener K. et al., 2016). Вероятно
наличния Vit E, в приложената от нас хранителна добавка, повлиява и
подпомага подобрението и на жизнеността на сперматозоидите, като
значително се повишава при мъжете от втората таргетна група подложени на
комбинираното лечение.
Хранителна добавка РАРА® включва и CoQ10 от 16,0 mg в една капсула,
който както е известно се съдържа във всяка клетка от човешкото тяло, действа
като антиоксидант защитавайки клетките от вредни молекули. Подобно на нас
Festa R. et al. (2013), макар да прилагат само CoQ10, след три месечно лечение
доказват по-добри конвенционални параметри на спермата и повишаване на
антиоксидантния статус при мъжете с Varicocele. Подчертава се значението на
ОS в патогенезата на мъжкото безплодие при Varicocele и полезността на
антиоксидантната терапия. Подобни резултати получават и друти автори
(Gvozdjakova A. еt al., 2015). Приемането на проучените от нас пациенти по 469
mg L-сarnitine в комбинация с другите съставки на хранителната добавка РАРА®
предполагаме подобно на Lenzi A. et al. (2004) повлиява благоприятно върху
състоянието в луминалната среда на епидидимиса, подпомага също и за бета
окисляването на дълговерижни мастни киселини в митохондриите, както и
предпазва ДНК и клетъчни мембрани от вредите, причинени от ROS. Богатите
на лизин и интензивно оцветените сперматозоиди, визуализирани чрез теста с
АС, показват абнормален интегритет, които след комбинираното лечение
значително намаляват. Заедно с това се установи подобрение в ДНК
структурата и нарушения в пакетирането на ядрения материал, чрез оцветяване
с ТБ.
Ефектът от проведеното от нас комбинирано лечение за протаминовото
състояние на сперматозоидите установено с ХрА3 и ДНК фрагментацията чрез
АО показват повишаване от съответно 24.10% и 23.63%. Не бе установено други
автори да са проучвали подобно на нас ефектът на хранителна добавка РАРА®
заедно с проведена VCT върху състоянието на сперматозоидния хроматин.
Предполагаме че, установеното от нас подобрение се дължи на приложеното
комбинирано лечение, още повече, че групата приемала плацебо капсули не
показа съществени промени. За положителното въздействие на перорално
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антиоксидантно лечение върху пациенти с Varicocele I gr. докладват Gual-Frau
J. Et al., (2015). Авторите установяват подобрение на СК, сперматозоидния
интегритет и ДНК фрагментация след три месечен прием на комбинация от
мултивитамини vit E, vit C, vit B9 и B12 заедно с СоQ10, L-carnitine, Se и Zn. без
обаче да коментират прилагането на друг метод, като VCT.
При приложените тестове за хиалуронан прекрипителна способност на
сперматозоидите и активността SOD също бе констатирано по-добър ефект при
втората в сравнение с първата група пациенти. Подобрението бе съответно
10.31% и 6.05%. Ние не установихме други автори да са проучили промяната
активността на SOD и целостта на ДНК при варикоцелектомизирани пациенти
приемали хранителна добавка РАРА®, както и други хранителни добавки със
сравнително голям състав.
Azizollahi et al., (2013), подобно на нас, докладват за подобрение нивото на
ДНК фрагментация и общият антиоксидантен капацитет и SOD, но чрез
прилагането само на цинк и FA след VCT при мъже с палпируема патология.
Кото имаме предвид, заедно с авторите, че фрагментацията на ДНК инхибира
нормалното активиране на бащината генна експресия в 4-клетъчния стадий на
развитие на ембриона считаме, че корегирането заедно с допълнителна
терапия може да бъде предпоставка да се увеличи процента на бременност при
партньорките на тези пациенти.
При сравнителния анализ на резултатите от втората спрямо първата
таргетна група пациенти и като пренебрегнем фактът, че става въпрос за
различни мъже, общият процент на подобрение показва в най-голяма степен и
значително повишаване на активността на SOD от 113.03% след това за НВА
от 88.48%, В-82.52% и СК от 77.44%
При сравнителен анализ на резултатите от двете таргентни групи пациенти
спрямо подгрупите по възраст изчислението на общия процент на промяна
следоперативно спрямо предоперативните данни бе с по-висок ефект при
комбинираното лечение спрямо това проведено смо с VCT. Комбинираното
лечение на хранителна добавка РАРА®, приемана за три месеца след VCT
повлиява най-добре при подгрупите на младите пациенти, докато тези на повъзрастните често показват по-слаб ефект. За това предполагаме има значение
факторите свързани с подобрение на сперматогенезата, целостта и интегритет
на ДНК, повишаване на антиоксидантната система на защита, също така и
действието на съставките от прилаганата хранителната добавка РАРА®.
