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Introducere

Este cunoscut că  ecare organism în ontogeneză este supus acţiunii factorilor 
ecologici şi antropogeni, care provoacă starea de stres. Datorită stresreactivităţii o 
sistemă vie se adaptează la modi cările permanenete ale mediului ambiant – fapt, 
care permite a supravieţui în condiţii nefavorabile. În cazul în care organismul nu 
este în stare să se adapteze la acţiunea factorilor  stresogeni excesivi, are loc apariţia 
anumitor dereglări ale funcţiilor vitale şi ca consecinţă - dezvoltarea diferitor maladii. 
Disfuncţiile (neuro-endocrine, metabolice, imune, cardio-vasculare, etc.) în organism, 
ca rezultat al acţiunii condiţiilor stresogene, au fost descrise detaliat în mai multe 
publicaţii. Problema stresului rămâne actuală şi în domeniul zootehniei,  ind exprimată 
prin pagubele economice, de micşorarea intensivităţii reproducerii, scăderea tempoului 
de creştere ş. a. De aceea tehnologia reproducerii animalelor trebuie să asigure acele 
condiţii optimale care, considerabil, exclud apariţia situaţiilor stresogene [3, 4, 5, 6, 
7].

Deşi, până la iniţierea investigaţiilor noastre au fost deja publicate numeroase date 
referitor la in uenţa anumitor factori ai mediului ambiant asupra unor parametri ai 
gametogenezei [1, 2, 6, 7], totuşi n-au fost stabilite particularităţile in uenţei complexe 
a acestor factori, în dependenţă de natura, intensitatea şi durata acţiunii lor, ceea ce nu 
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ne permite de a ne forma o opinie justi cată despre modi cările morfofuncţionale ale 
gameţilor rezultaţi în cazul stresării animalelor, inclusiv şi a stresării termice. Stresarea 
materialului seminal prin diferite temperaturi a demonstrat modi cări esenţiale ale 
conţinutului aminoacizilor liberi, proces determinat de descompunerea proteinelor şi 
dereglarea permeabilităţii membranelor plasmatice ale spermatozoizilor. Cercetarea 
particularităţilor in uenţei factorilor stresogeni hipo- şi hipertermic asupra gameţilor 
este determinată nu numai de necesitatea de a evidenţia caracterul acţiunii lor asupra 
celui mai protejat sistem  ziologic al organismului – sistemul reproductiv, dar şi de a 
elabora unele procedee de prevenire a dereglărilor posibile. Modi carea conţinutului 
aminoacizilor liberi în spermă serveşte ca un indice al metabolismului plastic în plasmă 
şi gameţi, ce denotă predominarea proceselor anabolice sau catabolice în materialul 
studiat [1].

Variaţiile temperaturii mediului ambiant provoacă în structurile biochimice şi 
funcţiile sistemelor vii diferite dereglări. Majoritatea structurilor şi proceselor biochimice 
depind complet de legăturile chimice, care uşor pot   deteriorate atunci, când viteza 
reacţiilor metabolice este determinată de formarea şi deteriorarea legăturilor trainice, 
cum ar   legăturile covalente [2].

În literatură întâlnim cercetări unicale, realizate de acad. Teodor Furdui şi 
colaboratorii, referitor la in uenţa stresării şobolanilor cu diferite temperaturi asupra 
spectrului aminoacizilor liberi, unde se menţionează că la in uenţa factorului termic 
(+38°C) conţinutul aminoacizilor liberi scade în sânge,  cat, glanda tiroidă, timus şi 
suprarenale din contul aminoacizilor esenţiali, care sunt utilizaţi, probabil, la sinteza 
proteinelor. În cazul stresării şobolanilor cu temperatura scăzută (10°C) concentraţia 
majorităţii aminoacizilor creştea şi numai în unele cazuri scădea. [8].

Materiale şi metode

În experienţe s-a utilizat sperma taurină, colectată de la taurii de rasa Limousine 
şi Simental în vârstă de 3 ani. Sperma s-a recoltat prin metoda vaginei arti ciale. Ca 
material pentru cercetare au servit 68 ejaculate în eprubete de sticlă în cantitate de 
3ml. 

