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INTRODUCERE 
 
Tot mai multe cercetări au demonstrat faptul că testosterona este esenţială în exprimarea 

manifestării sexuale la masculi, dar şi pentru  dezvoltarea și întreținerea comportamentului sexual la 
berbeci. Activitatea sexuală creşte odată cu creşterea nivelului de testosteronă în perioada pubertăţii 
(Thwaites, 1982). Mai mult, secreţia acestui hormon este activată de stimuli externi cum ar fi 
comportamentul şi mirosul oilor, secreţia androgenilor fiind direct corelată cu producţia de feromoni 
(Kishk, 2008; Walkden-Brown şi col., 1999).  

Un rol important, în studiile de specialitate recente, îl ocupă studierea influenţei stresului oxidativ 
asupra compoziţiei şi proprietăţilor biologice şi chimice a materialului seminal proveit atât de la animale, 
dar şi de la om. În cazul materialului seminal de berbeci, proporţia dintre acizii graşi nesaturaţi şi cei 
saturaţi (AGN/AGS) este foarte ridicată iar raportul dintre colesterol şi fosfolipide este extrem de scăzut, 
ceea ce face ca membranele celulelor  spermatice să fie extrem de vulnerabile la degradări oxidative 
produse în starea de stres oxidativ (Am-in şi col., 2011; Çoyan şi col., 2011).  
 

SCOPUL CERCETĂRILOR 
 

Cercetările cuprinse în această teză de s-au orientat spre câteva direcţii prioritare: 
► evaluarea a două metode de recoltare a materialului seminal de berbec (vagina artificială şi 

electrostimulare); 
► obţinerea materialului seminal cu o calitate controlată; 
► evaluarea microscopică şi morfologică a materialului seminal proaspăt recoltat în raport cu vârsta 

berbecilor şi cu metoda de recoltare aplicată; 
► testarea unei metode gaz-cromatografice pentru a determina concentraţia  testosteronei în plasmă 

recoltată de la berbeci; 
► determinarea relaţiei care există între concentraţia testosteronei şi vârsta berbecilor;  
► studiu comparativ privind influenţa vârstei şi a metodelor de recoltare a spermei asupra 

parametrilor biochimici generali ai plasmei seminale la berbeci (profilul lipidic, proteic, 
enzimatic;  

► studiu comparativ privind influenţa vârstei şi a metodelor de recoltare a spermei asupra indicilor 
stresului oxidativ în plasmă seminală la berbeci (profilul antioxidant enzimatic, profilul 
produşilor de degradare oxidative). 

 
 

ORGANIZAREA LOTURILOR EXPERIMENTALE  
ŞI RECOLTAREA PROBELOR DE MATERIAL SEMINAL 

 
SCOPUL CERCETĂRII 

Având în vedere importanţa etapelor  preliminare obţinerii materialului seminal de berbec în 
bunul mers al protocolului biotehnologiilor asistate cercetările cuprinse în acest capitol au vizat atât fazele 
anterioare recoltării materialului seminal de berbec şi cât recoltarea propriu-zisă a acestuia. 

 
MATERIAL ŞI METODE 

Cercetările au fost efectuate în perioada mai - noiembrie 2009 pe un număr de 40 de berbeci de 
vârste diferite aparţinând rasei Ţurcana Albă, în cadrul Clinicii de Reproducţie, Obstetrică şi Ginecologie 
Veterinară a Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, la Staţiunea Didactică Experimentală 
aparţinând Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, precum şi în două ferme 
private din judeţul Cluj.  

Selectarea animalelor în vederea organizării loturilor experimentale - În vederea alcătuirii 
loturilor berbecii au fost supuşi unui examen clinic general prin metode semiologice clasice (inspecţie, 
palpaţie, ascultaţie) şi un examen al aparatului genital mascul (determinarea lungimii și circumferinței 
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testiculare). Aceste examene au fost completate cu efectuarea unor analize biochimice în vederea 
întocmirii unui profil metabolic minimal. 

Organizarea loturilor experimentale - Berbecii utilizaţi în cadrul cercetărilor, au fost gupaţi în 
patru loturi experimentale, în funcţie de vârstă:  

● lotul 1 = 10 berbeci cu vârsta de 2 ani = B2; 
 ● lotul 2 = 10 berbeci cu vârsta de 3 ani = B3; 
 ● lotul 3 = 10 berbeci cu vârsta de 5 ani = B5; 
 ● lotul 4 =  10 berbeci cu vârsta de 3 ani = B6. 
Pentru fiecare lot experimental recoltarea materialului seminal s-a efectuat prin intermediul a 

două metode de recoltare: cu vagina artificială (VA) şi prin electrostimulare cu electroejaculatorul (E).  
  
Etapele preliminare recoltării materialului seminal de berbec au constat în efectuarea de 

măsurători ale lungimii şi circumferinţei testiculului, cercetările desfăşurându-se în perioada de 
acomodare a berbecilor, premergător recoltării materialului seminal, timp de 4 săptămâni. 

 
Recoltarea materialului seminal  s-a realizat prin intermediul a două metode: metoda cu vagina 

artificială și prin electrostimulare. Toate fazele cercetărilor au respectat cerinţele în vigoare, privind etica 
utilizării animalelor în scopuri de cercetare ştiinţifică.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În urma examenului clinic general și al aparatului genital s-a constatat că berbecii incluşi în 
experimente sunt clinic sănătoşi, cu o stare de întreţinere bună. Toate valorile obţinute la întocmirea 
profilului biochimic se încadrează în limite fiziologice conforme cu literatura de specialitate (Meyer şi 
Harvey, 2004). 

 
► Rezultatele determinării lungimii şi circumferinţei testiculare 

Analizând evoluţia mediilor dimensiunilor testiculare în întreaga perioadă studiată se constată o 
creştere pe parcursul studiului, fapt ce ar putea avea ca explicaţie maturizarea sexuală cu înaintarea în 
vârstă a subiecţilor, dar şi situarea lor în perioada maximă de reproducţie (vârsta 3-6 ani). 

Nr. lot Lungime testiculară (cm) Circumferinţă 
testiculară (cm) Testicul drept Testicul stâng 

Lot B2 10.65±0.05 10.65±0.05 32.37±0.05 
Lot B3 12.2±0.07 12.23±0.05 34.11±0.05 
Lot B5 12.33±0.07 12.34±0.08 34.22±0.08 
Lot B6 12.15±0.07 12.16±0.08 34.03±0.13 

Distribuţia valorilor lungimii şi circumferinţei testiculare 
 
Cele mai mici valori ale lungimii testiculare s-au înregistrat la berbecii cu vârsta  de 2 ani 

(10.56±0.05), în timp ce la celelalte categorii de vârstă valorile medii obţinute s-au situat peste 12 cm 
pentru ambele testicule. În ceea ce priveşte circumferinţa testiculară, rezultatele semnalate nu prezintă 
diferenţe majore între loturile experimentale. Cu toate acestea se observă că cele mai scăzute valori s-au 
înregistrat la berbecii de 2 ani (32.32±0.05) în comparaţie cu datele obţinute la celălalte loturi 
experimentale, unde valorile medii au fost peste 34 cm. Aceste rezultate sunt în concordanţă cu datele 
specificate de literatura de specialitate. Astfel, într-un studiu publicat de Olah şi col., 2013, s-a determinat 
circumferinţa testiculară a berbecilor în funcţie de rasă şi sezon. Valorile cele mai mari s-au înregistrat 
toamna la berbecii din rasa Awassi (35.5cm), primăvara pentru cei din rasa Suffolk (35.8 cm) şi  timpul 
iernii pentru  berbecii Merinos (32 cm). În cadrul altor cercetări, Mickelsen şi col., 1981, au studiat 
impactul sezonului asupra circumferinței scrotale la 10 berbeci Suffolk și au constatat că cea mai mare 
circumferință scrotală medie (36 cm) a fost înregistrată în luna octombrie. În studiul nostru, care s-a 
desfăşurat în aceeaşi perioadă a anului, cea mai mare circumferinţă scrotală medie  a fost de 34.22 cm.  Pe 
de altă parte, Kafi şi col., 2004, au sesizat, la berbecii Karakul, cea mai mică valoare pentru circumferința 
scrotală în timpul iernii (media 31.1 cm) și cea mai mare valoare toamna (33.3 cm). Alte cercetări au 



                                                                                                                        REZUMATUL TEZEI  DE DOCTORAT 

III 
 

sugerat faptul că influenţa vârstei asupra lungimii şi circumferinţei testiculare scade progresiv cu apariţia 
maturităţii sexuale (Shrestha şi col., 1983).  

