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AC IUNEA MEXIDOLULUI ÎN MEDIILE DE CONGELARE 
ASUPRA INDICILOR FIZIOLOGICI CARE CARACTERIZEAZ  

SPERMA SANOGEN  LA OM ŞI ANIMALE
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Abstract. purpose of the research, results which are presented in the present 

paper was to determine the infl uence of mexidol on the indicators that characterize 

sanogenity of sperm. Research showed that the studied drug possesses antioxidant 

properties. Optimum concentration of mexidol in mediums for a cryopreservation of 

sperm of different types is 2,55.10-2 mg of %.
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Introducere

În cazul sterilit ii cuplurilor reproducerea se efectueaz  prin transfer 
de embrioni, fecundarea in vitro şi îns mân area artifi cial  cu sperm  nati-
v  sau congelat  [2].

Crioconservarea spermei provoac  diminuarea calit ii ei. Este nece-
sar de a majora perioada de p strare a spermei congelate şi de a perfec iona 
metodele de congelare a ei.

Este cunoscut faptul, c  pentru sporirea fertilit ii spermei congelate 
se folosesc factorii fi zici (ultrasunete, razele lazer, câmpul magnetic con-
stant), substan e biologic active (lichid folicular, serul sanguin) şi prepara-
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tele farmaceutice (prostoglandine, pentoxifi lin, progesteron, cofein , anti-
oxidan i) [1, 3, 4, 5, 7, 8].

Este necesar de a cerceta condi ii şi remedii noi pentru majorarea in-
dicilor spermei dup  congelare şi decongelare prin studierea antioxidan-
ilor care provoac  inhibarea proceselor de peroxidare a lipidelor sporind 

efectul antioxidant şi activitatea sistemei antioxidante, asigurând sanoge-
nitatea sporit  a spermatozoizilor.

Reieşind din aceste considerente scopul cercet rilor a fost determina-
rea ac iunii diferitor concentra ii de mexidol asupra indicilor fi ziologici al 
game ilor de om şi animale care caracteriziaz  sperma sanogen .

Materiale şi metode

Materialele de cercetare au fost ejaculatele de la donatorii cu sperma 
normal . Sperma de la reproduc torii de animale a fost recoltat  în condi i-
ile  vivariului. Cercet rile  au fost efectuate în laboratorul  Sanocreatologia  
Sistemului Reproductiv şi Criobiologie „V.Nauc”.

Mobilitatea spermatozoizilor a fost determinat  dup  metoda obişnu-
it , iar concentra ia cu ajutorul camerei Goreaev sau fotoelectrocolorime-
trului.

Sperma a fost diluat  în raport de 1:3. Congelarea a fost efectuat  în 
form  de granule pe o plac  de fl uoroplast, în volum de 0,1 ml în vapori 
de  la temperatura -110, -1200C, cu scufundarea ulterioar  în azot lichid. 
Decongelarea spermei de berbec se asigur  cu un dispozitiv special pentru 
decongelare la temperatura de 600C cu separarea frac iei decongelate.

Decongelarea spermei de om şi de tauri s-a efectuat cu un aparat spe-
cial la temperatura de 380C.

Suprave uirea spermatozoizilor în ore s-a determinat în condi iile in-
cub rii spermei diluate la temperatura de 380 C, iar indicele absolut al su-
prave uirii dup  . .  [6].

Materialul cifrografi c s-a  prelucrat cu folosirea criteriului Student 
[5].

Rezultate şi discu ii

A fost determinat efectul antioxidant al mexidolului. Aceast  substan-
 face parte din clasa 3-oxipiridinelor, este sintetizat  la Institutul de Chi-

mie Fizic  al Academiei de Ştiin e din Federa ia Rus .
Luând în considerare propriet ile chimice şi biologice al mexidolului 

am cercetat ac iunea lui în componen a mediului lactoz -glicerin -g lbe-
nuş (LGG) în diferite concentra ii pentru diluarea şi congelarea spermei de 
berbec (tab.1).
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Tabelul 1 

Efectul mexidolului în mediul lactoz -glicerin -g lbenuş asupra indi-
cilor fi ziologici dup  congelere-decongelare a spermei de berbec, 

n=8

Varianta 

mediului

Concentraţia 

mexidolului 

în mediul 

LGG, mg/%

Indicii fi ziologici care caracterizează sperma 

sanogenă după congelare-decongelare

mobilitatea, 

puncte.

longevitatea la  

380C, ore

indicile absolut 

de supravieţuire, 

la 380C, u.c.

