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SUMMARY 
This paper shows the results of a study concerning the effects of exposing 

frozen ram semen to various flows of energy. The use of flow cytometry 
techniques produced more accurate results due to the higher number of 
analysed cells. The action of the He-Ne laser beam on the thawed ram semen 
improved its motility, viability, mitochondrial function and functional integrity 
of the membrane. 

Keywords: thawed ram semen, He-Ne laser beam, semen properties 
 
 

INTRODUCERE 
Materialului seminal congelat în paiete a devenit unitatea universal 

acceptată de stocare și transfer genetic la ovine, procedură ce depinde de 
menținerea activității funcționale a spermatozoizilor (viabilitatea și capacitatea 
de fertilizare).  

În procesul de congelare are loc oprirea oricărei activități biologice până la 
decongelarea și fertilizarea spermei ce depinde de tehnica de decongelare 
(Jondet, 1972). Crioconservarea modifică capacitatea comportamentală și 
funcțională a spermatozoizilor, ceea ce duce la o reducere a motilității, la o 
capacitate redusă a spermatozoizilor de a traversa cervixul și la scăderea 
viabilității în tractul reproductiv femel (Salamon și colab., 1995). Acest lucru 
duce de obicei la rate inacceptabil de scăzute de gestație la oile inseminate cu 
material seminal congelat (Gillan și colab., 1999). De aceea se impune gasirea 
unor noi proceduri menite să îmbunătățească calitatea spermatozoizilor 
crioconservați. Iradierea spermatozoizilor cu ajutorul unui laser cu Heliu-Neon 
(He-Ne) este o metoda nouă, efectul foto-stimulativ al iradierii cu laser a 
diferitelor sisteme biologice fiind deja demonstrat (Lubart și Breitbart, 2000). 
De exemplu, la celulele somatice, iradierea stimulează eliberarea factorului de 
creștere al fibroblastelor (Yu et al., 1994) și accelerează mitoza acestora 
(Lubart și colab, 1992a), regenerarea musculaturii scheletice și repararea 
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osaturii (Bibikova și colab., 1994). Iradierea cu laser He-Ne poate îmbunătăți, 
de asemenea, potențialul fertilizant al spermei (Ocana-Quero și colab, 1997; 
Cohen și colab, 1998). Acest lucru ar putea apărea din cauza unei varietăți de 
factori, inclusiv accelerarea transportul Ca2+ prin mitocondriile spermatice și 
prin membrana plasmatică a celulelor spermatice iradiate (Lubart și colab., 
1992b, 1997, Breitbart și colab., 1996;. Cohen și colab., 1998) și formarea 
speciilor reactive ale oxigenului  (Zan-Bar și colab., 2005). În plus, din moment 
ce iradierea cu laser He-Ne induce o creștere a potențialului electrochimic si 
sinteză suplimentară de ATP în mitocondriile izolate (Passarella și colab., 1984) 
și deoarece mitocondriile par să joace un rol cheie în producția de energie și 
menținerea motilității spermei (Ruiz-Pesini și colab, 2000; Corral-Baqués și 
colab., 2005,2009), stimularea ar putea depinde de creșterea disponibilității 
energiei. S-a arătat ca iradierea cu laser a îmbunătățit calitatea spermei 
refrigerate pentru iepuri și curcani (Iaffaldano și colab., 2005;. Iaffaldano și 
colab., 2010). 

Scopul acestui studiu este acela de a investiga dacă iradierea cu laser, in 
diferite doze de energie de iradiere (3.96 și 6.12 J/cm2) poate îmbunătăți 
caracteristicile calitative ale spermei de berbec după procesul de congelare-
decongelare. 
 
 

MATERIAL ȘI METODE 
Activitatea de congelare a spermei de berbec s-a efectuat conform 

tehnologiei de congelare elaborate în cadrul Laboratorului de Biotehnologii de 
Reproducţie, I.C.D.C.O.C. Palas Constanţa. Experimentele s-au derulat în sezon 
normal de reproducţie, în perioada august 2013 - octombrie 2013. 
Decongelarea şi testarea probelor de material seminal s-a realizat în cadrul 
Laboratorului de Biologie Celulară, Universitatea Ovidius, în perioada 
decembrie – februarie 2014. 

Ca mediu de diluţie s-a folosit un diluant pe bază de Tris cu 20% (v/v) 
gălbenuş de ou. Crioprotectorul folosit la congelarea spermei de berbec a fost 
glicerolul (5% concentraţie finală). 

Animale: s-au recoltat probe de spermă de la 5 berbeci adulţi de rasă 
Merinos de Palas, cu fertilitate cunoscută. Recoltările s-au făcut cu vagina 
artificială, de 2 ori pe săptămână. Probele de spermă de la fiecare animal au 
fost analizate separat pentru a ţine cont de variabilitatea individuală a 
fiecăruia. De la fiecare mascul s-au colectat 1-3 ejaculate (la interval de 15-30 
minute) care au fost ulterior amestecate şi supuse experimentelor. S-au 
prelucrat un număr total de 81 ejaculate. Materialul seminal a fost 
crioconservat în paiete fine de 0,25ml. 
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Probele de material seminal crioconservat au fost decongelate pe baie de 
apă la 39°C și au fost supuse iradierii cu două doze diferite de energie. A fost 
utilizat un laser cu He-Ne Melles Griot cu lungimea de undă de 632,8 nm, 
putere 6 mW și diametru al deschiderii (diametrul fasciculului) de 0,65 mm. 

