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Abstract.The influence of antioxidants FH2 and FH3 on the biological integrity of the 

conserved  by  refrigeration  (0-4˚C)  Ciprinus carpio semen material  was studded. The 
addition of antioxidants in the milieu was contributed to  increase of the frozen sperma-
tozoids survival longevity with  33,33%,   fecundity  ability  with 13,44 per sent (in case of 
FH2) and with 10,30 per sent (in situation of FH3)  and yearly embryogenesis with 3,56 per 
sent and 2,34 per sent, respectively  given with control variant.    

Key words: antioxidants, feesh semen material, biological integrity,  conservation, 
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INTRODUCERE 
 Fecundaţia artificială pe scară industrială la crap şi la alte ciprinide este folosită în 

exploataţiile de producţie şi prezintă interes pentru obţinerea icrelor fecundate de la 
reproducători cunoscuţi, în lucrările de metisări, hibridări, în cazuri de împrospătare a 
sîngelui, în aplicarea consangvinităţii, în cazul cănd se experimentează capacitatea de 
aclimatizare  etc. Însă în activitatea întreprinderilor pentru reproducerea peştilor prin meto-
da fecundaţiei in vitro, pot interveni unele dificultăţi, condiţionate de asincronia maturării 
şi recoltării produselor sexuale (ovcitele şi spermatozoizii). În alte cazuri materialul 
seminal recoltat de la masculii reproducători  este de o calitate proastă, fapt care poate 
compromite operaţiunea de fecundare. În multe situaţii se adună cantităţi suplimentare de 
spermă  de o bună calitate în timp ce lipsesc ovocitele (icrele).  

În legătură cu cele menţionate prezintă interes perfecţionarea procedeelor de conser-
vare şi explorarea posibilităţilor de sporire a însuşirilor biologice ale materialului spermatic  
în condiţii in vitro,  măsuri care ar asigura funcţionarea normală a fluxului tehnologic de 
producere a puetului şi utilizarea raţională a reproducătorilor genetic superiori., fapt care a 
argumentat studiul influenţei  antioxidanţilor  FH-2 şi  FH-3 asupra  supravieţuirii şi 
abilităţii  fecundative  a  materialului seminal  refrigerat (0 - +4ºC), şi embriogenezei    
timpurii la crap în condiţiile fertilizării in vitro.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Stimularea gametogenezei la reproducători s-a  realizat prin injecţii intramusculare 

în partea dorsală, între începutul înotătoarei dorsale şi linia laterală, în profunzime la cca 2 
cm a soluţiei hipofizare. 

Perntru evaluarea influenţei antioxidanţilor   s-a pregătit soluţia de bază în raport  0,5 
mg. antioxidant  +  10 ml mediu de bază,  după care s-au preparat veriante de mediu în 
ordinea descreşterii concentraţiei.  

Pentru diluarea şi conservarea materialului seminal s-a utilizat  mediul  sintetic 
(Nauc şi colab., 1994) cu următoarea compoziţie: tris-oximetil-aminometan – 3 g; 1,3 – 
butilenglicol  - 15 ml; gălbenuş de ou de găină   - 12,0 ml; apă bidistilată  - 100 ml; pH-ul a 
fost condiţionat la nivelul 8,0 cu soluţie 0,1N acid tartric. Gradul de diluţie a fost 1 : 2 = 
material seminal : mediu sintetic.   Conservarea materialului seminal s-a efectuat în camera 
frigiderului la temperatura +4ºC. Pentru a menţine temperatura constantă flaconaşele cu 
material seminal diluat s-au amplasat în pahare cu gheţă acoperită cu vată. 
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Materialul seminal de la masculi  a fost colectat prim masarea regiunii abdominale 
către orificiul genital.  În acelaşi fel se procedează şi cu femelele în vederea recoltării 
ovocitelor (icrei). 

  Examenul materialului seminal după recoltare s-a efectuat vizual la microscop 
după  iniţierea mobilităţii spermilor, în rezultatul  diluării  spermei cu soluţii activatoare, 
conform metodelor general acceptate.  

