
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

ŞCOALA DOCTORALĂ 

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII 

 

 

Ing. VARO-GHIURU Florin 

 
 

 

 

REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT 
 

 

CRIOCONSERVAREA 

MATERIALULUI SPERMATIC 

PROVENIT DE LA UNELE RASE 

LOCALE DE SUINE 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                                                                                Conducător ştiinţific 

Prof. Dr. MICLEA Vasile 

 
 

 

 

 

   

 

Cluj-Napoca 

2013



 

CRIOCONSERVAREA MATERIALULUI SPERMATIC  

PROVENIT DE LA UNELE RASE LOCALE DE SUINE 

 

 

 

Ing. VARO – GHIURU Florin   2 

 

CUPRINS 

 

 Pag. 

INTRODUCERE ……………………………………………………………………........... 5 

Partea I – STUDIU BIBLIOGRAFIC ................................................................................... 6 

CAPITOLUL I 

CONSERVAREA MATERIALULUI SPERMATIC………………………………............ 

 

6 

   1.1. METODE DE CONSERVARE A MATERIALULUI SEMINAL ..……................... 6 

      1.1.1. Conservarea la temperatura camerei ..……………………………………............ 6 

      1.1.2. Conservarea prin refrigerare ……………………………………..………............ 6 

      1.1.3. Conservarea prin congelare ……………………………………..………............. 7 

   1.2.  FACTORI DE INFLUENŢĂ AI CONGELĂRII SPERMEI …….…………............ 8 

      1.2.1. Factori interni de influenţă ai congelării spermei ……..…………………............ 8 

      1.2.2. Factori externi de influenţă ai congelării spermei …..……………………........... 8 

         1.2.2.1.   Diluanţi şi agenţi crioprotectori ………...………………………….............. 8 

         1.2.2.2.  Viteza de centrifugare a spermei ……….……………………………........... 9 

      1.2.3. Cauze care diminuează calitatea spermei crioconservate ……..…………............ 9 

   1.3.   TEHNICI DE CONGELARE ………………….………………………................... 9 

   1.4.  DECONGELAREA MATERIALULUI SEMINAL ……….………………............. 10 
CAPITOLUL II 

SURSELE, ROLUL FIZIOLOGIC ŞI MECANISMUL DE FORMARE AL 

RADICALILOR LIBERI ...................................................................................................... 

 

 

10 

   2.1. SURSE DE RADICALI LIBERI ……….…………………………........................... 10 

      2.1.1. Surse interne .......................................................................................................... 11 

      2.1.2. Surse externe .......................................................................................................... 11 

   2.2. SPECIILE REACTIVE ALE OXIGENULUI (ROS) .....……………………............ 11 

   2.3. MECANISMUL DE PRODUCERE AL RADICALILOR LIBERI ........................... 11 

   2.4. LEZIUNI CAUZATE DE CĂTRE RADICALII LIBERI .......................................... 11 

      2.4.1. Stresul oxidativ ...................................................................................................... 12 

      2.4.2. Efectele negative ale radicalilor liberi în spermatozoizi ....................................... 12 

CAPITOLUL III 

ANTIOXIDANŢII ŞI ROLUL LOR ÎN CONSERVAREA MATERIALULUI SEMINAL 

 

13 

   3.1. VITAMINA E (ALFA – TOCOFEROLUL) ..………………………………............. 13 

   3.2. VITAMINA C (ACIDUL ASCORBIC) ………..……………………………............ 14 

   3.3. PIGMENŢII CAROTENOIDICI ……….……………………………………........... 14 

Partea A II – A  – CERCETĂRI PROPRII ........................................................................... 16 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII ………………………………………............ 16 

CAPITOLUL IV 

OPTIMIZAREA PROTOCOLULUI DE CRIOCONSERVARE A MATERIALULUI 

SEMINAL DE VIER PROVENIT DE LA RASELE BAZNA ŞI MANGALIŢA ............... 

 

 

17 

   4.1. ANTRENAMENTUL VIERILOR …………….……………………….……............ 17 

   4.2. EVALUAREA APTITUDINILOR DE REPRODUCŢIE ALE VIERILOR .............. 17 

      4.2.1. Întocmirea spermogramei uzuale a spermei brute ………………………............. 17 

   4.3. DETERMINAREA INFLUENŢEI DILUANŢILOR PENTRU STOCARE DE 

SCURTĂ DURATĂ ASUPRA CRIOCONSERVĂRII MATERIALULUI SEMINAL DE 

VIER ……………………….................................................................................................. 

 

 

17 



 

CRIOCONSERVAREA MATERIALULUI SPERMATIC  

PROVENIT DE LA UNELE RASE LOCALE DE SUINE 

 

 

 

Ing. VARO – GHIURU Florin   3 

 

      4.3.1. Material şi metodă ................................................................................................. 17 

      4.3.2. Rezultate şi discuţii ................................................................................................ 18 

   4.4. DETERMINAREA INFLUENŢEI DILUANŢILOR UTILIZAŢI PENTRU 

DILUŢIA INIŢIALĂ ŞI PENTRU CEA FINALĂ ASUPRA CRIOCONSERVĂRII 

MATERIALULUI SEMINAL DE VIER .............................................................................. 

 

 

19 

      4.4.1. Material şi metodă ................................................................................................. 19 

      4.4.2. Rezultate şi discuţii ................................................................................................ 19 

   4.5. EFECTUL METODEI DE ÎMPAIETARE ŞI SIGILARE ASUPRA 

REZULTATELOR CRIOCONSERVĂRII MATERIALULUI SEMINAL DE VIER ........ 

 

20 

      4.5.1. Material şi metodă ................................................................................................. 20 

      4.5.2. Rezultate şi discuţii ................................................................................................ 20 

   4.6. CONCLUZII PARŢIALE ........................................................................................... 21 

CAPITOLUL V 

EFECTUL SUPLIMENTĂRII CU ANTIOXIDANŢI A MEDIULUI DE 

CRIOCONSERVARE A SPERMEI PROVENITĂ DE LA RASELE BAZNA ŞI 

MANGALIŢA ....................................................................................................................... 

 

 

 

22 

   5.1. EFECTUL SUPLIMENTĂRII CU VITAMINA E A MEDIULUI DE 

CRIOCONSERVARE ASUPRA MOBILITĂŢII SPERMATOZOIZILOR ........................ 

 

22 

      5.1.1. Material şi metodă ................................................................................................. 22 
      5.1.2. Rezultate şi discuţii ................................................................................................ 22 

   5.2. EFECTUL SUPLIMENTĂRII CU VITAMINA C A MEDIULUI DE 

CRIOCONSERVARE ASUPRA MOBILITĂŢII SPERMATOZOIZILOR ........................ 

 

25 

      5.2.1. Material şi metodă ................................................................................................. 25 

      5.2.2. Rezultate şi discuţii ................................................................................................ 25 

   5.3. EFECTUL SUPLIMENTĂRII CU AMESTECURI DE VITAMINE C ŞI E A 

MEDIULUI DE CRIOCONSERVARE ASUPRA MOBILITĂŢII 

SPERMATOZOIZILOR ....................................................................................................... 

 

 

27 

      5.3.1. Material şi metodă ................................................................................................. 27 

      5.3.2. Rezultate şi discuţii ................................................................................................ 28 

   5.4. EFECTUL SUPLIMENTĂRII CU LUTEINĂ A MEDIULUI DE 

CRIOCONSERVARE ASUPRA MOBILITĂŢII SPERMATOZOIZILOR ........................ 

 

31 

      5.4.1. Material şi metodă ................................................................................................. 31 

      5.4.2. Rezultate şi discuţii ................................................................................................ 32 

   5.5.  EFECTUL SUPLIMENTĂRII CU AMESTEC DE VITAMINE C ŞI E ŞI 

LUTEINĂ A MEDIULUI DE CRIOCONSERVARE ASUPRA MOBILITĂŢII 

SPERMATOZOIZILOR ....................................................................................................... 

 

 

33 

      5.5.1. Material şi metodă ................................................................................................. 33 

      5.5.2. Rezultate şi discuţii ................................................................................................ 33 

   5.6. DETERMINAREA INTEGRITĂŢII FUNCŢIONALE A SPERMATOZOIZILOR 

DE VIER CRIOCONSERVAŢI ............................................................................................ 

 

34 

      5.6.1. Material şi metodă ................................................................................................. 34 

      5.6.2. Rezultate şi discuţii ................................................................................................ 35 

   5.7. DETERMINAREA ANOMALIILOR MORFOLOGICE ALE 

SPERMATOZOIZILOR DE VIER CRIOCONSERVAŢI ................................................... 

 

36 

      5.7.1. Material şi metodă ................................................................................................. 36 

      5.7.2. Rezultate şi discuţii ................................................................................................ 36 

     



 

CRIOCONSERVAREA MATERIALULUI SPERMATIC  

PROVENIT DE LA UNELE RASE LOCALE DE SUINE 

 

 

 

Ing. VARO – GHIURU Florin   4 

 

5.8. DETERMINAREA INDICELUI DE FRAGMENTARE A ADN-ULUI 

SPERMATOZOIZILOR DE VIER CRIOCONSERVAŢI ................................................... 

 

37 

      5.8.1. Material şi metodă ................................................................................................. 37 

      5.8.2. Rezultate şi discuţii ................................................................................................ 38 

   5.9. CONCLUZII PARŢIALE ........................................................................................... 38 

CAPITOLUL VI 

CONCLUZII FINALE .......................................................................................................... 

 

39 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ …………………………………………………................. 41 

 

  



 

CRIOCONSERVAREA MATERIALULUI SPERMATIC  

PROVENIT DE LA UNELE RASE LOCALE DE SUINE 

 

 

 

Ing. VARO – GHIURU Florin   5 

 

INTRODUCERE 
 Creşterea animalelor este o ramură deosebit de dinamică a ştiinţei şi practicii agricole, 

caracteristică impusă în principal de factorul economic. Deoarece preferinţele consumatorilor 

sunt întro continuă evoluţie, crescătorul trebuie să posede capacitatea educaţională, informaţiile 

şi mijloacele prin care prevede piaţa şi conduce activitatea de producţie pentru a veni în 

întâmpinarea acestora.    

 Mijloacele zootehnice prin care se coordonează procesul de producţie sunt diverse şi de 

cele mai multe ori cu influenţe şi interdependenţe reciproce. 

  Tehnologiile de producţie consacrate, dar cu aplicabilitate actuală, alături de noile 

biotehnologii, determină, pe lângă creşterea numerică a efectivelor de animale, şi îmbunătăţirea 

potenţialului productiv al acestora. 

 La ora actuală un număr descrescător de rase sunt responsabile de creşterea procentului 

de producere a hranei. În Europa şi la nivel global, eroziunea genetică este în plină desfăşurare, 

multe dintre rase se pierd, sau se află sub risc de extincţie datorită factorului economic implicat 

în selecţie şi a driftului genetic. 

 Strategiile de reproducţie la care apelează creşterea animalelor sunt întro continuă 

reînnoire şi se referă la însămânţarea artificială, dirijarea ciclurilor estrale, transferul de 

embrioni, fecundaţia in vitro, congelarea şi sexarea embrionilor, etc. Însămânţarea artificială este 

deja o biotehnologie de reproducţie clasică, care s-a raspândit treptat, mai ales după ce s-a reuşit 
conservarea spermatozoizilor prin congelare. Conservarea materialului spermatic urmăreşte 

menţinerea capacităţii fecundante a spermatozoizilor o perioadă de timp a cărei durată este în 

funcţie de metodele folosite. Se reuşeşte astfel evitarea risipei de material spermatic şi scăderea 

numărului de masculi, pentru că femelele sunt însămânţate pe masură ce intră în călduri. 

 În anul 1949 Polge şi colaboratorii descoperă efectul crioprotector al glicerolului asupra 

spermatozoizilor. Acest fapt a avut un uriaş impact asupra creşterii taurinelor, anticipându-se 

acelaşi efect şi asupra celorlalte specii de interes zootehnic. Între anii 1950-1960, prin protocoale 

de conservare consacrate la taurine, s-a încercat crioconservarea spermei de vier, obţinându-se la 

decongelare spermatozoizi mobili, dar această mobilitate nu a fost concretizată prin fertilitate 

(Graham şi col., 1971; Bwanga, 1991). În anul 1970, Polge a fost primul cercetător care a descris 

o metodă ce a demonstrat experimental fertilitatea spermei de vier congelate – decongelate, prin 

inseminare chirurgicală intraoviductală. Aceste rezultate au fost reconfirmate în 1971 prin 

inseminare via cervix de către grupuri diferite de cercetători (Graham şi col. 1971, Pursel şi 

Johnson 1974). Bazându-se pe aceste informaţii, în 1975, Westendorf şi colaboratorii pun la 

punct o tehnică de congelare a spermei de vier în paiete, tehnică care a fost îmbunătăţită şi de alţi 

autori pe parcurs. Această tehnică este de referinţă şi astăzi, fiind cea mai folosită metodă. 

 Deşi folosirea materialului spermatic congelat duce la obţinerea de produşi vii, rata fătării 

este mult scăzută comparativ folosirii spermei de vier diluate. Cu toate aceste rezultate 

inferioare, există argumente puternice care să susţină rolul spermei de vier congelate în anumite 

segmente ale creşterii industriale ale suinelor. 

 În ultimii ani a apărut o tendinţă a preferinţelor consumatorilor din România către 

produsele tradiţionale, în mod special al celor ecologice. Iar dacă ne gândim că reţetele acestor 

specialităţi au fost create cu carne marmorată şi perselată, cu grăsime intramusculară obţinută de 

la rasele Bazna şi Mangaliţa, calităţi neîntâlnite la hibrizii de carne, atunci trebuie să ne preocupe 

descoperirea unor metode de păstrare a genofondului provenit de la ele. Iar pentru faptul că în 

ţară există un efectiv foarte scăzut de indivizi aparţinând acestor rase, însămânţările artificiale cu 

material seminal crioconservat ar putea fi soluţia pentru repopularea fermelor. 
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Partea I 

STUDIU BIBLIOGRAFIC 

CAPITOLUL I 

CONSERVAREA MATERIALULUI SPERMATIC 

 

1.1. METODE DE CONSERVARE A MATERIALULUI SEMINAL 

 

1.1.1. Conservarea la temperatura camerei 

 Conservarea la temperatura camerei este procedeul care poate fi practicat la toate speciile 

de animale, dar are o utilizare mai mare la suine. Pentru reuşita conservării se folosesc diluanţi 

special destinaţi acestui scop, ei fiind formaţi de obicei dintro soluţie ce posedă capacitate mare 

de tamponare, cantităţi reduse de gălbenuş de ou, catalază şi diferite combinaţii de antibiotice. 

Materialul spermatic nediluat poate fi păstrat 1-2 ore la 18-20ºC, înainte de a fi inoculat. Acest 

interval este necesar pentru controlul ejaculatului, transportul la femelele în călduri şi inoculare. 

Durata conservării nu poate fi mai mare deoarece la temperatura menţionată spermatozoizii îşi 

menţin metabolismul destul de ridicat, epuizându-şi rezervele. Pentru a realiza o conservare 

reuşită, se admit la diluare numai ejaculatele care îndeplinesc anumiţi indici minimali. Volume 

ale ejaculatelor de peste 200 ml cu o concentraţie mai mare de 200 milioane/ml şi mobilitate 

ridicată sunt considerate garanţia păstrării viabilităţii spermatozoizilor o perioadă lungă de timp. 
Gradul optim al diluţiei este cuprins între 1:8 şi 1:20. În general spermatozoizii proveniţi de la 

mamifere, în urma diluării, îşi sporesc iniţial mobilitatea, după care aceasta scade, iar la nivelul 

membranelor apar leziuni. Gradul diluţiei stabileşte concentraţia spermatozoizilor pe doza de 

inoculat. Se consideră că nu apar diferenţe dacă concentraţia este variabilă între limitele de 20 – 

80 x 10
9
 spermatozoizi/ml. Diluarea propriu-zisă are o singură etapă, respectiv peste cantitatea 

de diluant rezultată din calcularea gradului diluţiei se toarnă materialul spermatic recoltat, 

omogenizându-se uşor întreg amestecul. Temperatura la care se realizează diluarea este de 30 – 

34ºC, respectarea condiţiilor de izotermie fiind obligatorie. Controlul diluării urmăreşte 

mobilitatea spermatozoizilor. Timpul de echilibrare, în care temperatura materialului spermatic 

diluat scade la 15 – 16ºC, nu este permis să fie mai mic de 2 ore sau mai mare de 5 ore. Volumul 

optim al unei doze este de 100 ml, iar conţinutul în spermatozoizi cuprins între 2 şi 4 miliarde. 

 

1.1.2. Conservarea prin refrigerare 

 Refrigerarea materialului spermatic diluat a constituit o perioadă de timp singura şi cea 

mai răspândită metodă de conservare, dar a fost sau este înlocuită treptat de congelare. Cu toate 

modificările din compoziţia chimică a soluţiei saline, gălbenuşul de ou a rămas la nivelul maxim 

acceptat de 20%, care asigură protecţia spermatozoizilor împotriva şocului determinat de 

scăderea temperaturii. În principiu, după diluare şi echilibrare, materialul spermatic se pune la 

frigider pentru păstrare timp de 2 – 3 zile, la temperatura de 4 – 5ºC. Datorită temperaturii de 

refrigerare spermatozoizii îşi diminuează metabolismul. Calităţile diluantului, alături de 

reducerea substanţelor de catabolism, fac posibilă conservarea capacităţii fecundante a 

spermatozoizilor în perioada de timp menţionată. Menţinerea temperaturii de refrigerare trebuie 

să se realizeze obligatoriu şi în timpul transportului dozelor de inoculat la femelele în călduri. 

Înaintea utilizării pentru inoculare, materialul spermatic refrigerat poate fi adus rapid la 

temperatura corporală fără a-i influenţa negativ capacitatea fecundantă. Avantajele metodei sunt 

cele cunoscute. Astfel este posibil ca masculii valoroşi să fie grupaţi pentru ca recoltarea, 

controlul, diluarea şi conservarea spermei să se facă de către personal specializat, în condiţii care 

asigură menţinerea capacităţii fecundante şi previne contaminarea acesteia. Dezavantajele 
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refrigerării se referă la îngreunarea operaţiunilor, la manipulare şi limitarea transportului la 

distanţe de maxim 200 km datorită timpului relativ scurt de conservare. Dacă nu sunt 

sincronizate căldurile la femele, se face risipă de material spermatic. De asemenea comerţul 

internaţional cu material spermatic refrigerat este mult îngreunat (Miclea V., 2003). 

