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Rezumat

Actualitatea studierii stării morfofuncţionale a sistemului reproductiv şi spermatogenezei
este determinată de faptul diminuării inopinate a spermogramei. Rezultatele obţinute au
stabilit deteriorarea structurilor celulare la diverse etape tehnologice ale crioconservării
spermei. S-a determinat gradul de variaţie a rezistenţei spermatozoizilor de cocoş la
acţiunea factorilor ﬁzico-chimici, necesari manipulării spermei.
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Introducere
Conform datelor literaturii contemporane celulele sexuale şi structurile competitive
ale lor, activitatea funcţională a spermatozoizilor, precum şi a sistemului reproductiv,
se aﬂă sub inﬂuenţa majoră a factorilor interni şi ambientali [17, 24]. În rezultatul
acestei inﬂuenţe scad indicii morfologici şi funcţionali ai materialului seminal, iar
gametopatiile cresc.
Actualitatea studierii stării morfo-funcţionale a sistemului reproductiv şi
spermatogenegei este determinată şi de faptul diminuării inopinate a spermogramei.
Acesta, conform relatărilor academicianului T. Furdui [37, 38], denotă despre
fenomenul degradării biologice a organismului în general, şi nu în ultimul rînd, al
sistemului reproductiv.
Astfel de degradări rămîn neclariﬁcate deﬁnitiv şi pot ﬁ determinate de o diversitate
de factori, care separat sau în combinaţii, inﬂuenţează negativ spermatogeneza nu
numai la intensitate excesivă, dar şi la expoziţia de lungă durată a lor [39]. În acelaşi
timp, nu este deﬁnitiv cercetat gradul de inﬂuenţă a diferitor factori naturali şi artiﬁciali
asupra statusului morfo-funcţional al organelor vitale. Factorii inﬂuenţează nedirijat,
stihiinic starea organismului şi, în rezultat, nu se asigură un nivel corespunzător
pentru garantarea realizării potenţialului genetic al organismului în ansamblu
[40] şi, în particular, pentru menţinerea adecvată a proprietăţilor fecundative ale
materialului spermatic.
Pentru aprecierea calităţii spermei se folosesc indicii principali: conţinutul
spermatozoizilor în ejaculat, starea morfologică a spermatozoizilor, concentraţia
şi mobilitatea lor, rezistenţa şi pH-ul materialului seminal etc. Indicii enumeraţi
determină adecvat starea spermei, dar nu includ integritatea structurală a genomului
spermatic [34].
În calitate de unitate biologică, capabilă de a demonstra proprietăţi vitale, cu
integritate structurală a genomului este spermatozoidul. Vivacitatea lui, în mare
măsură, este determinată de structura, proprietăţile ﬁzico-chimice şi starea funcţională a
membranelor biologice. Majoritatea celulelor posedă structură membranară dezvoltată.
Această structură include membrana plasmatică şi un set destul de complicat al
membranelor intracelulare [27].
Modiﬁcările compensatoare în spermatozoizi sunt direcţionate asupra menţinerii
structurii lichido-cristalice a lipidelor şi a bistratului lipidic, proprietăţilor bariere şi
permeabilităţii membranelor [25, 29]. Stereotipicitatea reacţiilor biochimice adaptive,
la nivel structural, este, probabil, una din posibilităţile principale ale evoluţiei obiectelor
vii, care determină lipsa modiﬁcărilor calitative ale reacţiilor bioobiectului la inﬂuenţa
factorilor externi, inclusiv a factorilor principali, care provoacă degradarea precoce a
organismului integru [3, 5].
Volumul şi caracterul interconexiunii dintre indicii coordonaţi pot ﬁ diferiţi,