Предполагаме, че по-добрият ефект от комбинираното лечение при младите
пациенти (22-26г.), може да е резултат и от сравнително по-интензивен
метаболизъм и по-доброто общо здравословно състояние и съответно по-бързо
усвояване на съставките на добавката в сравнение с този при по-възрастните
пациенти (37-41г.).
В зависимост от предоперативната диагноза (ОА, АТ и ОАТ) бе установено
подобрение с разнообразие по отношение степента на ефекта от приложеното
лечение. При първа таргетна група, подложена само на VCT се доказа
статистически значима разлика между стойностите преди и след лечението, с
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висока положителна корелационна връзка при р<0.05 с малки изключения.
Подобно на нас, Cakiroglu B. et al., (2013) докладват за значително подобрение,
но основно за ПП в ретроспективно сравнително проучване на предоперативни
и следоперативни спермални параметри при пациенти с диагноза АТ и мъжката
патология. За разлика от авторите ние проучваме и ефектът от лечението върху
състоянието на сперматозоидния хроматин, където за изследваните мъже със
същатата диагноза се проявява по-добър ефект. Okeke L. et al. (2007) получават
значителни подобрения в СК, ПП и В на сперматозоидите (при р<0,001) след
VCT и без значително подобрение за СМ (при р=0,220), но при пациенти с
олигоспермия, тератоспермия, астеноспермия. Авторите, подобно на нас,
докладват и за незначимо подобрение при пациентите с предоперативна ОАТ.
Заедно с това, за разлика от авторите, проследихме и ефектът при ОА, която в
сравнение с другите диагнози се повлиява по-добре и се установи по-висок
ефект за конвенционалните спермални параметри СК, ПП и СМ. Други автори
също потвърждават полезността от проведена VCT за конвенционалните
параметри, но за разлика от нас, при пациенти често диагностицирани с
диагнози като олигоспермия, астеноспермия, тератоспермия и по–малко при
съчетаването им. Подобно на авторите считаме, че намерения ефект от
лечението с VCT дава възможности за подобрение на мъжката фертилност.
Като цяло приема на хранителна добавка РАРА® заедно с проведена VCT
при пациентите от втора таргетна група оказва своето благоприятно
въздействие и при трите проследени диагнози, макар стойностите да варират
за всяка една. По-често пациентите с ОА относно анализи за ПП, СМ, В, ТБ,
ХрА3 и АО показват по-добър ефект спрямо другите две диагнози, макар тези
при В, ТБ и ХрА3 да не са статистически значими. Пациентите с АТ имат подобър ефект за СК и НВА теста, докато при пациентите с ОАТ се отчита повисок ефект при тестовете с АС и SOD. Не намерихме други автори с подобно
на настоящото изследване. Предполагаемият механизъм за получените и
надеждни резултати ни насочват към посока действие на съставките от
приложената хранителна добавка РАРА® заедно с ефектът от проведената VCT
към потискане на семенния ОS, намаляване нивото на ROS и екзогенно
подпомагане за повишаване на антиксидантната защита.
Резултатите при нашите пациентите, разделени по екзогенна
професионална експозиция сочат, че и при двете таргетни групи се доказа
тенденция за перманентно по-висок ефект от лечението при пациентите, които
нямат вредности в професионална си работа в сравнение с подгрупите
работещи в професионална вредна среда. Предполагаме, че това е свързано с
активиране на процесите на възстановяване в тестисите, епидидимиса и
съответно сперматогенезата. Освен това резултатите от проведените анализи
при втората таргетна група показват значително по-добра обща процентна
промяна след лечението от тези при първата група мъже.
Ефектът от проведената VCT при групите мъже, подложени на ежедневна
вредна работна среда най-висок процент на промяна при всички проследени
спермални параметри се установи за група С - работа с метали, масла, заварчик
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Изключение при НВА теста, където по-висок ефект бе установен при подгрупа
В - запрашеност, газ, бои, лакове, пластмаси, в сравнение с другите подгрупи.
В същото време по-слаб ефект показа подрупа А – шофьор, седнал, тежък
физически труд, леяр, висока, ниска температура.