Timpul necesar de expunere a fost calculat utilizând formula: 

 d
P

AD
t 


 1  

unde: t – timpul de expunere (s) 
D- doza (J/cm2) 
A- aria fasciculului (cm2) 
P – puterea laserului (W) 
d – adâncimea (cm)   
 
Evaluarea indicilor criobiologici după decongelare 
1. Aprecierea motilităţii spermatozoizilor  
Tehnica evaluării manuale (Zamfirescu şi Şonea, 2004) în preparat umed a 

fost utilizată pentru aprecierea motilității spermatozoizilor cu ajutorul unui 
microscopul optic cu placă încălzitoare Novex (×100 mărire) la 39°C.  

Descrierea metodei 
Se preîncălzește o lamă curată pe care se pune o picătură de spermă ce se 

acoperă, evitând formarea bulelor de aer, cu o lamelă, şi se examinează la 
microscop, în lumină normală sau contrast de fază. Examinatorul apreciază, 
prin observaţii succesive de pe mai multe câmpuri ale preparatului, vizual 
procentul de celule spermatice în mişcare şi energia valurilor. 

2. Determinare viabilităţii celulelor spermatice prin citometrie în flux 
Pentru determinarea procentului de celule spermatice viabile s-a folosit 

kitul Live-Dead Sperm Viability  (Invitrogen) ce permite analiza viabilității prin 
citometrie în flux dar poate fi utilizat și în determinarea viabilității prin tehnica 
microscopiei de fluorescenţă. 

Metoda folosită este cea a dublei coloraţii, în care, pentru a determina 
viabilitatea celulelor spermatice se folosesc 2 fluorocromi ce colorează acizii 
nucleici. S-a utilizat SYBR-14 (soluţie stoc 100μl/ml soluţie de dimetil sulfoxid 
(DMSO), care colorează spermatozoizii cu membrane intacte şi iodură de 
propidium care colorează celulele cu membrane deteriorate. Metoda a fost 
utilizată pentru determinarea viabilităţii la majoritatea speciilor de mamifere 
(Garner şi Johnson, 1995). 

Descrierea metodei 
Se decongeleză probele de material seminal pe baie de apă la 39oC. Se 

prepară, prin diluarea de 50 ori a soluţiei stoc în tampon fosfat cu pH 7.2, o 
soluție de lucru de SYBR-14. Se adaugă 5 μl SYBR-14 la 1 ml de material seminal 
congelat, rezultând o concentraţie finală de SYBR-14 de 100nM. Se incubează 
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10 minute la 37oC și se adaugă 5 μl iodură de propidium, rezultând o 
concentraţie finală de iodură de propidium de 12 μM. Se incubează 10 minute 
la 37oC și se face achiziţia de date, la o viteză mică de absorbţie a probei pentru  
detectarea celor două populaţii. Fluorescenţa roşie emisă de către celulele 
spermatice moarte colorate cu iodură de propidium este captată de detectorul 
FL2 iar cea verde emisă de către celulele viabile colorate cu SYBR-14 a fost 
captată de detectorul FL1. Interpretarea rezultatelor s-a făcut prin statistica 
graficelor dot-plot FL1/FL2, unde fiecare celulă citită este reprezentată sub 
formă de punct și fiecare populație este un nor de puncte. 

3. Evaluarea funcţiei mitocondriale prin citometrie în flux cu Rhodamină 
(R123)  

S-a utilizat un Flow Cytometer marca Beckton-Dickinson, modelul FACS 
Calibur pentru analiza cantitativă a spermatozoizilor marcați fluorescent, 
inputurile fiind înregistrate și prelucrate cu ajutorul computerului marca Apple 
și a softului specializat CellQuest Pro.  

Fluorocromul lipofil Rhodamine 123 prezintă o încărcare pozitivă la pH 
fiziologic ceea ce favorizează concentrarea acesteia la nivelul mitocondriilor 
sub efectul diferenţei de potenţial generat de funcţia respiratorie. 
Fluorocromul este utilizat cu precădere în aprecierea activităţii mitocondriale, 
dar poate fi folosit și pentru determinarea celulelor moarte dintr-o populaţie, 
deoarece acestea acumulează în cantitate foarte mică Rodamina 123 (Ronot și 
colab., 1986).   

Cu ajutorul acestei marcări se poate determina funcţia mitocondrială, atât 
prin citometrie în flux cât şi prin microscopie de fluorescenţă (Graham şi colab., 
1990). Pentru a determina ambele populații se pot marca simultan celulele cu 
iodură de propidium, un fluorocrom ce penetrează membranele deteriorate și 
Rodamina 123. 