Pentru stresarea materialului seminal taurin în calitate de factor stresogen a fost 
selectată hipo- şi hipertermia. Stresarea hipotermică a spermatozoizilor s-a realizat prin 
răcirea materialului seminal până la temperatura de 25°C (prin adăugarea bucăţilor de 
gheaţă în baia de apă). Stresarea hipertermică a fost provocată prin majorarea bruscă a 
temperaturii de la 35 la 45°C, realizată prin introducerea vasului cu spermă în baia de 
apă. 

În experimentele privind in uenţarea temperaturii asupra stării funcţionale a 
celulelor reproductive s-au studiat consecinţele stresului de scurtă durată (timp de 1 
minut) şi de lungă durată (timp de 10 minute). Fiecărei grupe experimentale expuse 
acţiunii stresului îi corespundea o grupă-martor respectivă.

Probele martor au fost menţinute la temperatura de 35°C în condiţii identice.
Aprecierea spectrului de aminoacizi al spermei taurine s-a efectuat prin metoda 

cromatogra ei cu schimb de ioni [3] la aminoanalizatorul AAA-339, în laboratorul 
Sanodiagnosticare şi Sanopronosticare al Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie 
al A.Ş.M. 
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Principiul cromatogra ei cu schimb de ioni constă în separarea aminoacizilor 
analogi după proprietăţile sale în diferite fracţii în coloana cromatogra că. Analiza s-a 
efectuat în regim standard de determinare a aminoacizilor liberi cu utilizarea soluţiilor 
tampon cu litiu, pH-ul 2,90; 2,95; 3,20; 3,80 şi 5,00; cu viteza de scurgere de 12,0 ml/
oră.

La baza principiului calitativ de calcul al conţinutului de aminoacizi în lichidul 
studiat stă condiţia, că cantitatea unui aminoacid în probă este proporţională cu suprafaţa 
vîrfului pe cromatogramă. Calculul constă în aceea, că pe rând se analizează proba şi 
amestecul standart de aminooacizi cu acelaşi conţinut. Cantitatea dozată pe coloana 
ionică de aminoacizi în proba analizată se calculează după formula:

C
i(doz.)

=k · n ·S
i(prob.)

/S
i(st.) 

· M
i 
·10-6 (mg),

unde:
C

i(doz.) 
- concentraţia ionică a aminoacidului în volumul nodului dozat;

n – cantitatea aminoacidului dat în amestecul analizat;
S

i(prob.) – 
suprafaţa vîrfului aminoacidului în amestecul analizat;

S
i(st.)

 - suprafaţa vîrfului aminoacidului în amestecul standart;
k – coe cientul de corecţie, ce i-a în considerare modi carea sensibilităţii 

detectorului;
M

i
 – masa moleculară ionică a aminoacidului.

Rezultate şi discuţii

Dinamica spectrului de aminoacizi liberi în plasma spermei de taur la stresarea 
hipotermică (25°C)

Într-o serie de experienţe a fost cercetată dinamica spectrului aminoacizilor 
liberi (АL) în plasma spermei de taur la stresarea hipotermică (25°C). Determinarea 
spectrului АL în plasma spermei de taur a demonstrat că conţinutul sumar al 
aminoacizilor liberi (Σ АL) constituia 1138,1±84,1 μmol/100ml, unde cantitatea de 
bază o prezentau АL proteinogeni (1034,0±8,0 μmol/100ml), neesenţiali (876,3±13,7 
μmol/100ml) şi imunoactivi (708,7±14,3 μmol/100ml). În concentraţie mai mică erau 
prezenţi AL glicogeni – 283,9±10,2 μmol/100ml, esenţiali – 158,6±2,3 μmol/100ml, 
ce conţin sulf – 91,9±3,1 μmol/100ml şi cetogeni – 87,9±2,6 μmol/100ml. Dintre 
AL în plasma seminlă a taurului prevalau acidul glutamic (391,6±65,1 μmol/100ml) 
şi glutamina (136,6±5,3 μmol/100ml), pe când cantitatea altor AL era mai mică: 
alanina – 112,4±32,8 μmol/100ml, serina – 60,2±11,3 μmol/100ml, taurina – 53,9±5,6 
μmol/100ml, asparagina – 50,7±2,2 μmol/100ml şi tirozina – 20,1±5,5 μmol/100ml. 
Procentul Σ АL din suma indicilor metabolismului azotat (Σ IMA) constituia 5.2%, pe 
când a produşilor  nali ai metabolismului azotat (MA) – ureea – 94,7%; amoniacul – 
0,1%. 