 

1.1.3. Conservarea prin congelare 

 Conservarea prin congelare, sau crioconservarea, se bazează pe principiul că 

temperaturile scăzute determină o reducere a mişcării moleculare la nivel intracelular şi implicit 

o scădere semnificativă a metabolismului până la nivele extrem de reduse, rezultând aşa numita 

anabioză. Din punct de vedere biologic, supunerea celulelor la acţiunea temperaturilor scăzute 

conduce în primul rând la pierderea apei intracelulare şi cristalizarea celei reziduale. Astfel, la -

150ºC practic toate procesele biologice intracelulare încetează, iar la -196ºC (temperatura 

azotului lichid) toate reacţiile termice din sistemele apoase sunt sistate, instalându-se anabioza. 

Pe de altă parte, este evident că acţiunea frigului provoacă la nivel celular leziuni şi defecţiuni 

multiple, multe dintre ele ireversibile, ce conduc la o scădere drastică a viabilităţii celulare. Toate 

aceste efecte negative se datorează a ceea ce, în literatura de specialitate, poartă denumirea de 

“ şoc criogen sau afrigore”. Acesta se manifestă mai pregnant la nivelul membranelor celulare 

prin pierderea permeabilităţii selective a microfilamentelor şi microtubulilor, precum şi la cel 

mitocondrial. Mecanismul şocului criogen este insuficient cunoscut, existând însă o serie de 
ipoteze, mai mult sau mai puţin plauzibile. Unul dintre primele efecte ale acţiunii temperaturilor 

scăzute asupra membranelor este trecerea fosfolipidelor din starea lor naturală fluidă, în cea 

gelatinoasă, apoi cristalină. Acest fenomen poartă denumirea de “tranziţie de fază” şi are ca 

efect reducerea treptată a flexibilităţii membranelor. Astfel, cu cât temperatura scade, cu atât are 

loc o augumentare a concentraţiei colesterolului membranar (componentă implicată esenţial în 

fluiditatea membranelor) şi o rigidizare a membranelor. Pe de altă parte, creşterea concentraţiei 

colesterolului determină gelificarea membranelor şi întârzierea momentului cristalizării lor. Un 

alt efect al scăderii temperaturii este reducerea treptată a cantităţii de ATP, cu consecinţe 

negative asupra eficienţei funcţionării pompei de ioni (Na
+ 

şi K
+
). Implicaţia acestui fapt este 

profundă, dacă avem în vedere că pompa de Na
+ 

şi K
+  

este mecanismul de bază al reglării 

volumului celular. Astfel, la temperatura corpului, ionii traversează membranele cu o anumită 

viteză. Pe măsura scăderii temperaturii, viteza de ieşire a lor se reduce, conducând la o creştere 

intracitoplasmatică a concentraţiei acestora. În paralel, membranele celulare se depolarizează, 

influxul de Ca
2+

 creşte, rezultând o hidrolizare a fosfolipidelor, respectiv o creştere exagerată a 

permeabilităţii membranelor, cu consecinţe negative asupra viabilităţii celulare. Apariţia în 

celule a cristalelor de gheaţă, ca rezultat al solidificării treptate a apei, conduce la denaturări 

fizico-chimice majore, prin distrugerea parţială sau totală a arhitecturii şi microcompartimentării 

celulare, (Mazur, 2004) cu efecte nefaste asupra funcţiilor metabolice. Mai mult, extinderea 

cristalelor determină o creştere a concentraţiei solviţilor intracitoplasmatici, respectiv o totală 

debalansare osmotică, urmată de moartea celulei, (Ladoşi, 1999). Caracteristicile materialului 

spermatic impun ca pentru congelare să se ţină cont de factorii interni şi externi. Răcirea rapidă 

de la temperatura corporală la temperatura de congelare este dăunătoare pentru că produce 

modificări ireversibile la nivelul membranelor. Spermatozoizii de vier dobândesc o anume 

rezistenţă la şocul termic, dacă sunt incubaţi 2 – 7 ore în plasmă seminală (Butler şi Roberts, 

1975). 
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1.2. FACTORI DE INFLUENŢĂ AI CONGELĂRII SPERMEI 

1.2.1. Factori interni de influenţă ai congelării spermei 

Factorii interni sunt reprezentaţi de caracteristicile interne ale celulei spermatice, 

diferenţele care apar între vieri, chiar dacă provin din aceeaşi rasă, diferenţele care apar între 

ejaculate, etc. Un factor limitant în reuşita conservării spermei de vier este variabilitatea dată de 

rasă, individ şi variaţiile date de fracţiunea de spermă din care se prelevează materialul biologic.  

 

1.2.2. Factori externi de influenţă ai congelării spermei 

 Factorii externi sunt reprezentaţi de compoziţia chimică a diluantului, tipul şi concentraţia 

agentului crioprotector, gradul diluţiei, rata de scădere a temperaturii, durata şi temperatura fazei 

de echilibru şi protocolul folosit în congelare – decongelare. Simpla îngheţare şi dezgheţare a 

celulelor spermatice, respectiv a oricăror celule animale existente în fluidele tisulare sau în 

soluţii saline comparabile, determină moartea acestora. Răcirea rapidă a spermei de la 

temperatura corpului până la temperaturi apropiate de punctul de îngheţ, determină o reducere 

ireversibilă a mobilităţii spermatozoizilor (Watson şi Morris, 1987). O răcire rapidă determină de 

asemenea o eliberare intracelulară a unor enzime (Pursel şi Johnson, 1974), o eliberare de lipide 

(Darin-Bennet şi col., 1973) şi o redistribuire a concentraţiei intracelulare a ionilor. 

 

1.2.2.1.  Diluanţi şi agenţi crioprotectori 

 Prin diluant se înţelege acea soluţie folosită pentru a mării volumul ejaculatului până la 

numărul de doze de inseminare dorite. Această diluţie trebuie să permită menţinerea 

proprietăţilor biologice specifice celulei spermatice, proprietăţi care garantează capacitatea de 

fecundare a spermatozoidului. 

Pe baza compoziţiei chimice diluanţii se împart în două clase: 

 Diluanţi fără substanţe tampon: gălbenuş de ou – glucoză, gălbenuş de ou – lactoză, 

gălbenuş de ou – sucroză – EDTA şi diferite săruri de Ca şi Mg, etc. 

 Diluanţi cu substanţe tampon: glicină – fosfat, glucoză – fosfat, gălbenuş de ou – glucoză 
– citrat, gălbenuş de ou – glucoză – citrat – EDTA – proteine – unitol-uree, Beltswille F3 şi F5, 

tris – fructoză – EDTA – gălbenuş de ou, tris – glucoză – EDTA – gălbenuş de ou, etc. 

Din punct de vedere practic diluanţii se pot clasifica în două mari clase: 

 Diluanţi care se folosesc pentru conservarea de scurtă durată a materialului seminal, 1 – 3 
zile: Beltsville Liquid (BL-1), Beltsville Thawing Solution (BTS), KIEV, Illinois Variable 

Temperature (IVT), etc. 

 Diluanţi care se folosesc pentru conservarea materialului seminal peste 4 zile: Acromax, 

Androhep, Modena, Mulberry III, Rading, X-Cell, Zorlesco, ZORPVA şi alţii). 

 Diluanţii din prima clasă sunt folosiţi pentru prepararea dozelor care se distribuie pe 

distanţe scurte (cum este sistemul European, în care frecvent dozele de inseminare sunt obţinute 

chiar în ferma în care are loc inseminarea artificială), iar cei din categoria a doua sunt folosiţi în 

cazul transportului dozelor la distanţe mari (SUA, Norvegia, etc.). Diluanţii care conţin glicerol 

se adaugă în cadrul protocolului de crioconservare de obicei atunci când sperma a fost deja 

diluată şi răcită până la temperatura de 5ºC (Almid şi Johnson, 1988). Deşi diluanţii sunt foarte 

diferiţi din punct de vedere a compoziţiei chimice, majoritatea se caracterizează printro 

concentraţie relativ mică de glicerol şi o perioadă scurtă de echilibrare.  
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1.2.2.2.  Viteza de centrifugare a spermei 

 Centrifugarea este utilizată în tehnicile de crioconservare spermatică pentru eliminarea 

plasmei seminale. Integritatea acrozomală este imună la efectele centrifugării, astfel tehnica se 

utilizează în primul rând pentru simplitatea ei (Carvajal Gema şi col., 2004). În general nu se 

face rabat de la protocolul adoptat. Detaliile care trebuie urmărite în cadrul centrifugării sunt 

viteza de rotaţie (g), durata de centrifugare şi temperatura de centrifugare. Cel mai recomandat 

protocol este cel care prevede 10 minute, 800 x g la 15°C (Hernández Marta şi col., 2007; 

Elizabeth Breininger şi col., 2005), însă în literatura de specialitate sunt întâlnite şi alte variante. 

Încă nu este pe deplin explicat efectul centrifugării asupra parametrilor spermatici postcongelare. 

 

1.2.3. Cauze care diminuează calitatea spermei crioconservate 

Principalele cauze care diminuează fertilitatea spermei crioconservate sunt: 

Schimbarea de temperatură sau efectul de şoc termic (cold-shock) ce se caracterizează 

prin scăderea relativ bruscă a temperaturii între 30º şi 0ºC. Spermatozoizii de vier pot dobândi o 

oarecare rezistenţă la efectul temperaturii scăzute prin simpla incubare a spermei la temperatura 

camerei pentru câteva ore. După 2 – 7 ore de la incubare majoritatea spermatozoizilor dobândesc 

rezistenţă la temperaturile de răcire. 

 Stresul de crioconservare. Adiţia şi eliminarea agenţilor crioprotectori în proporţii 

molare induc un stres osmotic substanţial asupra membranei spermatozoidului ( Gadella B.M. şi 
R. A. van Gestel, 2004). Aceştia sunt deosebit de sensibili şi la efectul toxic al crioprotectorilor 

(Gry B. Boe-Hansen şi col., 2005). Din acest motiv se poate adăuga pentru crioprotecţie un 

detergent sintetic pe bază de sodiu şi trietanolamină sulfat cunoscut sub denumirea de ORVUS 

ES PASTE, binecunoscut pentru calităţile crioprotectoare în prezenţa gălbenuşului de ou. 

 Formarea cristalelor de gheaţă este în strânsă corelaţie cu stresul osmotic şi cu 

eliminarea soluţiilor în urma congelării. Spermatozoizii sunt congelaţi în general cu rate de 

scădere a temperaturii de 15 – 60º/minut, acestea fiind în general stabilite empiric în funcţie de 

ratele de supravieţuire obţinute ( Gao G.Y. şi col., 1995). Formarea cristalelor de gheaţă depinde 

şi de volumul soluţiei supuse congelării. Volumele mici de sub 0,5 ml, care sunt comune pentru 

materialul spermatic ambalat în paiete, îngheaţă la temperaturi cu 10 – 15ºC sub punctul de 

îngheţ al soluţiilor respective. Cristalele de gheaţă intraspermatice voluminoase şi în cantităţi 

mari distrug parţial sau total arhitectura spermatozoizilor, cu influenţe negative asupra funcţiilor 

celulei. Prin coborârea temperaturii de îngheţ, nucleii de cristalizare sunt mai mici, cristalele de 

gheaţă mai fine şi mai puţin dăunătoare. 

Cele mai importante efecte ale crioconservării materialului seminal sunt: Scăderea 

mobilităţii, degradarea oxidativă şi alterarea membranelor. 

 

1.3. TEHNICI DE CONGELARE 

Tehnicile de congelare au efecte majore asupra reuşitei crioconservării materialului 

spermatic de vier. Etapele parcurse de la diluarea iniţială a materialului spermatic (centrifugarea, 

ambalarea şi tipurile de ambalaje utilizate, timpii de congelare şi ratele de scădere a temperaturii, 

decongelarea în funcţie de temperatura şi timpul de expunere la aceasta şi diluanţii de 

decongelare) influenţează variabil parametrii spermatici şi capacitatea fecundantă a acestora. În 

marea majoritate a cazurilor, se apelează la o tehnică de criostocare descrisă de Westenford şi 

col. în 1975 (Funahashi H. şi T. Sano., 2005), modificată de diferiţi autori (Bwanga şi col. 1991; 

Thurston şi col. 1999; Carvajal G. şi col. 2004). 
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1.4. DECONGELAREA MATERIALULUI SEMINAL 

 Rata de decongelare, exprimată în secunde, şi temperatura la care se face decongelarea 

este un factor determinant al ratei de criosupravieţuire. Sperma de vier a fost congelată în pastile 

pe gheaţă cu suprafaţa uscată şi mai nou în macropaiete, folosind vaporii statici de azot lichid. 

Rata de supravieţuire a spermatozoizilor congelaţi în pastile şi decongelaţi rapid prin plonjarea 

lor directă în diluanţi preîncălziţi a fost superioară celei obţinute în cazul macropaietelor, în care 

din cauza diametrului lor mare, rata optimă de temperatură la decongelare nu a putut fi realizată 

(Weitze şi col., 1988). Succesul ratei de decongelare este dependent de rata de congelare. 

(Mazur, 1985). În cazul spermei de vier congelată la rate optime de temperatură (Fiser şi Fairfull, 

1990), mobilitatea şi integritatea acrozomală a spermatozoizilor a fost îmbunătăţită prin creşterea 

ratei de decongelare, la fel şi în cazul pastilelor (Salamon şi col., 1973). Aceste rezultate 

confirmă ipoteza care susţine că în urma unei congelări rapide, crioleziunile sunt determinate în 

principal de o creştere (recreştere) a cristalelor de gheaţă în cazul unei decongelări lente, de 

aceea ratele ridicate de temperatură la decongelarea materialului seminal sunt cele mai indicate 

(Mazur, 1985). Efectul ratei de decongelare asupra integrităţii acrozomului este influenţată de 

concentraţia de glicerol, concentraţiile mai ridicate fiind mai dăunătoare (Almid şi Johnson, 

1988). Trebuie reţinut faptul că doar o mică parte din spermatozoizii congelaţi la rate suboptime 

vor supravieţui unei decongelări lente sau rapide. Aceasta sugerează că spermatozoizii de vier 

sunt afectaţi serios de congelarea lentă şi doar un număr mic de spermatozoizi pot fi salvaţi 
printro rată optimă la decongelare. O congelare reuşită presupune o combinare optimă între cele 

trei variabile: concentraţia de glicerol, rata de congelare şi nu în ultimul rând rata de decongelare. 

Luând în considerare menţinerea mobilităţii şi a integrităţii acrozomale, acest optim este 

reprezentat de un compromis: 3% glicerol, o rată de congelare (cuprinsă în intervalul 0ºC-

50ºC/minut) de 30ºC/min şi o rată de decongelare de 1200ºC/min. 

 

CAPITOLUL II 

SURSELE, ROLUL FIZIOLOGIC ŞI MECANISMUL DE FORMARE AL 

RADICALILOR LIBERI 

 

În mod ironic, oxigenul care este un element indispensabil pentru viaţă, poate produce 

organismelor efecte severe, vătămătoare în anumite situaţii. Majoritatea posibilelor efecte nocive 

ale oxigenului se datorează formării şi activităţii unor compuşi chimici cunoscuţi ca specii 

reactive ale oxigenului (ROS), care au tendinţa de a dona oxigen unor alte substanţe. ROS este 

un termen colectiv care include radicali ai oxigenului şi câţiva agenţi de oxidare non-radicali, 

cum sunt HOCl (acid hipocloros), peroxidul de hidrogen, ozonul, etc. (Halliwell şi col., 1995). 

Multe asemenea specii reactive sunt radicali liberi şi au surplus unul sau mai mulţi electroni 

liberi flotanţi, pe care caută să îi împerecheze şi de aceea devin instabili şi foarte reactivi (Bagchi 

şi Puri, 1998). O largă varietate de radicali liberi ai oxigenului, dar şi alte specii reactive pot fi 

produse în organism. Ionii metalici tranziţionali accelerează frecvenţa daunelor induse de 

radicalii liberi. 

  

2.1. SURSE DE RADICALI LIBERI 

 Radicalii liberi şi alte specii reactive provin fie din procese metabolice esenţiale şi 

normale, fie din surse externe, cum ar fi expunerea la raze x, ozon, fum de ţigară, poluanţi din 

aer, chimicale industriale, etc. O clasare propusă a surselor radicalilor liberi este următoarea: 

Surse interne, surse externe şi factori fiziologici. 
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 Factorii fiziologici se referă la statusul mental cum este stresul, emoţia, etc. şi condiţiile 

de boală şi sunt responsabili pentru producerea de radicali liberi. Sursele externe şi mai ales cele 

interne necesită o dezbatere mai amplă pentru a fi pe deplin înţelese. 

 

2.1.1. Surse interne 

 Acestea pot fi reacţii enzimatice, care servesc ca sursă de radicali liberi. Ele includ acele 

reacţii implicate în lanţul respirator, în fagocitoză, sinteza prostaglandinei şi în sistemul 

citocromului P450. Câteva surse interne care generează radicali liberi sunt mitocondriile, xantin 

oxidazele, fagocitele, reacţiile ce implică fierul şi alte metale de tranziţie, peroxizomii, calea 

metabolică a arahidonatului, exerciţiul fizic, ischemia/reperfuzia şi inflamaţia. 

  

2.1.2. Surse externe 

 Sursele externe includ reacţiile non-enzimatice ale oxigenului cu compuşi organici. 

Radicalii liberi apar de asemenea în reacţii care sunt iniţiate de radiaţiile ionizante. Câteva surse 

externe de radicali liberi sunt fumul de ţigară, poluanţii din mediu, radiaţiile, lumina ultravioletă, 

ozonul, anumite medicamente, pesticidele, anestezicele şi solvenţii industriali. 