Трудно може да обясним разнообразието на получените резултати за
отделните подгрупи и спермални показатели. Тук не трябва да се пренебрегват
и индивидуалните особености на подбраната мъжка популация. Не са ясни
напълно механизмите, чрез които вредните фактори в ежедневната работа
повлияват върху сперматогенезата, както и пътищата на възможности за
възстановяване от настъпилите нарушения. Тук вероятно имат отношение
повишените нива на ROS и ОS, които може да предизвикат клетъчна
дисфункция, както и нарушения в сперматозоидния хроматин. Вярваме, че
мъжете чиято професия по един или друг начин е свързана с по-често
повишаване на ингвиналната телесна температура, както тези в подгрупа А се
повлияват от VCT, но в по-малки граници. Предполагаме, че топлинният стрес
предизвикан от Varicocele, подсилен допълнително и от професионалната
топлинна експозиция при тези мъже е най-вероятната причина за развитието на
изразен инфертилитет при тях. Независимо, че след VCT се подобряват
спермалните показатели, все пак в сравнение с другите подгрупи подложени на
екзогенна професионална експозиция ефектът при подгрупа А има по-слаб
ефект. Това свързваме с допълнителното негативно влияние на ежедневната
работа при тях и съответно по-бавно възстановяване. Други автори също
констатират по-добри резултати при пациенти без в сравнение с такива при
екзогенна професионална експозия, но основно при мъже само с инфертилитет.
Sharma R. et al., (2013) коментират автори, според които аспектите на
диетата на мъжа могат да окажат влияние върху неговата плодовитост. Според
авторите, друга потенциална полза биха могли да имат антиоксидантите, които
играят основна роля в организма чрез пречистване на ROS. Съгласни сме с
авторите и предполагаме, че за получените по-добри резултати при групата
мъже подложени на комбинираното лечение спрямо тези лекувани само с VCT
до голяма степен повлияват съставките на приложената хранителна добавка
РАРА®. Подобно на Keskes-Ammar L. (2003) считаме, че наличието на Vit. Е,
както и на Se например подпомагат възстановяването като намаляват нивата
на MDA, които са маркери за настъпили увреди от ROS. Това се отразява върху
подобрение на спермалните параметри. Предполагаме, че антиоксидантните
съставки в хранителна добавка РАРА® подпомагат и подсилват ефектът от
VCT, които заедно имат значение за установеното значително подобрение в
увреждането на ДНК и ОS, както и в прикрепителната способност на
сперматозоидите.
По отношение на подгрупите от мъжете, лекувани с комбинираното
лечение, изложени на екзогенни професионални експозиции подобрението
варира в различни граници и не се откри определена обща тенденция. В
доклада си Łepecka-Klusek C. et al., (2011) коментират разработките на някои
автори, че шофирането може да влоши плодовитостта на мъжете, особено на
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големи превозни средства, които включват и селскостопански превозни
средства и машини, както и дългото шофиране. Други твърдят, че шофирането
създава риск за мъжкия фертилитет само в малка степен. Ние считаме, че при
втората таргетна група пациенти за установения по-слаб процент на
подобрение при функционалните тестове предполагаме има значение честото
излагане на висока температура, характерна за мъжете от подгрупа А (шофьор,
седнал, тежък физически труд, леяр, висока и ниска температура) заедно с
доказаното Varicocele II и III gr. Това се отразява на механизмите на
възстановяване, поради което и ефектът е по-слаб в сравнение с другите
професионални вредности.
При двете таргетни групи мъже установихме по-добър ефект при подгрупа
С (работа с метали, масла, заварчик). Вероятно излагането на работа с метали
и масла, както и заварчици не се отразява така негативно върху процесите на
възстановяване и лечението се отразява и в по-добри стойности в сравнение с
другите подгрупи. Перманентно ефектът от комбинираното лечение бe подобре изразено, от колкото лечението само с VCT. Още повече, че при групата
мъже приемала плацебо капсули такова подобрение не бе констатирано. Това
предполага ползата от приемането на хранителна добавка РАРА® заедно с VCT
при лечението на инфертилни мъже с Varicocele II и III gr. в чиято ежедневна
работа са налице допълнителни екзогенни вредни фактори. Предполагаме, че
приложеното комбинирано лечение предизвиква достигане на високи
антиоксиданти концентрации в репродуктивния тракт и попълва евентуалния
дефицит на жизненоважни елементи, отговорни за сперматогенезата.