 
► Analiza comportamentului sexual al berbecilor  

În urma aprecierii refelexelor sexuale berbecilor li s-a acordat un punctaj în funcţie de 
comportamentul în sala de recoltare şi prezenţa reflexelor de reproducător. Pentru aceasta s-au utilizat 
criteriile menţionate de Bogdan şi col., 1984, cu anumite modificări originale. 

Berbecii maturi au prezentat  un răspuns bun la exerciţiile pentru recoltare, iar intensitatea 
de manifestare a reflexelor sexuale (apropiere, erecţie, îmbrăţişare, intromisiune şi ejaculare) a fost mai 
ridicată comparativ cu berbecii tineri. În cazul berbecilor tineri perioada anternamentului s-a prelungit, 
datorită absenţei experienţei sexuale anterioare. Menţionăm că la această categorie de vârstă (lotul B2) 
au fost excluşi unii subiecţi care nu au răspuns antrenamentului (berbecul nr. 8). 

 
► Analiza volumului de material seminal obţinut în funcţie de parametri de recoltare  

 Rezultatele obţinute au arătat faptul că apar diferenţe în ceea ce priveşte numărul de ejaculate 
obţinute de la un berbec, în funcţie de tipul de recoltare al spermei.  Cele mai bune rezultate, în cazul 
metodei cu vagina artificială, s-au înregistrat la loturile B6 (X±S=1.8±0.83 ejaculate pentru un volum de 
X±S= 2.58±0.29), B3 (X±S= 2.16±0.75 ejaculate pentru un volum de X±S= 2.42±0.25) şi B5 (X±S= 
2.2±0.83 ejaculate pentru un volum de X±S= 2.4±0.39). În cazul metodei prin electrostimualre, 
comparând numărul de ejaculate necesare pentru obţinerea unui volum de material seminal, rezultatele 
înregistrate au fost foarte apropiate între ele: la lotul B3 (X±S= 2.27±0.5 ejaculate pentru un volum de 
X±S= 1.05±0.17), lotul B5 (X±S= 2.4±0.89 ejaculate pentru un volum de X±S= 1.16±0.18)   şi lotul B6  
(X±S= 2.8±0.44 ejaculate pentru un volum de X±S= 1.2±0.18). Rezultate diferite au fost obţinute la 
berbecii din lotul B2.  În cazul berbecilor de 2 ani analiza statistică a datelor obţinute la determinarea 
numărului de ejaculate şi a volumului de material seminal recoltat prin intermediul celor două metode, a 
relevat că, pentru întreaga perioadă a experimentelor, media variaţiilor individuale a fost de 3.75±0.95 
pentru obţinerea unui volum de 1.6±0.26 în cazul recoltării cu vagina artificială şi de  3.25±0.5 pentru un 
volum de 0.56±0.11,  cu electroejaculatorul. 

 
► Analiza volumului materialului seminal în funcţie de metoda de recoltare 

La toţi berbecii luaţi în studiu volumul mediu al ejaculatelor obţinute a fost mai mare în cazul 
recoltării cu vagina artificială decât prin metoda de elctrostimulare. Analizând variaţia mediilor aritmetice 
obţinute pe toată durata experimentelor se constată  că în cazul recoltării cu vagina artificială s-a obţinut 
X±S= 2.48±0.86 ejaculate care s-au concretizat în X±S=2.25±0.44 ml material seminal, iar în cazul 
metodei prin electrostimulare s-au recoltat X±S= 2.68±0.44 ejaculate din care s-au obţinut X±S= 
0.99±0.29 ml  material seminal. 
 

► Analiza volumului materialului seminal în funcţie de vârsta berbecilor 
Rezultatele înregistrate prezintă deosebiri ale volumului în fucnţie de vârsta animalelor. Cele  mai 

bune valori s-au înregistrat la berbecii maturi, de peste 3 ani. Astfel, la berbecii de 6 ani s-a obţinut un 
volum mediu de X ±S= 1.89±0.97 ml din  X ±S= 2.3±0.70 ejaculate,  la cei de 5 ani din X ±S= 2.3±0.14 
ejaculate s-au recoltat X ±S=1.78±0.87 ml material seminal, iar la cei de 3 ani s-au recoltat X 
±S=2.22±0.07 ejaculate care s-au concretizat în X ±S=1.74±0.96 ml spermă. 
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STUDIU COMPARATIV PRIVIND INFLUNŢA VÂRSTEI ŞI A METODEI DE RECOLTARE 
ASUPRA PARAMETRILOR BIOLOGICI ŞI DE VITALITATE AI  MATERIALULUI 

SEMINAL DE BERBEC  

SCOPUL CERCETĂRII 
Scopul cercetărilor dezvoltate în acest capitol au presupus evaluarea microscopică şi morfologică 

materialului seminal de berbec în raport cu vârsta berbecilor şi cu metoda de recoltare aplicată. 
 

MATERIAL ŞI METODE 

Loturi experimentale, recoltarea spermei 
Studiul s-a realizat pe un număr de 34 de berbeci, din rasa Ţurcana Albă, grupaţi în 4 loturi:  

• lotul B2, format din 6 berbeci cu vârsta de 2 ani; 
• lotul B3, alcătuit din 10 berbeci cu vârsta de 3 ani; 
• lotul B5, format din 9 berbeci cu vârsta de 5 ani; 
• lotul B6, format din 9 berbeci cu vârsta de 6 ani. 

 
Examenul microscopic al materialului seminal recoltat realizat în laboratorul de specialitate a 

vizat următoarele aspecte: densitatea şi aprecirea valorilor spermatice, viabilitatea, mobilitatea, 
concentraţia şi morfologia spermatozoizilor. 

Aprecierea morfologică a spermatozoizilor s-a realizat prin intermediul coloraţiei Spermac. 
Acestă coloraţie este utilizată, în principal, pentru a determina gradul de distrugere la nivel acrosomal, dar 
şi unele modificări  care au loc în timpul reacției acrosomale (Schafer și Halzman, 2000). 

Aprecierea capacităţii metabolice a spermatozoizilor s-a realizat pe baza testului cu albastru 
de metilen (Testul Redox).  

Aprecierea rezistenţei spermatozoizilor se bazează pe propietatea spermatozoizilor de a rezista 
la acţiunea nocivă a soluţiei de clorură de sodium 1%. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
► Analiza parametrilor microscopici în funcţie de metoda de recoltare 

Analizând evoluţia mediilor parametrilor urmăriţi la examenul microscopic (mobilitate, 
concentraţie, viabilitate, tstul Redox, testul de rezistenţă al spermatozoizilor), pe tot parcursul 
experimentelor, se constată că rezultatele obţinute sunt influenţate de metoda de recoltare. 

