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REZUMAT 

La nivel global implicarea intempestivă a oamenilor, face ca biodiversitatea, o 

condiţie esenţială a echilibrului ecologic, să fie ameninţată din cauza alterării treptate 

a ecosistemelor şi a diversităţii genetice. 

Pe măsură ce habitatele naturale dispar, populaţiile de organisme rămase în 

zone naturale fragmentate, se reduc numeric, se consangvinizează şi îşi pierd 

diversitatea genetică, ajungând la o scădere a viabilităţii şi a fecundităţii. Populaţiile 

astfel rămase, fără variaţie genetică între indivizi, sunt mai vulnerabile la pericole şi 

provocări noi. O consecinţă a scăderii variabilităţii genetice se referă la limitarea 

capacităţii de adaptare a indivizilor care este o condiţie vitală, esenţială, datorită 

schimbărilor frecvente în cadrul ecosistemelor şi a mediului, la nivel global (Lacy 

R.C. 1987). 

Muflonul nu este inclus pe lista speciilor ameninţate, dar este clasificat pe 

lista roşie a IUCN (International Union for Conservation of Nature) ca fiind o 

specie rară pe teritoriul ţării de origine (IUCN Report 2000). 

Aplicarea tehnologiilor reproductive asistate este acceptată ca fiind un 

instrument important în asigurarea, pe termen lung, a supravieţuirii speciilor 

sălbatice şi în readucerea variabilităţii genetice pierdute (Wildt D.E. şi col. 1997 

Comizzoli, P. şi col. 2000). 

Scopul prezentei lucrări a constat în elaborarea şi implemetarea unor 

biotehnologii de recoltare şi conservare a materialului seminal la mufloni ţinuţi în 

captivitate urmată de evaluarea pretabilităţii biotehnologiilor de reproducere 

interspecifică. 

Motivaţia alegerii prezentei teme. Cercetările prezentei teze de doctorat s-au 

bazat pe utilizarea biotehnologiilor moderne de reproducere la muflon, fiind o 

alternativă foarte importantă pentru evitarea dispariţiei acestei specii în condiţiile 

modificărilor din lumea modernă. De asemenea, este o datorie umană să intervenim 
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prin metode ştiinţifice în reglarea populaţiilor pe cale de dispariţie, intervenţie 

imperios necesară pentru menţinerea echilibrului la nivel de ecosistem. 

 Teza de faţă vine ca şi răspuns la următoarele probleme existente astăzi: 

informaţii insuficiente legate de biotehnologiile moderne aplicate la animale pe cale 

de dispariţie precum muflonul; lipsa unor mecanisme care să explice posibilitatea de 

salvare a acestei specii în condiţiile noilor schimbări aduse de lumea modernă; nu 

există studii bazate pe metode ştiinţifice legate de reglarea populaţiilor pe cale de 

dispariţie în arealul studiat şi la specia în cauză. 

 Astfel, prin cercetarea de faţă s-a reuşit extinderea sferei de cunoaştere cu date  

unice legate de aceste biotehnologii de recoltare şi conservare a materialului seminal, 

s-a reuşit lămurirea unor mecanisme puţin explicate legate de aceste practici la o 

specie aflată în pericol de dispariţie, iar în cele din urmă teza aduce explicaţii cu 

privire la modalităţile de reglare a acestor populaţii în arealul studiat. În final teza 

aduce dovada unei potenţiale aplicări în cadrul biotehnologiilor de reproducţie a 

protocoalelor stabilite şi extinderea la un nivel ştiinţific mai înalt, adoptabil la scară 

largă la noi în ţară şi nu numai.  

Obiectivele care au stat la baza scopului propus au fost: 

• implementarea unor biotehnologii de reproducţie la muflon în vederea 

conservării fondului genetic; 

• testarea pretabilităţii şi evaluarea eficienţei metodei de recoltare prin 

electrostimulare a materialului seminal de muflon; 

• evaluarea caracteristicilor aparatului genital de muflon prin examen clinic 

şi al parametrilor materialului seminal, obţinut prin metoda electroejaculării, în 

perioadă de sezon şi extrasezon; 

• stabilirea caracteristicilor citomorfologice ale materialului seminal 

proaspăt, obţinut după electrostimulare de la muflon şi testarea unor medii de diluţie 

comerciale la conservarea materialului seminal de muflon, prin extrapolare de la 

berbec; 

• evaluarea ratei de fertilitate al materialului seminal de muflon după 

aplicarea diferitelor protocoale de conservare. 
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Structura lucrǎrii: 

Lucrarea intitulată „Cercetări privind implementarea unor biotehnologii 

moderne de reproducere şi reproducţie la muflon” conţine 250 de pagini, fiind 

redactată în zece capitole structurate în două părţi: 
Prima parte cuprinde 41 de pagini, structurate în 5 capitole, reprezentând 

16,4% din lucrare, sintetizând cadrul general actual al cunoaşterii. Totodată în această 

parte am analizat principalele tehnici utilizabile în cadrul biotehnologiilor de 

reproducţie la o serie de specii, şi aplicabile şi în cadrul prezentei teze. 