Предполагаме, също така, че антиоксидантната добавка повлиява, като
повишава увеличаващия се капацитет на семенната плазма и води до
намаляване нивата на ROS в спермата.
Не трябва да се пренебрегват трудностите при изясняване ролята на
отделен агент, тъй като условията на професионална експозиция често са
сложни и са в комбинация с различни смущаващи фактори, свързани с начина
на живот (тютюнопушене, алкохол и диета) или социално-икономическото
състояние, които също могат да повлияят на качеството на сперматозоидите и
ефектът от приложено лечение.
В съвременния начин на живот тютюнопушенето е един от най-често
срещаните навици на младите хора, главно в репродуктивния етап от живота
им. Много автори коментират и докладват за негативното влияние на пушенето
върху плодовитостта, макар все още въпроса да не е напълно изяснен. Малко
се знае все още за ефекта от проведено лечение при инфертилни мъже и такива
с тежко Varicocele спрямо тютюнопушенето, както и количеството на
изпушените цигари на ден.
В настоящия дисертационен труд включихме и анализ на резултатите
спрямо начин на живот свързан с вреден навик – тютюнопушене. Много
автори докладват за негативното влияние на пушенето върху сперматозоидите,
ядрения хроматин и прикрепителната способност на сперматозоидите. Не
установихме други автори да са провели подобно мащабно изследване на
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ефекта от VCT и комбинацията и с три месечен перорален прием на
многокомпонентната хранителна добавка РАРА®. Бе установена обща
тенденция на постоянно по-висок ефект от лечението при непушачите в
сравнение с пушачите. По отношение на подгрупите от пушачите перманентно
се установи по-висок ефект при пациентите изпушили ½ к./ден в сравнение с
другите групи и най-слаб при групата на пушачите, които пушат две к./ден.
Много автори докладват за връзката между пушачи и Varicocele и в същото
време са малко тези, които изследват ефектът от VCT, както и този от VCT с
хранителни добавки спрямо пушачи и непушачи. Ограничени са и
изследванията, които търсят връзката между ефектът от лечението при мъже с
Varicocele и количеството на изпушените цигари на ден.
Klaiber E. еt al. (1987) докладват, че от 254 мъже пушачите с Varicocele имат
честота на олигоспермия приблизително десет пъти по-голяма от тази при
непушачи с мъжката патология и приблизително пет пъти по-голяма от тази при
мъжете, които пушат, но са без Varicocele. Подкрепяме авторите в мнението, че
патофизиологичната основа на взаимодействието между тютюнопушенето и
Varicocele вероятно се дължи на повишена секреция на катехоламини от
надбъбречната медула, предизвикана от пушенето на цигари. Тогава
повишените концентрации на катехоламин в бъбречната вена биха достигнали
тестисите чрез ретрограден поток надолу по вътрешната сперматозоидна вена
при мъже с тестикуларно Varicocele, което води до увреждане на семенните
тубули. Като имаме предвид тази възможност може да се предположи, че
проведената оперативна интервенция възстановява ретроградния поток. Това
може да е в основата на отбелязаното значителното подобрение на
спермалните параметри и функционални анализи след VCT. Като имаме
предвид мнението на автори свързано с наличието на недостиг от
антиоксиданти и витамини при пушачите, то установените по-високи стойности
на общия процент на промяна след комбинираното лечение най-вероятно е
свързано с възстановяването на недостига от антиоксиданти и витамини. Тока
се намаляват нивата на ROS, подобрява се OS и се повишава активността на
SOD в епидидимиса и тестисите. Това вероятно води до установеното от нас
значителното подобряване на конвенционалните параметри, състоянието на
ядрения хроматин, целостта на ДНК и прикрепителната способност на
сперматозоидите, както и активността на SOD.
Обратната връзка между ефектът от лечението и количеството изпушени
цигари на ден показва, че за възстановяването от проведеното лечение има
значение и количеството изпушени цигари на ден. Пушачите пушили по ½ к./ден
имат по-добър ефект от лечението спрямо тези които пушат по 1 и 2 к./ден.
Често ефектът от лечението при тези пациенти, макар и по-слаб, бе по-близък
до установения ефект при непушачите. Получените резултати са в подкрепа на
Mohamad Al-Ali et al., (2017), които в свое изследване докладват, че при групата
пациенти, пушещи по-малко от 10 цигари на ден, не може да бъде доказан
значим синергичен ефект върху параметрите на спермата в сравнение с
пациенти с Varicocele, които не пушат. Авторите показват значителен
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синергичен ефект от състоянието на тютюнопушенето (>10 цигари/ден) при
пациенти с Varicocele върху морфологията и подвижността на сперматозоидите.