Din distribuţia datelor se observă că în cazul tuturor variabilelor studiate rezultatele înregistrate 
sunt în favoarea metodei de recoltare cu vagina artificială. Prin analiza datelor obţinute la examenul 
microscopic al materialului seminal recoltat media variaţiei mobilităţii (%) în cazul metodei cu vagina 
artificială a fost de X±S=88.11±3.90, iar prin electrostimulare de X±S=86.18±3.85. În ceea ce priveşte 
procentul de spermatozoizi vii înregistrat prin cele două metode de recoltare se constată modificări 
semnificative între cele două metode: X±S=95.11±1.27 în cazul vaginei artificiale şi X±S=90.93±1.87 
pentru electrostimulare. Dinamica concentraţiei (x 109 spz/ml) materialului seminal arată că variaţia 
mediei la recoltarea cu vagina artificială  este de X±S=2.62±0.46, în timp ce la recolatrea prin 
electrostimualre s-a constatat o medie de X±S=2.41±0.44. După cum se poate observa toate valorile medii 
ale concentraţiei înregistrate sunt în favoarea metodei cu vagina artificală. Observaţiile privind 
intensitatea metabolismului spermatozoizilor (min.) relevă o mai bună capacitate de decolorare a celor 
proveniţi prin metoda cu vagina artificială (X±S=6.49±0.60) decât cei recoltaţi cu electroejaculatorul 
(X±S=6.8±0.61). Aceste rezultate trebuie corelate şi cu procentele mai bune, în cazul vaginei artificiale, 
ale mobilităţii şi viabilităţii. Deşi variaţia valorilor medii ale rezistenţei spermatozoizilor obţinuţi prin cele 
două metode de recoltare prezintă unele diferenţe (X±S=6966.66±265.68 în cazul primei metode de 
recoltare şi X±S=6887.5±233.45 pentru electrostimulare), totuşi în cazul ambelor metode rezistenţa este 
superioară valorii minime acceptabile, ceea ce asigură o bună fecunditate. Rezultatele obţinute în cadrul 
acestui studiu referitoare la influenţa metodei de recoltare a materialului seminal asupra parametrilor de 
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vitalitate sunt în concordanţă cu datele din literatura de specialitate. De exemplu, într-un studiu efectuat 
de  Matthews şi col., 2003, privind compararea celor două metode de recoltare a materialului seminal la 
berbeci, se constată că ambele metode de recoltare au fost eficiente.   

 

  
Variaţia mobilităţii şi viabilităţii spermatozoizilor 

în funcţie de metoda de recoltare 
Variaţia concentraţiei spermatozoizilor 

în funcţie de metoda de recoltare 
 

► Analiza parametrilor microscopici în funcţie de vârsta berbecilor 
În cazul mobilităţii se constată o creştere semnificativă a acesteia la berbecii în vârstă de 3 ani 

(X±S=88.4±3.02) faţă de cei cu vârsta de 2ani (X±S=82±1.78) şi menţinerea acestui procent şi la celelalte 
categorii de vârstă (5 ani X±S=88.22±3.41, 6 ani  X±S= 88.33±3.93). Cercetările efectute de Mandiki şi 
col., 1997, referitoare la influenţa sezonului şi a vârstei asupra parametrilor spermatici la berbeci din rasa 
Texel, Suffolk şi Ile-de-France susţin creşterea  mobilităţii  spermatozoizilor şi scăderea procentului de 
anomalii odată cu înaintarea în vârstă a berbecilor. Variaţiile viabilităţii spermatozoizilor ne arată unele 
modificări, însă pentru toatele categoriile de vârstă s-au obţinut valori peste cele indicate de literatura de 
specialitate (Hassan şi col., 2009): 2 ani X±S=91.5±2.25, 3 ani X±S=94.1±2.68, la 5 ani X±S=92.44±2.78 
şi la 6 ani  X±S=93.88±2.26. Aprecierea concentraţiei spermatozoizilor ne arată acelaşi traiect ascendent 
începând cu berbecii în vârstă de 3 ani (X±S=2.6±0.30) şi păstrarea procentelor la 5 (X±S=2.7±0.38) 
respectiv 6 ani.( X±S=2.75±0.31).  

 

  
Variaţia mobilităţii şi viabilităţii spermatozoizilor 

în funcţie de vârsta berbecilor 
Variaţia concentraţiei spermatozoizilor 

în funcţie de vârsta berbecilor 
 
Intensitatea metabolismului mai mare la berbecii de 6 (X±S=6±0.25), 5 (X±S=6.6±0.53) 

respectiv 3 ani (X±S=6.82±0.49) este corelată şi cu valorile mai mari ale concentraţiei şi mobilităţii la 
aceste categorii de vârstă. Deşi variaţia mediei intensităţii metabolismului, în cazul berbecilor de 2 ani, 
este aproape de limita superioară (X±S=7.33±0.36), totuşi acesta atestă un material seminal de o calitate 
bună. Observaţiile efectuate în ceea ce priveşte rezistenţa spermatozoizilor confirmă datele prezentate 
anterior. Astfel, cele mai bune valori s-au înregistrat în cazul berbecilor de 6 şi 5 ani, la care s-au obţinut 
valori medii egale de 7022.22, urmaţi de cei de 3 ani X±S=6970±188.85. Aceste date confirmă 
informaţiile din literatura de specialitate conform cărora creşterea rezistenţei este direct proporţională cu 
valoarea fecundantă a materialului seminal (Drugociu şi Runceanu, 2004). 
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► Analiza parametrilor morfologici în funcţie de metoda de recoltare 

Analizând evoluţia mediilor parametrilor urmăriţi la examenul morfologic (procentul de 
Spermatozoizi normali, mobilitate, anomalii primare şi secundare, dar şi raportul de spermatozoizi 
imaturi) se constată că rezultatele obţinute sunt în favoarea metodei cu vagina artificială, dar fără 
modificări semnificative. Prin analiza datelor obţinute la examenul morfologic al materialului seminal 
recoltat media variaţiei spermatozoizilor normali (%) în cazul metodei cu vagina artificială a fost de 
X±S=94.31±2.07, iar prin electrostimulare de X±S=93.62±3.19.  În ceea ce priveşte procentul de 
anomalii primare înregistrat prin cele două metode de recoltare nu se constată modificări semnificative: 
X±S=2.27±1.05 în cazul VA şi X±S=2.83±1.61 pentru E. Dinamica anomaliilor secundare (%) prezente 
în materialul seminal analizat că variaţia mediei la recoltarea cu VA  este de X±S=2.94±1.14, în timp ce 
la recoltarea prin electrostimualre s-a constatat o medie de X±S=3.04±1.36. Procentele de spermatozoizi 
imaturi sunt aproximativ egale: X±S=0.57±0.25 în cazul VA şi X±S=0.59±0.40 pentru metoda prin 
electrostimulare.  

