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REZUMAT

Andrologia Veterinar@ este o carte destinat@ medicilor
veterinari, studen]ilor, fermierilor }i cresc@torilor sau iubitorilor
de animale. Aceasta cuprinde un num@r de 492 pagini,
sus]inut@ de 48 imagini color, tabele }i grafice care alc@tuiesc
un întreg spunem noi, reu}it. Cartea este structurat@ pe 14
capitole, în cadrul fiec@rui capitol fiind descrise mai multe
subcapitole cu rol de a defini o structur@ morfologic@, o boal@
sau anumite comportamente sexuale specifice, metode de
înmul]ire }i cre}tere ale mamiferelor }i p@s@rilor.
Prima parte a lucr@rii (capitolele I,II,III) propune cititorului
familiarizarea cu elemente privind câteva considerente
morfoclinice ale aparatului genital mascul, fiziologia acestuia }i
produc]ia de game]i (spermatozoizi).
În
continuare
sunt
prezentate
aspecte
ale
neuroendocrinologiei func]iei de reproduc]ie la msculi, cu
detalierea morfologic@ a hipotalamusului, hipofizei }i a
hormonilor produ}i de c@tre aceste (gonadotropinele) structuri
la care se adaug@ }i produc]ia de hormoni steroizi (androgenii)
sau feromoni.
Ca un element particular subliniem contribu]ia autorilor
privind utilizarea acestor categorii de hormoni în combaterea
tulbur@rilor de reproduc]ie la masculi precum }i eficientizarea
exploat@rii lor în reproduc]ie (capitolele V }i VI) atât din punct
de vedere al capacit@]ilor de producere de game]i cât }i al
comportamentului sexual normal }i patologic.
Descrierea patologiei particulare pentru fiecare specie cu
prezentarea metodelor de examinare, diagnostic }i tratamentele
adecvate ocup@ un loc aparte în preocup@rile noastre,
adresându-se în special medicului veterinar }i studen]ilor din
anii mari (capitolele VIII, IX, X, XI).
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Rezumat

Biotehnicile utilizate }i aplicate cu succes în România, cu
accente din experien]a colectivului de autori privitoare la
metode de prelevare, prelucrare }i consevarea materialului
seminal, sisteme de mont@ }i inseminare artificial@ sunt
prezentate în capitolele XII }i XIII ale lucr@rii.
În sfâr}it partea cea mai u}or de în]eles, pl@cut@ }i util@
fermierilor }i cresc@torilor de animale are ca subiect cre}terea,
reproduc]ia }i exploatarea reproduc@torilor masculi la mamifere
}i p@s@ri, cuprinzând specii particulare României.
Autorii concentreaz@ }i ofer@ informa]ii minime necesare
pentru cunoa}terea acestor categorii de animale, }i ajut@
intreprinz@torul sau iubitorul de animale s@ g@seasc@ solu]ii
optime privind cre}terea, s@n@tatea, exploatarea masculilor.
F@r@ îndoial@ mesajul c@r]ii este acela ca între specialistmedicul veterinar }i cresc@torul de animale trebuie s@ existe un
dialog permanent, iar con]inutul acestei c@r]i mijloce}te
calitatea }i rezultatul acestuia.
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ABREVIERI
ABP – proteine de transport al androgenilor
ACTH – hormonul adrenocorticotrop
AMP-c – adenozin monofosforic ciclic
AND – acid dezoxiribonucleic
ARN – acid ribonucleic
ARNm – acid ribonucleic mesager
ARNt – acid ribonucleic de transport
ATP – adenozin trifosforic
CAP – acetat de chlormadinon
CRCCCR – Centrul Republican de Cre}tere }i Calificare a Cailor de Ras@
C-RH – corticoliberin@
DHT – 5 alfa dihidrotestosteron
DJARZ – Direc]ia Jude]ian@ de Ameliorare a Reproduc]iei în Zootehnie
DOPA – dehidrohifenilalanin@
ELISA – testul imunoenzimatic
FSH – hormon de stimulare folicular@
FSH-RBI – inhibitorul fix@rii FSH-ului la receptorii s@i
Gn-RH – gonadoreline
HA – hermafrodit adev@rat
HCG – gonadotropin@ corionic@
HT – hermafroditism testicular
IA – inseminare artificial@
ICSH – hormonul de stimulare al glandelor intersti]iale Leydig
IFI – imunofluorescen]@ indirect@
LH – hormonul luteinizant
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LH-RH – hormonul de eliberare al gonadotropilor
LTH – prolactina
M-IH – melanostatina
M-RH – melanoliberina
MTH – hormonul de stimulare al melanocitelor
OMI – cibernin@
PGF2a – prostaglandin@ F2 alfa
PHM – pseudohermafroditism masculin
PMSG – gonadotropin@ seric@ ecvin@
PVM – proteino-vitamino-mineral
RFC – reac]ia de fixare a complementului
RIA – reac]ia de imunoanaliz@
SIG – ser de iap@ gestant@
SN – reac]ia de seroneutralizare
SNC – sistemul nervos central
SSH – hormonul de stimulare al spermatogenezei
STH – hormonul somatotrop
ST-IH – somatostatina
ST-RH – somatoliberina
TTH – tireotropina
ZO2 – volumul de O2 (în mm³) consumat în 60’ la 37 ºC de 108
spermatozoizi

Abrevieri