Partea a II-a a tezei (capitolele 6-11), extinsă pe 209 de pagini, reprezintă 

83,6% din lucrare şi cuprinde cercetările personale realizate în perioada 2008–2012. 

Fiecare capitol al acestei părţi este structurat în subcapitole ce prezintă obiectivele 

capitolului, materialele şi metodele utilizate, rezultatele obţinute cu discuţii asupra 

relevanţei, interpretării şi al noutăţii acestora şi concluziile parţiale aduse în urma 

realizării studiului.  

Capitolul 7, intitulat „Etape preliminare ale obţinerii materialului seminal de 

muflon” aduce date noi legate de recoltarea materialului seminal şi aplicarea unor 

metode biotehnologice. Acest studiu reprezintă şi punctul de plecare al capitolelor 

ulterioare ale tezei ce vor investiga amănunţit aspecte importante, relevate în acest 

capitol. Oferă totodată şi probele biologice pentru o parte din studiile ulterioare de 

examinare a materialului seminal la această specie studiată. Studiul a cuprins indivizi 

care trăiesc în captivitate la Grădina Zoologică din Turda, fiind aleşi numai mufloni 

clinic sănătoşi şi maturi din punct de vedere sexual, aparţinând aceleiaşi comunităţi 

(habitat comun, posibilitate de manifestare liberă a etologiei, alimentaţie identică), 

excluzând masculii cu lipsa ejaculării în urma electrostimulării, animalele impubere 

sau cele la andropauză şi indivizii cu diferite patologii care ar putea avea repercursiuni 

negative asupra experimentelor. 

Scopul capitolului a vizat fazele anterioare recoltării materialului seminal şi 

ale evaluării acestora. Examenul clinic general a fost realizat la toţi muflonii luaţi în 

studiu, ca primă etapă, înaintea fiecărei recoltări, în vederea obţinerii materialului 

seminal, prin electrostimulare. Toate exemplarele au avut evoluţie generală, aplomburi 
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şi atitudini adecvate vârstei şi speciei. La examenul clinic general nu s-au constatat 

modificări patologice ale tegumentelor din diferite regiuni corporale, ale articulaţiilor 

şi ongloanelor. Nu au fost depistate modificări patologice care să sugereze 

compromiterea aptitudinilor de reproducător ale muflonilor luaţi în studiu. Mărimea şi 

topografia organelor aparatului genital la muflonii examinaţi (pungi testiculare şi 

prepuţ) s-au încadrat în parametrii normali.  

La lungimile testiculare, în anul 2011, s-au obţinut diferenţe semnificative şi 

distinct semnificative din punct de vedere statistic între MI – MIII, atît pentru 

testiculul drept cît şi pentru cel stâng (p≤0,05). În anul 2010, după compararea MI cu 

MIII diferenţele înregistrate pentru lungimile testiculare nu au fost semnificative din 

punct de vedere statistic (p>0,05), în schimb în cazul circumferinţeor testiculare aceste 

diferenţe au fost semnificative din punct de vedere statistic (p≤0,05) între MI şi MII, 

MII şi MIII,acestea pot fi corelate cu modificările hormonale care apar în perioada de 

reproducţie. 

În urma analizei globale a rezultatelor obţinute la măsurători se poate constata 

faptul că în sezon parametrii evaluaţi prezintă o creştere comparativ cu măsuratorile 

efectuate în extrasezon pe aceeaşi indivizi şi aceste rezultate sunt în corelaţie cu cele 

semnalate în literatura de specialitate. 

Capitolul 8, intitulat „Recoltarea materialului seminal de muflon prin metoda 

electroejaculării”,  are ca scop evaluarea pretabilităţii utiliz ării electroejaculatorului 

standard pentru rumegătoare mici, la obţinerea materialului seminal de muflon, în 

vederea însămânţărilor artificiale. 

Principalele rezultate ce se desprind din studiul de faţă sunt reprezentate de 

analiza globală a datelor înregistrate în perioada 2010-2012 pentru timpul de recoltare, 

număr de stimuli aplicaţi şi numărul de stimuli necesari obţinerii primului ejaculat. Nu 

s-au observat diferenţe semnificative din punct de vedere statistic (p>0,05). Astfel se 

poate concluziona faptul că între muflonii cuprinşi în experiment nu au existat 

diferenţe individuale referitor la parametrii urmăriţi.  