 

2.2. SPECIILE REACTIVE ALE OXIGENULUI (ROS) 

Radicalii liberi pot fi definiţi ca molecule sau fragmente moleculare ce conţin unul sau 
mai mulţi electroni nepereche pe orbitalul lor atomic sau molecular (Halliwell şi Gutteridge, 

1999). Acest sau aceşti electroni imprimă un grad considerabil de reactivitate radicalului liber. 

Radicalii derivaţi ai oxigenului reprezintă cea mai importantă clasă de specii reactive generate în 

sistemele vii (Miller şi col., 1990). Aceştia sunt următorii: Radicalul hidroperoxil, Radicalul 

superoxid, Peroxidul de hidrogen, Oxigenul singlet şi Oxigenul triplet. 

 

2.3. MECANISMUL DE PRODUCERE AL RADICALILOR LIBERI 

 Un radical poate dona electronul său nepereche unei alte molecule. Poate apoi să ia un 

electron de la altă moleculă pentru a-l împerechea pe al său, sau poate simplu să se alăture cu 

totul acelei molecule. Când radicalul primeşte sau cedează un electron, sau se alipeşte, anionul 

format devine radical la rândul său. Astfel, viitoarele reacţii, ce decurg ca reacţii în lanţ, fac ca 

un radical să dea naştere altuia (Halliwell şi Gutteridge, 1984). Radicalii liberi pot fi formaţi pe 

trei căi: 

 Prin clivaj homolitic al legăturii covalente dintro moleculă normală, fiecare fragment 

reţinând unul dintre cei doi electroni pereche. 

X : Y                   X* + Y* 

 Prin pierderea unui electron nepereche dintro moleculă normală. 

X : Y                   X
+
 + Y

- 

 Prin adiţia unui electron nepereche la o moleculă normală. 

X + e
-
                   X

-
 

 

2.4. LEZIUNI CAUZATE DE CĂTRE RADICALII LIBERI 

 Dacă radicalii liberi nu sunt inactivaţi, reactivitatea lor chimică poate leza toate 

macromoleculele celulare, incluzând proteinele, carbohidraţii, lipidele şi acizii nucleici. Atacul 

oxidativ asupra proteinelor conduce la modificări specifice ale aminoacizilor, fragmentarea 

lanţurilor peptidice, agregarea produşilor formaţi în urma reacţiilor încrucişate, modificarea 

încărcăturilor electrice şi creşterea predispoziţiei la proteoliză (Farr şi Kogoma, 1991). Oxigenul 

activat şi agenţii care generează radicali liberi ai oxigenului, cum sunt radiaţiile ionizante, induc 
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numeroase leziuni ale ADN-ului, acestea cauzând deleţii, mutaţii şi alte efecte genetice letale. 

Atât partea bazelor, cât şi a glucidelor din ADN sunt predispuse la oxidare, determinând 

degradări ale bazelor, scindare monocatenară şi încrucişări ale proteinelor. 

 

2.4.1. Stresul oxidativ 

 Sies (1985) a definit stresul oxidativ ca un dezechilibru sever apărut între agenţii oxidanţi 

(speciile reactive ale oxigenului şi azotului) şi antioxidanţi, dezechilibru manifestat în favoarea 

primilor şi care duce la apariţia de leziuni în sistemele vii. Acest dezechilibru apare fie datorită 

reducerii capacităţii de apărare pe care o posedă antioxidanţii, fie în urma interacţiunii cu 

substanţe ce produc oxidarea, luând naştere radicalii liberi. Datorită instabilităţii lor, aceştia 

încearcă să atingă stabilitatea structurală, punând în comun electronul liber cu grupări electrofile 

provenite de la orice moleculă aflată în apropiere (lipide, proteine, carbohidraţi sau acizi 

nucleici) (Pierce şi col., 2004). Aceasta determină o serie de reacţii în lanţ care duc la 

depolarizarea membranei mitocondriale, eliberarea citocromului C, provoacă leziuni la nivelul 

acizilor nucleici şi oxidează acizii graşi polinesaturaţi, ceea ce duce la moartea celulelor. În 

cadrul tehnicilor de reproducţie asistată, procesul de congelare – decongelare face celulele mult 

mai sensibile la ROS. Ba mai mult, acest proces reduce concentraţia de glutation (GSH) cu 78%, 

iar activitatea superoxid dismutazei cu 50% în spermatozoizii bovini. Incrementarea peroxidării 

lipidice, observată după crioconservarea spermei, se datorează scăderii activităţii SOD, ceea ce 
sugerează clar că stresul oxidativ are loc în timpul şi/sau după ciclul de congelare – decongelare. 

Aceasta explică parţial efectul vătămător al crioconservării asupra viabilităţii gameţilor sau a 

embrionilor. Modificările lipidelor datorate ROS şi modificările spaţiale ale structurilor 

membranare pot conduce clar la leziuni criogene (Moreira da Silva şi col., 2010). Sperma 

generează concentraţii mici şi controlate de radicali liberi, în special radicali superoxid, peroxizi 

de hidrogen şi oxid nitric, deoarece aceştia acţionează ca mediatori în procesele de capacitare, 

hiperactivare şi reacţie acrozomală, care sunt cruciale pentru dobândirea abilităţii de fertilizare, 

dar şi pentru ataşarea la zona pellucida. Mecanismul de producere a ROS de către spermatozoizi 

este încă neclar. Este propusă o ipoteză cum că o NADPH oxidază care generează O2
-
, similară 

cu cea întâlnită în leucocitele fagocitare, este implicată în acest proces. Există câteva mecanisme 

de apărare împotriva speciilor reactive ale oxigenului pe care sperma le deţine. Printre acestea se 

numără catalaza, acidul uric, taurina, tiolii, acidul ascorbic şi α-tocoferolul, dar cele mai 

importante sunt superoxid dismutaza şi sistemul glutation peroxidază – glutation reductază. Deşi 

există aparent disponibile toate aceste mecanisme de apărare, totuşi sperma matură se pare că nu 

este protejată adecvat, datorită concentraţiei ridicate de lipide membranare nesaturate şi a unei 

insuficienţe relative de enzime de tipul SOD, din cauza absenţei citoplasmei. Acest deficit este 

parţial compensat de către sistemul antioxidant foarte puternic, prezent în plasma seminală, care, 

în contradictoriu cu celelalte fluide biologice, conţine concentraţii semnificative de SOD, xantin 

oxidază, oxid nitric, catalază, glutation peroxidază, plus acid ascorbic, tioli, acid uric, α-tocoferol 

şi un nivel ridicat de glutation (Moreira da Silva şi col., 2010).  

 

2.4.2. Efectele negative ale radicalilor liberi în spermatozoizi 

 Stresul oxidativ provocat de către radicalii liberi precum superoxidul, care difuzează uşor 

prin membrana celulară, alterând structura şi funcţiile celor mai multe molecule celulare (lipide, 

proteine, acizi nucleici), este responsabil de majoritatea leziunilor ce apar. Consecinţele acestora 

sunt multiple şi includ modificări ale activităţii mitocondriale, distrugerea ATP şi apoptoza. 

Speciile reactive ale oxigenului produc oxidarea lipidelor, ceea ce duce la disfuncţii 

mitocondriale şi are efecte negative asupra transportului metaboliţilor. Ca urmare, fluiditatea 
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membranelor scade, crescând permeabilitatea acestora faţă de substanţe care în mod normal nu le 

pot traversa, iar efectul este reprezentat de apariţia unor leziuni la nivelul proteinelor 

membranare. Cationii metalici precum Cu şi Fe accelerează oxidarea lipidelor (Miclea Ileana, 

2010).  

 

CAPITOLUL III 

ANTIOXIDANŢII ŞI ROLUL LOR ÎN CONSERVAREA SPERMEI 

 

 Pe parcursul evoluţiei, organismele şi-au dezvoltat un mecanism specific de protecţie 

pentru a se apăra împotriva oxigenului reactiv şi anume mecanismul antioxidant. De aceea, 

prezenţa lui în organisme este factorul major care susţine existenţa lor întrun mediu bogat în 

oxigen. Aceste mecanisme sunt descrise sub termenul general de   sistem antioxidant   . Acest 
sistem include: 

 Antioxidanţi liposolubili (vit. A, vit. E, carotenoizi); 

 Antioxidanţi hidrosolubili (acid ascorbic, acid uric, taurina); 

 Enzime antioxidante: glutation peroxidaza (GPx), catalaza (CAT), superoxid dismutaza 
(SOD);  

În general, antioxidanţii acţionează pe următoarele căi: 

 Prin reacţia de rupere a lanţului, ex: α-tocoferolul, care acţionează în fracţiunea lipidică 

pentru a captura radicalii liberi. 

 Prin reducerea concentraţiei de ROS, ex: Glutationul. 

 Prin curăţarea radicalilor iniţiatori, ex: superoxid dismutaza care acţionează în fracţiunea 
lipidică pentru a captura radicalii superoxid. 

 Prin chelatarea catalizatorilor metalelor tranziţionale: un grup de compuşi care acţionează 

prin sechestrarea metalelor tranziţionale, cunoscute bine ca pro-oxidanţi. Astfel, 

transferina, lactoferina şi feritina funcţionează ca agenţi ce păstrează stresul oxidativ 

indus de fier în limite normale, iar ceruloplasmina şi albumina ca sechestranţi ai cuprului. 

  

3.1. VITAMINA E (ALFA – TOCOFEROLUL) 

 Termenul de vitamina E este unul generic, o denumire folosită pentru un grup de 8 

componente structural înrudite, sintetizate în plante, în cantitate mai mare în muguri, frunze şi 

seminţe în stare de germinaţie, conţinutul ei variind între 80 şi 250 g/g (Neamţu şi col., 1993). 
Formele vitaminei E pot fi împărţite în două familii de compuşi, tocoferolii şi tocotrienolii, 

cunoscuţi sub denumirea colectivă de tocoli. Din tocol derivă prin metilări în diverse poziţii (C5, 

C7 sau C8) cei patru tocoferoli naturali: α (alfa), β (beta),  (gamma) şi  (delta). Tocotrienolii 

conţin în plus trei legături duble şi sunt întâlniţi sub aceleaşi patru forme α (alfa), β (beta),  

(gamma) şi  (delta), în funcţie de locul substituţiei. Se pare că fosfolipidele din mitocondrii, 

reticulul endoplasmatic şi membranele plasmatice posedă o afinitate deosebită pentru α-

tocoferol, ceea ce duce la concluzia că vitamina E se concentrează în aceste formaţiuni. Ea este 

depozitată şi în ţesutul adipos (Dinu şi col., 1996). Cea mai bine cunoscută funcţie a vitaminei E 

este aceea de antioxidant, ea înlăturând radicalii liberi care pot iniţia sau propaga oxidarea 

lipidelor. Această acţiune se datorează capacităţii sale de a interacţiona cu radicalii peroxilipidici 

mai rapid decât aceştia o pot face cu acizii graşi învecinaţi, sau cu proteinele membranare. 

Tocoferolul este ancorat în membrana celulară prin intermediul lanţului izoprenoidic, astfel încât 

inelul croman care reprezintă partea activă a moleculei să se afle la suprafaţa structurii 

lipoproteice, într-o pozitie care să-i permită interacţiunea atât cu aceasta, cât şi cu radicalii liberi 
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prezenţi în citoplasmă. Radicalul tocoferoxil care rezultă, reacţionează cu un alt radical peroxil, 

dând naştere unui produs stabil, tocoferilchinona. Astfel, o singură moleculă de tocoferol este 

capabilă să ducă la întreruperea a două reacţii de oxidare. Vitamina E este poate cel mai bine 

cunoscut inhibitor al peroxidărilor lipidice din membranele biologic active, care acţionând ca un 

sanitar ce înlătură radicalii lipidici peroxil (LOO˙) şi alcoxil (LO˙), previne leziunile oxidative 

din sperma crioconservată. Unii agenţi reducători, cum sunt ascorbatul, cisteina şi glutationul pot 

regenera vitamina E din radicalul tocoferoxil, ceea ce ar putea explica efectele cumulative ale 

acestor compuşi şi inhibarea oxidării lipidelor de către vitamina E şi ascorbat. Tocoferolii pot 

reduce Fe
3+

 la Fe
2+

 şi Cu
2+

 la Cu
+
, asfel încât ar putea avea anumite efecte prooxidante in vitro. 

 

3.2. VITAMINA C (ACIDUL ASCORBIC) 

Acidul ascorbic, sau vitamina C, face parte dintr-o grupă de vitamine hidrosolubile 

esenţiale pentu buna funcţionare a organismului, un micronutrient implicat în mai multe funcţii 

biologice. Majoritatea animalelor sunt capabile să sintetizeze vitamina C din glucoză, însă 

oamenii, alte primate, purceii de Guineea şi liliecii de fructe nu posedă gulonolacton oxidaza, 

ultima enzimă implicată în sinteza vitaminei C, aşadar necesită prezenţa acestei vitamine în 

alimentaţie. Vitamina C se găseşte în toate plantele, dar este prezentă în cantităţi mai mari în 

unele fructe, cum sunt citricele, măceşele, fructele de cătină sau merele (Neamţu şi col., 1993). 

Cantitatea în care se găseşte, variază între 10 şi 100 mg/100g, de câteva ori mai mare decât 
conţinutul în alte vitamine. Concentraţia mare este determinată de abundenţa sursei acidului 

ascorbic, adică glucidele, şi de calea relativ simplă de biosintetizare. Absenţa ei prelungită în 

aceste cazuri generează erori în modificările post-translaţionare ale colagenului ce pot cauza 

boala numită scorbut, sau chiar moartea. Pe lângă activitatea sa antiscorbutică, vitamina C este 

un potent agent reducător şi consumator de radicali liberi în sistemele biologice (Hacişevki 

Aysun, 2009). A fost asociat fertilităţii timp de câţiva ani şi poate avea o importanţă deosebită 

din punct de vedere evolutiv, dar rolul său în reproducţie este încă incert. Structura sa este 

înrudită cu cea a hexozelor, putând fi considerată -lactona unui acid hexuronic, numit acid L-

gulonic. În moleculă mai sunt cuprinse şi patru grupări –OH dintre care două sunt alcoolice (la 

C5 şi C6) şi două enolice (la C2 şi C3). Datorită structurii sale asimetrice, acidul ascorbic prezintă 

patru stereoizomeri, însă forma levogiră la atomul de carbon C5 este cea biologic activă. În 

celule, vitamina C este transportată sub forma oxidată de acid dehidroascorbic prin intermediul 

transportului facilitat (Sagun şi col., 2005). Acidul ascorbic şi acidul dehidroascorbic formează 

în celule un important sistem de oxido – reducere care reglează potenţialul redox celular şi 

contribuie la transportul hidrogenului pe cale nonenzimatică. Acest sistem previne oxidarea unor 

biomolecule, adică a lipidelor, proteinelor şi ADN-ului nuclear şi mitocondrial datorită 

interacţiunii sale cu radicalii OH
•
, alcoxil, peroxizii, O2

•-
 sau oxigenul singlet (

1
O2) dintre 

speciile reactive ale oxigenului şi NO sau peroxinitritul dintre cele ale azotului. În mitocondrii, 

acidul ascorbic previne atât depolarizarea membranei, cât şi eliberarea citocromului C, 

evenimente ce au loc în timpul apoptozei celulare (Sagun şi col., 2005). Activitatea antioxidantă 

a vitaminei C în cazul ADN-ului este un subiect controversat, studii in vivo şi in vitro susţinând 

atât efectul ei benefic antimutagen, cât şi unul negativ prooxidant. 

   

3.3. PIGMENŢII CAROTENOIDICI 

 Dintre diferitele clase de pigmenţi naturali, carotenoidele sunt cele mai importante şi mai 

larg răspândite, fiind cunoscute în prezent peste 600 (Olson şi Krinsky, 1995) dintre care 24 sunt 

folosite în hrana omului. Ele sunt liposolubile şi imprimă culoarea roşie, galbenă, albastră sau 

portocalie ţesuturilor în care se află. În regnul vegetal, carotenoidele se găsesc în toate organele 
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plantelor, atât clorofiliene, cât si neclorofiliene. La plantele superioare se află în cloroplaştii 

ţesuturilor fotosintetizante (frunze, tulpini, muguri, sepale), dar şi în cromoplaştii celor 

nefotosintetizante (fructe, flori, seminţe, rădăcini, polen). În frunzele şi ţesuturile verzi, culoarea 

carotenoidelor este mascată de culoarea verde imprimată de clorofile. Ele au capacitatea de a 

absorbi radiaţiile luminoase din domeniul vizibil (400-500 nm). Aceşti pigmenţi sunt sintetizaţi 

numai de către regnul vegetal şi se găsesc de asemenea în plantele inferioare, în alge şi în 

bacterii. În plante, absorb lumina pe care o transferă la clorofile pentru a fi utilizată în fotosinteză 

(Young şi Britton, 1993). Carotenoidele protejează moleculele de clorofilă sau alte substanţe 

active (citocromi, peroxidaze, catalaze, pigmenţi flavonoidici, vitamina B12, vitaminele E, 

vitaminele K, etc.) împotriva fotooxidării şi efectelor acesteia, prevenind distrugerea celulei de 

către radicalii liberi ai oxigenului (Demming-Adams şi col., 1996). Deoarece pot fixa oxigenul, 

formând compuşi oxigenaţi puţin stabili, pigmenţii carotenoidici intervin în procesele de 

oxidoreducere. Din punct de vedere chimic, pigmenţii carotenoidici se caracterizează printro 

structură cu legături duble conjugate, care determină caracterul nesaturat şi deci posibilitatea 

reacţiilor de oxidare şi autooxidare (în prezenţa aerului) şi capacitatea de absorbţie a unor radiaţii 

luminoase, pe care le transferă la clorofile pentru a fi utilizate în fotosinteză (Tămaş şi Neamţu, 

1986). Luteina este considerată un antioxidant puternic, alături de zeaxantină, amândouă făcând 

parte din clasa carotenoidelor xantofile. Luteina se găseşte cel mai frecvent în legumele cu 

frunze verzi: spanac, salată, nap, gulie, brocoli, mazăre verde, etc. şi în gălbenuşul de ou. Rolul 
său antioxidant în organism este manifestat cu precădere la nivelul ochilor. Acumularea sa în 

macula lutea protejează retina împotriva degradării oxidative, indusă de regulă de lumina 

albastră, o lumină cu undă scurtă ce produce degenerarea maculară odată cu înaintarea în vârstă. 