Доказаната обратна връзка между ефектът от лечението и количеството
изпушени цигари на ден е в подкрепа на хипотезата, че прекомерното пушене
(1 или 2 кутии на ден) в известна степен инхибира пълната изява на
възстановителните процеси в репродуктивната система на лекуваните от
Varicocele II и III gr. инфертилни мъже.
Обобщение
Като цяло резултатите показват благоприятния ефект от възстановяването
на изследваните от нас групи мъже с тежко Varicocele, върху сперматогенезата,
като се подобряват, макар и в различна степен, конвенционалните спермални
параметри, зрелостта и интегритета на сперматозоидния хроматин, нивото на
ДНК фрагментация, прикрепителната способност на сперматозоидите, както и
нивото на активност на супероксид дисмутазата. Според получените резултати
VCT до известна степен подобри параметрите на сперматозоидите, но
комбинираното лечение на патологията значително подобри качеството на
спермата. Това ни дава основание да считаме, че приложеното лечение с VCT
и най-вече комбинираното заедно с хранителна добавка РАРА® повишава
качеството на спермата, което увеличава възможностите на мъжката
фертилност и шансовете за забременяване на партньорката.
В заключение, ние не установихме друго подобно детайлно проучване по
отношение терапевтичния подход в лечението на инфертилни мъже и тежко
Varicoсеle свързано не само с прилагането на VCT, но и комбинацията ѝ с прием
на хранителна добавка РАРА® така, че може да си позволим да го наречем
пионерно. Заедно с това е необходимо да се има предвид и влиянието на
допълнителни фактори като възрастта и предоперативната диагноза на
пациентите, както и етиологични фактори свързани с експозицията на
вредности в професионалната среда и вредни навици - тютюнопушене.
Консултирането на пациентите в този смисъл може да избегне негативното им
повлияване по отношение ефективността от приложената терапия.
Считаме, че лечението на тежко Varicocele освен с хирургична интервенция
и в комбинация с най-малко три месечен перорален прием на
многокомпонентната хранителна добавка РАРА® е подходящ терапевтичен
подход, който подобрява значително спермалните показатели, състоянието на
сперматозоидния хроматин и антиоксидантния капацитет. Това дава основание
подобни изследвания да продължат с повече пациенти и прилагането на още
изследвания.
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ИЗВОДИ

1.

2.

3.

По отношение динамиката при проследените спермални параметри
при инфертилни пациенти с Varicocele II и III gr. лекувани с
варикоцелектомия (първа таргетна група) и в комбинация с три
месечен перорален прием на хранителна добавка РАРА® (втора
таргетна група):
се установи най-висок ефект от лечението при прогресивна
подвижност от 33.01% при първа група % , докато при втората - за
спермална концентрация от 45.06%.
при допълнителните функционални тестове относно първа група найдобре изразена процентна промяна се установи при теста с
хромомицин А3 от 17.61%, докато за втората таргетна група - при теста
с анилиново синьо от 24.14%.
Сравнителният анализ установи, че ефектът от лечението при втора
таргетна група значително надвишава този от първа група пациенти.
По отношение ефектът от лечението спрямо подгрупите по възраст:
и при двете таргетни групи се установи основно най-добър ефект от
лечението при младите пациенти (А-22-26 г.). При втората група за
спермална морфология и супероксид дисмутаза най-висок ефект се
доказа при подгрупа В (27-31г), а за виталност– подгрупа С (32-36г.).
При останалите подгрупи често най-възрастните (D-37-41 г.) показват
по-слаб ефект от лечението.
Във връзка с динамиката при проследените спермални показатели
спрямо предоперативната диагноза:
се установи разнообразие по отношение ефектът от приложеното
лечение, като не може да се изведе обща тенденция на зависимост.
при първа група, пациентите с диагноза Олигоастенозооспермия,
показват най-висок ефект при конвенционалните спермални
показатели, виталност, толуидин блу и супероксид дисмутаза, докато
тези с диагноза Астенотератозооспермия - при тестовете с анилиново
синьо, хромомицин А3, акридин оранж и за прикрепителна способност
на сперматозоидите. Пациентите с Олигоастенотератозооспермия
проявяват основно по-слаб ефект от лечението спрямо другите две
диагнози.