Capitolul 9, intitulat „Evaluarea materialului seminal de muflon obţinut prin 

electroejaculare”, s-a bazat pe rezultatele obţinute în capitolul prezentat anterior şi a 
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avut ca scop evaluarea macroscopică şi microscopică a materialului seminal de 

muflon obţinut prin metoda electroejaculării. 

Obiectivele urmărite în acest capitol au fost: 

• evaluarea macroscopică: măsurarea volumului ejaculatului, evaluarea 

culorii, consistenţei, densităţii şi mirosului acestuia; 

• evaluarea microscopică a materialului seminal: număr, mobilitate, 

viabilitate; 

• conservarea materialului seminal: testarea pretabilităţii mediilor de diluţie 

standard pentru rumegătoare mici la conservarea spermei de muflon, obţinută prin 

metoda electroejaculării; 

• conservarea materialului seminal prin refrigerare şi congelare; 

• analiza morfologică şi morfocitometrică a materialului seminal brut, 

refrigerat şi congelat, de muflon. 

 Prin evaluarea analizei globale a datelor obţinute se poate afirma că între 

parametrii microscopici şi macroscopici evaluaţi nu există diferenţe semnificative din 

punct de vedere statistic (p>0,05). 

Pentru stabilirea calităţii materialului seminal recoltat prin metoda 

electroejaculării s-a efectuat şi o analiză globală a datelor înregistrate pentru 

parametrii macro şi microscopici. Aceste analize au fost efectuate atât în sezon cît şi 

în extrasezon. Din analiza datelor reiese faptul că pentru muflonul I aceşti parametri 

sunt mai buni în sezon decât în extrasezon, dar aceste diferenţe nu sunt semnificative 

din punct de vedere statistic. 

În urma examenului microscopic al spermatozoizilor din materialul seminal 

recoltat prin metoda electroejaculării de la muflonul II, în anul 2010, s-a constatat că 

ponderea spermatozoizilor normali este mult mai ridicată decât a celor cu anomalii, 

indiferent de perioada în care s-a efectuat recoltarea (extrasezon sau sezon). 

Distribuţia anomaliilor din materialul seminal recoltat de la muflonul III, în 

perioadă de extrasezon şi sezon, în intervalul 2010-2012, relevă faptul că la fiecare 

recoltare, ponderea spermatozoizilor normali este mai ridicată decât a celor care au 

prezentat anomalii. 
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Din analiza globală a datelor s-a observat faptul că din totalul de 3410 

spermatozoizi examinaţi, 73.78% au fost fără anomalii şi 26.22% au prezentat diverse 

anomalii. 

Din analiza morfometrică a spermatozoizilor din materialul seminal obţinut 

prin electrostimulare de la muflonul I s-a constatat că media lungimii (µm) capurilor 

spermatozoizilor este de 9,31 cu o deviaţie standard de 0,55. Media lăţimii (µm) 

capurilor spermatice a fost de 4.80±0.41, cu o arie (µm2) de 34.85±3.43, perimetru 

(µm) de 23.30±1.12. Media elipticităţii (L/l)a fost de 1.95±0.21, rugozitatea a fost de 

0.81±0.05, iar elongaţia s-a situat la o valoare medie de 63.76±11.57. 

La muflonul III se poate observa faptul că media lungimii (µm) capurilor 

spermatozoizilor a fost de 9.11±0.60, media lăţimii (µm) a fost de 4.73±0.36, cu o arie 

(µm2) de 33.60±3.24, perimetru (µm) de 22.83±1.20. Media elipticităţii (L/l) a fost de 

1.94±0.21, rugozitatea de 0.81±0.05, iar elongaţia s-a situat la o valoare medie de 

60.80±11.57. 

Din analiza globală a rezultatelor şi aplicatea testului TTEST se poate observa 

că între rezultatele obţinute la cei doi masculi nu s-au observat diferenţe din punct de 

vedere statistic. 

Din analiza globală a datelor obţinute în cazul utilizării diluanţilor Trilady® şi 

AndroMed® s-au înregistrat modificări foarte semnificative statistic (p < 0,001) numai 

în cazul lungimii capetelor spermatozoizilor şi semnificative statistic în cazul 

elipticităţii. În cazul lăţimii, ariei, perimetrului şi rugozităţii capetelor spermatice, deşi 

există diferenţe, acestea nu sunt semnificative din punct de vedere statistic. 

Capitolul 10 intitulat „Evaluarea ratei de fertilizare a materialului seminal 

de muflon, obţinut prin metoda electoejaculării, prin inseminare artificială la oi 

sincronizate” a avut ca scop testarea în vivo a unor biotehnologii de reproducere la 

muflon. 