nu numai în dependenţă de natura şi intensitatea factorului extern, dar şi de starea
ﬁzico-chimică iniţială a sistemelor biologice [21]. Aceasta determină diferenţierea
cantitativă şi calitativă, care se observă nu numai la diferite etape ale congelării, dar şi
în dependenţă de iniţierea inﬂuenţei factorului termoosmotic [1, 23].
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În contextul celor expuse, în prezentele cercetări atenţia principală a fost direcţionată
spre studierea membranelor plasmatice, component al ﬁecărui spermatozoid şi, în
primul rînd, a sistemului acrosomal al lui, precum şi dereglărilor morfologice, termo- şi
osmorezistenţei spermiilor, inﬂuenţei pH-lui asupra indicilor funcţionali ai spermei şi
modiﬁcărilor componenţei chimice a membranelor plasmatice ale gameţilor de cocoş.
Materiale şi metode
Cercetările experimentale au fost realizate în Institutul de Fiziologie şi
Sanocreatologie al AŞM. Obiectul de cercetare a fost sperma, recoltată prin metode,
general acceptate.
Crioconservarea spermei s-a realizat conform schemelor clasice de conservare în
formă de pastile la temperatura azotului licheﬁat cu unele modiﬁcări speciﬁce pentru
varietăţile de spermă.
Schimbările morfologice ale aparatului acrozomal al gameţilor au fost studiate
cu folosirea microscopiei luminiscente, utilizînd microscopul MBI-11 şi adaptorul
fazocontrast FК-4. Pentru determinarea spermatozoizilor cu acrozomele integre şi
deteriorate au fost folosite mediile, regimurile şi tehnologia, general acceptată, pentru
crioconservarea spermei studiate.
Microscopia a fost realizată sub imersie la mărirea de 1500 ori. Studierea schimbărilor
morfologice ale acrozomului a fost efectuată după ﬁxarea spermatozoizilor prin diluarea
spermei în soluţie de 1% de ﬂuorură de sodiu. Această ﬁxare permite de a obţine o
deplină imobilizare a spermatozoizilor în condiţiile păstrării integrităţii structurilor lor
submicroscopice.
Starea morfologică a acrozomului spermiilor a fost studiată în dependenţă de
regimul de decongelare al spermei.
În ﬁecare mostră au fost analizate, cel puţin, cîte 300 de spermatozoizi pentru
ﬁecare variantă experimentală şi, în dependenţă de starea morfologică a acrozomului
celulele au fost repartizate în două categorii:
1) Spermatozoizii cu acrozomul integru, la care marginea apicală este integră şi se
supune vizualizării clare;
2) Spermatozoizii cu acrozomul deteriorat, la care integritatea structurală este
granulată, tumeﬁată, deformată s-au lipsa totală a acrozomului.
Determinarea numărului spermatozoizilor cu membrane integre şi deteriorate s-a
realizat conform metodei Halangk, Bohnensak [9], modiﬁcată pentru analiza spermei
de cocoş la ﬂuorimetru [36].
Estimarea formelor patologice în spermă constă în determinarea numărului de
spermatozoizi cu aspect anormal în rezultatul examenului morfologic al lor. Valoarea
acestui indice a fost studiată prin metoda microscopiei luminiscente. Pentru determinarea
procentului de forme patologice ale spermatozoizilor s-a utilizat microscopul (x400600 mărire). Pentru calcularea formelor anormale, pe un frotiu, au fost analizate, cel
puţin, cîte 300-500 de spermatozoizi. Această procedură a fost repetată de opt ori, după
ce s-a calculat valoarea medie. Procentul formelor patologice a fost determinat după
formula:
, unde
n – numărul spermatozoizilor patologici; N – numărul total de gameţi constanţi.