Carotenoidele sunt depozitate, în primul rând, în ţesutul adipos al animalelor, dar şi în ovar, în 

sânge şi lapte, precum şi în gălbenuşul de ou (Moţa si col., 2002). In vivo, carotenoidele se 

găsesc de obicei localizate în membrane, unde prezintă o stabilitate mult mai mare decât atunci 

când sunt izolate într-o soluţie organică in vitro (Miclea Ileana, 2010). Potrivit FAO (1998), cei 

mai importanţi antioxidanţi sunt, pe lângă acidul ascorbic şi tocoferolii, carotenoidele şi 

flavonoidele. Proprietăţile lor antioxidante au fost puse pe seama sistemului cromofor extins, 

alcătuit din lanţul polienic în care alternează cel puţin 11 legături duble cu cele simple (Britton, 

1995). Dar proprietăţile lor chimice sunt de cele mai multe ori influenţate de interacţiunea cu alte 

molecule, cum ar fi lipidele sau proteinele din membrane. Rolul proteinelor în special este 

deosebit de important pentru menţinerea poziţiei corecte a carotenoidului faţă de alte molecule. 

Carotenoidele se asociază cu părţile lipidice ale moleculelor de lipoproteine, ceea ce le permite 

să interacţioneze cu radicalii şi în mediu apos (Britton, 1995). Potrivit lui Paiva şi col. (1999), 

proprietăţile antioxidante ale carotenoidelor se concretizează prin capacitatea lor de a neutraliza 

oxigenul singlet (
1
O2) şi alţi radicali liberi precum OH

•
, H2O2. În urma reacţiei cu 

1
O2 rezultă un 

carotenoid în stare excitată, care disipează energia câştigată sub formă de căldură printr-o serie 

de interacţiuni de tipul rotaţiilor şi vibraţiilor cu solventul în care se găseşte, rezultând astfel 

carotenoidul original care poate fi reciclat în alte reacţii de acest tip. Dintre radicalii liberi 

formaţi în organism, carotenoidele reactionează cel mai eficient cu cei peroxil rezultaţi în urma 

procesului de oxidare a lipidelor. Înlăturarea lor întrerupe secvenţa de reacţii care ar duce în final 

la apariţia de leziuni în compartimentele lipidice ale celulei (Stahl şi Sies, 2003). Potrivit lui 

Haila (1999), pigmenţii carotenoidici interacţionează mai eficient cu oxizii lipidici în prezenţa 

unei molecule stabilizatoare precum α-tocoferolul. De aceea, carotenoidele sunt considerate a fi 

deosebit de importante pentru impiedicarea oxidării lipoproteinelor şi menţinerea integrităţii 

membranelor celulare. LDL conţin în mod natural o moleculă de carotenoide şi 12 de α-

tocoferol, însă cantitatea acestora este mică în comparaţie cu cele aproximativ 2300 de molecule 
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de lipide oxidabile. Carotenoidele posedă o activitate duală ca anti şi prooxidanţi, ce depinde de 

presiunea oxigenului: între 2 şi 20 şi până la 150 mm Hg β-carotenul actionează ca antioxidant, 

în timp ce la 750 mm Hg produce oxidarea in vitro (Palozza, 1998), însă efectul lui este 

ameliorat de către α-tocoferol. A fost emisă ipoteza conform căreia carotenoidele sunt parte a 

unei reţele de antioxidanţi intracelulari, alături de vitaminele C şi E. Aceasta, deoarece pe de o 

parte vitamina C poate regenera vitamina E în sistemele lipidice in vitro, iar pe de alta β-

carotenul reacţionează cu radicalul tocoferoxil, reciclând molecula de α-tocoferol. Radicalul 

carotenoidic rezultat ar putea fi preluat de către vitamina C (Miclea Ileana, 2010). Carotenoidele 

reactionează cu oxigenul molecular şi radicalii acestuia precum superoxidul şi hidroxilul, 

principalele specii reactive de oxigen care se formează în ovocite şi embrion (Guerin şi col., 

2001). În plus, pot preveni oxidarea lipidelor de către radicalii liberi, proces ce are ca şi rezultat 

apariţia unor substanţe cu efecte negative asupra celulelor (Halliwell şi Chirico, 1993) şi a căror 

prezenţă a fost asociată de către Noda şi col. (1991) cu blocajul embrionilor de şoarece în stadiul 

de 2 celule. Beta-carotenul, înrudit cu luteina, α-tocoferolul şi oxidul nitric, trei antioxidanţi cu 

moleculă mică ce acţionează la nivel membranar, inhibă peroxidarea lipidică în membranele 

celulare. Beta-carotenul oferă protecţie împotriva peroxidării lipidice mediate de oxigenul 

singlet, dar nu împiedică peroxidarea mediată de radicalii liberi. Αlfa-tocoferolul nu protejează 

celulele împotriva oxigenului singlet, dar inhibă formarea de radicali liberi în membranele 

celulare. Oxidul nitric nu oferă protecţie directă împotriva oxigenului singlet, dar este un 
excepţional antioxidant, având ca efect întreruperea reacţiilor în lanţ de formare a radicalilor 

liberi. Acesta are abilitatea de a stopa consumul de oxigen în timpul peroxidării lipidice mediate 

de radicalii liberi. Aceste trei mici molecule antioxidante se pare că deţin mecanisme 

complementare în lupta împotriva oxidărilor membranare (Schafer Freya, 2002). 

 

Partea a II-a 

CERCETĂRI PROPRII 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Aşa cum rezultă din partea bibliografică a lucrării, mai sunt încă multe necunoscute 

pentru a putea spune că metodele de crioconservare a materialului spermatic de vier reprezintă o 

reuşită absolută. Dacă la aceste considerente adăugăm şi factorul de influenţă rasă, rezultă 

tematica acestei teze, definită în continuare ca scop şi obiective. 

Scopul: crioconservarea materialului spermatic provenit de la rasele autohtone de 

suine, Bazna şi Mangaliţa. 

Studiile efectuate până acum se bazează preponderent pe observaţii survenite în mare 

parte în urma unor tatonări privind crioconservarea materialului spermatic de vier. Ca urmare, nu 

este întâmplător faptul că rezultatele actuale nu sunt satisfăcătoare, deşi mulţi factori de influenţă 

au fost optimizaţi. Având în vedere scopul, ne-am propus realizarea acestuia parcurgând 

următoarele obiective-activităţi: 

 Optimizarea protocolului de crioconservare a materialului seminal de vier 

 Studierea efectului suplimentării cu antioxidanţi a mediului de crioconservare a spermei 

provenită de la rasele Bazna şi Mangaliţa asupra mobilităţii spermatozoizilor după 

decongelare 

 Studierea efectului suplimentării cu antioxidanţi a mediului de crioconservare a spermei 

provenită de la rasele Bazna şi Mangaliţa asupra integrităţii membranelor 

spermatozoizilor după decongelare 
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 Studierea efectului suplimentării cu antioxidanţi a mediului de crioconservare a spermei 

provenită de la rasele Bazna şi Mangaliţa asupra apariţiei anomaliilor spermatice după 

decongelare 

 Studierea efectului suplimentării cu antioxidanţi a mediului de crioconservare a spermei 

provenită de la rasele Bazna şi Mangaliţa asupra indicelui de fragmentare a ADN-ului 

spermatozoizilor după decongelare. 

 

CAPITOLUL IV 

OPTIMIZAREA PROTOCOLULUI DE CRIOCONSERVARE A MATERIALULUI 

SEMINAL DE VIER PROVENIT DE LA RASELE BAZNA ŞI MANGALIŢA 
  

4.1. ANTRENAMENTUL VIERILOR 

 Antrenamentul vierilor s-a realizat urmărind anumiţi paşi stricţi, după cum urmează:  

- Etapa de obişnuire  

- Etapa de parcurgere a traseului din boxa de cazare în boxa de recoltare 

- Stabilirea relaţiei de încredere între om şi animal şi efectuarea saltului 

- Evaluarea răspunsului la antrenament 

  

4.2. EVALUAREA APTITUDINILOR DE REPRODUCŢIE ALE VIERILOR 
 În momentul în care prin recoltări repetate s-au obţinut ejaculate cu volume aproximativ 

constante şi calitate bună a materialului seminal, vierii acceptaţi în programul de cercetare au 

fost supuşi mai departe testului aptitudinilor proprii. Foarte importantă a fost stabilirea 

temperamentului fiecărui vier, deoarece pentru însămânţări artificiale se acceptă doar cei cu 

temperament vioi sau liniştit. Apoi materialul seminal diluat pentru I.A., provenit de la fiecare 

vier în parte, a fost utilizat pentru a însămânţa un anumit număr de scroafe pentru a se urmări 

descendenţa. Toţi vierii aleşi au trecut şi acest test, performanţele lor încadrându-se în limitele 

normale pentru fiecare rasă în parte. 

 

4.2.1. Întocmirea spermogramei uzuale a spermei brute 

 În momentul în care un vier este ales pentru recoltare de material seminal în scopul 

utilizării pentru însămânţări artificiale sau pentru cercetări de laborator, este foarte important să i 

se întocmească spermograma uzuală. Aceasta este esenţială pentru fiecare ejaculat în parte, 

deoarece calitatea acelui ejaculat depinde de mulţi factori şi poate fi diferită de la o zi la alta. În 

cazul intenţiei producerii de doze cu material seminal pentru A.I., dacă spermograma arată că 

ejaculatul nu se încadrează în standardele permise, acesta nu se foloseşte mai departe. În cazul de 

faţă, noi am efectuat spermogramele uzuale pentru a urmări pretabilitatea ejaculatelor la 

crioconservare. Spermogramele uzuale au prezentat valori încadrate în intervalul caracteristic 

parametrilor speciei. 

 

4.3. DETERMINAREA INFLUENŢEI DILUANŢILOR PENTRU STOCARE DE SCURTĂ 

DURATĂ ASUPRA CRIOCONSERVĂRII MATERIALULUI SEMINAL DE VIER 

4.3.1. Material şi metodă 

Diluanţii pentru diluţia iniţială cuprinşi în studiu sunt:  

- BTS (Beltsville Thawing Solution), produs de Minitüb, Germania 

- MR-A®, produs de Kubus S.A., Spania 

- Androhep® Plus, produs de Minitüb, Germania 
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- Diluant produs în laboratorul de conservare a germoplasmei animale (CGA) din cadrul 
USAMV Cluj-Napoca, după o reţetă asemănătoare BTS-ului, notat în continuare ca Diluant 

propriu. 

Materialul seminal a provenit de la 2 vieri aparţinând rasei autohtone Bazna. Cercetările 

au fost realizate pe câte 5 ejaculate diferite de la cei 2 vieri menţionaţi, congelându-se şi 

decongelându-se din fiecare ejaculat un număr de 5 paiete pentru fiecare diluant în parte. S-a ales 

doar rasa Bazna, deoarece au fost primii vieri care au răspuns pozitiv antrenamentului de 

recoltare a spermei. Recoltarea materialului spermatic s-a făcut pe manechin artificial prin 

metoda manuală, folosind mănuşi sterile pentru prevenirea contaminării (Miclea V., 2003). 

Evaluarea materialului spermatic imediat după recoltare a presupus determinarea unor 

parametrii şi întocmirea spermogramei uzuale: volumul, culoarea, mirosul, opacitatea, gradul de 

impurificare, vâscozitatea, pH-ul şi osmolaritatea prin controlul macroscopic, iar concentraţia, 

mobilitatea, aglutinarea, viabilitatea şi morfologia spermatozoizilor prin controlul microscopic. 

Protocolul de crioconservare este cel descris de Westendorf şi col., 1975, pe alocuri modificat. 

S-a folosit material care a prezentat un minim de 70% mobilitate şi 80% integritate morfologică. 

Acesta s-a diluat 1:1 cu unul dintre diluanţii pentru diluţia iniţială, BTS, MR-A, Androhep Plus 

sau Diluant propriu, şi s-a păstrat timp de 2 ore la temperatura camerei pentru echilibrare. S-a 

măsurat concentraţia, apoi s-a echilibrat timp de încă 2 ore întro centrifugă cu răcire la 15ºC. 

După această perioadă, materialul seminal s-a centrifugat timp de 10 minute la 800 x g. După ce 

s-a înlăturat supernatantul, s-a executat o diluţie cu diluant pentru diluţia iniţială LEY prerăcit la 

15˚C. Raportul a fost de 3 părţi diluant la o parte material spermatic. Ulterior, proba a fost răcită 

timp de 2 ore prin reducerea treptată a temperaturii, până s-a atins temperatura de 5˚C. Această 

etapă s-a desfăşurat în totalitate în centrifuga cu răcire. Menţionăm că în comparaţie cu 

protocolul clasic, pe baza rezultatelor unor date experimentale preliminare privind mobilitatea 

spermatozoizilor crioconservaţi, perioada de păstrare a spermatozoizilor diluaţi în raport de 1:1 

la temperatura camerei a fost crescută de la 1,5 la 2 ore. De asemenea, pe baza aceloraşi 

rezultate, durata de scădere a temperaturii de la +15ºC la +5ºC a fost prelungită cu 30 de minute, 

ajungând tot la 2 ore. Modificările au constituit o contribuţie originală şi o primă optimizare.  În 

urma acestei perioade de răcire, s-a adăugat diluantul pentru diluţia finală, numit LEYGO, în 

proporţie de 1/2 parte diluant la o parte probă, obţinându-se o concentraţie finală de glicerol de 

3% şi de 1 x 10
9 

spermatozoizi/ml. Metoda de împaietare a presupus ambalarea materialului în 

paiete de 0,5 ml şi sigilarea cu dopuri de PVA la temperatura de 5˚C. După împaietare, paietele 

s-au introdus întrun aparat criostat cu baie de alcool sintetic, unde s-a scăzut temperatura de la 

+5ºC la -5ºC cu o rată de 3ºC/min. La temperatura de -5ºC paietele s-au păstrat timp de un minut 

pentru producerea autoseeding-ului. Congelarea s-a produs întro baie de azot lichid, în vapori de 

azot lichid ( la 5 cm distanţă de nivelul azotului lichid ) timp de 15 minute, la temperatura de -

145˚C, apoi paietele au fost imersate în azot lichid pentru crioconservare. Decongelarea s-a 

efectuat prin introducerea paietelor întro baie de apă încălzită la 50˚C şi menţinerea lor timp de 

12 secunde. Rezultatele au fost analizate statistic utilizând ANOVA. Când ANOVA a relevat 

diferenţe semnificative, s-a aplicat testul comparaţiilor multiple Tukey. Toate analizele au fost 

efectuate utilizând softul GraphPad Prism. 

 

4.3.2. Rezultate şi discuţii 

După o săptămână de la crioconservarea spermei provenite de la vierii Bazna cu cele 4 

tipuri de diluanţi pentru stocare de scurtă durată, au fost decongelate paietele aparţinând fiecărui 

tip în parte. S-au stabilit cu ajutorul microscopiei procentele de mobilitate ale spermatozoizilor 

decongelaţi. Rezultatele au fost evaluate la 5 minute postcongelare şi nu au evidenţiat diferenţe 
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semnificative, aşadar alegerea în continuare a unui singur diluant de lucru s-a făcut pe criterii pur 

financiare. S-a preferat diluantul propriu, necesarul de chimicale conducând la obţinerea unui 

preţ mai scăzut faţă de diluanţii comerciali ambalaţi în pliculeţe. Reţeta este una asemănătoare 

BTS-ului ca şi componente chimice, dar diferită ca şi gramaj. 

 

Tabelul 1. 

Mobilitatea spermatozoizilor de vier postcongelare în funcţie de diluant 
Diluant Media ± ESM (%) 

BTS 42±1.225 

MR-A 40±1.581 

Androhep Plus 41±1.000 

Diluant propriu 42±2.000 

 

4.4. DETERMINAREA INFLUENŢEI DILUANŢILOR UTILIZAŢI PENTRU DILUŢIA 

INIŢIALĂ ŞI PENTRU CEA FINALĂ ASUPRA CRIOCONSERVĂRII MATERIALULUI 

SEMINAL DE VIER 

4.4.1. Material şi metodă 

 Materialul seminal a provenit de la 2 vieri Bazna şi 2 Mangaliţa, de la care au fost 

recoltate câte 3 ejaculate care au fost supuse crioconservării, din fiecare decongelându-se câte 5 

paiete pentru analiza mobilităţii spermatozoizilor. Recoltarea materialului spermatic, evaluarea 

imediat după recoltare a acestuia privind volumul fracţiunii spermatice, concentraţia, 

determinarea mobilităţii, a procentului de aglutinare, a osmolarităţii, pH-ului, aspectelor 

morfologice, protocolul de crioconservare şi metoda de analiză statistică au fost aceleaşi ca şi 

cele de la subcapitolul 4.3.1., menţionate anterior şi descrise în detaliu. Diluanţii utilizaţi pentru 

diluţia iniţială şi pentru cea finală în scopul preparării mediului de crioconservare a spermei de 

vier au fost: LEY/LEYGO, FEY/FEYGO şi Androhep® Cryoguard™. 

 

4.4.2. Rezultate şi discuţii 

Deoarece în urma utilizării mediilor de crioconservare cu adaos de fructoză FEY/FEYGO 

se obţine o mobilitate cu 26% mai slabă comparativ celor de tip LEY/LEYGO, s-a renunţat la 

utilizarea acestei metode de congelare. Rezultatele noastre obţinute în urma acestui set de 

experienţe sunt în concordanţă cu cele din literatura de specialitate. Un procent de 11% lactoză 

în LEY şi 6% glicerol în LEYGO au condus la rezultatele publicate. Diferenţa dintre varianta cu 

LEY/LEYGO şi cea cu Androhep Cryoguard este nesemnificativă, aşadar s-a ales în continuare 

folosirea pentru cercetare a mediilor LEY şi LEYGO, preparate în laborator cu gălbenuş de ou 

proaspăt, variantă convenabilă atât din punct de vedere economic, dar şi din punct de vedere al 

rezultatelor puţin mai bune. 

 

Tabelul 2. 

