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Abstract: This article describes the results of a study of the quantitative and 

qualitative parameters of male hogs semen depending on the applied medium for dilution 

and cryopreservation. We established a marked decrease in the motility of the sperm, 

thawed after cryopreservation.  
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INTRODUCERE  

Mediile de diluţie au influenţă asupra crioconservării materialului seminal de vier 

şi asupra indicilor calitativi al acestuia. Aceste investigaţii au constituit principalele 

direcţii de cercetare în scopul crioconservării resurselor genetice la suine, stocarea 

materialului seminal pe o durată lungă de timp şi folosirea lui în nscopul ameliorării 

raselor de suine. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat pe material seminal de vier. Au fost acceptate pentru 

prelucrare acele ejaculate care prezentau mai mult de 75% spermatozoizi mobili şi 

normali. Imediat după determinarea mobilităţii şi concentraţiei, materialul seminal a fost 

diluat cu următoarele medii de diluţie: mediul GHŢS martor; mediul M-22 Exp1; mediul 

M-22 Exp2; mediul M-22 Exp3.  

Crioconservarea probelor de material seminal de vier s-a efectuat în cadrul 

Laboratorului „Biotehnologii în Reproducţie şi Transfer de Embrioni” de pe lîngă 

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, 

s.Maximovca, iar materialul seminal a fost colectat de la vieri întreţinuţi de la ÎS 

”Moldsuinhibrid”, o.Orhei. Materialul seminal a fost diluat în proporţii de 1:1 cu medii de 

diluţie, s-a menținut timp de o oră la temperatura camerei, după ce s-a centrifugat la 2000 

rotaţii/min timp de 5 minute.După centrifugare, supernatantul s-a îndepartat, iar 

sedimentul a fost resuspendat cu mediul de diluţie suplimentat cu gălbenuş de ou şi 

glicerină. Ambalarea s-a realizat în paiete de 1,5ml la temperatura de +4
0
 C. Congelarea s-

a realizat în vapori de azot lichid, prin plasarea unui suport metalic pe care s-au aşezat 

paietele, deasupra acestuia, la o distanţa de 4-5 cm. Rata de scădere a temperaturii de la 5
0
 

C la -120
0
 C s-a efectuat cu aproximativ   30

0 
C/min. Decongelarea materialului seminal s-

a efectuat prin plonjarea paietelor în baie marină la o temperatură de 38
0
C timp de 20-25 

secunde. 

 

REZULATE ŞI DISCUŢII 

Datele experimentale demonstrează că crioconservarea cauzează deteriorări a 

spermatozoizilor, inducând deteriorări de natură fizică şi chimică, prin aceasta afectând 

negativ viabilitatea după decongelare şi capacitatea fecundantă a acestora. 

Datele exerimentale sunt prezentate în figura 1.  
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Figura 1. Mobilitatea spermatozoizilor de vier după centrifugare, % 

Datele figurii 1. demonstrează, că mobilitatea spermatozoizilor după centrifugare a 

fost 74,65% în mediile de diluţiile GHŢS (mator) iar în variantele experimentale 

mobilitatea spermatozoizilor a diminuat de la 43,25% în mediul de diluţie M-22 exp1 pînă 

la 33,56% în mediul de diluţie M-22 exp3. 

Numărul de spermatozoizi cu mişcări mobile după centrifugare este prezentat în 

figura 2. 

 

Figura 2. Spermatozoizi mobili şi progresivi la sperma de vier după centrifugare, % 

Din datele figurii 2 reesă că independent de diluantul folosit după centrifugare 

numărul spermatozoiziilor mobili diminuiază şi au capacitatea de a păstra la un nivel 

scăzut  mobilitatea. Cele mai bune rezultate după centrifugare au fost obţinute cînd 

sperma a fost diluată cu mediul GHŢS – 64% şi cu 42% spermatozoizi cu mişcări 

progresive de înnaintare. Centrifugarea spermei de vier diluată cu mediile de diluţie 

experimentale a dus la scăderea numărului de spermatozoizi mobili şi cu mişcări 

progresive. 

Datele despre adaptarea spermatozoizilor de vier după echilibrarea lor la 

tmperatura de +4 grade C sunt prezentată în figura 3. 
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Figura 3. Mobilitatea spermatozoizilor de vier după echilibrare, % 

Datele figurii 3 demonstrează, ca refregerarea spermei a dus la schimbări esenţiale 

a mobilităţii spermatozoizilor. Cele mai bune rezultate au fost obţinute cînd sperma a fost 

diluată cu mediul M-22 exp.1 (mobilitatea de 49,5%), iar diluarea cu mediu de diluţie M-

22 exp.2 a dus la o uşoară scădere, nesemnificativă a mobilităţii (mobilitatea – 47,5). 

Diluarea şi refregirarea spermei diluate cu mediul GHŢS (martor) a dus scăderea drastică 

(semnificătivă) a mobilităţii 0,0%. 

Rezultatele mobilităţii spermatozoizilor de vier după decongelare este prezentat în 

figura 4. 

Figura 4. Mobilitatea spermatozoizilor de vier după decongelare, % 

Congelarea spermei de vier a dus la scăderea drastică a mobilităţii 

spermatozoizilor. În grupa experimentală 1 mobilitatea spermatozoizilor postcongelare a 

fost de 10,42% în grupa experimentală 2 – 8,12% şi în grupa experimentală 3-5,22%. 

CONCLUZII  

Congelarea spermei de vier a dus la scăderea drastică a mobilităţii 

spermatozoizilor. În grupa experimentală mobilitatea spermatozoizilor postcongelare a 

fost de 10,42%. 
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