Obiectivele urmărite au fost: 

• sincronizarea estrului la oile luate în cercetare în vederea inseminării 

artificiale; 
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• inseminarea artificială cu spermă de muflon obţinută prin metoda 

electroejaculării; 

• aprecierea ratei de concepţie globale. 

Rezultatele examenului clinic general pe aparate şi sisteme relevă faptul că 

toate exemplarele de oi incluse în studiu au fost clinic sănătoase, fără patologie 

reproductivă în antecedente. La animalele sălbatice sunt dificil de selectat masculii cu 

caracteristicile reproductive mai performante.  

În urma examenului vaginal, efectuat cu speculum vaginal, s-a apreciat 

aspectul cervixului şi prezenţa catarului vaginal care sugerează nivelul crescut de 

estrogeni asociat cu estrul, şi s-a constatat că toate oile luate în studiu au prezentat 

cervix congestionat şi la majoritatea s-a semnalat prezenţa catarului vaginal. 

La 55 de zile după inseminare s-a efectuat examen ecografic pentru stabilirea 

diagnosticului de gestaţie la toate oile luate în studiu. În urma acestuia s-a constatat că 

13 din cele 36 de oi, însămânţate artificial cu material seminal de muflon obţinut prin 

metoda electroejaculării, au fost gestante, reprezentând 36,11%.  

Verificarea diagnosticului de gestaţie s-a efectuat la 145 de zile, prin o nouă 

examinare ecografică, moment în care s-a constatat că din cele 13 oi gestante la prima 

examinare ecografică, doar 5 (13.89%) au menţinut gestaţia. Între 153 şi 158 de zile 

de la însămânţarea artificială cele 5 oi, care au menţinut gestaţia, au fătat pe cale 

naturală, în total un număr de 8 metişi – 7 viabili şi unul mort la fătare. 

De menţionat că două dintre gestaţii s-au finalizat prin fătarea a doi, respectiv 

trei produşi de concepţie. 

În urma analizei statistice prin aplicarea formulelor de calcul descrise la 

material şi metodă, s-au obţinut următoarele rezultate privind efectele inseminării 

artificiale a oilor cu material seminal de muflon, obţinut prin metoda electroejaculării: 

 

Rata de 

concepție/Fertility  

36.11% 

Prolificitate/Prolificacy 

61.53% 

Fecunditate/Fecundity 

22.22% 
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În capitolul final „Concluzii generale ale cercetării” s-au relevat principalele 

concluzii relevate în urma evaluǎrii rezultatelor obţinute. Cele cu interes ştiinţific 

ridicat sunt urmǎtoarele: 

• cercetarea prezentă aduce o contribuţie importantă la aprofundarea 

cunoştinţelor privind evaluarea calităţii reproductive şi a conservării 

materialului seminal al acestei specii; 

• prin utilizarea elecroejaculatorului standard pentru rumegătoare mici, s-au 

obţinut rezultate similare în privinţa paramentrilor materialului seminal, se 

susţine pretabilitatea utilizării acestei biotehnologii în vederea recoltării de 

material seminal de la mufloni. 

• utilizarea repetată a electrostimulării nu a afectat potenţialul reproductiv al 

muflonilor luaţi în studiu, anual masculii cuprinşi în cercetare au procreat 

prin montă naturală, în urma căreia s-au obţinut produşi de concepţie vii. 

• s-a relevat că în sezonul de împerechere obţinerea materialului seminal, prin 

metode artificiale de recoltare, este mai facilă decât în extrasezon. 

• materialul seminal obţinut de la mufloni, prin metoda electroejaculării, s-a 

pretat la crioconservare, prin diluanţi standard pentru rumegătoare mici. 

• în vederea realizării unei baze de date ştiinţifice privind anatomia şi 

fiziologia aparatului reproductiv la mufloni, se consideră necesară 

continuarea cercetărilor şi pe alte efective de mufloni. 

• evaluarea citomorfometrică a materialului seminal de muflon, obţinut prin 

metoda electroejaculării, realizată în actualul studiu, poate constitui o bază 

de plecare pentru cercetări ulterioare, mai aprofundate, în vederea realizării 

băncilor genetice pentru această specie. 

 

Recomandări:  

Metodele de capturare fără stres utilizate în acest studiu pot fi recomandate 

pentru implementarea cerinţelor internaţionale de protecţia animalelor. 

Din cercetările efectuate privind utilizarea biotehnologiilor de reproducere la 

muflon, în vederea conservării genetice şi reducerii riscului de bioextincţie a speciei, 
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se recomandă utilizarea electroejaculatorului standard pentru rumegătoare mici şi la 

recoltarea materialului seminal de muflon, utilizarea mediilor de diluţie standardizate 

pentru rumegătoare mici şi la conservarea eficientă a spermatozoizilor de muflon, 

precum şi protocolul de sincronizare ales. 
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