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Rezumat

Cercetările experimentale se referă la evaluarea dinamicii conţinutului aminoacizilor
proteinogeni liberi din plasma seminală de cocoş sub influenţa compusului coordinativ de
Zn. Cuantificarea acestora s-a realizat prin metoda cromatografiei. Analiza aminogramelor
obţinute au permis de a constata în plasma seminală a spermei de cocoş 19 aminoacizi şi 6
derivaţi ai acestora. Rezumând rezultatele cercetării spectrului aminoacidic al spermei de
cocoş putem menţiona, că plasma seminală este veriga de legătură, care aprovizionează
spermatozoizii cu aminoacizi şi asigură transportarea lor prin membranele plasmatice,
iar compusul coordinativ aplicat s-a dovedit a fi un gametostimulator eficient.
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Introducere
În sanocreatologie, problema reproducerii descendenţilor sănătoşi, are o semnificaţie
deosebită, deoarece formarea dirijată a sănătăţii reproductive este, în mare măsură,
predeterminată de sanogenitatea spermei [3, 22].
Depăşirea dificultăţilor de fertilitate din cauza performanţei slabe a efectivului
masculin poate fi realizată influenţând procesele de spermatogeneză prin intermediul
factorilor esenţiali, participanţi în spermoproducţie, care ar putea influenţa favorabil
proprietăţile biologice ale spermatozoizilor [1, 22].
Un rol important în funcţionarea normală a sistemului reproductiv, îndeosebi în
procesul de spermatogeneză, îl ocupă zincul (Zn). Acest lucru a devenit evident în
ultimii ani, pe măsură ce noi studii descoperă roluri neaşteptate şi de importanţă majoră
a acestui element, unul dintre care, fiind menţinerea fertilităţii masculine [7, 9].
În cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie pe parcursul a mai multor
ani se efectuează cercetări privind sporirea eficacităţii reproducerii. În special, au fost
realizate studii referitor la elaborarea bazei ştiinţifice şi practice a tehnologiilor de
reproducere artificială, care includ în componenţa lor şi alimentarea păsărilor cu diferite
suplimente biologic active. Aceste studii au evidenţiat posibilitatea sporirii capacităţii
funcţionale a spermei prin utilizarea în hrană a compuşilor coordinativi.
În calitate de indice al sanogenităţii spermei, de rând cu parametrii morfofuncţionali ai spermatozoizilor serveşte şi conţinutul aminoacizilor liberi din plasma
seminală. Multiple cercetări au demonstrat, că aminoacizii au o semnificaţie deosebită,
deoarece sunt compuşi organici cu funcţie mixtă şi reprezintă unităţile structurale de
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bază ale proteinelor, determinând varietatea proprietăţilor importante ale acestora
[4, 12, 18]. În prezent, se cunosc peste 400 de aminoacizi, dintre care 20 sunt proteinogeni,
determinaţi de codul genetic şi prezenţi în toate organismele vii. Dintre aceştia,
10 sunt esenţiali şi nu pot fi sintetizaţi de către organismul vertebratelor superioare şi
necesită a fi obţinuţi din exterior [5,14].
Aminoacizii sunt implicaţi în numeroase procese biochimice, fiind totodată şi
precursori ai purinelor, pirimidinelor, porfirinelor, vitaminelor sau aminelor cu rol
fiziologic. În acelaşi timp, ei pot servi ca surse de energie, în special, prin intermediul
oxidării lanţului de atomi de carbon.
Metabolismul aminoacizilor include o serie de reacţii de degradare sau sinteză,
prin care majoritatea aminoacizilor din celulă sunt incorporaţi în proteine, compuşi
macromoleculari, componente de baza ale tuturor celulelor vii, de rând cu lipidele,
glucidele, vitaminele, enzimele, apa şi sărurile anorganice, formând împreună un
sistem complex, care asigură reproducerea, dezvoltarea şi funcţionarea normală a
organismelor vii [11].
Având în vedere importanţa aminoacizilor în reproducere, scopul cercetărilor
expuse a fost de a evidenţia spectrul calitativ şi dinamica conţinutului aminoacizilor
proteinogeni liberi din plasma seminală de cocoş sub influenţa compusului coordinativ
ce conţine Zn.
Material şi metode
Cercetările experimentale au fost efectuate în cadrul Institutului de Fiziologie şi
Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În calitate de obiect de studiu au
fost utilizaţi cocoşi reproducători selectaţi după principiul de analogie conform rasei,
vârstei, masei corporale, indicilor spermatogramei. Toate păsările au fost întreţinute în
condiţii similare, hrănite cu furaj combinat, echilibrat după calităţile nutritive conform
standardelor în vigoare. În componenţa raţiei alimentare a fost inclus compusul
coordinativ ce conţine zinc organic (LAZ).
Determinarea conţinutului aminoacizilor liberi în plasma seminală de cocoş s-a
realizat prin metoda cromatografiei lichide la analizatorul de aminoacizi „AAA-339M”
(Producător „Microtehna”, Cehia). Rezultatele au fost prelucrate statistic şi determinată
veridicitatea lor în conformitate cu criteriul Student.
Rezultate şi discuţii
Pentru determinarea profilului aminoacizilor liberi din plasma seminală de cocoş
luată în studiu, au fost analizaţi 38 de aminoacizi, în probele de material biologic
fiind identificaţi doar 25 dintre ei, inclusiv 19 aminoacizi proteinogeni şi 6 derivaţi ai
acestora. Datele privind dinamica spectrului aminoacizilor liberi esenţiali în plasma
seminală sunt prezentate în figura 1.
Dintre aminoacizii liberi esenţiali în plasma seminală de cocoş prevalează
arginina, nivelul căreia este de cca două ori mai mare în comparaţie cu ceilalţi
aminoacizi. Utilizarea compusului coordinativ cu zinc a indus majorarea cu 72,69%
a conţinutului de arginină în lotul experimental, în raport cu lotul martor. Numeroase
studii au evidenţiat că, arginina participă la spermatogeneză, sporind concentraţia
spermatozoizilor şi stimulând erecţia [17, 24]. Este cunoscut faptul, că conţinutul înalt
de arginină stimulează secreţia de glucagon. De asemenea, arginina participă la sinteza
poliaminelor (putresceină, spermină, spermidină, agmatine şi altele), prezente în toate
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celulele în concentraţii molare relativ mari. După Bryan N. S. zincul stimulează acţiunea
argininei, iar deficienţa argininei în primul rând scade sinteza şi conţinutul proteinelor,
peptidelor şi poliaminelor, care se conţin în materialul seminal şi schimbă compoziţia
spermei [2,19]. La fel, este cunoscut că, insuficienţa argininei duce şi la dezvoltarea
rapidă a proceselor patologice [24].