 

  
Variaţia procentului de spermatozoizi normali 

în funcţie de metoda de recoltare 
Variaţia anomaliilor primare şi secundare ale 

spermatozoizilor în funcţie de metoda de recoltare 
 

► Analiza parametrilor morfologici în funcţie de vârsta berbecilor 
În studiul nostru, se constată o îmbunătăţire a tuturor parametrilor studiaţi, însă această creştere 

nu este liniară cu înaintarea în vârstă a berbecilor. În cazul spermatozoizilor normali se constată o creştere 
a procentului cu aproximativ 4%  la berbecii de 3 ani (X±S=94.25±0.35) faţă de cei cu vârsta de 2 ani 
(X±S=90.17±1.64) şi menţinerea acestui traiect ascendent la celalte categorii de vârstă (5 ani X±S=96±0, 
6 ani  X±S= 95.45±0.07). Rezultatele înregistrate în acest studiu sunt în concordanţă cu cele specificate 
de literatura din domeniu (Mandiki şi col., 1997)  

 
Parametru Berbeci 2 ani Berbeci 3 ani Berbeci 5 ani Berbeci 6 ani 

Spermatozoizi normali (%) 90.17±1.64 94.25±0.35 96±0 95.45±0.07 
Anomalii primare(%) 4.46±0.98 2.44±0.26 1.61±0.23 1.67±0.071 

Anomalii secundare  (%) 4.8±0.28 2.9±0.10 2.14±0.16 2.15±0.04 
Spermatozoizi imaturi (%) 0.57±0.37 0.41±0.01 0.25±0.07 0.4±0.07 

Distribuţia valorilor medii ale parametrilor examenului  
morfologic în funcţie de vârsta berbecilor 

 
Variaţiile anomaliilor secundare ne arată modificări referitoare la scăderea procentului de 

anomalii odată cu înaintarea în vârstă a berbecilor. Astfel, la berbecii de 2 ani s-a sesizat cel mai mare 
medie a anomaliilor primare X±S=4.46±0.98, urmaţi de berbecii de 3 ani X±S=2.44±0.26. din figura 8.12 
se observă o scădere semnificativă la celelalte categorii de vârstă: X±S=1.61±0.23 în cazul celor de 5 ani 
şi X±S=1.67±0.071 la berbecii de 6 ani. Aceleaşi observaţii se pretează şi în cazul valorilor obţinute prntu 
anomaliile secundare, însă diferenţele între berbecii de 3 (X±S=2.9±0.10), 5(X±S=2.14±0.16), respective 
6 ani (X±S=2.15±0.04) nu sunt aşa de mari, în timp ce la berbecii de 2 ani valoarea medie obţinută este de 
X±S=4.8±0.28. Valorile obţinute în acest studiu confirmă informaţiile publicate de Mandiki şi col., 1997 
care susţin scăderea procentului de anomalii odată cu înaintarea în vârstă a berbecilor.  
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STUDIU COMPARATIV PRIVIND INFLUENŢA VÂRSTEI ASUPRA  

NIVELULUI TESTOSTERONEI ÎN PLASMA DE BERBECI 
 

SCOPUL CERCETĂRII 
 În studiul de faţă s-a urmărit testarea unei metode gaz-cromatografice noi pentru a determina 
concentraţia  testosteronei în plasmă recoltată de la berbeci şi determinarea relaţiei care există între 
concentraţia testosteronei şi vârsta berbecilor. 

 
MATERIAL SI METODE 

Loturi experimentale 
Studiul a fost  realizat pe un efectiv de 34 de berbeci, din rasa Ţurcana Alba, cu vârste diferite.  

Probele de sânge au fost recoltate din vena jugulară, fără anticoagulant, în vederea obţinerii serului 
sanguin (Andrei şi col., 2009; Andrei şi col., 2010). 

Extracţia şi purificarea hormonilor a fost realizată în metanol, în mai multe etape. 
Derivatizarea şi separarea cromatografică a hormonilor - Derivatizarea probelor a fost 

realizată direct în tuburile în care  s-au colectat extractele purificate, prin adăugarea a 480 μl amestec 
BSTFA (bis-trimetilsilil-trifluoroacetamida): TMCS (trimetilclorosilan),  în rapoarte de volum de 2:1. 
Probele au fost apoi încălzite, la 60ºC, timp de 2 ore. Soluţiile astfel obţinute au fost injectate în gaz-
cromatograf, volumul de injectare fiind de 2 μl. Analiza gaz-cromatografică a fost realizată cu un sistem 
Shimadzu GC-2010 prevăzut cu detector FID. 

  
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Determinarea concentraţiei plasmatice a testosteronei şi corelarea datelor cu vârsta animalelor şi 
sezon, sunt extrem de importante datorită relaţiei directe care există între concentraţia acestui hormon 
androgen, calitatea materialului seminal şi capacitatea reproductivă a berbecilor. 

Nr. probe Berbeci 2 ani Berbeci 3 ani Berbeci 5 ani Berbeci 6 ani 
1 0.66 3.06 15.74 11.34 
2 1.24 2.36 10.19 10.09 
3 0.66 0.93 5.48 8.26 
4 2.84 1.02 12.31 9.78 
5 1.93 3.12 9.34 10.05 
6 0.86 2.54 8.06 9.39 
7 - 1.19 13.13 10.12 
8 - 0.87 7.03 6.58 
9 - 1.33 5.43 9.06 
10 - 1.84 - - 

MEDIE/ 
STDEV 1.36±0.79 1.82±0.83 9.63±3.35 9.40±1.27 

Concentratia testosteronei (ng/ml) în serul de berbeci 

În aceea ce priveşte rezultatele obţinute în studiul de faţă, în cazul probelor recoltate de la berbeci 
cu vârstele de 2 şi 3 ani nu apar modificări semnificative în ceea ce priveşte concentraţia testosteronei. 
Valoarea medie pentru berbecii de 2 ani a fost de 1.36±0.79 ng/ml în timp ce pentru berbecii de 3 ani, a 
fost de 1.82±0.83 ng/ml.  Rezultatele sunt în concordanţă, atât ca valoare medie cât şi din punct de vedere 
a relaţiei concentraţie–vârstă, cu datele din literatura de specialitate. Într-un studiu publicat de Field şi col. 
(1989) s-a urmărit modul în care variază nivelul plasmatic al testosteronei la berbeci cu vârste de la 1 la 
2,5 ani. Concentraţia testosteronei a prezentat valori scăzute la berbecii de 1 an şi a început să crească la 
1,5 ani.  După această vârstă, concentraţia hormonului androgen nu s-a modificat semnificativ până la 
2,5–3 ani. Mai mult, creşterea concentraţiei plasmatice a testosteronei în perioada 1,5–2 ani a fost corelată 
cu apariţia caracterelor sexuale secundare. În cazul berbecilor de 2–3 ani valoarea concentraţiei 
hormonale nu a depăşit 2,84 respectiv 3.06 ng/ml. Pentru berbecii cu vârsta de 5 ani apare o creştere 
semnificativă a concentraţie, comparativ cu loturile mai tinere, valorile medii fiind de 9.63±3.35 ng/ml, 
cu un maxim de 15.74 ng/ml. În cazul animalelor cu vârsta de 6 ani, valorile sunt apropiate (nu se 
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modifică semnificativ) cu cele înregistrate la berbecii de 5 ani, media fiind de  9,40±1,27 ng/ml, cu un 
maxim de 11.34 ng/ml. 

 
STUDIU COMPARATIV PRIVIND INFLUENŢA VÂRSTEI ŞI A METODELOR DE 

RECOLTARE ASUPRA PARAMETRILOR BIOCHIMICI GENERALI ŞI INDICILOR  
STRESULUI OXIDATIV ÎN PLASMA SEMINALĂ DE BERBEC 

 
SCOPUL CERCETĂRII  

În studiul de faţă au fost urmărite două obiective principale. 
► Studiu comparativ privind influenţa vârstei şi a metodelor de recoltare a spermei asupra 

parametrilor biochimici generali ai plasmei seminale la berbeci (profilul lipidic – colesterol total 
şi lipide totale, profilul proteic – proteine totale, albumine, globuline, profilul enzimatic – 
activitatea lactat dehidrogenazei (LDH) 

► Studiu comparativ privind influenţa vârstei şi a metodelor de recoltare a spermei asupra indicilor 
stresului oxidativ în plasmă seminală la berbeci (profilul antioxidant enzimatic – activitatea 
superoxid-dismutazei şi glutation-peroxizei, profilul produşilor de degradare oxidativă – nivelul 
de peroxidare lipidic (prin monitorizarea malonil dialdehidei ca produs de peroxidare) şi nivelul 
de oxidare proteic (prin monitorizarea proteinelor carbonilate ca produşi de oxidare ai 
proteinelor). 