A fost stabilit că la acţiunea factorilor extremali hipotermici (25°C) asupra plasmei 
seminale se modi cau esenţial indicii cantitativi ai poolului AL. Datele obţinute sunt 
prezentate în tabelul 1.

Datele tabelului 1 ne demonstrează că acţiunea, timp de 1 minut a temperaturii 
scăzute (25°C), provoca micşorarea Σ IMA de la 21923,1±222,3 până la 9394,2±151,1 
μmol/100ml şi majorarea Σ AL de la 1138,1±84,1 până la 1474,9±37,5 μmol/100ml. 
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În acelaşi timp, unul din produşii  nali ai MA se micşora – concentraţia amoniacului 
scădea de la 23,0±1,8 până la 20,0±0,4 μmol/100ml. Procentul Σ АL din Σ IMA 
constituia 15,7%, pe când a produşilor  nali ai MA: a ureei – 84,1%; amoniacului 
– 0,2%. Concentraţia grupelor funcţionale sporea astfel: AL cetogeni de 2,3 ori, 
esenţiali de 2 ori, proteinogeni şi glicogeni de 1,4 ori şi neesenţiali de 1,2 ori. Totodată, 
conţinutul unor AL se majora: al acidului γ-aminobutiric (de 7,2 ori), histidinei (de 
3,8 ori), lizinei (de 2,6 ori), serinei şi glutaminei (de 2,5 ori), tirozinei (de 2,1 ori), 
asparaginei şi leucinei (de 2 ori). Din AL esenţial diminua conţinutul ornitinei (de 2,7 
ori), citrulinei (de 2,5 ori), acidului α-aminobutiric (de 1,9 ori), acidului cisteinic (de 
1,7 ori) şi taurinei (de 1,6 ori).

Tabelul 1. Spectrul cantitativ şi calitativ al AL în plasma seminală a taurului la 
stresarea hipotermică (25°C).

AL şi derivaţii me-
tabolismului azotat 

(μmol/100ml) 

