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Abstract.Using the mrthods of microscopy fazocontrasta it has been established the 

influence of the cryobiologic on the gametopatologic semen of bull and rooster. It has been 
proved that the diluting level is an important moment that facilitates the increase of the 

number of patologics gametes. Also, it has been demonstrated that the patologics gametes 

depend on seasons. 
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ÎNTRODUCERE 

În rezolvarea problemelor fiziologiei reproducerii animalelor o importanţă deosebită 
o are studierea formelor patologice ale spermatozoizilor, legate de dereglările structurilor 

morfologice ale lor. În nenumăratele cercetări, realizate atât la noi în ţară cât şi peste 

hotare, a fost determinat, că spermatozoizii în reţeaua seminiferă suferă schimbări esenţiale 

posttesticulare, după ce ei capătă o valoare funcţională deplină [1, 2]. Astfel  gameţii cu 
integritate funcţională pot fi supuşi crioconservării [8]. Dar acest proces tehnologic poate 

provoca apariţia gameţilor cu o morfologie modificată. În particular, indicii morfologici ai 

materialului seminal pot servi ca criteriu esenţial al stării funcţionale a lor. 
Asupra indicilor cantitativi şi calitativi ai spermei influenţează şi factorul anotimpului 

[6]. Prin urmare, în rezultatul unor cercetări [9] a fost stabilit, că calitatea spermei taurilor, în 

perioada toamnă–iarnă, este mai înaltă în comparaţie cu cea de primăvară–vară. Reieşind din 
aceste date se propune de a folosi intens reproducătorii anume în această  perioadă de vreme. 

Conform cercetărilor  cei mai buni indici ai calităţii spermei în perioada toamnă–iarnă este 

caracteristică pentru taurii cu vârsta de 8-9 ani [9], pe când cu vârsta  de 3-4 ani – în perioada 

primăvară–vară. O influenţă favorabilă a perioadei toamnă–iarnă asupra morfologiei spermei şi 
spermoproducerii a fost înregistrată la berbeci, vieri şi ţapi. 

Cauza influenţei pozitive poate fi micşorarea duratei luminii zilei. Totodată se 

întâlnesc date despre lipsa influenţei esenţiale a sezonului anului asupra indicilor cantitativi 
şi calitativi ai spermei taurilor şi ţapilor [3]. Indicii stării morfologice a acrosomului 

spermatozoizilor taurilor – volumului, concentraţiei celulelor sexuale mobile, stării 

morfologice, conţinutului fructozei, proteinei, activităţii aspartattransferazei în plasma 

armăsarilor au o valoare mai mare în perioada iarnă–primăvară [4]. Aşadar, sezonul anului 
fără îndoială exercită o influenţă asupra producerii spermei şi indiciilor morfologici  ai 

spermatozoizilor, însă diferite grupuri de vârstă, rase şi specii de animale nu reacţionează 

identic la factorul menţionat.  

MATERIAL ŞI METODĂ  

Cercetările experimentale au fost îndeplinite în Laboratorul sanocreatologia siste-

mului reproductiv şi criobiologie „V.Nauc”  şi  Laboratorul diagnosticare şi sanopronos-
ticare a dereglărilor funcţionale ale Institutului de fiziologie şi sanocreatologie al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, precum şi în condiţiile de producere.  

Ca obiect de cercetare au servit gameţii de taur şi de cocoş.  
Crioconservarea spermei de taur şi cocoş s- a realizat conform schemei clasice de 

conservare în formă de pastile la temperatura azotului lichifiat cu unele modificări 

specifice pentru sperma respectivă. Prezenţa formelor patologice  de gameţi în spermă 
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denotă despre scăderea activităţii funcţionale a lor şi determină importanţa practică a 

acestui indice. Această valoare poate fi apreciată cu ajutorul microscopului luminiscent. 

Pentru studierea numărului de forme patologice a gameţilor este nevoie de o mărime de 
400-600 ori. Pentru calcularea procentului de gameţi anormali pe un frotiu se numără 300-

500 celule în acelaşi număr şi formele patologice. 

Această procedură se repetă de 8 ori, iar apoi se calculează valoarea medie. 
Procentul formelor anormale a fost  determinat după formula: 

N

n
x

100⋅
= , unde 

n – cantitatea de formare patologice de gameţi; 
N – numărul total de gameţi constanţi. 
 

Claritatea viziunii a fost obţinută prin folosirea coloranţilor sau a invertorului 

special, după caz, care intră în complexul microscopului (adaptorului fazocontrast, 

condensorul cu câmp întunecat). 