 
MATERIAL ŞI METODE 

Determinarea concentraţiei colesterolului total şi a lipidelor totale în plasma seminală s-a 
realizat cu ajutorul unor metode fotometrice, fiind analizate conţinutul în lipide totale respectiv colesterol 
total (Pintea şi col., 2008). 

Determinarea concentraţiei proteinelor totale, albuminelor şi globulinelor în plasma 
seminală prin metode fotometrice.  

Determinarea activităţii LDH în plasma seminală s-a realizat cu ajutorul unui kit Hospitex 
Diagnostics şi a unui analizor Hospitex Diagnostics – Screen master Touch, printr-o metodă cinetică, 
bazată pe monitorizarea ratei de conversie a NADH+H+ în NAD+, în domeniu ultra-violet (UV), la λ = 
340 nm.  

Determinarea profilului enzimatic antioxidant în plasma seminală prin monitorizarea 
activităţii a două enzime antioxidante: superoxid-dismutaza (SOD) respectiv glutation-peroxidaza (GPx).  

Determinarea nivelului de oxidare lipidic şi proteic în plasma seminală - Pentru a evalua 
gradul de oxidare al lipidelor din plasma seminală s-a utilizat metoda fotometrică cu acid tiobarbituric 
(TBA). Acesta reacţionează, în mediu acid, cu malonil- dialdehida rezultată în urma proceselor de 
peroxidare, formând un compus colorat în roşu ce s-a dozat fotometric la 535nm, utilizând 
spectrofotometru Jenway 6315. Reactivi necesari analizelor au fost acid tricloracetic 20 % şi acid 
tiobarbituric 0,8 %. Determinarea gradului de oxidare al proteinelor s-a realizat prin estimarea grupărilor 
carbonil formate prin oxidarea aminoacizilor. Astfel, s-au măsurat 0,5 ml plasmă seminală şi, pentru 
îndepărtarea proteinelor prin precipitare, s-a tratat cu 0,5 ml acid tricloracetic 10%. Proba astfel obţinută s 
a centrifugat timp de 10 minute, la 2000g, colectându-se supernatantul. Acesta s-a tratat cu 1 ml soluţie de 
2,4 dinitrofenilhidrazină (DNPH) în HCl 2N şi s-a menţinut (1 oră) la temperatura camerei.  Produşii de 
oxidare ai proteinelor în reacţie cu DNPH formează fenilhidrazona corespunzătoare, un compus colorat, 
ce s a dozat fotometric la λ = 370 nm, faţă de HCl 2N, utilizând un fotometru Jenway 6315.  

 
Analiza statistică a datelor In scopul exprimării valorii statistice a rezultatelor obţinute a fost 

utilizat Testul t Welch si Student-Newman-Keuls Multiple Comparisons Test - Program Graph Pad 
InStat (în sistem de analiză ANOVA), fiind determinate media, deviaţia standard şi indicele de 
probabilitate “p”. Nivelurile de  comparare, pentru fiecare parametru investigat, au fost: metoda de 
recoltare a materialului seminal şi vârsta bebecilor luaţi în studiu.  De asemenea, au fost stabilite 
corelaţiile liniare (Pearson), cu exprimarea coeficientului de corelaţie (r) şi a coeficientului de 
determinare (r2). 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 În analiza profilului lipidic  al  plasmei seminale în funcţie de metoda de recoltare, rezultatele 
obţinute au arătat faptul că apar diferenţe în ceea ce priveşte concentraţia lipidelor totale şi a 
colesterolului în plasma seminală, în funcţie de tipul de recoltare al spermei, dar aceste diferenţe sunt de 
asemenea dependente de vârsta animalelor luate în studiu. Pentru loturile B2, B5, şi B6, concentraţia 
lipidelor şi a colesterolului a fost mai mare în cazul probelor recoltate cu vagina artificială (VA) 
comparativ cu cele recoltate cu electroejaculatorul  (E). Pentru lotul B2, la recoltarea cu VA concentraţia 
lipidelor totale a prezentat valoarea medie de  395.00 ± 7.677 mg/dl PS iar concentraţia colesterolului a 
fost 186.60 ± 13.358 mg/dl PS. Pentru recoltarea E  valorile medii au fost 249.96 ± 33.011 mg/dl PS 
pentru lipide, respectiv 135.96 ± 25.755 mg/dl PS pentru colesterol. Toate aceste variaţii au fost 
semnificativ statistice (P<0,01 pentru toţi parametri). Pentru lotul B5, la recoltarea cu VA concentraţia 
lipidelor totale a prezentat valoarea medie de  465.7 ± 119.01 mg/dl PS iar concentraţia colesterolului a 
fost 257.82 ± 44.03   mg/dl PS. Pentru recoltarea E  valorile medii au fost 441.06 ± 140.06 mg/dl PS 
pentru lipide, respectiv 222.04 ± 59.25mg/dl PS pentru colesterol. Pentru lotul B6, la recoltarea cu VA 
concentraţia lipidelor tot ale a prezentat valoarea medie de  483.88 ±101.59 mg/dl PS iar concentraţia 
colesterolului a fost 247.82  ± 69.05  mg/dl PS. Pentru recoltarea E  valorile medii au fost 377.62 ± 
145.28mg/dl PS pentru lipide, respectiv 208.55  ± 91.85 mg/dl PS pentru colesterol. Rezultate diferite au 
fost obţinute la lotului B3, contrar celor prezentate anterior, concentraţia lipidelor în probele recoltate cu 
vagina artificială a fost mai mică decât în cazul electroejaculatorul ului, dar aceste diferenţe nu sunt 
semnificative din punct de vedere statistic. La recoltarea cu VA concentraţia lipidelor tot ale a prezentat 
valoarea medie de  255.18 ± 26.51 mg/dl PS iar concentraţia colesterolului a fost 140.26 ± 28.394 mg/dl 
PS. Pentru recoltarea E  valorile medii au fost 347.82 ± 109.74 mg/dl PS pentru lipide, respectiv 163.07 ± 
41.814 mg/dl PS pentru colesterol.  

În analiza profilului proteic al  plasmei seminale în funcţie de metoda de recoltare, rezultatele 
obţinute au arătat faptul că, indiferent de vârsta animalelor, concentraţia proteinelor totale, albuminelor şi 
globulinelor a fost mai mare în cazul probelor recoltate cu vagina artificială comparativ cu cele recoltate 
cu electroejaculatorul. Pentru lotul B2, la recoltarea cu VA am obţinut următoarele concentraţii: 
80.43±23.499 mg proteine/dl PS; 43.23±14.847 mg albumine/dl PS şi 37.20±8.713 mg globuline/dl PS. 
La recoltarea cu E valorile au fost următoarele: 71.60±28.86 mg proteine/dl PS; 40.73±14.695mg 
albumine/dl PS şi 30.86±14.183mg globuline/dl PS. Pentru lotul B3, la recoltarea cu VA am obţinut 
următoarele concentraţii: 91.86 ±22.854 mg proteine/dl PS; 47.65±11.952 mg albumine/dl PS şi 
44.21±11.599 mg globuline/dl PS. La recoltarea cu E valorile au fost următoarele: 90.57±7.501 mg 
proteine/dl PS; 48.97±4.768 mg albumine/dl PS şi 41.60±3.011mg globuline/dl PS. Pentru lotul B5, la 
recoltarea cu VA am obţinut următoarele concentraţii: 273.42±44.455 mg proteine/dl PS; 144.05±23.080  
mg albumine/dl PS şi 129.37±24.623 mg globuline/dl PS. La recoltarea cu E valorile au fost următoarele: 
247.46±89.130 mg proteine/dl PS; 131.76±45.686 mg albumine/dl PS şi 115.70 ±43.561 mg globuline/dl 
PS. Pentru lotul B6, la recoltarea cu VA am obţinut următoarele concentraţii: 761.64±61.893 mg 
proteine/dl PS; 369.52±33.935 mg albumine/dl PS şi 392.12±29.481 mg globuline/dl PS. La recoltarea cu 
E valorile au fost următoarele: 768.25±67.986 mg proteine/dl PS; 389.22±39.502mg albumine/dl PS şi 
379.02±33.294 mg globuline/dl PS.  