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Claritatea viziunii a fost obţinută prin folosirea coloranţilor sau a invertorului
special, după caz, care este componentă a complexului microscopului (adaptorului
fazocontrast, condensorul cu cîmp întunecat).
Formele anormale ale spermatozoizilor au fost determinate conform metodei
descrise [18]. Pe baza raportului spermiilor normali şi anormali s-a calculat indexul-B
teratologic al spermei (B).
Determinarea rezistenţei spermatozoizilor la şocul termic s-a realizat prin
metodologia de stabilire a supravieţuirii lor după răcirea accelerată pînă la temperaturi
hipotermale avansate. Conform metodologiei au fost aplicate soluţiile corespunzătoare,
regimurile termice, valorile temperaturilor, durata acţiunii expoziţiei şi viteza scăderii
lor. Ulterior s-a determinat calitatea spermei după coeﬁcientul rezistenţei (K)
spermatozoizilor la şocul termic, calculat conform cerinţelor stabilite.
Pentru evaluarea rezistenţei osmotice a spermatozoizilor s-a folosit aplicarea
condiţiilor hipoosmotice, care se bazează pe semipermeabilitatea membranelor
spermatice intacte. Acest indice a fost calculat conform formulei:
C = a1/a2 - unde,
a1 – mobilitatea spermatozoizilor după 5 minute de expoziţie în soluţia de glucoză
de 6% la temperatura de 2-4oC; a2 – mobilitatea spermatozoizilor după 5 minute de
expoziţie în soluţia de glucoză de 6% la temperatura de 40oC; C - rezistenţa spermei.
Pentru determinarea diferenţelor semniﬁcative, materialul cifrologic a fost statistic
prelucrat conform [31]. Rezultatele sunt exprimate ca medie±eroare standard. Pragul
de semniﬁcaţie prezentat: P<0,05.
Rezultate şi discuţii
Prin cercetările fundamentale este demonstrat că la etapele tehnologice ale
crioconservării spermei animalelor domestice are loc deteriorarea structurilor celulare
şi ca rezultat se determină modiﬁcarea cantitativă şi calitativă a substanţelor importante
ce provoacă diminuarea indicilor funcţionali ai spermatozoizilor [26]. Dintre aceste
structuri o deosebită atenţie se acordă stării morfologice ale acrozomului şi conţinutului
lui, deoarece această structură prezintă un complex considerabil hidratat, glico- şi
lipoproteic, precum şi hidroﬁl [14].
În morfologia spermatozoizilor cele mai sensibile structuri morfologice sunt
membranele acrozomale, la modiﬁcarea cărora, accelerat se reface, atît structura, cît şi
componenţa lor [28].
Numărul acrozomilor intacţi la spermatozoizii de cocoş variază în limitele 90-99%
în sperma nativă şi valoarea acestui indice nu depinde de anotimp, ceea ce poate ﬁ
explicat prin stabilitatea ereditară a cromatinei împachetate în histoni [2, 7].
La diluarea spermei cu mediile sintetice, deseori apar efecte nedorite, de la
aglutinarea spermatozoizilor, pînă la iniţierea prematură a reacţiei acrozomale. Se
presupune că, producerea acestor fenomene este cauzată de diminuarea concentraţiei
proteinelor cationice cu sarcină pozitivă în plasma seminală, care absorbîndu-se pe
suprafaţa cu sarcină negativă a membranelor citoplasmatice manifestă o funcţie
protectoare considerabilă [41].
Avînd în vedere proprietăţile şi fenomenele menţionate în cercetările iniţiale, paralel
a fost studiată starea morfologică a acrozomului la diferite etape ale crioconservării
spermei. Rezultatele experimentale sunt prezentate în tabelul 1.
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Tabelul 1. Modiﬁcarea acrozomului spermatozoizilor în procesul crioconservării.
Nr.
crt.