Variantele experienţei

Martor 
Stresarea timp de 

1 min
Stresarea timp de 

10 min

Acid cisteinic (s) 14,256±2,048 8,397±0,818 12,206±1,386

Taurină (s) 53,905±5,610 34,638±2,326* 69,913±7,478

Acid aspartic (g, n, i) 27,336±4,200 38,972±2,894 34,948±4,035

Treonină (g, i, e) 23,263±4,017 37,514±2,731* 30,000±5,066

Serină (g, n, i) 60,188±11,346 149,866±3,992* 74,566±9,781

Asparagină (i,n) 50,683±2,217 102,347±3,243* 172,457±17,889*

Acid glutamic (i, n) 391,607±65,047 194,993±3,990 312,690±39,189

Glutamină (n) 136,620±5,296 345,117±23,694* 425,601±65,010*

Prolină (n) 18,092±0,825 31,100±3,588* 39,435±4,339*

Glicină (g, n) 39,319±4,574 56,433±2,917* 73,037±8,970*

Alanină (g, n, i) 112,445±32,843 72,675±3,522 80,417±9,910

Citrulină 3,731±0,382 1,508±0,205* 1,530±0,225*

Acid α-aminobutiric 2,917±0,277 1,518±0,131* 1,282±0,148*

Valină (g, i, e) 21,328±4,447 40,580±0,898* 20,832±2,425

Cistină (s, n, i) 19,962±4,679 38,322±2,731* 19,391±2,797

Metionină (s) 3,784±0,204 2,965±0,289* 3,009±0,394

Izoleucină (c, e) 7,846±1,653 29,628±2,023* 15,067±2,447*

Leucină (c, i, e) 28,665±1,848 58,114±3,263* 32,701±4,152

Tirozină (c, n, i) 20,060±5,517 42,054±2,339* 16,190±2,796

Fenilalanină (c, i, e) 7,937±1,613 12,926±0,767* 11,026±2,708

Acid γ-aminobutiric (i) 1,874±0,109 13,494±1,458* 9,111±1,613*

Etanolamină 17,618±2,402 14,742±0,582 15,536±1,698

Ornitină 8,838±0,429 3,287±0,548* 3,851±0,429*

Lizină (c, e) 23,393±2,218 61,031±2,141* 26,383±3,896

Histidină (e) 11,182±2,176 42,732±1,822* 18,566±2,701

Arginină (e) 31,247±2,253 39,901±1,991* 26,327±3,270
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Tabelul 1. Continuare.

Uree 20762,043±581,073 7899,376±415,545* 22373,920±2397,699

Amoniac 22,979±1,809 20,009±0,432 25,229±3,517

Σ AL 1138,096±84,115 1474,854±37,452* 1546,072±102,376*

Σ IMA 21923,118±222,332 9394,239±151,143* 23945,221±834,531

Σ АL proteinogeni 1034,957±7,962 1397,270±3,530* 1432,643±9,739*

Σ АL neesenţiali 876,312±13,654 1071,879±5,291* 1248,732±16,472*

Σ АL esenţiali 158,645±2,270 325,391±1,769* 183,911±3,007*

Σ АL glicogeni 283,879±10,238 396,040±2,826* 313,800±6,698

Σ АL cetogeni 87,901±2,570 203,753±2,107* 101,367±3,200*

Σ АL ce conţin sulf 91,907±3,135 84,322±1,541 104,519±3,014*

Σ АL imunoactivi 708,686±14,323 688,763±2,829 754,412±10,301*

Notă:  Autenticitatea diferenţei *P<0,05.

O acţiune de lungă durată a temperaturii de 25°C (timp de 10 min) provoca 
creşterea în continuare a concentraţiei Σ AL de la 1138,1±84,1 până la 1546,1±102,4 
μmol/100ml. Procentul Σ АL din Σ IMA constituia 5,5%, pe când a produşilor  nali 
ai MA: a ureei – 93,4%; amoniacului – 0,1%. În acelaşi timp concentraţia grupelor 
funcţionale se mărea astfel: AL cetogeni de 1,5 ori, proteinogeni, neesenţiali şi ce conţin 
sulf de 1,4 ori, esenţiali de 1,2 ori şi imunoactivi 1,1 ori. Dintre AL evident îşi mărea 
concentraţia acidul γ-aminobutiric (de 4,9 ori), asparagina (de 3,4 ori), glutamina (de 
3,1 ori), prolina (de 2,2 ori), glicina şi izoleucina (de 1,9 ori). 

La stresarea hipotermică timp de 10 min s-a înregistrat şi diminuarea concentraţiei 
următorilor AL: al citrulinei (de 2,4 ori), al ornitinei şi al acidului α-aminobutiric (de 
2,3 ori).

Concentraţia Σ IMA la stresarea hipotermică timp de 1 minut, în comparaţie 
cu concentraţia acesteia la acţiunea temperaturii timp de 10 minute, se mărea de la 
9394,2±151,1 până la 23945,2±834,5 μmol/100ml, iar a Σ AL de la 1474,9±37,5 
până la 1546,1±102,4 μmol/100ml. În acelaşi timp, concentraţia majorităţii grupelor 
funcţionale se modi ca astfel: creşteau AL neesenţiali şi cei ce conţin sulf (de 1,2 
ori), imunoactivi şi proteinogeni (de 1,1 ori), iar AL cetogeni, esenţiali şi glicogeni se 
micşorau (respectiv de 2,0; 1,8; şi 1,3 ori). De asemenea în astfel de condiţii creştea 
evident concentraţia taurinei (cu 101,8%), asparaginei (cu 68,5%), acidului glutamic 
(60,4%), acidului cisteinic (cu 45,4%), glicinei (29,4%), prolinei (26,8%) şi glutaminei 
(cu 23,3%). În aceleaşi condiţii scădea concentraţia unor AL, mai simţitor a tirozinei 
(de 2,6 ori), lizinei şi histidinei (de 2,3 ori), cistinei, serinei şi izoleucinei (de 2 ori) şi 
valinei (de 1,9 ori). 

