Deficiência de zinco pode
afetar a fertilidade feminina
Essa foi a conclusão de uma pesquisa feita pela Universidade
da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que acaba de ser publicada
Para nosso organismo funcionar bem precisamos de diversos
nutrientes, como vitaminas e minerais. Isso quase todo mundo
já ouviu falar. A novidade é que a deficiência de zinco parece
afetar os estágios iniciais de desenvolvimento do óvulo,
reduzindo a sua capacidade de divisão celular para ser
fertilizado. Essa foi a conclusão de uma pesquisa feita pela
Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que acaba de
ser publicada.
Há alguns anos, os pesquisadores começaram
disponibilidade de micronutrientes no ambiente
sua influência no desenvolvimento, viabilidade e
oócitos (cada uma das células que por meio
celulares dão origem ao óvulo).
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“Mensalmente, vários oócitos amadurecem, mas somente um óvulo
é liberado para ser fecundado. Entretanto, para que esse
processo ocorra são necessários diversos fatores, entre eles
certos níveis de micronutrientes específicos, como o zinco”,
explica o ginecologista e cirurgião ginecológico, Dr. Edvaldo
Cavalcante. Ao longo dos anos, surgiram evidências de que o
zinco é um elemento-chave no desenvolvimento de oócitos,
segundo os autores da pesquisa.
No estudo, a deficiência do zinco prejudicou a capacidade do
oócito em se dividir adequadamente (meiose), um passo
necessário antes que uma fertilização bem-sucedida possa
ocorrer. Ainda de acordo com os pesquisadores, o estudo
mostrou que o zinco desempenha um papel no crescimento do
oócito numa fase mais precoce do que investigado

anteriormente, durante o desenvolvimento e antes da divisão.
Infertilidade
A infertilidade afeta cerca de 10 a 15% dos casais e está
ligada a uma ampla gama de fatores. Na mulher, a infertilidade
pode estar associada à endometriose, miomas, obstrução das
tubas uterinas, síndrome do ovário policístico, entre outros.
Zinco
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 17% da
população global é vulnerável à deficiência de zinco em sua
dieta. Pessoas com síndrome do intestino irritável, doença de
Crohn e outros distúrbios gastrintestinais, assim como
vegetarianos e veganos têm um risco maior de apresentar
deficiência de zinco segundo a entidade. Este grupo, portanto,
teria a recomendação
suplementação.
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Fonte: Notícias ao Minuto.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO
no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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