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Ekskluzywny dystrybutor: 

Testy MiOXSYS zostały zwalidowane klinicznie przy 
wartości odcięcia 1,38 mV/106 plemników/ml. Jeśli 
Twój wynik testu (normalna wartość sOPR) wynosi do 
1,38mV/106 plemników/ml, Twój sOPR jest zrówn-
oważony. Jeśli Twój wynik testu wynosi 1,38 mV/106  
plemników/ml lub więcej, Twój sOPR jest niezrówno-
ważony i Twoje plemniki znajdują się w stanie stresu 
oksydacyjnego.

W celu dalszego leczenia należy skonsultować się 
z lekarzem.
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Stres oksydacyjny i niepłodność męska
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Najdokładniejszy i najszybszy aktualnie dostępny test
stresu oksydacyjnego

Niepłodność dotyczy szacunkowo 15% par na świecie i 
według Światowej Organizacji Zdrowia jest to choroba 
definiowana jako niemożność zajścia w ciążę po 12 
miesiącach niezabezpieczonych stosunków  płciowych. 
Czynnik męski odgrywa rolę u nawet 60% par z prob-
lemami z płodnością.

Aż 80% przyczyn męskiej niepłodności 
związanych jest ze stresem oksydacyjnym.

Stres oksydacyjny jest stanem spowodowanym brakiem 
równowagi między wytwarzaniem reaktywnych form 
tlenu (RFT), a układem antyoksydacyjnym organizmu 
odpowiedzialnym za ich neutralizację i usuwanie. 
Podczas gdy niewielkie ilości RFT są wymagane do 
normalnego funkcjonowania plemników, nadmierna 
produkcja RFT prowadzi do uszkodzenia DNA komórki, 
wrażliwości plemników i wadliwej ruchliwości, co skutku-
je niepłodnością u mężczyzn.

Na generowanie stresu oksydacyjnego wpływają w 
dużej mierze zarówno czynniki egzogenne, jak i endog-
enne. Toksyczność środowiska, styl życia (palenie, 
alkohol, otyłość), starzenie się i stres to główne czynniki 
zewnętrzne.

Kluczowym czynnikiem wewnętrznym przyczyniającym 
się do stresu oksydacyjnego są procesy zapalne w 
drogach moczowo-płciowych, wywodzące się z żylaków 
powrózka nasiennego, niecałkowicie wyleczonych 
zakażeń lub niektórych chorób ogólnoustrojowych, 
takich jak cukrzyca itp.

Zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Zdro-
wia nawet 40% mężczyzn z zaburzeniami funkcji 
rozrodczej ma prawidłowe parametry nasienia, dlate-
go wykonywanie wyłącznie standardowej analizy nasie-
nia jest niewystarczające do ustalenia męskiej niepłod-
ności.

Ponieważ stres oksydacyjny odgrywa dużą rolę w 
upośledzeniu funkcji rozrodczej mężczyzn, badania 
stresu oksydacyjnego w nasieniu są zawarte w 
najnowszych zaleceniach dotyczących diagnostyki 
niepłodności męskiej opublikowanych przez Europe-
jskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii 
(ESHRE).10

MiOXSYS jest jakościowym testem elektrochemicznym, 
który mierzy sORP - Statyczny potencjał oksydacyjno-re-
dukcyjny w spermie, który opisany jest jako stosunek 
między całkowitą aktywnością utleniającą, a całkowitą 
aktywnością redukującą.

Testy sORP zwiększają dokładność diagnostyczną 
męskiej niepłodności, szczególnie w przypadkach 
niewyjaśnionej niepłodności, żylaków powrózka nasien-
nego, zakażeń/stanów zapalnych, nieprawidłowych 
parametrów nasienia i/lub nieudanych prób ART (ang. 
Assisted Reproduction Technologies, Techniki Wspoma-
ganego Rozrodu), np. nawracającej utraty ciąży.8,9
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