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FFLLOOGGOOSSII  ––SSTTRREESSSS  OOSSSSIIDDAATTIIVVOO    

  IINNFFEERRTTIILLIITTAA’’  MMAASSCCHHIILLEE  --  AASSTTEENNOOSSPPEERRMMIIAA  

  
SSIINNEERR  èè  uunn  iinntteeggrraattoorree  aalliimmeennttaarree  aa  bbaassee  ddii  NNAACC,,  ZZiinnccoo,,  VViittaammiinnee  ddeell  ggrruuppppoo  BB,,  VViittaammiinnaa  

CC  ee  AAcciiddoo  FFoolliiccoo  ccoonn  eedduullccoorraannttee..  LLoo  ZZiinnccoo  ccoonnttrriibbuuiissccee  aallllaa  nnoorrmmaallee  ssiinntteessii  ddeell  DDNNAA,,  aallllaa  

nnoorrmmaallee  ffeerrttiilliittàà  ee  aallllaa  nnoorrmmaallee  rriipprroodduuzziioonnee  ee  aall  mmaanntteenniimmeennttoo  ddii  nnoorrmmaallii  lliivveellllii  ddii  

tteessttoosstteerroonnee  nneell  ssaanngguuee..  ZZiinnccoo,,  VViittaammiinnaa  BB1122  ee  AAcciiddoo  FFoolliiccoo  iinntteerrvveennggoonnoo  nneell  pprroocceessssoo  ddii  

ddiivviissiioonnee  ddeellllee  cceelllluullee;;  VViittaammiinnee  BB11,,  BB55,,  BB66,,  BB1122,,  CC  ee  AAcciiddoo  FFoolliiccoo  ccoonnttrriibbuuiissccoonnoo  aall  

nnoorrmmaallee  mmeettaabboolliissmmoo  eenneerrggeettiiccoo;;  llee  BB11,,  BB33,,  BB66,,  BB1122  ee  CC  ccoonnttrriibbuuiissccoonnoo  aall  nnoorrmmaallee  

ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  nneerrvvoossoo..  LLaa  ccoonnttrriibbuuzziioonnee  aallllaa  nnoorrmmaallee  ffuunnzziioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa  èè  

ddaattaa  ddaallllaa  ccoommbbiinnaazziioonnee  ddii  VViittaammiinnee  BB11,,  BB33,,  BB55,,  BB1122,,  CC  ee  AAcciiddoo  FFoolliiccoo,,  MMeennttrree  

ccoonnttrriibbuuiissccoonnoo  aallllaa  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  ssttaanncchheezzzzaa  ee  ddeellll’’aaffffaattiiccaammeennttoo  llee  VViittaammiinnee  ddeell  ggrruuppppoo  

BB  ee  llaa  CC  llaa  qquuaallee  ccoonnttrriibbuuiissccee  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  ccoollllaaggeennee  ppeerr  llaa  nnoorrmmaallee  ffuunnzziioonnee  ddeeii  

vvaassii  ssaanngguuiiggnnii,,  mmeennttrree  llaa  BB66  aaiiuuttaa  aa  rreeggoollaarree  ll’’aattttiivviittàà  oorrmmoonnaallee..  

LLaa  NNAACC  ccoonntteennuuttoo  iinn  SSIINNEERR  rroommppee  ii  ppoonnttii  ddii  ssoollffuurroo  nneelllloo  ssppeerrmmaa  ee  hhaa  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  

iinniibbiirree  ll’’aaddeessiioonnee  ddeell  bbiiooffiillmm  pprrooddoottttoo  ddaaii  bbaatttteerrii  pprreesseennttii  nneell  ttrraattttoo  uurriinnaarriiooaallll’’uurrootteelliioo  ee  ddii  

ddiissssoollvveerree  llaa  mmaattrriiccee  ddeell  bbiiooffiillmm  oorrmmaaii  mmaattuurrii..  TTaallee  aazziioonnee  rreennddee  ii  ppaattooggeennii  sseennssiibbiillii  aallllee  

tteerreeppiiee  ffaarrmmaaccoollooggiicchheessiiaa  aannttiibbaatttteerriicchhee  cchhee  aannttiimmiiccoottiicchhee..  MMiigglliioorraa  aanncchhee  iill  vvoolluummee  ee  llaa  

vviissccoossiittàà  ddeell  lliiqquuiiddoo  sseemmiinnaallee..  LLaa  NNAACC  rraapppprreesseennttaa  uunn  aazziioonnee  aannttiioossssiiddaannttee  ddiirreettttaa,,  èè  uunn  

pprreeccuurrssoorree  ddeell  GGLLUUTTAATTIIOONNEE,,  aannttiioossssiiddaannttee  pprriimmaarriioo  cchhee  pprrootteeggggee  ll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  cceelllluullee..  

LLaa  NNAACC  vviieennee  pprrooppoossttaa  ccoommee  aaggeennttee  tteerraappeeuuttiiccoo  ppeerr  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddeellll’’iinnffeerrttiilliittàà..  NNuummeerroossii  

ssttuuddii  iinn  vviivvoo  hhaannnnoo  eevviiddeennzziiaattoo  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  rriidduurrrree  sseennssiibbiillmmeennttee  llaa  ccoonncceennttrraazziioonnee  ddii  

RROOSS  ((ssppeecciiee  rreeaattttiivvee  aallll’’oossssiiggeennoo))  nneeggllii  ssppeerrmmaattoozzooii  uummaannii  mmiigglliioorraannddoonnee  llaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  

ssppeerrmmaattiiccaa..  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

IINNGGRREEDDIIEENNTTII::  MMaallttooddeessttrriinnee,,  NNAACC  ((nn--aacceettiillcciisstteeiinnaa)),,  ccoorrrreettttoorree  ddii  aacciiddiittàà::  AAcciiddoo  cciittrriiccoo,,  SSooddiioo  bbiiccaarrbboonnaattoo;;  

VViittaammiinnaa  CC  ((aacciiddoo  ll--aassccoorrbbiiccoo)),,  VViittaammiinnaa  BB1122  ((CCiiaannooccoobbaallaammiinnaa)),,  VViittaammiinnaa  BB33  ((NNiiaacciinnaa)),,  VViittaammiinnaa  BB55  ((CCaallcciioo  

dd--ppaannttootteennaattoo)),,  VViittaammiinnaa  BB66  ((PPiirriiddoossssiinnaa  cclloorriiddrraattoo)),,  VViittaammiinnaa  BB11  ((TTiiaammiinnaa  cclloorriiddrraattoo)),,  VViittaammiinnaa  BB99  ((aacciiddoo  

ffoolliiccoo  oo  aacciiddoo  pptteerrooiill--mmoonnoogglluuttaammmmiiccoo)),,  AArroommaa,,  AAnnttiiaagggglloommeerraannttee::  BBiioossssiiddoo  ddii  ssiilliicciioo;;  ZZiinnccoo  gglluuccoonnaattoo,,  

EEdduullccoorraannttee::  SSuuccrraalloossiioo..  

PPOOSSOOLLOOGGIIAA::  11  BBUUSSTTAA  AALL  GGIIOORRNNOO  SSCCIIOOLLTTAA  IINN  UUNN  BBIICCCCHHIIEERREE  DD’’AACCQQUUAA                                                      