1. 0(martor) 2,6±0,19 6,3±0,27 11,22±1,17
2. 2,55.10-4 2,7±0,17 6,4±0,20 13,22±1,46
3. 2,55.10-3 2,5±0,20 6,6±0,28 14,70±1,67
4. 2,55.10-2 2,7±0,10 7,0±0,29 14,75±1,50
5. 2,55.10-1 3,1±0,10* 7,3±0,17* 16,65±0,80**
6. 2,55 2,8±0,10 7,4±0,2* 14,63±1,30
7. 25,5 2,8±0,14 6,8±0,27 13.21±1,27
8. 255,0 2,3±0,20 6,1±0,24 7,25±2,10

Not : Diferen a este statistic autentic , *P <0,05; **P< 0,01.

Analiza datelor experimentale ob inute (tab.1) denot , c  mexidolul 
în concentra ie de 2,55. 10-2mg/%  în mediul lactoz -glicerin -g lbenuş 
pentru diluarea şi congelarea spermei de berbec sporeşte indicii fi ziologici 
care caracterizeaz  sperma sanogen : cum ar fi  longevitatea, mobilitatea şi 
indicele absolut al suprave uirii dupa congelare şi decongelare.

În continuare am studiat efectul mexidolului în mediul lactoz -glice-
rin -g lbenuş (LGG) la congelarea spermei de taur (tab. 2).

Tabelul 2 

Ac iunea mexidolului în componen a mediului în mediul lactoz -
glicerin -g lbenuş asupra indicilor fi ziologici dup  congelarea-

decongelarea spermei de taur, n=8
Varianta 

mediului

Concentraţia 

mexidolului în 

mediul LGG, 

mg/%

Indicii fi ziologici care caracterizează sperma sanoge-

nă după decongelare

mobilitatea, 

puncte.

longevitatea la t 

380C, ore

indicile absolut 

la supravieţuire, 

380C, u.c.

1. 0(martor) 3,8±0,14 8,8±0,17 18,70±1,18
2. 2,55.10-4 3,9±0,26 9,3±0,26 24,21±2,50
3. 2,55.10-3 3,8±0,14 8,6±0,49 20,40±2,05
4. 2,55.10-2 3,9±0,22 9,9±0,37* 25,43±1,67*
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5. 2,55.10-1 3,6±0,13 9,6±0,49 28,60±2,60
6. 2,55 3,6±0,22 10,0±0,49 25,80±2,76
7. 25,5 3,4±0,22 9,3±0,17 18,30±1,54
8. 255,0 2,2±0,28** 6,9±0,98 9,28±1,67**

Not : Diferen a statistic autentic . *P<0,05; **P<0,01.

Datele experimentale din tabelul 2 demonstreaz  c  mexidolul, pose-
dând propriet i de substan  membranoactiv  şi antioxidant  în compo-
nen a mediului lactoz -glicerin -g lbenuş în dependen  de concentra ie 
diferit ac ioneaz  asupra restabilirii indicilor fi ziologici care  asigur  sano-
genitatea spermei. Concentra ia mexidolului de 2,55.10-2 mg/% în mediul 
lactoz -glicerin -g lbenuş (ZGG) asigur  majorarea indicilor fi ziologici 
care caracterizeaz  sperma sanogen .

Concentra iile de mexidol aplicate în experien ele de mai sus au fost 
extrapolate la sperma de om. S-a studiat efectul mexidolului în componen-
a mediului  zaharoz -glicerin -g lbenuş care poate fi  mai benefi c şi pentru 

congelarea spermei de om.
Tabelul 3 

Ac iunea mexidolului în componen a mediului zaharoz -glicerin -
g lbenuş asupra indicilor fi ziologici care caracterizeaz  sperma sano-

gen  dup  congelarea-decongelarea spermei de om, n=5

Varianta 

mediului

Concentraţia 

mexidolului în 

mediul ZGG, 

mg/%

Indicii fi ziologici ai gameţilor după 
decongelarea la  38°C

mobilitatea 

(puncte)

longevitatea, 

ore

indicile 

absolut de 

supravieţuire 

u.c.

1. (martor) 2,3±0,16 6,0±0 8,95±0,31
2. 2,55.10-4 2,5±0 6,6±0,27 10,75±0,85
3. 2,55.10-3 2,8±0,14 7,0±0,35 13,05±1,23
4. 2,55.10-2 3,2±0,14 7,6±0,27 14,5±1,38*
5. 2,55.10-1 3,1±0,11 7,8±0,22 14,35±1,35
6. 2,55 2,3±0,14 6,6±0,45 10,45±1,27
7. 25,55 2,1±0,11 5,8±0,22 7,45±0,59
8. 255,0 2,0±0 5,4±0,27 7,0±0,31

Not : *Diferen a statistic autentic , *P<0,05.