Pentru a studia influenţa  antioxidanţilor  asupra fecundităţii icrei şi dezvoltării 
embrionare timpurii probe de spermă de la 3 femele au fost fecundate cu sperma obţinută 
de la un crap-reproducător diluată cu ce-a mai bună variantă stabilită anterior conform in-
dicilor de supravieţuire şi probe paralele cu sperma diluată cu mediul de bază.  Aprecierea 
rezultatelor fecundităţii s-a efectuat la 9 ore după fecundare. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Păstrarea spermei la temperaturi scăzute a fost descrisă pentru prima dată de 

Ovseanikov în anul 1886 (citat de Pojoga, 19977), fiind de atunci utilizată în piscicultură.   
Unul dintre factirii nocivi care intervin în condiţiile conservării in vitro a materialului 
seminal şi conduce la diminuarea supravieţuirii spermilor  este procesul de peroxidare a 
lipidelor (Veronica Nauc, 1996;  Tulcan, 2005). În normă peroxidarea lipidelor în 
sistemele vii are loc echilibrat şi este menţinută la un nivel stabil datorită proprietăţilor 
antioxidante proprii. Astfel, în condiţii obişnuite sistemul antioxidant propriu al obiectelor 
biologice este suficient pentru menţinerea proceselor de peroxidare a lipidelor în limtele 
stabilite de inofensivitate pentru structurile celulare. Însă, acest echilibru este relativ 
destabilizat în urma scăderii temperaturii pînă la nivele critice. În vederea atenuării acestui 
fapt, am experimentat proprietăţile a doi commpuşi cu proprietăţi  antioxidante din clasa 
fenozanilor – FH2 şi FH3  în componenţa medului de crioprotecţie. Întrucît un factor 
important în fecundaţia icrelor este mobilitatea şi viabilitatea spermilor, cunoaşterea 
dinamicii acestor indici  are importanţă practică la efectuarea fecundaţiei  in vitro a icrelor. 
Rezultatele onţinute sînt expuse în  tabelul  1.   

Tabelul 1 
Influienţa preparatului FH2  şi  FH3 asupra mobilităţii spermilor în  

materialul seminal diluat 
Mobilitatea, puncte Varianta  Concentraţia  substanţei  

experimentate în mediul de 
conservare, 

mg% 
FH-2 FH-3 

1(martor) - 6,83±1,14 6,83±0,35 
2 1,0 6,17±0,74 6,05±0,20 
3 0,5 6,67±0,20 6,69±0,20 
4 0,25 7,17±0,74 7,00±0,00 
5 0,125 6,87±0,41 6,33±0,20 
6 0,0625 6,57±0,41 5,50±0,35 
Analiza datelor obţinute (tab. 1.) denotă că la  includerea compuşilor experimentaaţi în 

componenţa diluantului pentru materialul seminal de crap se observă o tendinţă de  diferenţiere 
a mobilităţii în funcţie de concentraţia preparatului   în mediu   chiar  după diluare. Astfel, în 
mediul de bază (varianta 1) îmediat după diluţie se constată o tendinţă de diminuare a 
mobilităţii spermilor de la 7  puncte în  sperma brută la 6,83 puncte în cea diluată. Concentraţia 
antioxidantului de 1,0 mg% în mediu produce o diminuare bruscă comparativ cu martorul. 
Odată cu reducerea concentraţiei antioxidantului în mediul diluant mobilitatea spermilor se 
ameliorează. Cele mai bune rezultate se observă în cazul preparatului FH2 (varianta 4) la 
nivelul concentraţiei de 0,25 mg%. La acelaşi nivel al concentraţiei preparatului FH3, 
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mibilitatea  este mai mică comparativ cu FH 2. La diminuarea concentraţiei antioxidanţilor  în 
continuare pînă la 0,0625 mg% mobilitatea spermilor începe să se micşoreze. 

  Cunoaşterea duratei de supravieţuire a spermizilor are importanţă practică la 
efectuarea fecundaţiei  in vitro  a icrei şi condiţionează eficienţa aplicării practice a acestei 
tehnologii în carpicultură (Veronica Nauc şi colab., 1993; 1996; Nauc V. şi colab., 1994). 