Specia
animalului

Diluare

1.

Cocoş
Taur

75,1 ± 3,06
76,4 ± 2,19

2.
3.
4.

Acrosomi normali, %, după
Refrigerare
Decongelare
72,6 ± 3,16
69,0 ± 1,36*

16,2 ± 2,60*
53,6 ± 1,92*

Berbec
76,4 ± 2,72
57,0 ± 0,71*
46,4 ± 1,59*
Vier
73,4 ± 1,50
62,4 ± 1,00*
19,3 ± 1,90*
Notă: * - diferenţă statistic veridică în comparaţie cu sperma diluată.

Rezultatele obţinute ale cercetărilor comparative demonstrează, că în sperma
diluată se conţin deja aproximativ 25% de spermatozoizi cu membranele acrozomale
deteriorate. Procesul de refrigerare la etapă iniţială nu inﬂuenţează esenţial asupra
stării morfologice a acrozomului, iar răcirea continuă, congelarea şi decongelarea
materialului seminal de cocoş provoacă deteriorarea semniﬁcativă a acrozomului.
Conţinutul acrozomelor integre ale spermiilor de cocoş scade cu 58,9 % şi constituie
numai 16,2 ± 2,60 % după congelarea-decongelarea spermei. În dependenţă de specia
animalelor criorezistenţa acrozomelor variază considerabil şi rămîne cea mai scăzută la
spermatozoizii de cocoş.
Modiﬁcările înregistrate pot ﬁ explicate prin faptul, că procesul de crioconservare
reprezintă un factor nefavorabil de risc pentru structura acrozomală, inﬂuenţa căruia se
evidenţiază considerabil după decongelarea spermei şi care diminuează aportul acrozomei
în evenimentul iniţial de fertilizare [13]. La acestă etapă producerea modiﬁcărilor poate
ﬁ predeterminată de procesele cristalizării şi recristalizării substanţelor aﬂate în satre
lichidă, pentru care sunt caracteristice limitele temperaturilor la decongelare între10060oC [30]. Acest fenomen poate ﬁ explicat de pe poziţia cristalizării clasterizate,
deoarece limitele de temperatură şi concentraţii studiate sunt caracteristice pentru
microfazele lichide în bioobiectele crioconservate la momentul producerii în ele a nanocristalelor [30]. Procentul mic de acrozome normale ale spermatozoizilor de cocoş, în
comparaţie cu cel al altor specii de animale poate ﬁ deteminat de speciﬁcul biochimic
al spermei şi de suprafaţa acrozomului, care este comparativ mare la cocoş [12, 16].
În aceste condiţii acrozomul serveşte ca ţintă şi poate ﬁ, comparativ, mai deteriorat de
atacul factorilor nefavorabili.
Astfel, în procesul crioconservării cea mai vulnerabilă etapă este congelareadecongelarea spermei de cocoş, în care se produc majoritatea proceselor deterioratoare
şi în care mediile crioprotectoare posedă proprietăţi protectoare scăzute faţă de
structurile acrozomale.
La soluţionarea problemelor ﬁziologiei reproducerii animalelor o importanţă
deosebită are reducerea formelor patologice ale spermatozoizilor, condiţionate de
dereglările structurilor morfologice ale lor. În multiplele cercetări realizate în ţară şi
peste hotare s-a demonstrat existenţa anomaliilor morfologice primare şi secundare
[19]. Cele primare sunt determinate de tulburarea spermiogenezei, având o localizare
în tubii seminiferi, până la ajungerea în epididim şi constau în alterarea morfologică şi
structurală a capului spermiului. Anomaliile secundare se produc în epididim datorită
stagnării prelungite la acest nivel, sau sunt efecte ale acţiunii unor factori termici
(şocul termic), chimici (şocul osmotic) sau mecanici în timpul ejaculării şi manipulării
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spermei, adică după ce ei capătă o valoare funcţională deplină. Numai spermatozoizii
integral funcţionali, notaţi, cu cel puţin, 6-8 baluri la diferite specii de animale, pot
ﬁ admişi pentru crioconservare [6, 32], în rezultatul căreia se pot produce anumite
modiﬁcări în structurile morfologice ale spermilor. În acelaşi timp, indicii morfologici
ai materialului seminal pot servi ca criteriu esenţial al stării funcţionale a spermei, iar
intensitatea fecundităţii ovulelor se aﬂă în corelaţie directă cu raportul spermatozoizilor
normali şi patologici [28].
Aceste rezultate abordează întrebări cu privire la caracteristicile speciﬁce ale
biologiei spermei de cocoş, care se consideră esenţiale în tratamentul materialului
seminal, iar fecunditatea ovulelor se aﬂă în corelaţie directă cu raportul de spermatozoizi
normali şi patologici.
În contextul celor expuse şi reieşind din importanţa practică a acestui parametru
următoarele experienţe au fost cele de determinare a conţinutului spermatozoizilor
patologici în materialul seminal nativ de cocoş şi la etapele crioconservării lui.
Rezultatele experienţelor efectuate sunt prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2. Anomalii ale spermatozoizilor de cocoş la etapele crioconservării
spermei, (n=3).
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Etapa
Tehnologică