În rezultatul cercet rilor s-a ajuns la concluzia c  concentra ia mexi-
dolului de 2,55.10-2mg/% permite sporirea indicilor fi ziologici care carac-
terizeaz  sperma sanogen  (tab. 3). Majorarea în continuare a concentra iei 
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mexidolului în componen a mediilor de congelare-decongelare conduce la 
diminuarea indicilor fi ziologici care caracterizeaz  sperma sanogen .

Efectul pozitiv al mexidolului la crioconservarea materialului semi-
nal a diferitor specii poate fi  explicat prin faptul c  aceast  substan  are 
propriet i similare  vitaminei B

6
. Acest compus nu este toxic, şi are un 

spectru larg de ac iune biologic . Se foloseşte în medicin  la incubarea 
spermatozoizilor de om in vitro. Mexidolul provoac  inhibarea reac iilor 
de peroxidare a lipidelor, activizând sinteza proteinelor şi a acizilor nucle-
ici şi a proceselor de fermentare a ciclului rebs, restabileşte structura şi 
func iile membranelor [3, 4].

Aşadar, includerea mexidolului în componen a mediilor favorizeaz  
men inerea indicilor sanogeni a spermei decongelate. 

Concluzii

Cercet rile efectuate permit de a face urm toarele concluzii:
1. Mexidolul infl uen eaz  pozitiv asupra indicilor fi ziologici care ca-

racterizeaz  sperma sanogen .
2. Dintre toate variantele de concentra ii studiate prioritate pentru 

sperma tuturor speciilor (berbec, taur, om) o are concentra ia 2,55.10-

2mg/% de mexidol introdus  în mediul de congelare.
3. Propunem pentru perspectiv  studierea şi altor reprezentan i ai cla-

sei 3-oxpiridinelor în componen a mediilor de congelare a spermei de om 
şi animale.

Bibliografi e

1.  . .   ,  -
     . //Genetica şi 

ameliorarea plantelor şi animalelor în Republica Moldova. Chişin u. 1999. p.561-
563.

2.  . .   ,   
        

. . . 2000. №3. . 44-49.
3.  . .,  . .,  . .,  . ., -

 . .,  . .,  . .   -
 . 2010. №4.  . 38-42.

4.  . .     
    , a     

 . . . . . .  . 1992. 23 .
5.  . .   . . . 1964. 

311 .
6.  . .      -



203

 . .: -  .- . ,   . 1962. 
696 .

7.  . . -   -
       

    : . . -  .
. . 1987. 32 .
8.  . .,  . .,  . .    

      -
.  . 2008. .18. . 54-56.

EFECTUL EXCLUDERII MECANISMULUI PARAHIPOFIZAR 
ASUPRA SECRE IEI HORMONILOR IODA I ŞI ST RII 

EPITELIULUI FOLICULAR AL TIROIDEI
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Astract. This research  deals with the study of  the  thyroid function’s regulation. 

A new untraumatic method of complete thyroid gland denervation was elaborated for 

the investigation of the nervous mechanism. The original microsurgical installation 

was utilized for the section of the vegetative nerves. The infl uence of the vegetative 

innervation on thyroxine and triiodothironine levels and the histological structure of 

the thyroid gland were studied in chronic experiments.

Key words. Denervation, mechanism of parahipophizar regulation, iodinated 

thyroid hormones.

Introducere

Hormonii tiroidieni ioda i de in un rol important în reglarea procese-
lor metabolice ale organismului în condi ii confortogene [11, 41, 42, 45] 
şi la ac iunea stresului [42, 43]. Func ionarea adecvat  a mecanismelor de 
reglare a glandei tiroide este o condi ie indiscutabil  pentru existen  dato-
rit  implic rii acestora în acomodarea  la condi iile mediului ambiant [30, 
31]. De aceea, cercetarea problemelor regl rii activit ii glandei tiroide, 
datorit  importan ei deosebite ale hormonilor tiroidieni ioda i în realizarea 
reac iilor adaptative şi patologice la  etapele de baz  a ontogenezei, se afl  
permanent în aten ia endocrinologiei experimentale şi clinice [14, 32, 40]. 

Controlul sintezei şi secre iei tiroxinei (T
4
) şi triiodtironinei (T

3
) se 

efectueaz  prin intermediul mecanismului de reglare transhipofi zar  rea-
lizat  de tireoliberina hipotalamic  şi hormonul adenohipofi zar tireotrop 
[5, 9, 10] şi prin mecanismul de reglare parahipofi zar  realizat  la nivelul 
sistemului nervos autonom, structurile c ruia intereseaz  vasele sanguine 
şi foliculele tiroidiene [20, 24, 25, 35, 37]. Din atare motiv, cercetarea me-
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