при втората група пациенти ефектът от лечението показва по-голямо
разнообразие. Пациентите с диагноза Олигоастенозооспермия имат
най-висок ефект при
прогресивна подвижност, спермална
морфология, виталност, толуидин блу, хромомицин А3 и акридин
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оранж, докато с диагноза Астенотератозооспермия при спермална
концентрация и прикрепителна способност на сперматозоидите, а с
Олигоастенотератозооспермия проявяват по-висок ефект от
лечението само при анализите с анилиново синьо и супероксид
дисмутаза.
Относно ефектът от лечението спрямо екзогенна професионална
експозиция:
се установи перманентно по-висок ефект от лечението при подгрупата
без професионални вредности в сравнение с тези подложени на
вредна работна среда и при двете таргетни групи пациенти.
при подгрупите пациентите от първа група, подложени на вредна
професионална среда, за проследените спермални показатели найвисок ефект се установи основно при група С (работа с метали, масла,
заварчици). Често по-слаб ефект от лечението показва подгрупа А
(шофьор, седнал, тежък физически труд, леяр, висока, ниска
температура).
при подгрупите пациенти от втора група, подложени на вредна
професионална среда, се установи най-добър ефект при подгрупа С
(работа с метали, масла, заварчик) спрямо конвенционалните
спермални показатели, виталност, анилиново синьо, хромомицин А3,
докато подгрупа В (запрашеност, газ, бои, лакове, пластмаси) е с найвисок ефект при тестовете с толуидин блу, акридин оранж и
прикрепителна способност на сперматозоидите.
По отношение динамиката на ефекта от лечението при проследените
спермални показатели спрямо начин на живот – тютюнопушене:
при всички пациенти за проследените спермални показатели се
установи тенденция на постоянно по-висок ефект от лечението при
непушачите в сравнение с подгрупите на пушачите.
за подгрупите на пушачите перманентно се установи по-висок ефект
при пациентите изпушили ½ к./ден в сравнение с другите подгрупи,
като често стойностите се доближават до тези на непушачите.
При пациентите от първа и втора група ефектът от лечението за
проследените спермални параметри и функционални анализи
намалява с увеличаване количеството на изпушените цигари на ден.
За подобряване качеството на мъжката фертилност при мъже с
Varicocele II и III gr. може да се препоръчва прилагането на лечение с
VCT в комбинация с перурален прием на хранителна добавка РАРА®
за най-малко три месеца.
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Приноси с оригинален характер
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Получените данни са в резултат на първото у нас системно и задълбочено
клинично проучване относно инфертилни мъже с доказано Varicocele II и III
gr. лекувани с VCT и в комбинация с хранителна добавка РАРА® .
За първи път ефектът от лечението на инфертилни мъже с Varicocele II и
III gr. се установява чрез прилагането на комплекс от анализи конвенционални спермални параметри, функционални анализи, като тест
за виталност и за състоянието на сперматозоидния хроматин (анилиново
синьо, толуидин блу, хромомицин А3 и акридин оранж), както и хиалуронан
прикрепителната способност и активност на супероксид дисмутазата.
За първи път са апробирани резултати от два подхода на лечение на тежко
Varicocele, с VCT и комбинирано с хранителна добака РАРА®, при което се
установява, че ефектът от лечението при втората група значително
надвишава този от първата група пациенти.
Комплексно е проучен ефектът от лечението спрямо възрастови подгрупи
и
три
предоперативни
диагнози
(Олигоастенозооспермия,
Астенотератозооспермия и Олигоастенотератозооспермия) при
изследваните пациенти.
Представени са резултати от ефекта при лечението за двете таргентни
групи пациенти спрямо екзогенни фактори свързани с характера на
професионалната работна среда и вреден навик – тютюнопушене.
Разработена е софтуерна програма за отчитане резултати от
флуоресцентните анализи с АО и ХрА3.

Приноси с потвърдителен характер
1.

2.
3.

Varicocele засяга активната репродуктивна възраст на мъжа (31.19±4.2 г.).
В по-голямата си част от пациентите се развива левостранно Varicocelе
(77.65%) от десностранно (7.46%).
При пациенти с Varicocele II и III gr. физико-химичните параметри нямат
отклонения за цвят, мирис, консистенция на семенната плазма.
При мъжете с тежко Varicocele се установява често намаляване на
референтните стойности на повече от един конвенционален спермален
показател.
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