Mobilitatea spermatozoizilor la 10 min după decongelare în funcţie de mediile de crioconservare 

folosite 
Medii de crioconservare Media ± ESM (%) 

FEY/FEYGO 15±1.581 

LEY/LEYGO 41±1,000a 

Androhep Cryoguard 36±1,871a 

*Diferenţele dintre oricare variante urmate de cel puţin o literă comună sunt nesemnificative 
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4.5. EFECTUL METODEI DE ÎMPAIETARE ŞI SIGILARE ASUPRA REZULTATELOR 

CRIOCONSERVĂRII MATERIALULUI SEMINAL DE VIER 

4.5.1. Material şi metodă 

Materialul seminal a provenit de la un singur vier Bazna de la care s-au prelevat 3 

ejaculate, dorindu-se ca pentru acest capitol de cercetări, majoritatea parametrilor să fie aceiaşi, 

diferenţele rezultând doar din metoda de împaietare şi sigilare a paietelor. Recoltarea 

materialului spermatic, evaluarea imediat după recoltare a acestuia cu privire la volumul 

fracţiunii spermatice, concentraţia, determinarea mobilităţii, a procentului de aglutinare, a 

osmolarităţii, pH-ului, aspectelor morfologice, protocolul de crioconservare şi metoda de 

analiză statistică au fost aceleaşi ca şi cele de la subcapitolul 4.3.1. menţionate anterior. În 

cadrul protocolului de crioconservare, în etapa împaietării s-au folosit atât paiete de 0,25 ml, cât 

şi paiete de 0,5 ml, procurate de la Minitüb (Tiefenbach, Germania). S-au crioconservat din 

acelaşi ejaculat 30 paiete de 0,25 ml şi 30 paiete de 0,5 ml. Dintre fiecare 30 paiete, 10 au fost 

sigilate manual cu bile metalice, 10 cu dopuri din pudră de PVA – Polivinil alcool (Nordic 

Invest, Cluj-Napoca, România) şi 10 cu ajutorul cleştelui termic (200°C). Toate paietele au fost 

decongelate după ce au fost păstrate o săptămână în azot lichid la -196°C şi cu ajutorul 

microscopului a fost notată mobilitatea spermatozoizilor la 5 minute de incubare la 37°C. 

Rezultatele au fost interpretate statistic. 

 

4.5.2. Rezultate şi discuţii 

 Ambalarea materialului seminal de vier pentru crioconservare în paiete de plastic de 0,25 

ml sau 0,5 ml a condus la obţinerea unor rezultate cu diferenţe nesemnificative din punct de 

vedere statistic. Aşadar, s-a continuat cercetarea influenţei adaosului de antioxidanţi în mediile 

de crioconservare prin folosirea paietelor de 0,5 ml, deoarece se manevrează mai facil şi sunt mai 

fiabile atunci când împaietarea se face manual.  

Tabelul 3. 

Mobilitatea spermatozoizilor de vier crioconservaţi, împaietaţi în paiete de volume diferite 
Tipul de paietă Media ± ESM (%) 

0,25 ml, plastic 41±2.449 

0,5 ml, plastic 46±4.848 

 

Rezultatele obţinute în urma sigilării paietelor prin cele trei metode, au evidenţiat clar 

diferenţele dintre procentele de mobilitate ale spermei după decongelare din paietele sigilate cu 

polivinil alcool, cu bile metalice şi cele sigilate cu cleştele termic ce dezvoltă o temperatură de 

200°C. Procentul mic obţinut în urma folosirii cleştelui termic se datorează unei fluctuaţii mari 

de temperatură. Acest cleşte dezvoltă 200ºC, energia calorică difuzând rapid prin volumul mic de 

spermă aflat în paieta de 0,5 ml. Se pare că spermatozoizii nu supravieţuiesc în număr mare 

acestui şoc, de aceea nu se recomandă în continuare utilizarea metodei. Din datele graficului 1 

rezultă diferenţe semnificative între rezultatele metodei cu sigilare termică şi celelalte două 

metode la care temperatura nu fluctuează. Între metoda sigilării paietelor cu bile metalice şi cea a 

sigilării cu dopuri de polivinil alcool nu sunt diferenţe semnificative, însă paietele cu PVA sunt 

intacte în număr mai mare decât cele cu bile metalice după decongelare. Aşadar s-a ales mai 

departe metoda sigilării paietelor cu pudră de PVA. 
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Graficul 1. Mobilitatea spermatozoizilor crioconservaţi la 5 minute după decongelare, în raport 

cu tehnica de sigilare a paietelor 

  

4.6. CONCLUZII PARŢIALE 

Rezultatele obţinute în acest capitol au generat următoarele concluzii parţiale: 

 Vierii reţinuţi pentru efectuarea cercetărilor prin caracteristicile fenotipice aparţin celor 

două rase locale de interes. 

 Aptitudinile de reproducţie a exemplarelor studiate, permit efectuarea cu succes a 

antrenamentului pentru recoltare.  

 Vierii Mangaliţa, spre deosebire de cei din rasa Bazna, manifestă un comportament 

sexual capricios, fiind mai greu de lucrat cu ei. Aşadar se recomandă tratarea lor cu mai  multă 

atenţie şi răbdare. 

 Între rase şi în cadrul acestora, în funcţie de individ şi ejaculat, există o variabilitate 

ridicată privind calitatea spermei brute. 

 La vierii reţinuţi pentru recoltare sperma brută are calitatea necesară pentru a fi utilizată 

în experienţele de crioconservare. 

 Diluanţii pentru stocare de scurtă durată au caracteristici biofizice asemănătoare şi nu 

influenţează semnificativ mobilitatea materialului seminal indiferent de rasele de la care provine. 

Ca urmare, preţul de obţinere constituie criteriul de alegere pentru diluantul care va fi folosit în 

continuare. 

 Mediul de crioconservare a spermei de vier preparat cu diluanţi LEY şi LEYGO este cel 

mai indicat pentru rasele Bazna şi Mangaliţa. O concentraţie de 11% lactoză în LEY şi 6% 

glicerol în LEYGO au condus la rezultate mai bune decât cele obţinute în cazul folosirii 

diluanţilor FEY şi FEYGO.  

 Ambalarea în paiete de 0,25 ml sau 0,5 ml nu influenţează rezultatele crioconservării. 

Folosirea volumelor de 0,5 ml este de preferat pentru că permit împaietarea mai facilă şi dau 

posibilitatea reconstituirii unui număr mai mare de doze pentru inoculare. 

 Sigilarea paietelor cu dopuri de polivinil alcool sau bile metalice nu conduce la diferenţe 

asigurate statistic privind mobilitatea spermei după decongelare. Utilizarea dopurilor de polivinil 

alcool determină scăderea nesemnificativă a numărului de paiete cu material spermatic 

compromis după decongelare. 
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CAPITOLUL V 

EFECTUL SUPLIMENTĂRII CU ANTIOXIDANŢI A MEDIULUI DE 

CRIOCONSERVARE A SPERMEI PROVENITĂ DE LA RASELE  

BAZNA ŞI MANGALIŢA 

 

5.1. EFECTUL SUPLIMENTĂRII CU VITAMINA E A MEDIULUI DE CRIOCONSERVARE 

ASUPRA MOBILITĂŢII SPERMATOZOIZILOR 

5.1.1. Material şi metodă 

 Materialul seminal a provenit de la 2 vieri Bazna, 2 Mangaliţa şi 2 hibrizi comerciali PIC. 

Vierii utilizaţi au fost antrenaţi pentru recoltarea manuală cu manechinul artificial şi au prezentat 

libidou sexual normal. Recoltarea materialului spermatic, evaluarea imediat după recoltare a 

acestuia cu privire la volumul fracţiunii spermatice, concentraţia, determinarea mobilităţii, a 

procentului de aglutinare, a osmolarităţii, pH-ului, aspectelor morfologice,  protocolul de 

crioconservare şi metoda de analiză statistică au fost aceleaşi ca şi cele de la subcapitolul 4.3.1. 

menţionate anterior în teză. Antioxidantul folosit a fost Trolox® (acid 2-carboxilic-6-hidroxi-

2,5,7,8-tetrametilcroman), o variantă hidrosolubilă a vitaminei E. Antioxidantul a fost 

suplimentat întrun anumit moment al protocolului de crioconservare şi anume imediat după etapa 

de adăugare a diluantului pentru diluţia finală LEYGO, la 5°C, în vitrina frigorifică. Aşadar 

antioxidantul se adaugă în mediul de crioconservare a spermei, obţinut conform protocolului de 
crioconservare descris, prin amestecul diluantului pentru diluţia iniţială LEY şi a celui pentru 

diluţia finală LEYGO. Antioxidantul nu se adaugă în compoziţia niciunuia dintre cei doi diluanţi, 

ci va intra în compoziţia mediului de crioconservare, după ce au fost adăugaţi cei doi diluanţi. 

Concentraţiile molare de Trolox propuse pentru cercetare au fost: 50 µM, 100 µM, 200 µM, 300 

µM şi 400 µM. Deoarece între procentele de mobilitate ale spermatozoizilor obţinute la 

decongelare există diferenţe de la o paietă la alta, în cadrul aceleiaşi etape de crioconservare, s-

au decongelat pentru fiecare variantă experimentală câte 3 paiete al căror conţinut s-a amestecat, 

iar amestecul obţinut a fost supus analizei mobilităţii postcongelare prin testul de anduranţă. 

Acest procedeu a fost folosit pentru toate analizele privind mobilitatea spermatozoizilor 

congelaţi şi decongelaţi, în cazul în care nu se specifică altfel. S-au crioconservat şi analizat după 

decongelare un număr de 5 ejaculate pentru fiecare dintre cei 6 vieri. 

 

5.1.2. Rezultate şi discuţii 

La vierii Bazna, se observă că vitamina E în concentraţie 200 µM adăugat în mediul de 

crioconservare a materialului seminal creşte semnificativ procentul de mobilitate faţă de martor 

(fără adaos de antioxidant), de la 5 minute după decongelare, până la 2 ore. Pentru primul vier, 

notat Bazna 1, diferenţa e distinct semnificativă până la intervalul de 30 minute, iar de acolo 

până la 2 ore, aceasta este foarte semnificativă. Pentru vierul Bazna 2, situaţia este asemănătoare, 

ba chiar mai bună, aici varianta 200 µM Trolox stă mai bine la mobilitate de la 5 minute după 

decongelare şi până la două ore, cu diferenţe foarte semnificative. În cifre exacte, pentru Bazna 

1, la 5 minute de la decongelare varianta martor avea 27% mobilitate a spermatozoizilor, pe când 

varianta 200 µM avea 38%, deci o diferenţă de 11%. Pentru Bazna 2, diferenţa e şi mai mare, de 

la 38% la 58%, adică 20%. Către intervalul de 2 ore, diferenţele devin tot mai mari. Diferenţa de 

mobilitate la două ore între martor şi E 200 µM pentru Bazna 1 este de 17%, de la 18% la 35%, 

iar pentru Bazna 2 este de 16%. 
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Graficul 2. Procentul de mobilitate a spermatozoizilor vierilor Bazna, crioconservaţi în mediu cu 

adaos de vitamina E 

 

Dinamica influenţei vitaminei E asupra mobilităţii spermatozoizilor la Bazna nu este una 

uniformă, ci diferă de la un individ la celălalt, fapt posibil datorită ameliorării suferite în timp. 

Luând în discuţie varianta cu cele mai bune rezultate, la Bazna 1, procentul de mobilitate creşte 

de la 5 minute după decongelare la 30 minute, iar apoi scade către 2 ore. Pentru Bazna 2 lucrurile 

stau altfel, aici procentul fiind menţinut constant de la 5 la 30 de minute, apoi scăzând treptat 

spre intervalul de 2 ore. 
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Graficul 3. Procentul de mobilitate a spermatozoizilor vierilor Mangaliţa, crioconservaţi în 

mediu cu adaos de vitamina E 
 

La vierii Mangaliţa rezultatele sunt asemănătoare pentru ambii indivizi. Tot varianta 

Trolox 200 µM se evidenţiază cu diferenţe foarte semnificative faţă de martor şi în general 

semnificative faţă de celelalte variante pe întreaga perioadă a testului de anduranţă. Dar cel mai 

de interes timp de evaluare este chiar cel de 2 ore, iar concentraţia de 200 µM reuşeşte să crească 

procentul de mobilitate de la 20% în varianta martor la 35% pentru Mangaliţa 1 şi de la 12% la 

26% pentru Mangaliţa 2, deci o diferenţă de 14-15%, care înseamnă un număr aproape dublu de 

spermatozoizi mobili şi sigur şanse de fecundare mai mari. Graficul 3 evidenţiază clar nivelul 

până la care vitamina E creşte procentul de mobilitate şi totodată dinamica influenţei acestei 
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vitamine, al cărei aport este uniform în cazul rasei Mangaliţa pe tot parcursul intervalului de timp 

de la decongelare, fără diferenţe atribuite individului. Acest fapt este posibil datorită rusticităţii şi 

a omogenităţii rasei, aceasta rămânând neameliorată şi bine consolidată de mult timp încoace. 

Uniformitatea, însoţită de diferenţele mari de mobilitate între martor şi Trolox 200 µM, 

sugerează acţiunea mai pregnantă a antioxidantului asupra raselor rustice, acest efect fiind 

posibil de obţinut şi asupra altor rase înrudite cu Mangaliţa. Ritmul de scădere a procentului de 

mobilitate pe parcursul trecerii timpului de la decongelare este mult mai lent la varianta 200 µM 

Trolox, atât la Mangaliţa, dar şi la Bazna. 
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Graficul 4. Procentul de mobilitate a spermatozoizilor hibrizilor PIC, crioconservaţi în mediu cu 

adaos de vitamina E 
 

La vierii PIC, materialul seminal reacţionează diferit la adaosul de vitamina E, în funcţie 

de vierul de la care provine. Sperma crioconservată cu adaos de 200 µM Trolox, provenită de la 
primul vier notat PIC 1, dă dovadă de un procent de mobilitate semnificativ mai mare decât cel 

al martorului fără adaos. În schimb, la cel de-al doilea vier notat PIC 2, apar diferenţe ale 

mediilor exprimate în cifre, însă sunt nesemnificative din punct de vedere statistic. Totuşi după 2 

ore de la decongelare, chiar şi în cazul vierului PIC 2, diferenţa între martor şi 200 µM este 

foarte semnificativă, media martorului fiind de 15%, iar cea a variantei cu 200 µM fiind de 32%, 

deci o diferenţă de 17%, din nou un procent aproape dublu. Diferenţele individuale sunt date de 

faptul că vierii PIC sunt hibrizi, sunt mult amelioraţi şi totodată mai puţin consolidaţi. Ne-am 

aşteptat la apariţia acestui gen de diferenţe, tocmai de aceea am ales hibrizii pentru a efectua o 

comparaţie între ei şi rasele autohtone. Concluzia este una cât se poate de simplă. Vitamina E 

influenţează rezultatele crioconservării dependent de individ, diferenţele între indivizi fiind tot 

mai mari cu cât variabilitatea raselor scade. Aşadar, pentru însămânţări artificiale cu spermă 

crioconservată, este recomandată folosirea adaosului de Trolox în această concentraţie. Totodată 

este recomandată decongelarea la locul faptei şi inocularea cât mai rapidă a materialului seminal. 

Astfel, spermatozoizii îşi vor menţine mobilitatea întrun număr mai mare faţă de cei 

crioconservaţi clasic şi vor creşte şansele fecundării unui număr cât mai ridicat de ovule, cu 

aplicaţie imediată în obţinerea unui număr mai mare de purcei viabili. Per ansamblu, concentraţia 

de Trolox 200 µM aduce un aport benefic mobilităţii spermatozoizilor de vier faţă de varianta 

martor, imediat după decongelare, dar mai ales în intervalul de o oră – două, foarte important 

pentru o rată mai ridicată a fecundităţii, mai ales dacă inocularea materialului seminal se 

efectuează imediat ce paietele au fost decongelate. 
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 Faptul că o concentraţie mai mică de 200 µM Trolox nu conduce la rezultate 

semnificative faţă de martor, ne face să credem că titrul de antioxidanţi prezent în mambrana 

plasmatică a spermatozoidului nu este suficient. Pe cealaltă parte, o concentraţie peste 200 µM 

devine din ce în ce mai nocivă pentru celulă, cu cât concentraţia creşte, tocmai de aceea fiind 

necesară tatonarea şi descoperirea unui titru optim. În literatura de specialitate se întâlnesc studii 

care vorbesc despre scăderea fluidităţii membranelor lipidice în prezenţa unui titru mare de α-

tocoferol, scăderea fluidităţii fiind strâns corelată cu creşterea concentraţiei de vitamina E. O 

membrană cu fluiditate scăzută reduce schimburile dintre celulă şi mediul extern, afectând astfel 

viabilitatea acesteia. Aceasta poate fi explicaţia şi pentru rezultatele noastre obţinute la 

concentraţii mai mari de 200 µM vitamina E. Rezultatele noastre, coroborate cu cele publicate în 

alte articole şi citate în prezenta teză, indică rolul important pe care îl joacă α-tocoferolul în 

crioconservare, prin reducerea leziunilor membranare ce apar datorită producerii excesive de 

specii reactive ale oxigenului. 

 

5.2. EFECTUL SUPLIMENTĂRII CU VITAMINA C A MEDIULUI DE CRIOCONSERVARE 

ASUPRA MOBILITĂŢII SPERMATOZOIZILOR 

5.2.1. Material şi metodă 

Materialul seminal a provenit de la aceiaşi 6 vieri descrişi şi prezentaţi fiecare în parte cu 

fotografie în subcapitolul 5.1.1. din teză. Recoltarea materialului spermatic, evaluarea imediat 
după recoltare a acestuia cu privire la volumul fracţiunii spermatice, concentraţia, determinarea 

mobilităţii, a procentului de aglutinare,a osmolarităţii, pH-ului, aspectelor morfologice,  

protocolul de crioconservare şi metoda de analiză statistică au fost aceleaşi ca şi cele de la 

subcapitolul 4.3.1. menţionate anterior în teză. Antioxidantul folosit a fost acidul ascorbic 

(vitamina C), produs de Sigma Aldrich, Germania. Acesta a fost adăugat, asemenea Trolox-ului, 

în mediul de crioconservare a spermei, la 5°C (detalii în subcapitolul 5.1.1.). Variantele 

experimentale şi concentraţiile molare de vitamina C aferente lor au fost:  

- martor, fără adaos de acid ascorbic 

- adaos de acid ascorbic 50 µM 

- adaos de acid ascorbic 100 µM 

- adaos de acid ascorbic 200 µM 

- adaos de acid ascorbic 300 µM 

- adaos de acid ascorbic 400 µM. 