Analizând datele obţinute la acţiunea stresului hipotermic (25°C) asupra componenţei 
AL în plasma seminală a taurului în comparaţie cu proba martor, menţionăm că:

micşorarea temperaturii măreşte cantitativ poolul AL al plasmei seminale, faţă de 1) 
acest indice în control;
o majorare esenţială se observă în concentraţia acidulului γ-aminobutiric (de 4,9 2) 
ori), asparaginei (de 3,4 ori), glutaminei (de 3,1 ori), prolinei (de 2,2 ori), glicinei 
şi izoleucinei (de 1,9 ori);
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concentraţia unor aminoacizi în plasma seminală a taurului se micşora: a citrulinei 3) 
(de 2,4 ori), a acidului α-aminobutiric şi ornitinei (de 2,3 ori);
Aşadar, stresarea hipotermică a spermei de taur provoca sporirea conţinutului 

aminoacizilor liberi în plasma seminală.
Pe baza datelor obţinute şi prezentate în tabelul 1 putem concluziona că 

stresreactivitatea este caracteristică pentru prolină, glicină şi izoleucină, iar strestoleranţa 
– pentru lizină, leucină şi cistină.

Dinamica spectrului aminoacidic în plasma spermei de taur la stresarea 
hipertermică (45°C)

În a doua serie de experienţe s-a cercetat in uenţa stresării hipertermice (45°C) 
asupra dinamicii spectrului aminoacizilor în plasma seminală a taurului. Datele obţinute 
sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2. Spectrul cantitativ şi calitativ al AL în plasma seminală a taurului la 
stresarea hipertermică (45°C).

AL şi derivaţii metabolis-
mului azotat (μmol/100ml) 

Variantele experienţei

Martor
Stresarea timp de 

1 min
Stresarea timp de 

10 min

Acid cisteinic (s) 14,256±2,048 37,477±6,039* 35,267±3,437*

Taurină (s) 53,905±5,610 82,237±6,910* 145,479±9,769*

Acid aspartic (g, n, i) 27,336±4,200 125,071±15,858* 163,681±12,154*

Treonină (g, i, e) 23,263±4,017 70,587±10,585* 157,559±11,472*

Serină (g, n, i) 60,188±11,346 303,730±48,245* 629,437±16,767*

Asparagină (i,n) 50,683±2,217 199,308±22,708* 429,856±13,620*

Acid glutamic (i, n) 391,607±65,047 466,134±49,608 818,970±16,756*

Glutamină (n) 136,620±5,296 265,150±25,586* 1449,491±99,513*

Prolină (n) 18,092±0,825 40,807±5,791* 130,618±15,068*

Glicină (g, n) 39,319±4,574 151,127±14,395* 237,018±12,250*

Alanină (g, n, i) 112,445±32,843 103,171±11,105 305,236±14,791*

Citrulină 3,731±0,382 12,027±1,983* 6,333±0,862

Acid α-aminobutiric 2,917±0,277 11,695±1,130* 6,374±0,549

Valină (g, i, e) 21,328±4,447 85,632±10,309* 170,434±3,772*

Cistină (s, n, i) 19,962±4,679 24,387±2,227 160,953±11,468*

Metionină (s) 3,784±0,204 5,483±0,302* 12,451±1,213*

Izoleucină (c, e) 7,846±1,653 76,616±14,007* 124,439±8,496*

Leucină (c, i, e) 28,665±1,848 105,365±9,302* 244,078±13,703*

Tirozină (c, n, i) 20,060±5,517 75,948±13,062* 176,625±9,825*

Fenilalanină (c, i, e) 7,939±1,613 42,439±4,060* 54,291±3,222*

Acid γ-aminobutiric (i) 1,874±0,109 5,566±0,488* 56,675±6,122*

Etanolamină 17,618±2,402 35,658±1,868* 61,914±2,444*
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Tabelul 2. Continuare.