În analiza activităţii LDH în plasma seminală în funcţie de metoda de recoltare, s-a observat  
faptul că metoda cu vagina artificială furnizează spermă în care activitatea LDH este mai mare decât în 
probele obţinute cu electroejaculatorul. Pentru lotul B2 valorile medii obţinute (U/l PS) au fost: 
533.06±82.14 pentru VA respectiv 516.73±91.40 pentru E. Pentru lotul B3 valorile medii obţinute (U/l 
PS) au fost: 474.01±82.33 pentru VA respectiv 356.20±52.542 pentru E. Au fost semnalate valori foarte 
semnificativ statistic crescute ce pot fi corelate cu cele obţinute în analiza profilului lipidic şi 
metabolismul specific al spermei. Pentru lotul B5 valorile medii obţinute (U/l PS) au fost: 594.00±60.83 
pentru VA respectiv 525.80±78.436 pentru E. Pentru lotul B6 valorile medii obţinute (U/l PS) au fost: 
433.83±88.62 pentru VA respectiv 418.78±104.66 pentru E. 

Rezultatele obţinute  în analiza activităţii enzimelor antioxidante în plasma seminală au arătat 
faptul că metodele de recoltare nu influenţează semnificativ activitatea acestor enzime, indiferent de 
vârsta animalelor. Pentru lotul B2 valorile medii obţinute pentru activitatea SOD (U/ml PS) au fost: 8.53± 
1.622 pentru VA şi 8.45± 2.482 pentru E. În cazul activităţii GPx (U/L PS) valorile medii au fost 
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52.7±8.528 pentru VA respectiv 38.00±6.496 pentru E. Pentru lotul B3 valorile medii obţinute pentru 
activitatea SOD (U/ml PS) au fost: 9.70± 4.056 pentru VA şi 7.22± 0.794 pentru E. În cazul activităţii 
GPx (U/L PS) valorile medii au fost 55.33±20.98 pentru VA respectiv 52.92±15.31 pentru E. Pentru lotul 
B5 valorile medii obţinute pentru activitatea SOD (U/ml PS) au fost: 21.78±6.044 pentru VA şi 
16.21±5.488 pentru E. În cazul activităţii GPx (U/L PS) valorile medii au fost 52.8±8.676 pentru VA 
respectiv 55.60±9.722 pentru E. Pentru lotul B6 valorile medii obţinute pentru activitatea SOD (U/ml PS) 
au fost: 5.94±1.890 pentru VA şi 4.54±1.841 pentru E. În cazul activităţii GPx (U/L PS) valorile medii au 
fost 132.88±18.8 pentru VA respectiv 126.07±26.54 pentru E.  

Analiza nivelului de peroxidare lipidic (MDA)  şi nivelului de oxidare proteic (DNPH) în plasma 
seminală în funcţie de metoda de recoltare a arătat faptul că variaţia acestor parametri depinde de vârsta 
animalelor luate în studiu. În cazul loturilor B3, B5, şi B6, au fost semnalate uşoare creşteri ale 
concentraţiilor MDA şi DNPH în cazul probelor recoltate cu electroejaculatorul  (E) comparativ cu cele 
recoltate cu vagina artificială (VA), dar aceste diferenţe nu au fost  semnificative  statistic. Pentru lotul B3 
valorile medii obţinute pentru MDA (μmol/ml PS) au fost: 3.92± 0.793 pentru VA respectiv 3.92±0.353 
pentru E. Valorile medii obţinute pentru DNPH (nmol/ml PS) au fost: 3.10±0.580 pentru VA respectiv 
3.44±0.719 pentru E. Pentru lotul B5 valorile medii obţinute pentru MDA (μmo/ml PS) au fost: 
2.96±0.573 pentru VA respectiv 2.85±0.774 pentru E. Valorile medii obţinute pentru DNPH (nmol/ml 
PS) au fost: 7.18±3.164 pentru VA respectiv 8.62±1.925 pentru E. Pentru lotul B6 valorile medii obţinute 
pentru MDA (μmo/ml PS) au fost: 4.24±0.670 pentru VA respectiv 4.30±0.301 pentru E. Valorile medii 
obţinute pentru DNPH (nmol/ml PS) au fost: 12.70±3.536 pentru VA respectiv 13.51±3.194 pentru E.  
Pentru lotul B2, probele recoltate cu electroejaculatorul  au avut o concentraţie MDA semnificativ 
crescută comparativ cu probele recoltate cu vagina artificială (P < 0,05), în schimb nu se modifică 
semnificativ concentraţia DNPH. Valorile medii obţinute pentru MDA ( mol/ml PS     
pentru VA respectiv 5.35±0.945 pentru E. Valorile medii obţinute pentru DNPH (nmol/ml PS) au fost: 
2.41±1.168 pentru VA respectiv 2.47±0.893 pentru E. 
 În analiza profilului lipidic  al  plasmei seminale în funcţie de metoda de recoltare, rezultatele 
obţinute au arătat faptul că atât concentraţia în  lipide totale cât şi în colesterol creşte până la vârsta de 5 
ani după care are o tendinţă de descreştere. Valorile minime au fost înregistrate în cazul berbecilor de 3 
ani, cu o medie de 301,504±90.053  mg lipide totale/dl PS respectiv 151,670± 38.122 mg colesterol/dl 
PS. Valorile maxime au fost înregistrate în cazul berbecilor de 5 ani, cu o medie de 453,38± 139.69 mg 
lipide totale/dl PS respectiv 239,932±59.325  mg colesterol/dl PS. Berbecii cu vârste de 2 şi 3 ani 
respectiv cu vârste de 5 şi 6 ani nu prezintă modificări semnificative statistic în ceea ce priveşte conţinutul 
PS în lipide (P>0.05). Diferenţe semnificative statistic (P<0.05) apar în momentul în care comparăm 
berbecii de 5 ani cu cei de 2 respectiv 3 ani. 

Comparaţie vârstă Diferenţa q Indice P 
2 ani vs 3 ani -30.243   0.6957   ns  P>0.05 
2 ani vs 5 ani -129.53    2.919   *  P<0.05 
2 ani vs 6 ani -114.17    ‒     *  P<0.05 
3 ani vs 5 ani -159.77    4.131    *   P<0.05 
3 ani vs 6 ani -144.42    3.734    *   P<0.05 
6 ani vs 5 ani -15.356    ‒ ns  P>0.05 

* P < 0,05 diferenţe foarte semnificative statistic 
* P < 0,05 statistically significant differences   

Variaţia statistică a concentraţiei lipidelor totale din PS în funcţie de vârstă 
 

În analiza profilului proteic al  plasmei seminale în funcţie de metoda de recoltare, rezultatele 
obţinute au arătat faptul că atât concentraţia în  proteine totale cât şi pe clase de proteine (albumine, 
globuline) au o tendinţă de creştere odată cu vârsta. Valorile minime au fost înregistrate în cazul 
berbecilor de 2 ani, cu o medie de 76.017± 29.237 mg proteine totale; 41.983 ±16.239 mg albumine/dl PS 
respectiv 34.033  ±13.352 mg globuline /dl PS. Valorile maxime au fost înregistrate în cazul berbecilor de 
6 ani, cu o medie de 764.58± 68.684 mg proteine totale; 378.28±40.098 mg albumine/dl PS respectiv 
386.30 ±33.839  mg globuline /dl PS. Berbecii cu vârste de 2 şi 3 ani nu prezintă modificări semnificative 
statistic în ceea ce priveşte conţinutul PS în proteine totale, albumine şi globuline (P>0.05). Diferenţe 
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semnificative statistic (P<0.001) au fost înregistrate prin compararea loturilor B2 şi B3 cu loturile B5 şi 
B6, respectiv compararea loturilor B5 şi B6. 