Formele anormale ale gameţilor au fost determinate conform metodei descrise [2]. 
Materialul cifrologic a fost statistic prelucrat conform [7]. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII  
Rezultatele experienţelor efectuate în scopul studierii stării morfofuncţionale a 

spermei la acţiunea stresului tehnologic sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 

Cantitatea de spermatozoizi patologici în sperma de cocoş supuşi stresului tehnologic  
(n = 1200) 

 

Starea spermatozoizilor Etapa 

tehnologică patologici fiziologici normali 

Procentul gameţilor  

patologici 

Sperma nativă 52 248 17,3 ±  2,18 

Sperma diluată 56 244 18,7 ±  2,25 

Sperma nativă 57 243 19,0 ±  2,26 

Sperma congelată–decongelată 72 228 24,0  ± 2,27* 

*Statistic sunt veridice schimbările criogenice. 

Datele tabelului 1 arată, că în sperma nativă de cocoş a fost constatată prezenţa 
celulelor patologice  în cantitate de 17,3 ± 2,18%. Evident, că procesul congelării 

condiţionează sporirea treptată a indicelui testat la toate etapele tehnologice de la 18,7 ± 

2,25 până la 24,0  ± 2,27%. Aceste schimbări statistic sunt veridice numai la etapa 

decongelării. Cauza acestor schimbări pot fi consecinţele acţiunii stresului termic şi a 
factorului osmotic la etapa menţionată [5]. 

Totodată, gametopatiilor identificate au fost clasificte în trei categorii. În grupa I au 

fost incluse patologiile în regiunea capului, către a II – patologiile în regiunea cozii şi către 
a III erau incluse patologiile condiţionate de procese tehnologice. Datele tabelului 1 arată, 

că cantitatea anomaliilor de categoria I atingea 8,0 ± 1,57%, celei de a II – 8,7 ± 1,22%. În 

rezultatul congelării cantitatea patologiilor de categoria I s-a micşorat cu 4,3%, celei de a II 
– s-a mărit cu 12,7%. Procesul tehnologic condiţionează apariţia gametopatiilor de 

categoria III în 8,5  ± 1,59% cazuri.  

Aşadar, chiar şi în sperma nativă s-a înregistrat prezenţa spermatozoizilor patologici, 

unde au prevalat gametopatologiile de categoria II şi erau într – un număr relativ mai mare. 
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Tabelul 2 

Conţinutul gameţilor patologici în sperma de cocoş în procesul crioconservării (n = 1800) 
 

Forme patologice Procent de gameţi Categoria 

patologiilor 

Sperma nativă 

Gameţi evidenţiaţi 100  

Gameţi normali 83,4  ± 1,92  

Gameţi patologici 16,6  ± 1,92  

Microspermatozoizi 3,7   ± 1,09 I 

Gameţi cu picătură protoplasmatică 3,3   ± 0,65 II 

Gameţi cu cozi încolăcite 2,7   ± 0,93 II 

Macrospermatozoizi 1,7   ± 0,74 I 

Cozi 2,7   ± 0,48 II 

Capuri 2,7   ± 0,93 I 

Anomaliide cat. I, total 8,0   ± 1,57 I 

Anomaliide cat. II, total 8,7   ± 1,22 II 

Sperma decongelată 

Gameţi evidenţiaţi 100  

Gameţi normali 75,0  ± 2,35  

Gameţi patologici 25,1  ± 2,35*  

Microspermatozoizi 1,0  ± 0,57 I 

Gameţi cu picătură protoplasmatică 3,0  ± 1,94 II 

Gameţi cu cozi încolăcite 8,7  ± 1,63* II 

Macrospermatozoizi 1,0  ± 0,57 I 

Cozi  9,7  ± 1,7* II 

Capuri 1,7  ± 0,75 I 

Anomaliide cat. I, total 3,7  ± 1,09 I 

Anomaliide cat. II, total 21,4  ± 2,35* II 

Anomaliide cat. III, total 8,5  ± 1,59 III 
*Statistic sunt veridice schimbările criogenice. 
 

Cercetări similare au fost efectuate şi cu sperma taurilor–reproducători, unde s-a 

urmărit studierea influenţei procesului tehnologic de crioconservare asupra stării morfo-

funcţionale a materialului seminal. Rezultatele experienţelor efectuate sunt prezentate în 
tabelul 3. 