Ornitină 8,838±0,429 9,303±0,663 13,804±2,300

Lizină (c, e) 23,393±2,218 114,540±13,767* 256,332±8,994*

Histidină (e) 11,182±2,176 89,510±14,107* 179,475±7,653*

Arginină (e) 31,247±2,253 140,632±18,133* 167,583±8,363*

Uree 20762,043±581,073 16336,649±3587,558 33177,380±175,289*

Amoniac 22,979±1,809 190,677±27,299* 84,038±1,814*

Σ AL 1138,098±84,115 2667,905±160,619* 6194,373±157,292*

Σ IMA 21923,120±222,332 19195,231±1258,492 39455,791±634,798*

Σ АL proteinogeni 1034,959±7,962 2485,637±15,683* 5868,527±14,827*

Σ АL neesenţiali 876,312±13,654 1754,833±20,859* 4501,885±22,221*

Σ АL esenţiali 158,647±2,270 730,804±10,508* 1366,642±7,432*

Σ АL glicogeni 283,879±10,238 839,318±18,416* 1663,365±11,868*

Σ АL cetogeni 87,903±2,570 414,908±10,840* 855,765±8,848*

Σ АL ce conţin sulf 91,907±3,135 149,584±3,870* 354,150±6,472*

Σ АL imunoactivi 708,686±14,323 1383,586±19,015* 2892,801±11,880*

Notă:  Autenticitatea diferenţei *P<0,05.

Datele tabelului 2 demonstrează că acţiunea temperaturii ridicate (45°C), timp de 1 
minut, provoaca majorarea  Σ AL de la 1138,1±84,1 până la 2667,9±160,6 μmol/100ml. În 
acelaşi timp, unul din produşii  nali ai MA se majora evident: concentraţia amoniacului 
creştea de la 23,0±1,8 până la 190,7±27,3 μmol/100ml. Procentul Σ АL din Σ IMA 
constituia 14,0%, pe când a produşilor  nali ai MA: a ureei – 85,1%; amoniacului – 
1,0%.

Concentraţia grupelor funcţionale se mărea astfel: AL cetogeni - de 4,7 ori, esenţiali 
- de 4,6 ori, glicogeni - de 2,9 ori, proteinogeni de - 2,4 ori, neesenţiali şi imunoactivi 
-  de 2,0 ori şi celor ce conţin sulf - de 1,6 ori.

Din AL se majora concentraţia acidului γ-aminobutiric (de 7,2 ori), histidinei 
(de 3,8 ori), lizinei (de 2,6 ori), serinei şi glutaminei (de 2,5 ori), tirozinei (de 2,1 
ori), asparaginei şi leucinei (de 2 ori). Totodată, conţinutul unor AL esenţial diminua: 
conţinutul ornitinei (de 2,7 ori), citrulinei (de 2,5 ori), acidului α-aminobutiric (de 1,9 
ori), acidului cisteinic (de 1,7 ori) şi taurinei (de 1,6 ori).

O acţiune de lungă durată a temperaturii de 25°C (timp de 10 min) provoca creşterea 
concentraţiei Σ IMA de la 21923,1±222,3 până la 39455,8±634,8 μmol/100ml, Σ AL 
de la 1138,1±84,1 până la 6194,4±157,3 μmol/100ml. În acelaşi timp, produşii  nali 
ai MA se majorau în felul următor: concentraţia ureei creştea de la 20762,0±581,1 
până la 33177,4±175,3 μmol/100ml, iar a amoniacului de la 23,0±1,8 până la 84,0±1,8 
μmol/100ml. Procentul Σ АL din Σ IMA constituia 15,7%, pe când a produşilor  nali 
ai MA: a ureei – 84,1%; amoniacului – 0,2%.