Pentru fiecare variantă experimentală studiată, s-au decongelat câte 3 paiete al căror 

conţinut a fost amestecat, pentru a evita posibilele diferenţe de mobilitate de la o paietă la alta. 

Au fost recoltate câte 5 ejaculate de la fiecare dintre cei 6 vieri.  

 

5.2.2. Rezultate şi discuţii 

La vierul Bazna 1, între varianta martor la 5 minute după decongelare şi C 200 µM la 

acelaşi interval, există o diferenţă de 5%, la 30 minute diferenţa creşte la 10%, iar la 2 ore 

diferenţa mai scade puţin, dar e de 7%. Pentru Bazna 1, rezultatele sunt semnificativ mai bune de 

la 30 minute după decongelare şi până la 2 ore. În cazul vierului Bazna 2 lucrurile stau mai bine, 

observând diferenţe semnificative în favoarea concentraţiei de 200 µM faţă de martor la oricare 

interval de timp. Ca şi concluzie, materialul seminal al celor doi vieri Bazna răspunde diferit la 

tratamentul cu acid ascorbic, redând diferenţe asociate factorului individ. Spermatozoizii 

proveniţi de la vierii Mangaliţa manifestă diferit sensibilitate pentru aportul extern de vitamina 

C. Pentru vierul Mangaliţa 1 există o îmbunătăţire semnificativă doar la 5 minute după 

decongelare, la comparaţia între martor şi varianta cu aport de 200 µM acid ascorbic. La vierul 
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Mangaliţa 2, pentru aceeaşi concentraţie, diferenţele apar de la 30 minute după decongelare şi 

sunt tot mai mari cu cât intervalul de timp creşte. Observăm că diferenţa procentului de 

mobilitate între martor şi vitamina C 200 µM la Mangaliţa 2 este de 8% la 30 minute de la 

decongelare, apoi 26% la o oră şi 17 % la două ore. O concentraţie mai mare de 300 – 400 µM se 

pare că dăunează spermatozoizilor de Mangaliţa, însă cauza acestui fenomen nu este încă pe 

deplin cunoscută sau explicată de către specialişti. 
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Graficul 5. Procentul de mobilitate a spermatozoizilor vierilor Bazna, crioconservaţi în mediu cu 

adaos de vitamina C 
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Graficul 6. Procentul de mobilitate a spermatozoizilor vierilor Mangaliţa, crioconservaţi în 

mediu cu adaos de vitamina C 

 

Aşadar, există o diferenţă a influenţei vitaminei C dată de factorul individ la rasele Bazna 

şi Mangaliţa, iar dacă privim graficele, se observă că îmbunătăţiri mai mari ale procentelor de 

mobilitate apar la vierii cu mobilitatea mai scăzută pentru varianta martor. Deci adaosul 

vitaminei C este important pentru vierii catalogaţi în literatura de specialitate cu termenul englez 

de “low sperm freezability”, termen care se traduce ca vieri cu pretabilitate scăzută la 

crioconservarea materialului seminal. Dacă aceşti vieri au valoare biologică mare, atunci este 

necesar un mediu de crioconservare adecvat, care să permită stocarea materialului lor seminal în 

azot lichid în cadrul unor bănci de gene, pentru eventuale utilizări după perioade îndelungate de 

timp: ani, zeci sau sute de ani. De remarcat este că în cazul hibrizilor PIC, vitamina C 

influenţează mobilitatea spermatozoizilor dependent de individ. Aportul cel mai mare îl are 

asupra spermatozoizilor proveniţi de la vierul cu cea mai slabă mobilitate la varianta fără adaos. 
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Astfel, concentraţia de 200 µM acid ascorbic în mediul de crioconservare este cea care aduce 

îmbunătăţiri semnificative statistic în cazul vierului PIC 1 (cel cu mobilitatea scăzută la martor) 

şi doar în intervalul de 5 minute până la o oră după decongelare. 
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Graficul 7. Procentul de mobilitate a spermatozoizilor hibrizilor PIC, crioconservaţi în mediu cu 

adaos de vitamina C 

 

Analizând rezultatele obţinute pentru toţi cei 6 vieri cuprinşi în experiment, apreciem că 

un supliment de 200 µM acid ascorbic în diluantul de congelare a spermei conduce la majorarea 

procentului de mobilitate a spermatozoizilor în mod semnificativ după o oră de la decongelare, 

adică de la 31% cât prezintă martorul, la 43%, deci o diferenţă de 12%. Dinamica influenţei 

acestei vitamine nu este constantă pentru niciuna dintre rasele pe care a fost studiată, dar varianta 

200 µM face abstracţie şi se situează întotdeauna cu rezultatele peste cele ale martorului, 

indiferent de rasă sau individ. Singurul lucru ce depinde de aceşti doi factori amintiţi este nivelul 

cu care concentraţia de 200 µM vitamina C reuşeşte să îmbunătăţească mobilitatea 

spermatozoizilor după decongelare. 

 

5.3. EFECTUL SUPLIMENTĂRII CU AMESTECURI DE VITAMINE C ŞI E A MEDIULUI 

DE CRIOCONSERVARE ASUPRA MOBILITĂŢII SPERMATOZOIZILOR 

5.3.1. Material şi metodă 

Materialul seminal a provenit de la aceiaşi 6 vieri descrişi şi prezentaţi fiecare în parte cu 

fotografie în subcapitolul 5.1.1. din teză. Recoltarea materialului spermatic, evaluarea imediat 

după recoltare a acestuia cu privire la volumul fracţiunii spermatice, concentraţia, determinarea 

mobilităţii, a procentului de aglutinare, a osmolarităţii, pH-ului, aspectelor morfologice,  

protocolul de crioconservare şi metoda de analiză statistică au fost aceleaşi ca şi cele de la 

subcapitolul 4.3.1. menţionate anterior în teză. Antioxidanţii folosiţi au fost acidul ascorbic 

(vitamina C), produs de Sigma Aldrich, Germania şi Trolox® (acid 2-carboxilic-6-hidroxi-

2,5,7,8-tetrametilcroman), Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, SUA, varianta 

hidrosolubilă a vitaminei E. Antioxidanţii sau amestecurile au fost adăugate în mediul de 

crioconservare a spermei, la 5°C (detaliat în subcapitolul 5.1.1.). Variantele experimentale şi 

concentraţiile molare utilizate au fost următoarele: 

- Martor, fără adaos de antioxidanţi, pe congelarea clasică, pentru a putea raporta celelalte 

rezultate la această variantă şi pentru a observa uşor diferenţele dacă acestea există; 
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- Adaos de vitamina C (acid ascorbic) 200 µM pentru că a fost varianta cu cele mai bune 
rezultate din studiul axat pe această vitamină şi pentru a face o paralelă între rezultatele 

obţinute în variantele cu amestecuri de antioxidanţi şi aceasta; 

- Adaos de vitamina E (Trolox) 200 µM pentru că a evidenţiat cele mai pregnante influenţe la 
capitolul său; 

- Amestec de vitamina C 200 µM şi vitamina E 200 µM pentru că reprezintă combinaţia celor 
mai bune variante anterioare; 

- Amestec de vitamina C 200 µM şi vitamina E 400 µM, mizând pe o doză dublă de Trolox, 

presupunând că aportul de acid ascorbic nu reuşeşte să regenereze toţi radicalii tocoferolului, 

o parte din ei angrenându-se în alte tipuri de reacţii; 

Pentru fiecare variantă experimentală studiată, s-au decongelat câte 3 paiete al căror 

conţinut a fost amestecat, pentru a evita posibilele diferenţe de mobilitate de la o paietă la alta. 

De la fiecare din cei 6 vieri, s-au recoltat câte 5 ejaculate în scopul crioconservării. 

 

5.3.2. Rezultate şi discuţii 

Rezultatele obţinute în urma analizei influenţei adaosului unui amestec de vitamine C şi E 

în mediul de crioconservare a materialului seminal de vier la rasele autohtone Bazna şi 

Mangaliţa arată că este mai indicată utilizarea celor două vitamine combinate decât separat. Însă 

efectul lor asupra procentului de mobilitate a spermatozoizilor este diferit de la o rasă la alta şi 

totodată de la un individ la altul. Acum, în cazul ambilor vieri Bazna, fiecare variantă cu adaos 

de antioxidant aduce un aport favorabil la procentul de mobilitate al spermatozoizilor. Se 

observă că dinamica mobilităţii spermatozoizilor este puternic influenţată de prezenţa 

vitaminelor. Dacă procentul de mobilitate creşte treptat de la 5 minute după decongelare până la 

30 minute şi apoi scade în aceeaşi măsură până la 2 ore pentru martor, la variantele C 200+E 200 

sau C 200+E 400 µM de la 30 de minute postcongelare scăderea este mult mai lentă. La timpul 

de evaluare de 2 ore varianta cu cea mai scăzută mobilitate este martorul, urmat apoi de cea cu 

vitamina C 200 µM, apoi vitamina E 200 µM, apoi amestecul C 200+E 200 µM, iar cel mai bun 

rezultat îl aduce amestecul C 200+E 400 µM. La vierul Bazna 1, ambele variante cu amestec de 

antioxidanţi au o influenţă pozitivă, diferenţele fiind foarte semnificative din punct de vedere 
statistic faţă de martor, pentru care se citeşte o mobilitate de 29% la 5 minute de la decongelare, 

care creşte până la 30 de minute, iar apoi scade, ajungând la un procent de 16% la două ore. 

Amestecul C 200+E 400 µM urcă cu aceeaşi dinamică de la 48%, dar scade foarte uşor doar 

până la 41%. Deşi în cifre se remarcă o diferenţă între cele două variante cu amestecuri, în 

favoarea celui cu 200 µM vitamina C şi 400 µM vitamina E, se observă că aceasta nu este 

semnificativă statistic. Vierul Bazna 2 prezintă mobilitate crescută la varianta martor faţă de 

Bazna 1: 38% la 5 minute şi 26% la două ore, faţă de 29%, respectiv 16%, iar dinamica 

influenţei antioxidanţilor este diferită în cazul său, relevând diferenţe asociate individului. 

Oricare dintre variantele cu antioxidanţi influenţează pozitiv, conducând la diferenţe foarte 

semnificative faţă de martor pe întreg parcursul testului de anduranţă, însă faţă de Bazna 1, 

fiecare variantă creşte în aceeaşi măsură procentul de mobilitate în intervalul 5 până la 30 minute 

de la decongelare. De la acest timp de decongelare şi până la 2 ore, doar C 200+E 400 µM se 

remarcă cu o influenţă semnificativ mai bună faţă de restul variantelor, exceptând C 200+E 200 

µM, faţă de care diferenţa este nesemnificativă. În linii mari, dinamica mobilităţii la acest vier 

pentru varianta martor este aceeaşi ca şi la Bazna 1, adică urcă treptat de la 5 minute după 

decongelare până la 30 minute, apoi scade destul de repede către 2 ore. Însă pentru variantele cu 

antioxidanţi, dinamica este total diferită. Mobilitatea înregistrează cel mai mare procent la 5 
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minute de la decongelare, se menţine la valori aproximativ egale până la 30 minute, iar apoi 

scade foarte lent până la timpul de evaluare de 2 ore. 
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Graficul 8. Procentul de mobilitate a spermatozoizilor proveniţi de la vierii Bazna, crioconservaţi 

în medii suplimentate cu amestecuri de vitamine C şi E 

 

Ambele amestecuri de antioxidanţi au condus la rezultate foarte bune, fără diferenţe 

semnificative între ele, însă pentru faptul că procentele sunt cu 2-4% mai mari la C 200+E 400 

µM, putem să spunem că amestecul de vitamina C 200 µM şi vitamina E 400 µM a condus la 

cele mai bune rezultate obţinute la sperma provenită de la vierul Bazna 2, în comparaţie cu toate 

celelalte variante studiate până în momentul de faţă în această teză. Mai concret, amestecul C 

200+E 400 µM prezintă o mobilitate de 60% la 5 minute, creşte la 63% la 30 minute, iar apoi 

scade la 48% la 2 ore, procent care conduce la o rată acceptabilă de fecundare a ovocidelor în 

cazul folosirii la însămânţări artificiale. Raportate la martor, diferenţele cu care acest amestec de 

vitamine îmbunătăţeşte mobilitatea sunt de 22% la 5 minute, 18% la 30 minute şi, cel mai 

important, din nou 22% la două ore de la decongelare. La ambii vieri din rasa Mangaliţa 

amestecul C 200+E 400 µM a condus la obţinerea celor mai bune rezultate. În cazul acestei rase, 

chiar şi diferenţele între cele două variante cu amestec de antioxidanţi, determinate la 30 minute 

la Mangaliţa 1 şi la 5 minute, respectiv o oră la Mangaliţa 2, sunt asigurate statistic. În cazul 

vierului Mangaliţa 1, martorul, pe congelarea clasică, a condus la obţinerea unui procent de 43% 

spermatozoizi mobili la 5 minute după decongelare, care a urcat până la 49% la 30 minute şi apoi 

a scăzut la 23% la timpul de evaluare de 2 ore. Amestecul C 200+E 400 µM a condus la rezultate 

mai bune cu o creştere a mobilităţii spermatozoizilor de 22%  faţă de martor la 5 minute, de 20% 

la 30 minute şi 24% la 2 ore, obţinându-se o mobilitate de 65% la 5 minute, 69% la 30 minute, 

respectiv 47% la 2 ore. Pentru vierul Mangaliţa 2 rezultatele arată astfel: pentru martor 48% 

mobilitate la 5 minute, 49% la 30 minute şi 12% după 2 ore. Combinaţia de vitamine C 200 µM 

şi E 400 µM a prezentat 69% spermatozoizi mobili la 5 minute, 65% la 30 minute şi 44% la 2 

ore, deci apar diferenţe de 21%, 16%, respectiv 32% faţă de martor la cele trei intervale de timp. 

Graficul 9 permite vizualizarea şi observarea mai rapidă a dinamicii influenţei antioxidanţilor la 

rasa Mangaliţa, o dinamică asemănătoare pentru cei doi vieri. Oricare dintre variantele analizate 

a contribuit mai mult sau mai puţin la îmbunătăţirea procentului de mobilitate în comparaţie cu 
martorul, însă amestecul C+E 200+400 µM are şi în cazul vierilor Mangaliţa o dinamică diferită 
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faţă de cea a martorului, în sensul că mobilitatea spermatozoizilor scade mult mai lent cu cât 

timpul de la decongelare creşte, tradus printro protecţie sporită asupra viabilităţii lor.  
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Graficul 9. Procentul de mobilitate a spermatozoizilor proveniţi de la vierii Mangaliţa, 

crioconservaţi în medii suplimentate cu amestecuri de vitamine C şi E 

 

Pentru rasa Mangaliţa, nici de data aceasta nu apar diferenţe ale influenţei amestecurilor 

de antioxidanţi atribuite individului ca factor, suplimentarea mediului cu cele două vitamine fiind 

benefică în cazul ambilor vieri. Mai mult, pentru Mangaliţa 2, care are o pretabilitate mai scăzută 

la crioconservare, argumentată de procentul mic de mobilitate a martorului la 2 ore de la 

decongelare, influenţa amestecului C 200+E 400 µM este mult mai pregnantă de la timpul de 

evaluare de 30 minute şi până la 2 ore, faţă de Mangaliţa 1. Şi asupra materialului seminal 

provenit de la hibrizii PIC, influenţa cea mai mare a avut-o amestecul C 200+E 400 µM, cu 

diferenţe foarte semnificative pe tot parcursul testului de anduranţă la vierul PIC 1 şi diferenţe 

foarte semnificative doar la intervalul de 2 ore la vierul PIC 2. Pentru PIC 1, C 200+E 400 µM a 

adus un aport de aproximativ 27% faţă de martor pe toată durata testului de anduranţă, adică de 

la 5 minute până la 2 ore de la decongelarea materialului seminal crioconservat. Martorul a avut 

39% la 5 minute, 40% la 30 minute şi 12% la două ore. Amestecul a avut 66%, 67%, respectiv 

38%, reprezentând un salt spectaculos de la un procent ineficient la unul satisfăcător atunci când 

este vorba de I.A. cu spermă crioconservată de vier. Pentru PIC 2, vitamina C nu are nicio 

influenţă asupra mobilităţii spermatozoizilor, lucru cunoscut deja din subcapitolul anterior. Până 

la intervalul de 30 de minute de la decongelare, rezultatele tuturor variantelor sunt asemănătoare, 

fără diferenţe statistice, însă la timpul de evaluare de o oră, variantele cu amestec de antioxidanţi 

conduc la obţinerea unor procente mai ridicate de mobilitate, asigurate statistic. La 2 ore, toate 

cele trei variante ce conţin vitamina E, adică E 200 µM, C 200+E 200 µM şi C 200+ E 400 µM 

prezintă diferenţe foarte semnificative atât faţă de martor, cât şi de C 200 µM, însă între ele nu 

există diferenţe statistice, ceea ce înseamnă că în cazul acestui individ doar prezenţa vitaminei E 

în mediul de crioconservare este suficientă. Dacă ne referim strict la timpul de evaluare de 2 ore 

la PIC 2, este important de remarcat diferenţa de mobilitate între martor şi C 200 + E 400 µM. 

Martorul are o mobilitate de 12%, iar amestecul de vitamine menţionat are 32%, deci o diferenţă 

de 20%, mai mică într-adevăr decât la PIC 1, însă absolut necesară însămânţărilor artificiale cu 

material seminal crioconservat. Hibrizii de carne PIC dau dovadă şi de această dată de o mare 
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variabilitate între indivizi, dinamica influenţei amestecurilor de antioxidanţi fiind şi de data 

aceasta foarte diferită pentru cei doi vieri.  
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Graficul 10. Procentul de mobilitate a spermatozoizilor proveniţi de la hibrizii PIC, 

crioconservaţi în medii suplimentate cu amestecuri de vitamine C şi E 

 

Ţinând cont că cei doi antioxidanţi acţionează în arii diferite ale celulei, pe căi diferite şi 

în concentraţii optime diferite, nu este deloc surprinzător de ce rezultate mai bune au fost 

obţinute prin amestecarea lor. Aşadar combinaţia acestora are în cele mai multe cazuri un efect 

antioxidant mai pronunţat decât fiecare în parte, aşa cum au concluzionat şi Azzi şi colaboratorii 

săi în 2003, acelaşi rezultat înregistrându-l şi Dalvit şi colaboratorii în 2005, dar pe ovocite. 