Datele din literatura de specialitate denotă că  la temperatura scăzută (0 - 4ºC)  creşte 
durata păstrării spermilor, ceea ce permite conservarea spermei în vederea reproducţiei 
artificiale a peştilor (Veronica Nauc şi colab.,1992; Păcală şi colab., 2006).   

  În conformitate cu datele din literatură prezentate,  am continuat studiul nostru 
referitor la durata de supravieţuire a spermei  diluată cu variante de medii ce conţineau 
diferite concentraţii de  FH2  şi  FH3 comparativ cu lotul martor (tab.  2. şi tab. 3). 

Din   rezultatele  prezentate (tab.  2) urmează  durata maximă de supravieţuire a fost 
în varianta 4 şi 5 experimentală, la valoarea concentraţiei de 0,25 – 0,125 mg%, şi a 
constituit 96 ore. Datele stabilite prevalează varianta martor cu 33,33%. Atît în cazul 
concentraţiilor mai mari cît şi mai mici a preparatului   durata de supravieţuire fie este 
similară cu rezultatele stabilite în variantul martor, fie  că este mai mică.  

Conform datelor stabilite anterior cu privire la mobilitatea spermilor după diluţie cît 
şi privitor la supravieţuirea celulelor seminale concentraţia optimală a preparatului FH2 în 
mediul pentru diluarea materialului seminal de crap constituie 0,25 – 0,125 mg%. 

 Tabelul  2  
Influienţa antioxidantului FH2 asupra supravieţuirii   materialului spermatic refrigerat 

Mobilitatea spermilor dupa:  Concentarţia FH2 în  
diluant, mg%  diluare 2,0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 

Mediul de bază 6,83±1,14 5,01±0,14 3,11±o,23 1,50±0,09 0,5± - 
1,0 6,17±0,74 5,11±0,08  2,09±0,12 0,55±0,18 - - 
0,5 6,67±0,20 5,13±0,17 3,33±0,17 1,50±0,11 0,53±0,013 - 

0,25 7,17±0,74 6,50±0,11 4,25±0,18 2,50±0,11 1,50±0,09 0,53±0,11 
0,125 6,87±0,41 5,11±0,12 3,25±0,20 2,25±0,18 1,0±0,00 0,5±0,00 

0,0625 6,57±0,41 4,08±0,08 223±0,11 1,0±0,00 0,55±0,15 - 
 

Conform datelor prezentate (tab. 2) durata maximă de supravieţuire a fost în varianta 
4 şi 5 experimentală, la valoarea concentraţiei de 0,25 – 0,125 mg%, şi a constituit 96 ore. 
Datele stabilite prevalează varianta martor cu 33,33%. Atît în cazul concentraţiilor mai 
mari cît şi mai mici a preparatului durata de supravieţuire fie este similară cu rezultatele 
stabilite în variantul martor, fie  că este mai mică.  

Conform datelor stabilite anterior cu privire la mobilitatea spermilor după diluţie cît 
şi privitor la supravieţuirea celulelor seminale concentraţia optimală a preparatului FH2 în 
mediul pentru diluarea materialului seminal de crap constituie 0,25 – 0,125 mg%.  

Tabelul 3  
Influienţa antioxidantului FH3 asupra supravieţuirii   materialului spermatic refrigerat 

 

Mobilitatea spermilor dupa:  Concentarţia FH3 în  diluant, 
mg%  diluare 2,0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 

Mediul de bază 6,83±0,35 5,01±0,14 3,11±o,23 1,50±0,09 0,5± - 
1,0 6,05±0,20 5,01±0,18 2,49±0,20 0,35±0,11 - - 
0,5 6,69±0,20 5,48±0,27 2,33±0,07 1,57±0,21 0,33±0,19 - 

0,25 7,00±0,00 6,00±0,00 4,15±0,13 2,53±0,21 1,33±0,19  - 
0,125 6,33±0,20 5,00±0,00 3,33±0,20 2,05±0,14 1,53±0,12 0,5±0,00 

0,0625 5,50±0,35 3,90±0,18 2,00±0,00 1,33±0,05 0,55±0,15 - 
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Datele din tabelul 3. demonstrează că sperma a supravieţuit cel mai bine în varianta 
5, în care concentraţia preparatului a constituit 0,125 mg%. Astfel concentraţia optimală a 
preparatului FH3 constituie   0,125 mg%. 