În aceleaşi condiţii concentraţia grupelor funcţionale se mărea astfel: AL cetogeni 
de 9,7 ori, esenţiali de 8,6 ori, glicogeni de 5,9 ori, proteinogeni de 5,7 ori, neesenţiali 
de 5,1 ori, imunoactivi 4,1 ori şi a celor ce conţin sulf de 3,9 ori. 
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Dintre AL evident îşi mărea concentraţia acidul γ-aminobutiric (de 4,9 ori), 
asparagina (de 3,4 ori), glutamina (de 3,1 ori), prolina (de 2,2 ori), glicina şi izoleucina 
(de 1,9 ori). De asemenea la stresarea hipotermică timp de 10 min s-a înregistrat şi 
diminuarea concentraţiei următorilor AL: al citrulinei (de 2,4 ori), al ornitinei şi al 
acidului α-aminobutiric (de 2,3 ori).

Concentraţia Σ IMA la stresarea hipertermică timp de 1 minut, în comparaţie 
cu concentraţia acesteia la acţiunea temperaturii timp de 10 minute, se mărea de la 
19195,2±1258,5 până la 39455,8±634,8 μmol/100ml, iar Σ AL de la 2667,9±160,6 
până la 6194,4±157,3 μmol/100ml. 

În acelaş timp se mărea concentraţia majorităţii grupelor funcţionale – a AL 
neesenţiali (de 2,6 ori), ce conţin sulf şi proteinogeni (de 2,4 ori), imunoactivi şi 
cetogeni (de 2,1 ori), glicogeni (de 2,0 ori) şi esenţiali (de 1,9 ori).

 În astfel de condiţii creştea evident concentraţia taurinei, acidului glutamic, 
izoleucinei şi etanolaminei (de 0,6 ori), a serinei, asparaginei şi valinei (de 0,5 ori). Pe 
când concentraţia acidului α-aminobutiric scădea de 1,8 ori.

Analizând datele obţinute în experienţe, menţionăm că: 
stresul hipertermic, cu durata de 10 min, provoacă o creştere bruscă a 1) 

concentraţiei majorităţii AL în plasma seminală (în comparare cu proba martor);
cel mai evident creştea concentraţia acidului γ-aminobutiric (de 30,2 ori), 2) 

histidinei (de 16,0 ori), izoleucinei (de 15,9 ori), lizinei (de 11,0 ori), glutaminei (de 
10,6 ori), serinei (de 10,5 ori), tirozinei (de 8,8 ori), asparaginei (de 8,5 ori), leucinei 
(de 8,5 ori), valinei (de 8,0 ori), cistinei (de 8,0 ori), prolinei (de 7,2 ori), alaninei (de 
6,8 ori), glicinei şi acidului aspartic (de 6,0 ori);

neesenţial se schimba conţinutul citrulinei (cu 69,7%) şi ornitinei (cu 36%);3) 
stresul hipertermic timp de 10 min provoacă schimbări considerabile ale Σ AL 4) 

(de 5,4 ori).
Datele obţinute, privind modi cările indicilor Σ AL şi conţinutului produşilor  nali 

ai metabolismului aminoacidic sunt prezentate în  gura 1.
Datele prezentate în  gura 1 demonstrează că, stresul termic se caracterizează prin 

mărirea valorilor Σ AL în plasma spermei de taur. Cantitatea produşilor  nali ai MA 
creştea evident.

Dacă în proba martor procentul Σ AL din Σ IMA  a constituit 5,2%, apoi la 
temperatura de 25°C  constituia respectiv 15,7% şi 6,5% (la durata acţiunii de 1 minut 
şi 10 minute), iar la temperatura de 45°C procentul Σ AL din Σ IMA era respectiv 14% 
şi 15,7% . În ceea ce priveşte ureea, atunci procentul ei din Σ IMA în proba martor era 
de 94,7%, apoi la temperatura de 25°C procentul ureei a constituit respectiv 84,1% şi 
94,3% (la durata acţiunii de 1 minut şi 10 minute), iar la temperatura de 45°C procentul 
ureei din Σ IMA era respectiv 85,1% şi 84,1%. Privitor la procentul amoniacului din Σ 
IMA se urmăreşte avansarea lui cu o zecime de procent la acţiunea factorului hipotermic 
de scurtă durată (25°C timp de 1 minut) şi a celui hipertermic de lungă durată (la 45°C 
timp de 10 minute).