Figura 1. Acţiunea compusului coordinativ cu Zn asupra conţinutului de aminoacizi
liberi esenţiali (mg/100 ml) în plasma seminală de cocoş.
Notă: *Diferenţa este statistic veridică comparativ cu lotul martor.

Menţionăm că, concentraţia sporită a histidinei în plasma seminală de cocoş a atins
o valoare de 1,14 ori mai mare în lotul experimental comparativ cu lotul martor şi prin
urmare poate contribui la ameliorarea metabolismului organic şi al sistemului dinamic
din celulele reproductive.
O importanţă deosebită a constituit determinarea nivelului de lizină şi fenilalanină,
deoarece aceşti doi aminoacizi esenţiali contribuie la procesele de dezvoltare a
ţesuturilor, precum şi de sinteză a unor substanţe de importanţă vitală, cum ar fi:
anticorpii, hormonii şi enzimele. În cercetare s-a constatat că, acţiunea compusului
coordinativ ce conţine zinc s-a manifestat prin majorarea conţinutului de lizină cu
13,0% şi de fenilalanină – cu 4,54% în raport cu lotul martor.
Rezultatele obţinute la analiza conţinutului aminoacizilor liberi neesenţiali în plasma
seminală de cocoş în prezenţa compusului coordinativ cu Zn sunt prezentate în figura
2. Analiza valorilor obţinute a arătat, că atât în lotul martor, cât şi în cel experimental
predomină trei aminoacizi liberi neesenţiali, şi anume: asparagina, glutamina şi
acidul glutamic. Trebuie de menţionat faptul că, asparagina joacă un rol important în
organism, servind ca precursor al acidului aspartic. Compusul LAZ a indus o creştere
semnificativă a asparaginei (cu 27,81%) la cocoşii din lotul experimental, comparativ
cu cei din lotul de control.
Acidul aspartic, care este o componentă importantă a majorităţii proteinelor,
sporeşte în studiul realizat (cu 34,39%) în raport cu lotul martor. Conform datelor
literaturii de specialitate, acidul aspartic este indispensabil datorită participării ample
în multe procese metabolice, precum sunt fortificarea sistemului imunitar şi sinteza
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acizilor nucleici. De asemenea, acesta este implicat în procesul de detoxificare a
amoniacului şi formarea ureei din acesta, cât şi în transaminarea metioninei, treoninei
şi lizinei. Totodată, acidul aspartic asigură şi transformarea carbohidraţilor în
energie musculară [23].