Rezultatele mai bune obţinute prin folosirea amestecului C 200+E 400 µM faţă de cele ale 

combinaţiei C 200+E 200 µM pot argumenta că vitamina C nu reuşeşte să regenereze toţi 

radicalii vitaminei E, unii dintre ei implicându-se în alte reacţii şi fiind insuficienţi în 

concentraţie 200 µM. Importanţa adaosului amestecului C 200+E 400 µM în mediul de 

crioconservare pe bază de lactoză, gălbenuş de ou, glicerol şi Orvus es paste, se vede cel mai 

bine la 2 ore de la decongelare, interval de timp la care variantele martor ale tuturor vierilor au 

procente foarte scăzute. Acest amestec reuşeşte să ridice chiar mai mult decât dublu procentul de 

mobilitate a spermatozoizilor, iar această rezistenţă în timp duce la obţinerea unor rate ale 

fertilităţii mai mari, satisfăcătoare. Studiind mobilitatea spermatozoizilor la microscop, s-a 

observat că spermatozoizii de vier aparţinând rasei Mangaliţa au o mişcare mai energică în 

mediile cu antioxidanţi după decongelare (Varo Ghiuru, 2010). 

 

5.4. EFECTUL SUPLIMENTĂRII CU LUTEINĂ A MEDIULUI DE CRIOCONSERVARE 

ASUPRA MOBILITĂŢII SPERMATOZOIZILOR 

5.4.1. Material şi metodă 

 Materialul seminal a provenit de la aceiaşi 6 vieri descrişi şi prezentaţi fiecare în parte cu 

fotografie în subcapitolul 5.1.1. din teză. Recoltarea materialului spermatic, evaluarea imediat 

după recoltare a acestuia cu privire la volumul fracţiunii spermatice, concentraţia, determinarea 

mobilităţii, a procentului de aglutinare, a osmolarităţii, pH-ului, aspectelor morfologice, 

protocolul de crioconservare şi metoda de analiză statistică au fost aceleaşi ca şi cele de la 

subcapitolul 4.3.1. menţionate anterior în teză. Antioxidantul folosit a fost luteina, adăugată în 

mediul de crioconservare a spermei de vier, imediat după diluţia cu diluantul LEYGO, la 5°C.  
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Variantele experimentale cu concentraţiile molare utilizate sunt: 

- martor, fără adaos de luteină 

- adaos de luteină 5 µM 

- adaos de luteină 10 µM 

- adaos de luteină 20 µM 

- adaos de luteină 40 µM 

Pentru fiecare variantă experimentală studiată, s-au decongelat câte 5 paiete provenite de 

la fiecare vier în parte, fiecare paietă fiind analizată pentru a stabilii mobilitatea, apoi s-a făcut 

media. De la fiecare vier au fost recoltate câte 5 ejaculate. 

 

5.4.2. Rezultate şi discuţii 

Rezultatele noastre privind determinarea influenţei adaosului de luteină în mediul de 

crioconservare pe bază de lactoză, gălbenuş de ou, glicerol şi Orvus es Paste arată o sporire 

benefică a procentului de spermatozoizi de vier mobili după decongelare pentru toate 

concentraţiile testate faţă de varianta martor, atât la rasele autohtone Bazna şi Mangaliţa, cât şi la 

hibrizii de carne PIC, însă creşterea se dovedeşte a avea următoarele particularităţi: 

 Mai mare la varianta cu o concentraţie de 5 µM comparativ martorului. 

 Mai mare la varianta de 10 µM decât la 5 µM. Aceasta este clasată ca cea mai bună 

variantă, cu procentul maxim de mobilitate a spermatozoizilor. 
 Mai mică la varianta 20 µM decât la 10 µM, dar mai mare decât variantele cu 5 µM sau 

40 µM 

 Mai mică la varianta 40 µM decât la 10 µM şi 20 µM, dar mai mare decât la 5 µM, sau 

la varianta martor. 

Oferind această dinamică constantă, luteina pare a fi antioxidantul cel mai indicat de până 

acum, deoarece indiferent de rasă sau de individ, efectul se manifestă în aceeaşi măsură, fapt 

observat din primele noastre analize, motiv pentru care rezultatele sunt prezentate împreună pe 

rase şi nu pe individ. 

 

 
Graficul 11. Influenţa diferitelor concentraţii de luteină asupra procentului de mobilitate a 

spermatozoizilor de vier 

 

 Aceste rezultate conturează ideea că luteina este un antioxidant foarte puternic ce 

conduce doar prin folosirea sa în concentraţia optimă de 10 µM la obţinerea unor procente ale 

mobilităţii spermatozoizilor de vier crioconservaţi şi decongelaţi asemănătoare cu cele obţinute 

prin adaosul amestecului de vitamine C 200 µM şi E 400 µM. Totodată se poate spune că o 
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concentraţie mai mare de 10 µM este deja prea mult pentru a conferi efectul maxim de protecţie. 

Cauza nu se poate explica datorită puţinelor date disponibile.  

 

5.5.  EFECTUL SUPLIMENTĂRII CU AMESTEC DE VITAMINE C ŞI E ŞI LUTEINĂ A 

MEDIULUI DE CRIOCONSERVARE ASUPRA MOBILITĂŢII SPERMATOZOIZILOR 

5.5.1. Material şi metodă 

Materialul seminal a provenit de la aceiaşi 6 vieri descrişi şi prezentaţi fiecare în parte cu 

fotografie în subcapitolul 5.1.1. din teză. Recoltarea materialului spermatic, evaluarea imediat 

după recoltare a acestuia cu privire la volumul fracţiunii spermatice, concentraţia, determinarea 

mobilităţii, a procentului de aglutinare, a osmolarităţii, pH-ului, aspectelor morfologice,  

protocolul de crioconservare şi metoda de analiză statistică au fost aceleaşi ca şi cele de la 

subcapitolul 4.3.1. menţionate anterior în teză. Antioxidanţii folosiţi pe perioada cercetărilor au 

fost: acidul ascorbic (vitamina C), α-tocoferolul (vitamina E) varianta hidrosolubilă Trolox® şi 

luteina, procuraţi de la SIGMA Aldrich, Germania. Antioxidanţii au fost adăugaţi în mediul de 

crioconservare a spermei, după etapa de diluţie cu LEYGO, la 5°C. Variantele experimentale 

pentru acest set de experimente sunt: 

 Martor – congelarea clasică, fără adaos de antioxidanţi 

 Adaos de luteină în concentraţie de 10 µM 

 Adaos de vitamina C 200 µM şi E 400 µM 
 Adaos de vitamina C 200 µM, E 400 µM şi luteină 10 µM 

 

5.5.2. Rezultate şi discuţii 

Cele mai bune valori se întâlnesc la C 200 µM + E 400 µM şi la adaosul de luteină 10 

µM, procentele fiind asemănătoare, cu diferenţe nesemnificative din punct de vedere statistic. 

Surprinzător este că rezultatele amestecului alcătuit din vitamina C în concentraţie 200 µM, 

vitamina E 400 µM şi luteină 10 µM aduc un spor al procentului de mobilitate al 

spermatozoizilor de vier crioconservaţi mai mic decât în cazul luteinei 10 µM studiată separat, 

sau al amestecului format doar din vitamina C 200µM şi E 400µM în cazul tuturor vierilor de la 

care s-a recoltat sperma.  

Tabelul 4.  

Procentul de mobilitate a spermatozoizilor proveniţi de la vierii Bazna, crioconservaţi  

în mediu cu amestecuri de antioxidanţi 

Varianta 

Vierii Bazna (Media±ESM) 

Timp de evaluare 

5 min 10 min 30 min 1 h 2 h 

Martor (M) 31±1.87 33±2.55 39±2.44 32±2.00 26±1.87 

Luteină 10 µM (L10) 46±1.00a 48±2.00a 55±1.58a 50±1.58a 43±1.22a 

C 200+E 400 µM (C200+E400) 45±0.00a 49±1.00a 55±0.00a 49±1.00a,b 44±1.00a 

C 200+E 400+Luteină 10 µM (C200+E400+L10) 42±1.22a 45±1.58a 49±1.87a 42±1.22b 35±0.00b 

*Diferenţele pe coloană dintre oricare variante urmate de cel puţin o literă comună sunt nesemnificative 

 

 La Bazna rezultatele obţinute la varianta C 200 µM + E 400 µM sunt mai bune decât la C 

200 µM + E 400 µM + luteină 10 µM, la un interval de două ore de la decongelarea materialului 

seminal, diferenţele fiind distinct semnificative din punct de vedere statistic. Luteina 10 µM are 

de asemenea valori semnificativ mai bune faţă de amestecul celor trei antioxidanţi, încă de la o 

oră de echilibrare. La Mangaliţa amestecul C 200 µM + E 400 µM este semnificativ mai bun de 

la 30 de minute postcongelare faţă de C 200 µM + E 400 µM + luteină 10 µM şi la fel şi luteina 

10 µM, de la o oră. 
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Tabelul 5.  

Procentul de mobilitate a spermatozoizilor proveniţi de la vierii Mangaliţa, crioconservaţi  

în mediu cu amestecuri de antioxidanţi 

Varianta 

Vierii Mangaliţa (Media±ESM) 

Timp de evaluare 

5 min 10 min 30 min 1 h 2 h 

Martor (M) 29±1.87 31±1.87 36±1.87 29±2.44 22±2.00 

Luteină 10 µM (L10) 44±1.00a 47±1.22a 53±1.22a,b 49±1.00a 42±1.22a 

C 200+E 400 µM (C200+E400) 45±1.58a 48±1.22a 57±2.00b 49±1.00a 43±1.22a 

C 200+E 400+Luteină 10 µM (C200+E400+L10) 41±1.87a 44±2.44a 48±2.55a 41±1.87b 34±1.00b 

*Diferenţele pe coloană dintre oricare variante urmate de cel puţin o literă comună sunt nesemnificative 

 

Şi pentru vierii PIC lucrurile stau la fel, în acest caz atât adaosul de vitamine C 200 µM + 

E 400 µM cât şi luteina 10 µM înregistrând valori semnificativ superioare amestecului C 200 µM 

+ E 400 µM + luteină 10 µM. 

       Tabelul 6.  

 Procentul de mobilitate a spermatozoizilor proveniţi de la vierii PIC, crioconservaţi   

în mediu cu amestecuri de antioxidanţi 

Varianta 

Vierii PIC (Media±ESM) 

Timp de evaluare 

5 min 10 min 30 min 1 h 2 h 

Martor (M) 29±1.87 30±2.23 36±1.87 27±3.00 18±3.00 

Luteină 10 µM (L10) 44±1.00a 47±1.22a 53±1.22a 48±1.22a 43±1.22a 

C 200+E 400 µM (C200+E400) 46±1.00a 47±1.22a 53±1.22a 47±1.22a 43±1.22a 

C 200+E 400+Luteină 10 µM (C200+E400+L10) 40±2.23a 41±2.44a 45±2.23a 40±2.23a 34±1.00b 

*Diferenţele pe coloană dintre oricare variante urmate de cel puţin o literă comună sunt nesemnificative 

 

 Este posibil ca cei trei antioxidanţi adăugaţi împreună în concentraţiile amintite anterior 

să depăşească cantitatea optimă, devenind uşor toxici prin reacţii pro-oxidante pentru materialul 

seminal de vier. Chiar dacă rezultatele înregistrate pentru cele 2 variante, luteină 10 µM, 

respectiv C 200 µM + E 400 µM, nu prezintă diferenţe asigurate statistic, între ele există o 

diferenţă, aceea că luteina 10 µM are o dinamică uniformă şi independentă de factori precum 

rasa sau individul, ceea ce ne face să spunem că mediul pe bază de lactoză, gălbenuş de ou, 

glicerol şi Orvus es paste, suplimentat cu 10 µM luteină, pe care noi l-am preparat pentru prima 

dată la nivel mondial, reprezintă mediul universal cel mai potrivit pentru crioconservarea 

materialului seminal de vier, cu importanţă majoră în viitorul însămânţărilor artificiale la suine, 

atât în România, cât şi în străinătate. 

 

5.6. DETERMINAREA INTEGRITĂŢII FUNCŢIONALE A SPERMATOZOIZILOR DE 

VIER CRIOCONSERVAŢI 

5.6.1. Material şi metodă 

Materialul seminal a provenit de la aceiaşi 6 vieri descrişi şi prezentaţi fiecare în parte cu 

fotografie în subcapitolul 5.1.1. din teză. Recoltarea materialului spermatic, evaluarea imediat 

după recoltare a acestuia cu privire la volumul fracţiunii spermatice, concentraţia, determinarea 

mobilităţii, a procentului de aglutinare, a osmolarităţii, pH-ului, aspectelor morfologice,  

protocolul de crioconservare şi metoda de analiză statistică au fost aceleaşi ca şi cele de la 

subcapitolul 4.3.1. menţionate anterior în teză. Antioxidanţii folosiţi pe perioada cercetărilor au 

fost: acidul ascorbic (vitamina C), α-tocoferolul (vitamina E) varianta hidrosolubilă Trolox® şi 

luteina, procuraţi de la SIGMA Aldrich, Germania. Antioxidanţii au fost adăugaţi în mediul de 

crioconservare a spermei, imediat după diluţia cu LEYGO, la 5°C. Pentru determinarea 

integrităţii funcţionale a fost utilizat testul HOST (Hypo Osmotic Swelling Test). Acestui tip de 
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examinare au fost supuse doar variantele experimentale care au evidenţiat rezultate bune pentru 

testul mobilităţii spermatozoizilor după decongelare şi anume:  

 Martor (fără adaos) 

 C 200 µM, E 200 µM,  

 C 200+E 200 µM, C 200+E 400 µM,  

 Lut 5 µM, Lut 10 µM, Lut 20 µM, Lut 40 µM,  

 C 200+E 400+Lut 10 µM. 
 

5.6.2. Rezultate şi discuţii 

Rezultatele cercetărilor noastre privind răspunsul HOST al spermei de vier crioconservate 

evidenţiază efectul benefic al adaosului de antioxidanţi în mediul pe bază de lactoză şi gălbenuş 

de ou. În varianta martor, în care nu s-a folosit niciun antioxidant, s-a întâlnit numărul cel mai 

mic de celule spermatice cu răspuns HOST pozitiv, adică cu membrană integră şi funcţională, şi 

anume 14,67%. 

Tabelul 7.  

Procente de spermatozoizi crioconservaţi HOST pozitivi 

Varianta 
Rasa 

Media±SD 
Bazna Mangaliţa PIC 

Martor 14 a 15 a 15 a 14,67 ± 0,58 a,d 

C 200 17 a 16 a 21 a,b 18 ± 2,65 c,d,g 

E 200 18 a 16 a 23 a,b 19 ± 3,61 d,e 

C 200+E 200 25 a 17 a 29,5 a,b 23,83 ± 6,33 d,h 

C 200+E 400 28 a 19 a 35,5 b 27,5 ± 8,26 b,e,h 

L 5 17 a 18 a 18,5 a,c 17,83 ± 0,76 a,d,i 

L 10 27 a 21 a 34,5 b 27,5 ± 6,76 b,e,f,h 

L 20 25 a 15,5 a 26 a,b 22,17 ± 5,80 a,d,f,h 

L 40 23 a 14 a 26 a,b 21 ± 6,24 a,d,f,h 

C 200+E 400+L 10 28 a 18 a 34 b,c 26,67 ± 8,08 b,e,f,g,h,i 

*Diferenţele pe coloană dintre oricare variante urmate de cel puţin o literă comună sunt nesemnificative 

 

Variantele pentru care s-au înregistrat cele mai bune răspunsuri HOST, adică cei mai 

mulţi spermatozoizi funcţionali, sunt aceleaşi ca şi cele care au evidenţiat cele mai bune procente 

ale mobilităţii spermei după decongelare, fapt ce corelează aceste două teste. Aşadar, dacă între 

varianta amestecului de vitamina C 200 µM şi E 400 µM şi cea cu adaos de luteină în 

concentraţie 10 µM nu sunt diferenţe semnificative din prisma procentului de mobilitate, acelaşi 

lucru se poate spune şi în cazul testului hipoosmotic, unde ambele variante au obţinut un procent 

egal de 27,5% spermatozoizi HOST pozitivi, mult mai ridicat decât al martorului, 14,67%. 

Studiind şi factorul rasă, se poate spune că la congelarea clasică, procentul HOST este 

aproximativ acelaşi atât la hibrizii PIC cât şi la Bazna şi Mangaliţa. Însă efectul benefic al 

adaosului de antioxidanţi este evident mai pronunţat la PIC, urmând în ordine descrescătoare 

Bazna, apoi Mangaliţa. La vierii PIC îmbunătăţirile aduse de către cele mai bune variante faţă de 

martor au valori cu 20,5% mai mult în cazul amestecului C 200+E 400 µM şi 19,5% în cazul 

luteinei 10 µM, la Bazna cu 14%, respectiv 13%, iar la Mangaliţa cu 4%, respectiv 6%. O 

explicaţie a acestui fapt este că o rasă mai rustică, aşa cum este Mangaliţa, nu prezintă o 

sensibilitate la fel de mare ca şi rasele ameliorate sau hibrizii de carne, ca în cazul PIC. Corelând 

evaluarea mobilităţii cu evaluarea integrităţii membranare HOST, variantele optime sunt 

amestecul de vitamine C 200+E 400 µM şi adaosul de luteină în concentraţie 10 µM, care 

conduc la aceleaşi rezultate în ambele cazuri. Datorită rezultatelor semnificativ mai slabe 

obţinute pentru varianta amestecului C+E+luteină din punct de vedere al mobilităţii, aceasta nu 
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poate fi considerată o variantă optimă, deşi testul HOST nu arată diferenţe semnificative între 

aceasta şi celelalte două variante catalogate anterior. 