Din cele expuse mai sus reiese că acţiunea cea mai severă asupra spectrului AL şi  
Σ IMA o are temperatura de (45°C) timp de 10 minute. În astfel de condiţii s-a remarcat 
creşterea cotei Σ AL din Σ IMA, ceea ce ar putea   ca un indiciu al măririi vitezei 
proceselor catabolico-distructive în plasma spermei taurine. Deoarece s-a remarcat 
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micşorarea cotei ureei, care datorită complexului cu proprietăţi  zico-chimice amplasat 
în molecula sa, îndeplineşte funcţia de adaptogen, aceasta ne vorbeşte despre utilizarea 
masivă a ei în mecanismele de adaptare. De asemenea a avut loc mărirea de 2 ori a cotei 
amoniacului. În organism el este un produs foarte toxic şi de aceea cea mai mare parte 
a lui este transformată în  cat prin ciclul ornitinic într-un compus mai puţin toxic – 
ureea, iar în cazul nostru, mărirea concentraţiei lui, a putea   ca dovadă a inhibării sau 
epuizării mecanismelor compensatorii.

Figura 1. Unii indici ai metabolismului azotat în plasma seminală a taurului la 
acţiunea temperaturilor stresogene de 25°C şi 45°C (%).

S-au remarcat schimbări similare de mărire a concentraţiei următorilor AL în plasma 
seminală la temperatura de 25°C şi de 45°C timp de 10 min: a acidului γ-aminobutiric, 
asparaginei, glutaminei, prolinei glicinei şi izoleucine. De asemenea schimbări de 
micşorare a concentraţiei AL în plasma seminală taurinnă, la temperatura de 25°C şi de 
45°C, s-a înregistrat la citrulină, ornitină şi acidul α-aminobutiric.

 Caracteristică pentru acţiunea stresului hipo- şi hipertermic (cu durata de 10 min), 
comparativ cu proba martor, poate   considerată creşterea veridică a tuturor grupelor 
funcţionale ale AL.

Aşadar, stresarea hipertermică a spermei de taur la fel ca şi cea hipotermică duce la 
sporirea conţinutului majorităţii AL în plasma seminală.

Concluzii

Stresreactivitate înaltă prezintă AL din grupa celor neesenţiali şi imunoactivi, 1. 
atunci când AL ce conţin sulf sunt strestoleranţi.

Aminoacizii liberi ca – asparagina, glutamina, citrulina, acidul γ-aminobutiric şi 2. 
ornitina, se caracterizează printr-o stresreactivitate înaltă la hipostresare.

 La acţiunea factorului hipertermic au manifestat stresoreactivitate înaltă acidul 3. 
γ-aminobutiric, asparagina, glutamina,

La acţiunea atât a hipostresării cât şi a hiperstresării timp de 10 minute au 4. 
manifestat stresotoleranţă citrulina, acidul α-aminobutiric şi ornitina. 
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Stresreactivitatea înaltă la acţiunea factorului stresogen hipo- şi hipertermic au 5. 
manifestat acidul γ-aminobutiric, asparagina, glutamina, prolina, glicina, izoleucina.

Stresarea atât hipotermică de lungă durată, cât şi hipertermică de lungă durată 6. 
a plasmei spermei taurine, în comparaţie cu stresarea de scurtă durată, condiţionează 
creşterea concentraţiei tuturor grupelor funcţionale ale AL.

Sperma taurină manifestă o stresreactivitate mai înaltă la acţiunea factorului 7. 
stresogen hipertermic în comparaţie cu cel hipotermic.
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