Figura 2. Conţinutul aminoacizilor liberi neesenţiali în plasma seminală de cocoş la
administrarea compusului coordinativ cu Zn (mg/100 ml).
Notă: *Diferenţele sunt statistic veridice comparativ cu lotul martor.

În rezultatul cercetărilor s-a stabilit un conţinut mai înalt al acidului glutamic în
plasma seminală a cocoşilor din lotul experimental (76,18 mg/100 ml) în raport cu lotul
martor (68,22 mg/100 ml). Cercetările anterioare [1] au demonstrat că conţinutul înalt
al acidului glutamic influenţează structura şi funcţia spermatozoizilor.
În etapa următoare au fost cercetaţi derivaţii aminoacizilor în plasma
seminală de cocoş la acţiunea compusului coordinativ cu Zn, datele obţinute
sunt prezentate în figura 3.

Figura 3. Conţinutul derivaţilor aminoacizilor în plasma seminală de cocoş la
administrarea compusului coordinativ cu Zn (mg/100 ml).
Notă: *Diferenţa este statistic veridică comparativ cu lotul martor.
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Hidroxiprolina este forma hidroxilică a prolinei şi reprezintă compusul de bază al
colagenului amplasată în matricea extracelulară şi menţine integritatea, rezistenţa şi
elasticitatea ţesuturilor. Prezenţa concentraţiei înalte a acesteia în plasma seminală prin
transformare în asocierea vitaminei C, în ambele loturi, poate servi ca unul dintre indicii
de estimare ai elasticităţii funcţionale şi viabilităţii spermiilor. În lotul experimental,
tendinţa evidentă de scădere a hidroxiprolinei, posibil este predeterminată de reducerea
sintezei vitaminei C şi respectiv de transformările extracelulare în vederea cantităţii şi
activităţii acestui component.
Menţinerea echilibrului taurinei în plasma seminală a loturilor de referinţă şi
experimental, reieşind din abundenţa acesteia în componenţa aminoacizilor liberi
ai sistemului de reproducere şi efectele ei asupra reproducerii masculine, inclusiv
stimularea secreţiei de androgeni, este caracterizată ca un proces fiziologic sanogen, cu
efecte benefice în menţinerea statusului hormonospermatic al organismului.
În studiu experimental s-a determinat o scădere a conţinutului de amoniac în plasma
seminală cu 7,84% în lotul experimental faţă de cel martor. Scăderea cantităţii acestui
derivat tangenţial determină influenţa coordinativă prin excluderea toxicităţii cantităţilor
mari ale amoniacului şi prin menţinerea stabilităţii acido-bazice în biosintezele derulării
spermatogenezei sub raportul optimal al acestui compus.
Este cunoscut faptul, că la biosinteza ureei participă arginina cu iniţierea unui proces
metabolic deosebit de important, la care în etapa finală are loc o reacţie de hidroliză
enzimatică a argininei, cu formare de uree şi ornitină. Conţinutul scăzut al ureei în
plasma spermei de cocoş acordă efect antioxidant [1,16]. În experimentele efectuate,
conţinutul de uree scade cu 37,5% în lotul experimental în raport cu cel martor cu
efecte favorabile, ceea ce corelează cu datele literaturii de specialitate [1, 6].
În continuare a fost determinat conţinutul sumar al aminoacizilor liberi
(ƩAL) în plasma seminală de cocoş în prezenţa compusului coordinativ cu
Zn (mg/100 ml), (figura 4).

Figura 4. Conţinutul sumar al aminoacizilor liberi în plasma seminală de cocoş.

Analiza evoluţiei conţinutului total al aminoacizilor liberi în plasma seminală
de cocoş, denotă că (ƩAL) variază între 200,57±11,69 mg/100 ml pentru lotul
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experimental şi 191,29±37,39 mg/100 ml pentru lotul martor. Trebuie de menţionat
faptul, că cele mai bune valori s-au înregistrat la grupa experimentală, de 1,23 ori, pentru
aminoacizii esenţiali.
Concluzii
1. Sub influenţa compusului coordinativ cu conţinut de zinc organic spectrul
aminoacizilor liberi din plasma seminală de cocoş este supus modificărilor semnificative
pe parcursul derulării spermatogenezei.
2. Administrarea produsului coordinativ la cocoşii implicaţi în experimente
acordă efecte structurale şi compoziţionale în evoluţia gameţilor.
3. Plasma spermatică serveşte ca rezervor temporar pentru aminoacizii liberi în
procesul de redistribuire reciprocă a acestora prin intermediul membranelor plasmatice
în interiorul spermatozoizilor şi în lichidul seminal.
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