Luînd în consideraţie datele din literatura de specialitate cu privire la factorii care 
concură la realizarea fecundaţiei pentru a confirma rolul determinant al calităţii celulelor 
seminale în procesul  fecundaţiei icrei  am evaluat acest indice, folosind pentru fertilizare 
sperma diluată şi refrigerată cu variantele optimale 4 şi 5 de mediu în care mobilitatea şi 
supravieţuirea au prevalat lotul martor. Datele sînt prezentate în figura  1. 
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Fig. 1. Influienţa  mediului asupra abilităţii   fecundative  
a spermilor conservaţi prin refrigerare. 

 
Analiza rezultatelor experimentale obţinute relevă că suplimentarea mediului de 

diluare cu antioxidantul FH2  a influenţat esenţial abilitatea de fecundare a spermilor diluaţi 
şi conservaţi în condiţiile refrigerării. Astfel, rata fecundităţii icrei în lotul martor a 
constituit 70,14% cedînd rezultatelor stabilite în lotului experimental II cu 13,43%, în care 
fecunditatea a fost de 83,57%.   

În cazul celu-i de-al doilea antioxidant FH-3 rezultatele pbţinute privitor la   abilitatea 
de fecundativă a spermilor diluaţi şi refrigeraţi în prezenţa acestuia în mediu, este mai mare 
comparativ cu datele stabilite în lotul martor cu 10,39%. Comparată cu lotul II (FH-2) 
abilitatea fecundativă a spermilor este mai mică cu 3,04%.  

Datele experimentale cu privire la rata fecunditatăţii icrei în varianta martor şi cele 
experimentale relevă că întroducerea  preparatului FH2 şi FH3 în mediul pentru diluarea şi 
conservarea prin refrigerare a materialului seminal de crap a contribuit la sporirea 
menţinerii mobilităţii şi supravieţuirii spermilor în condiţiile refrigerării. Asdtfel putem 
menţiona că  procesul de fecundare la peşti fiind de durată foarte scurtă (pănă la una 
minută) este  mult influenţat de calitatea celulelor seminale.   

Testarea dezvoltării embrionare timpurii a fost efectuată la stadiile de segmentare 
(morulă timpurie blastocist compact), gastrulare şi eclozare a embrionilor timpurii. Dtele 
obţinute sînt prezentate în  figura  2. 
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Razultatele experimentale (fig. 2) cu privire la  dezvoltarea embrionară timpurie în 
variantele martor şi experimentale în care materialul seminal a fost diluat cu mediu 
îmbogăţit cu antioxidanţi relevă că în perioada fecundare – eclozare (ruperea zonei pelu-
cide şi ieşirea embrionului din ea, vîrsta 2-3 zile) se manifestă o tendinţă de supravieţiure a 
embrionilor mai mare în loturile experimentale.   
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Fig. 5. Dezvoltarea embrionară timpurie în variantele experimentale şi martor. 

 
CONCLUZII 

1. Includerea antioxidanţilor (FH-2 şi FH-3) în componenţa mediului pentru diluarea 
materialului seminal de crap a contribuit la sporirea mobilităţii şi duratei de supravieţuire a 
spermilor în condiţiile conservării prin refrigerare (0- 4ºC).  2. La însămînţarea artificială a 
icrei cu material seminal diluat şi refrigerat  rata fecundităţii icrei a fost superioară în 
variantele experimentale care conţineau antioxidanţi (FH-2 şi FH-3) cu 13,42% şi 10,39%, 
respectiv,  comparativ cu mediul de bază.3. Includerea antioxidanţilor în componenţa 
mediului pentru diluarea materialulului seminal de crap a contribuit la majorarea moderată 
a menţinerii viabilităţi embrionilor timpurii. 
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