Numărul spermiilor examinaţi,
bucăţi

Starea spermatozoizilor
Forme patologice,
bucăţi

Forme
integre,
bucăţi

Spermatozoizi
patologici,
%

Sperma
Nativă

300

52

248

17,3 ± 2,18

Sperma diluată
Sperma refrigerată

300
300

56
57

244
243

18,7 ± 2,25
19,0 ± 2,26

Sperma congelatădecongelată

300

72

228

24,0 ± 2,27*

Notă: * - diferenţă statistic veridică

Datele tabelului 2 denotă că prezenţa celulelor patologice în sperma nativă de cocoş
constituie 17,3±2,18 %, iar procesele de crioconservare condiţionează sporirea indicelor
examinaţi la toate etapele tehnologice de la 18,7±2,25% pînă la 24,0±2,27%. Aceste
schimbări sunt statistic veridice numai la etapele decongelării. Cauzele principale pot ﬁ
consecinţele acţiunii stresului termic şi a factorului osmotic la etapa menţionată [28]. La
fel, este cunoscut că mecanismele apariţiei şi dezvoltării numeroaselor stări patologice
sunt determinate de dereglarea structurii şi de proprietăţile membranelor biologice ale
spermatozoizilor [4].
Totodată, gametopatiile constatate au fost clasiﬁcate conform schemei menţionate
mai sus în două categorii: primare – I, secundare - II. Clasiﬁcarea gametopatiilor permite
de a determina regiunea de localizare a dereglărilor, ceea ce simpliﬁcă cercetările
substanţelor stabilizatoare ale structurilor morfologice din celulele reproductive. În
prima grupă au fost incluse patologiile localizate în regiunea capului, iar în grupa a
doua - patologiile din regiunea ﬂagelului. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 3.
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Tabelul 3.Conţinutul spermatozoizilor patologici în sperma de cocoş în procesul
crioconservării, (n=3).
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Forme patologice ale
spermatozoizilor

Procent de
spermatozoizi
Sperma nativă

Spermatozoizi evidenţiaţi (300)
Spermatozoizi normali

87,4 ± 1,92

Spermatozoizi patologici
Anomalii de cat. I, total

12,6 ± 1,92
8,0 ± 1,57

Categoria patologiilor
spermiilor

Anomalii de cat. II, total
4,7 ± 1,22
Indexul teratologic al spermei constituie 0,14 u.c.
Sperma decongelată
Spermatozoizi evidenţiaţi (300)
Spermatozoizi normali
Spermatozoizi patologici

I
II

79,0 ± 2,35
21,0 ± 2,35*

Anomalii de cat. I, total
2,7 ± 0,94
Anomalii de cat. II, total
18,3 ± 2,22*
Indexul teratologic al spermei constituie 0,26 u.c.
Notă: * - diferenţă statistic veridică