Tabelul 3 

Conţinutul de spermatozoizi patologici în sperma de taur la etapele crioconservării  
(n = 1200) 

 

Starea spermatozoizilor Etapa 

tehnologică patologici fiziolşogici normali 

Procente de  

gameţi patologici 

Sperma nativă 28 272 9,3 ± 1,78 

Sperma diluată 46 254           15,3 ± 2,08*  

Sperma nativă 52 248 17,3 ± 2,18* 

Sperma congelată –decongelată 53 247  17,7 ± 2,20* 
*Diferenţele sunt statistic autentice în comparaţie cu sperma nativă. 

 

După cum reese din tabelul 3, chiar şi în sperma nativă a taurilor s-a observat 

prezenţa celulelor patologice în cantitate de 9,3 ± 1,68%. În comparaţie cu sperma nativă 
cantitatea de gametopatologii în sperma congelată–decongelată era de două ori mai mare. 

Procesul de congelare condiţionează majorarea treptată a indicilor cercetaţi la toate 

etapele ei (de la 15,3 ± 2,08 până la 17,7 ± 2,20%). Este necesar de subliniat că schimbări 
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mai exprimate (de la 9,3 ± 1,68 până la 15,3 ± 2,08%) au fost observate la etapa diluării 

materialului seminal.  

În ramura vităritului, în fiecare an, din cauza acţiunii factorilor stresogeni se rebutează o 
mare cantitate de indivizi de o productivitate înaltă, ceea ce duce la pierderi considerabile a 

producţiei  animaliere şi a tineretului bovin. Toate acestea necesită cercetări ştiinţifice asupra 

influenţei factorilor externi ai mediului asupra indiciilor calitativi ai materialului seminal al 
reproducătorilor în scopul intensificării reproducerii animalelor. 

Anotimpurile anului influenţează esenţial asupra organismului animalier, în 

particular, asupra capacităţii de reproducere a lor. De aceea o importanţă deosebită revine 

evidenţei cauzelor, care dezvoltă acest fenomen. Ultima va da posibilitate de a organiza 
reproducerea planificată pe parcursul întregului an. 

Reieşind din cele expuse, a fost cercetată starea morfologică a spermatozoizilor decon-

gelaţi ai taurilor–reproducători. Rezultatele obţinute în experienţe sunt prezentate în tabelul 4. 
Tabelul 4 

Conţinutul gametopatiilor în sperma congelată în diferite luni ale anului   
      

   Denumirea lunii Cantitatea spermatozoizilor studiaţi Patologici Normali 

Ianuarie 78500 12673 65827 

Februarie 118679 18776 99903 

Martie 60500 8369 52131 

Aprilie 62500 8850 53650 

Mai 39500 5736 33764 

Iunie 94000 12625 81375 

Iulie 48000 6107 41893 

August 83000 11121 71879 

Septembrie 47500 5763 41737 

Octombrie 86500 11007 75493 

Noiembrie 102812 15623 87195 

Decembrie 96042 12974 83068 

În  total 917539 12924 787915 

 
Din datele tabelului observăm, că din 917539 de spermatozoizi studiaţi 789915 nu au 

devieri în structura sa, în timp ce mai mult de 14 % din cantitatea de celule studiate (sau 

129324) de spermatozoizi au diferite patologii. 
Stresurile, care se dezvoltă la acţiunea factorilor ecologici sunt unii din cei mai 

principali, ce au o influenţă esenţială asupra organismului reproducătorilor. Este cunoscut 

că, pe parcursul anului, se schimbă condiţiile termice, de lumină şi altele, care pot dezvolta 

reacţia de stres la animale şi, la rândul său, duc la scăderea capacităţilor productive şi 
reproductive. În acest scop a fost studiată posibilitatea apariţiei  gametopatologiilor în 

sperma decongelată a taurilor–reproducători în diverse luni ale anului. Rezultatele acestor 

cercetări sunt prezentate în tabelul 5. 
Din datele tabelului observăm, că în 1827 ejeculate cercetate pe parcursul anului la 

04,01,14 ± % de spermatozoizi s-au observat diferite patologii. Mai mult  ca atât, conţinutul 

maximal de celule atipice atinge 37,8 % în luna februarie şi minimal – 1,4 %, în luna decembrie. 
Dacă vom analiza indiciile cercetat pe parcursul lunilor anului, atunci valoarea cea 

mai minimală era egală cu  15,02,12 ± % (luna septembrie). Cantitatea mai mare de 

gemetopatologii a fost observată în ianuarie, când procentul de celule lezate era egal cu 

13,09,15 ± % (valoarea maximală – 29,0 %, iar minimală – 7,2 %). Marcăm, că în iunie, 

iulie, august, septembrie, octombrie şi decembrie cantitatea de celule morfologic anormale 
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este mai scăzută în comparaţie cu valoarea medie în lună. În celelalte luni cantitatea de 

gemetopatologii în ejeculat sporea. 