 
Concentraţia albuminelor 

Comparaţie vârstă Diferenţa q Indice P 
2 ani vs 3 ani -6.197 0.5551 ns  P>0.05 
2 ani vs 5 ani -95.239 8.359 *** P<0.001 
2 ani vs 6 ani -336.29 29.518  *** P<0.001 
3 ani vs 5 ani -89.042 8.965  *** P<0.001 
3 ani vs 6 ani -330.10 33.235  *** P<0.001 
5 ani vs 6 ani -241.06 23.656 *** P<0.001 

Concentraţia globulinelor 
Comparaţie vârstă Diferenţa q Indice P 

2 ani vs 3 ani -9.137 0.8990 ns  P>0.05 
2 ani vs 5 ani -87.744 8.459 *** P<0.001 
2 ani vs 6 ani -352.27 33.960  *** P<0.001 
3 ani vs 5 ani -78.608 8.693  *** P<0.001 
3 ani vs 6 ani -343.13 37.944  *** P<0.001 
5 ani vs 6 ani -264.52 28.511 *** P<0.001 

*** P < 0,001 diferenţe foarte semnificative statistic 
*** P < 0,001 statistically very significant differences   

Variaţia statistică a concentraţiei albuminelor şi globulinelor din PS în funcţie de vârstă 
 

 În determinarea activităţii LDH în plasma seminală, rezultatele au arătat faptul că aceasta este 
influenţată de vârsta animalelor, dar spre deosebire de alţi parametri studiaţi, nu prezintă o creştere liniară 
odată cu vârsta. Valorile minime au fost înregistrate în cazul berbecilor de 3 ani şi 6 ani, cu o medie de 
426.89±97.200 U/l respectiv 425.47±104.10 U/l. Valorile maxime au fost înregistrate în cazul berbecilor 
de 2 ani şi 5 ani, cu o medie de 524.90±95.610 U/l respectiv 556.11±83.593U/l.  
 

Comparaţie vârstă Diferenţa q Indice P 
2 ani vs 3 ani -98.010 ‒ ns  P>0.05 
2 ani vs 5 ani -31.211 0.8774 ns  P>0.05 
2 ani vs 6 ani -99.429 2.795    ns  P>0.05 
3 ani vs 5 ani -129.22 4.167  * P<0.05 
3 ani vs 6 ani -1.419 ‒  ns  P>0.05 
5 ani vs 6 ani -130.64 4.106 * P<0.05 

*** P < 0,05 diferenţe semnificative statistic 
*** P < 0,05 statistically significant differences   

Variaţia statistică a activităţii LDH din PS în funcţie de vârstă 
 

Analiza activităţii enzimelor antioxidante (SOD şi GPx) în plasma seminală a relevat faptul că 
acestea variază diferit în funcţie de vârsta berbecilor. Activitatea SOD (exprimată la 1 ml PS), nu se 
modifică semnificativ la loturile B2 şi B3, creşte  accentuat la lotul B5 după care scade la lotul B6, la 
valori chiar mai mici decât a celor înregistrate la berbecii de 2 respectiv 3 ani.  Valorile minime au fost 
înregistrate în cazul berbecilor de 6 ani, cu o medie de 5.321±2.116U/ml PS. Valorile maxime au fost 
înregistrate în cazul berbecilor de 5 ani, cu o medie de 18.688± 6.761U/ml PS. Activitatea GPx 
(exprimată la 1 ml PS), nu se modifică la loturile B2, B3 şi B5, dar creşte  accentuat la lotul B6 
(P<0.001).  Valorile minime au fost înregistrate în cazul berbecilor de 2 ani, cu o medie de 
45.350±11.567 U/ml PS. Valorile maxime au fost înregistrate în cazul berbecilor de 6 ani, cu o medie de 
129.86± 24.242 U/ml PS. Creşterea accentuată a activităţii GPx în plasma seminală a berbecilor de 6 ani 
este direct corelată direct cu scăderi în motilitatea şi viabilitatea spermei. 
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Variaţia activităţii SOD  în PS la berbeci, în funcţie de vârstă 

exprimată atât la volumul de plasma seminală (U/ml PS) cât şi la conţinutul în proteină (U/mg proteină) 
 

  
Variaţia activităţii GPx  în PS la berbeci, în funcţie de vârstă 

exprimată atât la volumul de plasma seminală (U/ml PS) cât şi la conţinutul în proteină (U/mg proteină) 
 
Vârsta animalelor influenţează nivelului de peroxidare lipidic (MDA)  şi nivelului de oxidare 

proteic (DNPH) în plasma seminală. Concentraţia MDA raportată la ml PS este ridicată la loturile B2 şi 
B6, scade la lotul B3, dar scade semnificativ statistic (P<0.001) în cazul lotului B5. Valorile minime au 
fost înregistrate în cazul berbecilor de 5 ani, cu o medie de 2.900±0.7368 μmol/ml PS. Valorile maxime 
au fost înregistrate în cazul berbecilor de 2 ani, cu o medie de 4.695± 1.089 μmol /ml PS urmate de lotul 
berbecilor de 6 ani, cu o medie de 4.273 ± 0.5724 μmol /ml PS. Valorile cele mai scăzute, înregistrate în 
cazul probelor B5 (deşi aceste probe se  caracterizează prin concentraţia cea mai ridicată de lipide) sunt 
corelate cu activitatea antioxidantă enzimatică cea mai ridicată şi de asemenea sunt direct corelate cu 
motilitatea şi viabilitatea crescută a acestor probe comparativ cu celelalte loturi luate în studiu.  

 

  
Variaţia concentraţiei MDA  în PS la berbeci, în funcţie de vârstă 

exprimată atât la volumul de plasma seminală (U/ml PS) cât şi la conţinutul în proteină (U/mg proteină) 
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI  

 
► În perioada studiată au fost înregistrate variaţii individuale ale lungimii şi circumferinţei testiculare, 

în funcţie de vârsta animalelor. 
► Analizând evoluţia mediilor dimensiunilor testiculare se constată o creştere a acestora odată cu 

vârsta berbecilor, fapt ce ar putea avea ca explicaţie maturizarea sexuală, odată cu înaintarea în 
vârstă a subiecţilor. 

► În ceea ce priveşte perioada de acomodare şi comportamentul sexual al berbecilor se constată că 
berbecii tineri (lotul B2) au durata antrenamentului mai lungă comparativ berbecilor adulţi 
datorită absenţei experienţei sexuale anterioare. 

► Berbecii foarte buni pentru recoltarea cu vagina artificială au reflexele sexuale foarte corect şi 
intens manifestate. Pentru a fi încadraţi în această categorie nu este absolut necesar ca toate 
reflexele să fie evaluate cu nota maxima. 

► La recoltările efectuate în perioada studiată au existat variaţii individuale ale parametrilor studiaţi 
în funcţie de metoda de recoltare: în cazul metodei cu vagina   s-a apreciat numărul de salturi 
necesare obţinerii materialului seminal, iar pentru metoda electrostimulării s-au apreciat timpul de 
stimulare şi numărul de stimuli aplicaţi. 

► Aplicând metoda cu vagina artificială s-a obţinut X±S= 2.48±0.86 ejaculate care  s-au concretizat în 
X±S=2.25±0.44 ml material seminal, iar în cazul metodei prin electrostimulare s-au recoltat 
X±S=2.68±0.44 ejaculate din care s-au obţinut X±S= 0.99±0.29 ml  material seminal. 