I
II

Datele tabelului 3 arată, că chiar şi în sperma nativă s-a înregistrat prezenţa
spermatozoizilor patologici, unde au prevalat gametopatiile de categoria II, care au
constituit 4,7±1,22% comparativ cu anomaliile de categoria I - 8,0±1,57%. În rezultatul
congelării-decongelării numărul patologiilor sporeşte cu 8,5 % şi, practic, s-a dublat
valoarea indexului-B teratologic al spermei, de la 0,14 pînă la 0,26 u.c.
Gametopatiile în procesul crioconservări sunt determinate de modiﬁcările şi
deteriorările morfologice ale spermatozoizilor. Un impact decisiv al acestor fenomene
au gametopatiile de categoria II şi, anume, ﬂagele răsucite şi deteriorate. Aceasta
demonstrează că morfologia ﬂagelului este mai labilă decât acea a capului [20].
Astfel, în sperma nativă de cocoş au fost constatate, în proporţii variabile, diverse
anomalii ale spermiilor. Dintre ele au prevalat gametopatiile de categoria I. Congelareadecongelarea spermei provoacă sporirea autentică a gametopatiilor de categoria
II. Aceste anomalii ale spermiilor sunt direct proporţionale cu starea funcţională a
spermatozoizilor.
Paralel cu estimarea formelor patologice ale spermatozoizilor de cocoş în procesul
de crioconservare a fost studiată rezistenţa spermei la şocul termic prin răcire pînă la
temperaturi negative avansate şi la şocul osmotic prin modiﬁcări ﬁzico-chimice.
Crioconservarea este o metoda nonﬁziologică, care implica un nivel ridicat de
adaptare a celulelor biologice la şocurile osmotice si termice la congelare şi decongelare
[1] şi care, concomitent, declanşează modiﬁcări esenţiale, care defavorizează calitatea
spermei. S-a demonstrat că rezistenţa spermei la şocul termic este egală cu rezistenţa
la congelare [35].
Spermatozoizii de pasăre sunt celulele care conţin foarte puţină citoplasma
şi, în mod proporţional, o suprafaţă foarte mare a membranelor plasmatice [8, 11].
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De asemenea, spermatozoizii conţin un număr variabil de mitocondrii (20-60), iar
nucleul lor este constituit din cromatină foarte condensată.
Există mai multe teorii şi ipoteze referitoare la producerea şocului termic, însă
nici una nu elucidează complet mecanismul apariţiei acestuia. Se consideră că un rol
important în acest sens îl au procesele de osmoză şi difuzie din spermă. Cu cât aceste
procese decurg mai lent, cu atât manifestările şocului sunt mai atenuate.
Reieşind din cercetările proprii şi analiza factorilor, care provoacă deteriorarea
celulelor, V, Ostaşco a elaborat o concepţie nouă, conform căreia modelarea teoretică
a mecanismului şocului termic este completată cu acţiunea forţelor deterioratoare a
bombardării rezonante a undelor hidrodinamice, care apar în rezultatul schimbării
bruşte a vitezei mişcării apei în spaţiul limitat al celulei şi cu modiﬁcarea
bruscă a tensiunii membranei citoplasmatice pînă la nivele critice cu pierderea
elasticităţii sale [33].
Unul dintre principalii factori care deteriorează obiectele biologice în procesul
crioconservării este şocul osmotic [10], iar valoarea gradientului osmotic este direct
proporţională cu sensibilitatea spermatozoizilor la şocul termic [33]. Conform ipotezelor
de criodeteriorare acest fenomen poate ﬁ provocat de modiﬁcări ﬁzico-chimice, dintre
care este şi osmolaritatea. Concomitent, în perioada crioconservării, spermatozoizii de
cocoş sunt supuşi inﬂuenţei factorilor hipoosmotici [4, 15]. În acelaşi timp, nu se ia
în consideraţie speciﬁcaţiile agentului hipertonic şi de aceea prioritate în procesele de
destrugere a celulei la congelare-decongelare îi revine presiunii osmotice. În scopul
selecţiei ejaculatelor complete, necesare pentru experienţe am studiat rezistenţa termică
şi osmotică a spermatozoizilor de cocoş în cercetările ulterioare.
Experimentarea cu sperma de cocoş a permis de a stabili criorezistenţa ei. S-a
dovedit, că acest indice este egal cu 0,87±0,123. Rezultatele cercetărilor comparative
ale criorezistenţei spermei de cocoş cu cea a spermei de om şi de vier sunt prezentate
în tabelul 4.
Datele din tabelul 4 demonstrează, că indicii criorezistenţei spermei animalelor
variază în limite autentice. Axarea comparativă a datelor prezentate cu rezultatele
obţinute în altă serie de cercetări [28] stabileşte o corelare direct proporţională a
criteriilor de congelabilitate a spermei de cocoş şi criorezistenţa ei.
La compararea valorilor indicelui studiat în sperma de cocoş şi om, se observă o
creştere nesemniﬁcativă a lui în favoarea rezistenţei spermei de om. Aceasta tendinţă
ne permite de a relata că sperma umană poate ﬁ mai eﬁcient crioconservată comparativ
cu cea de cocoş şi alte animale.
Tabelul 4. Diversitatea rezistenţei spermei de cocoş
Nr.
1.
2.
3.