  Tabelul 5        
Cantitatea de gametopatologii în dinamică în sperma de tauri pe parcursul anului  

(n = 1827) 
 

Cantitatea gameţilor patologici, %  

Denumirea lunii 
Ejaculate 
studiate mM ±  

Devierea 
maximală 

Devierea 
minimală 

Ianuarie 157 13,09,15 ± * 29,0 7,2 

Februarie 233 11,08,15 ± * 37,8 2,6 

Martie 121 14,01,14 ±  28,0 2,8 

Aprilie 125 14,01,14 ±  22,0 7,2 

Mai 79 17,01,14 ±  19,8 7,2 

Iunie 188 11,03,13 ± * 22,0 4,4 

Iulie 96 15,01,13 ± * 19,0 2,8 

August 166 11,04,13 ± * 22,0 4,6 

Septembrie 95 15,02,12 ± * 22,0 3,2 

Octombrie 173 11,09,12 ± * 19,4 4,2 

Noiembrie 203 11,02,15 ± * 23,0 6,4 

Decembrie 191 11,03,13 ± * 31,0 1,4 

În  total / media 1827 14,1 ± 0,04* 37,8 1,4 

* Diferenţa este statistic veridică în comparaţie cu media pe luni. 

 

Este natural, că condiţiile ecologice mai brusc schimbătoare, în diverse sezoane ale 
anului, pot duce la modificări exprimate în structura gameţilor. În legătură cu aceasta a fost 

studiată influenţa sezonului anului asupra conţinutului spermatozoizilor patologici la taurii-

reproducători. Datele obţinute sunt prezentate în tabelul 6. 
 

Tabelul 6        

Cantitatea de gametopatologii în dinamică în sperma de tauri pe parcursul anului  

(n = 1827) 
 

Cantitatea gameţilor, % 
Anotimpul 

Numărul 

ejaculatelor 

analizate 

Cantitatea gameţilor 

evidenţiaţi Normali Patologici 

Iarna 581 293221 2,00,85 ± * 07,02,15 ± * 

Primăvara 325 162500 09,08,85 ±  09,02,14 ± * 

Vara 450 225000 07,03,86 ± * 07,07,13 ± * 

Toamna 471 236818 07,06,86 ± * 07,04,13 ± * 

Total pe an / media pe sezon 1827 917539 85,9 ± 0,04 14,1± 0,04 

* Diferenţa este statistic veridică în comparaţie cu media pe an. 

 

Din tabelul 6 reiese că cantitatea de spermatozoizi atipici, în dependenţă de sezonul 

anului, variază în limitele 07,04,13 ± % şi 07,02,15 ± %. Cantitatea  minimală a celulelor 
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patologice a fost observată în perioada de vară–toamnă, în timp ce iarna şi primăvara 

conţinutul lor creşte. 

Din cele expuse se poate concluziona, că cele mai favorabile sezoane în ceea ce priveşte 
conţinutul spermatozoizilor morfologic intacţi decongelaţi la taur sunt vara şi toamna. 

CONCLUZII 

1. În procesul realizării tehnologiei de crioconservare nivelul gametopatiilor succesiv 
sporeşte. 

2. Cea mai vulnerabilă etapă în crioconservarea materialului seminal este  etapa de 

congelare–decongelare. 

3. A doua jumătate a anului este mai favorabilă pentru crioconservarea spermei de taur.  
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Abstract.Based on a big number of experiments it vas demonstrated that the 
animals’ cryoconservation of the semen is a biotechnological method that increases the 

breeding’s efficacy. 

Key word: cryoconservation, bulls, semen. 

ВВЕДЕНИЕ 
К биотехнологическим методам использующихся в практике воспроизводства 

животных следует отнести глубокое замораживание и длительное хранение 

репродуктивных клеток, стимуляцию половых рефлексов и их синхронизацию, 
регулирование времени плодоношения и др. В последнее время особое значение 

придаётся трансплантации эмбрионов, как эффективного метода биотехнологии 

ускоренного размножения высокоценных производителей [2]. 

Воспроизведение животных представляет собой сложный биологический 
процесс, результативность которого зависит от многих факторов. Среди этих 

факторов особое значение приобретает качество биологического продукта, 
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