► La berbecii de 6 ani s-a obţinut un volum mediu de X ±S= 1.89±0.97 ml din  X ±S= 2.3±0.70 
ejaculate,  la cei de 5 ani din X ±S= 2.3±0.14 ejaculate s-au recoltat X ±S=1.78±0.87 ml material 
seminal, iar la cei de 3 ani s-au recoltat X ±S=2.22±0.07 ejaculate care s-au concretizat în X 
±S=1.74±0.96 ml spermă. 

► În urma utilizării celor două metode de recoltare, au fost selectate 34 de ejaculate care au îndeplinit 
criteriile de includere în studiu. 

► Pe toată perioada studiată, în probele de material seminal recoltate, indiferent de metoda de 
recoltare, au fost prezente valurile spermatice, cu intensităţi care au avut variaţii individuale; de 
menţionat că toate probele incluse în cercetare au prezentat valuri spermatice. 

► În cadrul examenului microscopic al materialului seminal rezultatele obţinute au arătat faptul că 
apar diferenţe în ceea ce priveşte parametri studiaţi în funcţie de metoda de recoltare. 

► Efectuarea examenului microscopic al materialului seminal a permis obţinerea de rezultate care sunt 
influenţate de vârsta animalelor incluse în experimente. 

► În cadrul examenului morfologic al materialului seminal rezultatele obţinute au arătat faptul că nu 
apar diferenţe majore în ceea ce priveşte parametri studiaţi în funcţie de metoda de recoltare. 

► Realizarea analizei morfologice a materialului seminal a permis obţinerea de rezultate care sunt 
influenţate de vârsta animalelor incluse în experimente. 

► A fost testată o nouă metodă gaz-cromatografică ce poate fi utilizată la determinarea concentraţiei 
serice a testosteronei la berbeci. Pentru a evalua randamentul total al metodei, pe fazele de extracţie, 
purificare, derivatizare şi separare a testosteronei s-a utilizat metoda standardului intern. 
Randamentul de recuperare a standardului intern (progesterona) a avut o valoare medie de 64, 86 %, 
ceea ce ne permite să afirmăm faptul că această metodă poate fi utilizată pentru o bună cuantificare 
a testosteronei la nivel seric.   

► Nivelul seric al testosteronei, determinat prin metoda gaz-cromatografică propusă, a fost similar cu 
datele prezentate în literatura de specialitate, deci metoda propusă permite o bună determinare 
corectă a acestui hormon.   

► În cazul probelor recoltate de la berbeci cu vârstele de 2 şi 3 ani nu apar modificări semnificative în 
ceea ce priveşte concentraţia testosteronei, valorile medii fiind de 1.36 ± 0.79 ng/ml respectiv 1.82 ± 
0.83 ng/ml.  

► În cazul probelor recoltate de la berbeci cu vârstele de 5 şi 6 ani nu apar modificări semnificative în 
ceea ce priveşte concentraţia testosteronei, valorile medii fiind de 9.63 ± 3.35 ng/ml respectiv 
9,40±1,27 ng/ ml.  
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► Nivelul seric al testosteronei creşte semnificativ la berbecii de 5-6 ani comparativ cu berbecii de 2-3 
ani. 

► În analiza profilului lipidic  al  plasmei seminale în funcţie de metoda de recoltare, rezultatele 
obţinute au arătat faptul că apar diferenţe în ceea ce priveşte concentraţia lipidelor totale şi a 
colesterolului în plasma seminală, în funcţie de tipul de recoltare al spermei, dar aceste diferenţe 
sunt de asemenea dependente de vârsta animalelor luate în studiu. 

► În analiza profilului proteic al  plasmei seminale în funcţie de metoda de recoltare, rezultatele 
obţinute au arătat faptul că, indiferent de vârsta animalelor, concentraţia proteinelor totale, 
albuminelor şi globulinelor a fost mai mare în cazul probelor recoltate cu vagina artificială 
comparativ cu cele recoltate cu electroejaculatorul .  

► În analiza activităţii LDH în plasma seminală în funcţie de metoda de recoltare, s-a observat  faptul 
că metoda cu vagina artificială furnizează spermă în care activitatea LDH este mai mare decât în 
probele obţinute cu electroejaculatorul. 

► Rezultatele obţinute  în analiza activităţii enzimelor antioxidante în plasma seminală au arătat faptul 
că metodele de recoltare nu influenţează semnificativ activitatea acestor enzime, indiferent de vârsta 
animalelor. 

► Analiza nivelului de peroxidare lipidic (MDA)  şi nivelului de oxidare proteic (DNPH) în plasma 
seminală în funcţie de metoda de recoltare a arătat faptul că variaţia acestor parametri depinde de 
vârsta animalelor luate în studiu. 

► În analiza profilului lipidic  al  plasmei seminale în funcţie de metoda de recoltare, rezultatele 
obţinute au arătat faptul că atât concentraţia în  lipide totale cât şi în colesterol creşte până la vârsta 
de 5 ani după care are o tendinţă de descreştere. 

► În analiza profilului proteic al  plasmei seminale în funcţie de metoda de recoltare, rezultatele 
obţinute au arătat faptul că atât concentraţia în  proteine totale cât şi pe clase de proteine (albumine, 
globuline) au o tendinţă de creştere odată cu vârsta. 

► În determinarea activităţii LDH în plasma seminală, rezultatele au arătat faptul că aceasta este 
influenţată de vârsta animalelor, dar spre deosebire de alţi parametri studiaţi, nu prezintă o creştere 
liniară odată cu vârsta. 

► Analiza activităţii enzimelor antioxidante (SOD şi GPx) în plasma seminală a relevat faptul că 
acestea variază diferit în funcţie de vârsta berbecilor. 

► Vârsta animalelor influenţează nivelului de peroxidare lipidic (MDA)  şi nivelului de oxidare 
proteic (DNPH) în plasma seminală. 

 
 

Rezultatele obţinute le considerăm de interes, deoarece, pe de o parte s-a elaborat şi verificat o 
nouă metodă de dozare a hormonilor androgeni, iar pe de altă parte s-au stabilit corelaţii vârsta 
animalelor şi nivelul seric al testosteronei la berbeci de aceeaşi rasă (Ţurcana Alba) în perioada 
optimă din punct de vedere al performanţelor reproductive (lunile septembrie – octombrie).  
 Rezultatele obţinute le considerăm de interes deoarece se corelează direct cu cele obţinute în 
analiza parametrilor calitativi ai materialului seminal. Conform celor prezentate în teză, metoda de 
recoltare cu ajutorul vaginului artificial a dus la obţinerea unor volume de spermă mai mar;  a unor 
indici de motilitate şi viabilitate mai ridicaţi şi de asemenea a unor indici biochimici mai buni decât în 
cazul celor observaţi în probele obţinute cu electroejaculatorul .  

Rezultatele obţinute le considerăm de interes deoarece a reliefat diferenţele induse de vârsta 
animalelor în profilul biochimic şi antioxidant al plasmei seminale. În plus, prin corelarea rezultatelor 
obţinute în studiul biochimic cu cele obţinute în studiul paraclinic şi morfologic, am putut concluziona 
faptul că, pentru berbecii din rasa Ţurcană Albă, materialul seminal de cea bună calitate morfologică 
şi biochimică s-a obţinut de la berbecii cu vârsta de 5 ani, prin recoltarea cu vagina artificială. La 
polul opus s-au aflat berbecii mult mai tineri, de 2 ani, respectiv cei de 6 ani. 

Studiul biochimic şi enzimologic realizat  în cadrul tezei are un profund caracter de noutate. 
Astfel, la ora actuală nu există studii ştiinţifice care să urmărească influenţa vârstei şi a metodei de 
recoltare asupra calităţii materialului seminal la rasa autohtonă Ţurcană Albă.  
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