 

5.7. DETERMINAREA ANOMALIILOR MORFOLOGICE ALE SPERMATOZOIZILOR DE 

VIER CRIOCONSERVAŢI 

5.7.1. Material şi metodă  

Materialul seminal a provenit de la aceiaşi 6 vieri descrişi şi prezentaţi fiecare în parte cu 

fotografie în subcapitolul 5.1.1. din teză. Recoltarea materialului spermatic, evaluarea imediat 

după recoltare a acestuia cu privire la volumul fracţiunii spermatice, concentraţia, determinarea 

mobilităţii, a procentului de aglutinare, a osmolarităţii, pH-ului, aspectelor morfologice,  

protocolul de crioconservare şi metoda de analiză statistică au fost aceleaşi ca şi cele de la 

subcapitolul 4.3.1. menţionate anterior în teză. Antioxidanţii folosiţi pe perioada cercetărilor au 

fost: acidul ascorbic (vitamina C), α-tocoferolul (vitamina E) varianta hidrosolubilă Trolox® şi 

luteina, procuraţi de la SIGMA Aldrich, Germania. Pentru determinarea anomaliilor spermatice 

şi acrozomiale s-a apelat la metoda Hancock. Variantele studiate au fost aceleaşi ca şi în cazul 

determinării integrităţii funcţionale a spermatozoizilor prin HOST: 

 Martor (fără adaos) 

 C 200 µM, E 200 µM,  

 C 200+E 200 µM, C 200+E 400 µM,  

 Lut 5 µM, Lut 10 µM, Lut 20 µM, Lut 40 µM,  

 C 200+E 400+Lut 10 µM. 
 

 5.7.2. Rezultate şi discuţii 

În experimentele desfăşurate pentru a analiza sperma crioconservată din punct de vedere 

al aspectelor morfologice, variantele cu adaos de antioxidanţi în mediul pe bază de lactoză şi 

gălbenuş de ou aduc o îmbunătăţire şi la acest capitol. Ca rezultat se remarcă o creştere a 

procentului de mobilitate a spermatozoizilor decongelaţi, iar funcţionalitatea acestora este mult 

îmbunătăţită. Variantele experimentale cu valori optime sunt amestecul de vitamine C 200+E 

400 µM, cu procente ale anomaliilor acrozomale de 21,5% la Bazna şi 21% la Mangaliţa şi PIC, 

şi cea cu adaos de luteină 10 µM, cu valori de 21,25% la Bazna, 21,5% la Mangaliţa şi 14,25% la 

PIC, rezultate foarte bune în comparaţie cu martorul de 33% Bazna, 34% Mangaliţa şi 31% la 

PIC. Aşadar, influenţa cea mai mare se observă la hibrizii de carne, cu o diferenţă de 10%, 

respectiv 16,75% pentru variantele optime, urmaţi de Mangaliţa cu 13%, respectiv 12,5%, apoi 

de Bazna cu diferenţe de 11,5% şi 11,75%.  

Tabelul 8. 

 Rezultatele obţinute în urma aplicării testului Hancock la sperma crioconservată 

Total anomalii % Martor C 200 E 200 

C 200 

+ 

E 200 

C 200 

+ 

E 400 

L 5 L 10 L 20 L 40 

C 200+ 

E 400+ 

L 10 

Rasa Bazna 57 35 31,75 35 28,75 31,25 26,25 29,75 31,75 30,75 

Rasa Mangaliţa 43 33,5 31 35 32 36 27 31.75 32,75 31,5 

Hibrizii PIC 55 35 29,5 33 28 31,25 26,25 28,25 31,75 40,5 
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Tabelul 9. 

Variantele cu diferenţe statistice evidenţiate în urma aplicării testului Hancock la sperma 

crioconservată 

Varianta 
Gradul de semnificaţie 

Bazna Mangaliţa PIC 

Martor vs. C 200 *** ns * 

Martor vs. E 200 *** ns *** 

Martor vs. C 200+E 200 *** ns ** 

Martor vs. C 200+E 400 **** **** *** 

Martor vs. L 5 **** ns ** 

Martor vs. L 10 **** **** **** 

Martor vs. L 20 **** **** *** 

Martor vs. L 40 *** **** ** 

Martor vs. C 200+E 400+L 10 **** ns ns 

 

Deci, vorbind din nou de factorul rasă, se remarcă rusticitatea Mangaliţei, dar şi a Baznei 

şi totodată sensibilitatea materialului seminal provenit de la hibrizii de carne, mult amelioraţi. 

Corelând toate trei testele, cel al mobilităţii, cel al integrităţii membranare HOST şi cel al 

identificării procentului şi tipurilor de anomalii prezente, Hancock, rezultă că variantele pentru 

crioconservarea materialului seminal de vier rămân amestecarea şi adăugarea de acid ascorbic 

200 µM şi α-tocoferol Trolox 400 µM în mediul pe bază de lactoză şi gălbenuş de ou şi de 

asemenea adaosul de luteină 10 µM în acelaşi tip de mediu, deoarece conduc la obţinerea de 

rezultate optime, fără diferenţe semnificative între ele. Din cercetările efectuate se observă că 

antioxidanţii acţionează protectiv îndeosebi asupra uneia dintre categoriile de anomalii 

acrozomale şi anume acrozomul în detaşare, care apare cu cea mai mare frecvenţă la martor. 

Celelalte tipuri de anomalii ale celulelor spermatice nu vor fi discutate, deoarece ele nu ţin de 

procesul de crioconservare în sine, ci mai mult de spermatogeneză. Pentru exemplificare, vor fi 

prezentate mai jos imagini surprinse cu ajutorul unei camere digitale conectată la microscop. 

Aceste fotografii surprind spermatozoizi cu diferite anomalii acrozomale, incapabili de a efectua 

procesul de fecundare, deşi sunt mobili. 

 

5.8. DETERMINAREA INDICELUI DE FRAGMENTARE A ADN-ULUI 

SPERMATOZOIZILOR DE VIER CRIOCONSERVAŢI 

5.8.1. Material şi metodă 

Materialul seminal a provenit de la 2 vieri din rasa Bazna şi 2 vieri din rasa Mangaliţa, 

descrişi şi prezentaţi fiecare în parte cu fotografie în subcapitolul 5.1.1. din teză. Recoltarea 

materialului spermatic, evaluarea imediat după recoltare a acestuia cu privire la volumul 

fracţiunii spermatice, concentraţia, determinarea mobilităţii, a procentului de aglutinare, a 

osmolarităţii, pH-ului, aspectelor morfologice,  protocolul de crioconservare şi metoda de 

analiză statistică au fost aceleaşi ca şi cele de la subcapitolul 4.3.1. menţionate anterior în teză. 

Antioxidanţii folosiţi au fost: acidul ascorbic (vitamina C), α-tocoferolul (vitamina E) varianta 

hidrosolubilă Trolox® şi luteina, procuraţi de la SIGMA Aldrich, Germania. Determinarea 

indicelui de fragmentare a ADN-ului (DIF) s-a efectuat cu ajutorul unui kit de colorare Sperm-

Sus-Halomax® de la Halotech DNA (ChromaCell SL, Madrid, Spania) cu următorul conţinut: 25 

lame pretratate, 25 flacoane cu agaroză cu topire lentă, un flacon 200 ml soluţie de liză pe bază 

de β-mercaptoetanol, cu care se lucrează în hotă sau nişă, şi două flacoane cu coloranţi A şi B. 

Materiale necesare neincluse în kit au fost: microscop optic, frigider la 4°C, baie de apă la 37°C, 

mănuşi de latex, lamele, micropipete, recipient de plastic pentru incubări orizontale, apă distilată, 
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etanol 70%, 90% şi 100%. Datorită existenţei rezultatelor din studiile anterioare, mai ales ale 

celor obţinute în urma determinării anomaliilor spermatice prin metoda Hancock, care au 

concretizat deja variantele pozitive cu adaos de antioxidanţi în diluantul pentru congelare a 

spermei de vier, la realizarea studiului actual s-au urmărit doar aceste variante şi anume:  

- martorul (fără adaos de antioxidant) 

- Trolox (vitamina E) 200µM 

- amestecul de vitamine C 200+E 400 µM  

- luteină 10 µM 

 

5.8.2. Rezultate şi discuţii 

Kitul de colorare Sperm-Sus-Halomax, descris la material şi metodă, are ca fundament 

protocolul SCD (Sperm Chromatin Dispersion) ce se bazează pe răspunsul diferenţiat al 

nucleilor spermatozoizilor de vier, fragmentaţi sau nefragmentaţi, în momentul în care sunt 

supuşi unui tratament de deproteinizare. Extracţia proteinelor nucleare din spermatozoizii cu 

ADN fragmentat eliberează fragmentele de ADN, iar cromatina este dispersată de jur împrejur, 

formând un halou periferic colorat. Cu cât indicele de fragmentare al ADN-ului este mai mare 

(grad 2 sau 3), cu atât haloul este mai mare. Dacă nu există ADN fragmentat, haloul este mic sau 

inexistent. Un spermatozoid fără halou (grad de fragmentare 0 sau 1) este un spermatozoid cu 

ADN integru, nefragmentat, capabil de fertilizare. 
Tabelul 10. 

Valorile indicelui de fragmentare a ADN-ului spermatic, exprimate în procente 

Rasa 
Media±SD 

Martor E 200 C 200+E 400 L 10 

Bazna 20,25±1,75
a 

16,63±1,51
a,c 

14±1,85
b,c 

13,88±1,55
b,c 

Mangaliţa 20,37±3,62
a 

18,62±4,47
a,c 

14,12±3,22
b,c 

13,75±3,49
b,c 

*Diferenţele pe linie dintre oricare variante urmate de cel puţin o literă comună sunt nesemnificative 

 

Atât în cazul rasei Bazna, cât şi la Mangaliţa, variantele cu aport de antioxidanţi reduc 

frecvenţa apariţiei ADN-ului fragmentat în urma crioconservării şi decongelării materialului 

seminal de vier. Rezultate semnificativ mai bune faţă de martorul obţinut prin congelare clasică, 

fără adaos de antioxidanţi, pentru ambele rase, apar însă doar atunci când se adaugă un amestec 

de vitamine C 200+E 400 µM, sau când este adăugată luteină în concentraţie 10 µM, între aceste 

două variante nu există diferenţe statistice. Rezultatele prezentate, corelate cu cele obţinute 

anterior, demonstrează că antioxidanţii adăugaţi în diluantul de congelare a spermei de vier au o 

acţiune benefică nu doar asupra mobilităţii progresive, ci şi a integrităţii membranare, a 

frecvenţei apariţiei anomaliilor spermatice şi a indicelui de fragmentare a ADN-ului. 

 

5.9. CONCLUZII PARŢIALE 

 Concentraţia de 200 µM vitamina E, preparatul hidrosolubil Trolox, adăugată în mediul 

de crioconservare pe bază de lactoză a spermei asigură procente de mobilitate ridicată a 

spermatozoizilor independent de intervalul de analiză post congelare. 

 Acţiunea vitaminei E asupra mobilităţii spermatozoizilor crioconservaţi este  dependentă 

de rasă şi individ. Rasele Bazna şi Mangaliţa răspund mai intens la acţiunea vitaminei E prin 

creşterea procentului de spermatozoizi mobili după decongelare. 

 Durata de păstrare a mobilităţii spermatozoizilor crioconservaţi la valorile impuse de 

utilizarea spermei pentru inoculare este mai mare în cazul adaosului de vitamina E. La rasele 

Mangaliţa şi Bazna, procentele de mobilitate a spermatozoizilor sunt mai ridicate comparativ 

hibrizilor PIC, independent de momentul controlului.  
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 Concentraţia de 200 µM vitamina C adăugată în mediul de crioconservare pe bază de 

lactoză a spermei asigură procente de mobilitate ridicată a spermatozoizilor independent de 

intervalul de analiză post congelare. 

 Aportul de vitamina C are un efect benefic mai pregnant independent de rasă asupra 

spermatozoizilor cu mobilitate mai scăzută după decongelare. 

 Acidul ascorbic îmbunătăţeşte mobilitatea spermatozoizilor proveniţi de la vierii Bazna şi 

Mangaliţa comparativ celor recoltaţi de la vierii PIC.  

 Dinamica mobilităţii spermatozoizilor postcongelare prezintă un vârf la două ore după 

care se manifestă efectul vitaminei C prin prelungirea viabilităţii cu procente de interes pentru 

practica însămânţărilor artificiale.  

 Adaosul unui amestec de vitamine C 200 µM + E 400 µM în mediul de crioconservare, în 

cazul raselor Bazna şi Mangaliţa, influenţează pozitiv mobilitatea spermatozoizilor, însă la valori 

mai ridicate comparativ situaţiei când sunt utilizate separat cele două vitamine. 

 Concentraţia de 10 µM luteină în mediul de crioconservare a spermei de vier determină 

cele mai ridicate procente de mobilitate a spermatozoizilor crioconservaţi, la valori aproximativ 

egale cu cele ale amestecului de vitamine C 200 µM + E 400 µM. 

 Luteina este singurul antioxidant, dintre cei 3 studiaţi, cu aceeaşi influenţă pozitivă 

asupra materialului spermatic crioconservat, independent de rasă sau individ. 

 Luteina 10 µM potenţează efectul antioxidant a vitaminelor C şi E, determinând 
prelungirea duratei de utilizare a spermatozoizilor de vier după decongelare, independent de 

individ şi rasa de la care aceştia provin. 

 Membranele spermatozoizilor îşi păstrează integritatea în urma congelării la procente mai 

ridicate dacă s-a realizat suplimentarea mediului de congelare cu antioxidanţi.  

 Amestecul de vitamine C 200 µM + E 400 µM sau varianta luteină 10 µM adăugate 

separat în mediul de crioconservare a materialului seminal de vier provenit de la Bazna şi 

Mangaliţa conduce la obţinerea celor mai bune procente de spermatozoizi cu integritate 

membranară, fără ca diferenţele să fie asigurate statistic. 

 Anomaliile acrozomale au o frecvenţă mai scăzută, independent de rasă, dacă se face 

suplimentarea mediului de congelare cu antioxidanţi. 

 Variantele C 200 µM + E 400 µM şi luteină 10 µM asigură procentele cele mai mici de 

spermatozoizi cu anomalii morfologice după decongelare. 

 Amestecul de vitamine C 200 µM + E 400 µM sau varianta luteină 10 µM adăugate 

separat în mediul de crioconservare conduce la obţinerea celor mai mici procente de 

spermatozoizi cu ADN-ul fragmentat, fără diferenţe asigurate statistic, independent de rasă. 

 

CAPITOLUL VI 

CONCLUZII FINALE 

 

Rezultatele obţinute la finalul acestor experimente au generat următoarele concluzii 

finale: 

1. Comportamentul sexual al vierilor din rasele locale sau hibrizii de carne avuţi în studiu 

este criteriul definitoriu pentru reţinerea indivizilor în scopul antrenamentului în vederea 

recoltării materialului spermatic. 

2. Spre deosebire de vierii Bazna, cei din rasa Mangaliţa manifestă un comportament sexual 

capricios, fiind mai greu de lucrat cu ei, aşadar se recomandă tratarea lor cu mai multă atenţie şi 

răbdare. 
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3. Întocmirea spermogramei uzuale imediat după recoltarea materialului seminal este 

necesară deoarece reprezintă cel de-al doilea criteriu important pentru admiterea vierilor şi 

ejaculatelor la recoltare şi respectiv prelucrare în vederea crioconservării. 

4. Diluantul pentru stocare de scurtă durată preparat de noi nu are influenţă negativă asupra 

crioconservării materialului seminal provenit de la hibrizii PIC şi rasele Bazna şi Mangaliţa, dar 

este mai ieftin. 

5. Diluanţii LEY şi LEYGO dau rezultate superioare diluanţilor pe bază de fructoză în 

crioconservarea spermei de vier, independent de materialul biologic utilizat. 

6. Împaietarea în paiete de 0,25 ml sau 0,5 ml nu influenţează rezultatele crioconservării. 

7. Sigilarea paietelor cu dopuri de polivinil alcool este metoda preferată datorită rezultatelor 

bune privind păstrarea mobilităţii spermatozoizilor şi a numărului mai mare de paiete integre 

după decongelare, în raport cu metoda bilelor metalice. 

8. Acţiunea antioxidanţilor adăugaţi în mediul de crioconservare determină creşterea 

procentului de spermatozoizi mobili, protejează membranele, reduce anomaliile acrozomale şi 

morfologice, după decongelare. 

9. Durata de păstrare a calităţii spermatozoizilor crioconservaţi la valori impuse de utilizarea 

spermei pentru inoculare este mai mare în cazul adaosului de antioxidanţi. La rasele Mangaliţa şi 

Bazna, acest efect al antioxidanţilor este mai ridicat comparativ hibrizilor PIC, independent de 

momentul controlului. 
10. Acţiunea antioxidanţilor este mai pregnantă, independent de rasă, în cazul 

spermatozoizilor cu mobilitate scăzută după decongelare. 

11. Concentraţiile optime de antioxidanţi adăugate separat la mediul de congelare sunt de 200 

µM vitamina C, 200 µM vitamina E.  

12. Concentraţia de 10 µM luteină în mediul de crioconservare a spermei de vier duce la 

obţinerea celor mai bune rezultate, cu privire la mobilitate, integritatea membranară, a ADN-ului 

şi apariţia anomaliilor acrozomale. Totodată, luteina este singurul antioxidant, dintre cei 3 

studiaţi, a cărui influenţă este independentă de rasă sau individ şi este uniformă. 

13. Amestecul de vitamine în varianta C 200 µM + E 400 µM are acţiune complementară, 

rezultatele evaluărilor fiind caracteristice spermatozoizilor crioconservaţi care au capacitate 

fecundantă ridicată. 

14. Suplimentarea amestecului C 200 µM + E 400 µM cu 10 µM luteină  nu îmbunătăţeşte 

calitatea spermatozoizilor de vier crioconservaţi, comparativ variantei C 200 µM + E 400 µM, 

independent de rasă sau individ. 

15. Dinamica păstrării calităţii spermatozoizilor crioconservaţi, asigurată de antioxidanţi este 

mai mare la sperma provenită de la vierii Mangaliţa, urmaţi de Bazna şi PIC. 
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