Denumirea bioobiectului
Rezistenţa, coeﬁcientul de rezistenţă
Rezistenţa la şocul termic
Sperma de cocoş
0,87 ± 0,123*
Sperma de om
0,96 ± 0,092
0,43 ± 0,096

Sperme de vier
Rezistenţa osmotică

1.

Sperma de cocoş
0,79 ± 0,81
Notă: * - diferenţă statistic veridică comparativ cu sperma de vier.
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Rezistenţa osmotică a spermei de cocoş este majoră şi constituie 0,79±0,81. Aici
este necesar de remarcat faptul, că deoarece gradul de deteriorare a celulelor provocat
de desfăşurarea şocului termic este proporţional cu gradientul osmotic, unul dintre
posibilele mecanisme de crioprotecţie a sistemelor biologice la şocul termic şi osmotic
se poate obţine prin optimizarea compuşilor mediilor crioprotectoare. Sperma de cocoş
poate menţine capacitatea de fertilizare în limitele osmocităţii de 250 - 460 mOsmol/kg,
iar presiunea osmotică ideală recomandată este de 325 - 350 mOsmol/kg [22]. Astfel,
rezistenţa osmotică a spermei demonstrează că starea funcţională a membranelor poate
ﬁ folosită ca un indicator valoros în determinarea calităţii materialului seminal.
Prin urmare, reieşind din datele prezentate putem concluziona că, materialul
spermatic de cocoş dispune de coeﬁcienţi ai termo- şi osmorezistenţei relativ înalţi,
comparativ cu sperma de om şi vier.
Concluzii
1. Structurile acrozomale ale spermatozoizilor de cocoş, comparativ cu cele ale
spermiilor speciilor studiate de animale sunt supuse deteriorărilor morfologice autentice
numai la etapa de congelare-decongelare.
2. S-a stabilit că procesele general acceptate de prelucrare tehnologică a spermei
de cocoş produce modiﬁcări structural-morfologice autentice ale spermatozoizilor
după decongelarea lor, inclusiv şi o creştere semniﬁcativă a indexului-B teratologic al
spermei.
3.Crioconservarea materialului seminal contribuie, practic, la dublarea conţinutul
formelor patologice de spermatozoizi cu anomalii ale cozii şi ca consecinţă se reduce
considerabil concentraţia spermiilor cu proprietăţi de mişcări rectilinii.
4. În sporirea proprietăţilor biologice ale spermei de cocoş după congelaredecongelare o semniﬁcaţie majoră îi revine rezistenţei proprii a celulelor sexuale la
inﬂuenţa temperaturilor hipotermale şi condiţiilor variabile ale osmocităţii.
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INFLUENŢA ADAOSULUI ALIMENTAR BIOLOGIC ACTIV
„PRESAN” ASUPRA NIVELULUI UNOR REPREZENTANŢI AI
MICROBIOCENOZEI INTESTINALE
Strutinschi T., Timoşco Maria, Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de ştiinţe a Moldovei
Rezumat

S-a studiat nivelul cantitativ al reprezentanţilor bacteriocenozei intestinale în experienţe
pe animale de laborator şi s-a evidenţiat o inﬂuenţa stimulatorie a adaosului alimentar
biologic activ „Presan”, elaborat în Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
asupra microorganismelor din genurile obligative (Biﬁdobacterium şi Lactobacillus) şi
inhibitorie asupra celor facultative sau condiţionat patogene din genurile Escherichia,
Proteus şi familia Streptococcaceae. Adaosul testat a contribuit pozitiv la menţinerea
nivelului optimal al microbiocenozei intestinale şi se recomandă spre utilizare atât în
mod separat, cât şi împreună cu alţi reprezentanţi ai genurilor obligative sau probiotice.
Cuvinte cheie: Adaos alimentar biologic activ – microbiocenoză - acţiune prebiotică bacterii obligative - lactobacterii.
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