Descrierea metodei 
Se decongelează probele de material seminal pe baie de apă la 39oC şi se 

diluează probele până la o concentraţie de 20x106spz/ml. Se prepară o soluţie 
de lucru de Rhodamina 123 0,01mg / ml în apă distilată și la 500 μl spermă 
decongelată se vor adăuga 10 μl Rhodamina 123, se incubează 20 minute la 
37oC și se centrifughează timp de 8 minute la 300g. Se adaugă 0,45 ml tampon 
Tris şi 10 μl iodură de propidiu peste sediment, se incubează 10 minute la 37oC, 
se analizează proba și se interpretează rezultatul cu ajutorul citometrului în 
flux. 

Datorită presiunii interne a lichidului ce este utilizat de citometru în flux, 
celulele spermatice marcate cu cei doi fluorocromi sunt aspirate și forțate să se 
ordoneze în timp ce trec prin celula de citire unde sunt iluminaţi de către o 
sursă de lumină, un laser.  
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Fluorescenţa roşie emisă de către celulele moarte colorate cu iodură de 
propidium este captată de detectorul FL2 iar cea verde emisă de către celulele 
cu mitocondrii funcţionale colorate cu Rhodamina 123 a fost captată de 
detectorul FL1. Interpretarea rezultatelor s-a făcut prin statistica graficelor dot-
plot FL1/FL2, unde fiecare celulă citită este reprezentată sub formă de punct și 
fiecare populație este un nor de puncte. 

4. Integritatea funcţională a membranei plasmatice  
Testul hipoosmotic (HOST) este utilizat pentru evaluarea integrităţii 

funcţionale a membranei spermatice și se bazează pe semipermeabilitatea 
membranelor celulare intacte, care, în condiţii de hipoosmoză, duce la 
umflarea flagelului celulei spermatice, acesta fiind un semn că transportul apei 
prin membrană se desfășoară normal.  

Descrierea metodei 
Se incubează 30µl spermă cu 300µl soluţie hipoosmotică (100 mOsm/l 

verificată prin calcularea punctului de îngheţ cu un osmometru Fischer) ce 
conţine fructoză (8.72 g/l) şi citrat de sodiu (4.74 g/l) cu pH-ul 7- 7,2, la 37°C 
timp de o oră. Se pun între lamă-lamelă 0.2 ml și se numără, în câmp luminos, 
cel puţin 400 spermatozoizi (mărire ×1000). Se calculează procentul de 
spermatozoizi cu membrane funcţionale (HOST %), conform formulei: 

 

 
 
Analiza statistică a datelor experimentale  
Pentru statistica descriptivă a fost utilizat programul SPSS IBM, versiunea 

17.01. Rezultatele sunt exprimate ca medie ± eroarea standard. Pentru 
determinarea distribuției normale a rezultatelor și implicit alegerea utilizării 
unor teste parametrice sau neparametrice pentru diferențele semnificative ale 
mediilor s-a utilizat testul Kolmogorov- Smirnov și pentru mai multă siguranță, 
deoarece numărul eșantioanelor era mic s-a utilizat și testul Shapiro – Wilk. 
Pentru determinarea diferenţelor semnificative, mediile au fost analizate prin 
testul t-Student pereche. 

 
 

REZULTATE  
Obiectivul cercetărilor a fost acela de determina dacă și cum cele două 

doze de energie de iradiere cu laser (3.96 și 6.12 J/cm2) pot îmbunătăți 
caracteristicile calitative ale spermei de berbec după procesul de congelare-
decongelare 

În acest sens s-au decongelat paietele cu material seminal pe baie de apă 
la 39oC timp de 120 de secunde. După decongelare, materialul seminal a fost 
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împărțit în trei probe: una reprezentând controlul, iar celelalte două au fost 
expuse iradierii cu laser He-Ne la două doze diferite de energie (3.96 și 6.12 
J/cm2) şi s-au analizat activitatea mitocondrială, viabilitatea celulară (prin 
citometrie în flux), motilitatea și integritatea funcțională a membranei 
plasmatice (testul HOST). Rezultatele obținute sunt prezentate in tabelul nr.1. 

 
Tabel 1 Variaţia parametrilor calitativi ai materialului seminal decongelat și iradiat cu 
laserul cu He-Ne 

Probe 

Caracteristicile materialului seminal 

Motilitate (%) Viabilitate (%) 
Activitate 

mitocondrială 
(%) 

HOST (%) 

Control 43.2 ± 2.18
a 

50.1 ± 2.74
a 

40.52 ± 1.47
a 

42.97 ± 1.62
a 

Proba 2  
(3.96 J/cm

2
) 

39.5 ± 1.64
a 

45.22 ± 1.73
b 

41.2 ± 2.15
a 

40.23 ± 1.97
a
  

Proba 3  
(6.12 J/cm

2
) 

45.6 ± 2.45
a 

52.3 ± 2.86
a 

45.12 ± 2
b 

46.52 ± 2.07
a 

a-b 
Literele diferite pe aceeași coloană indică o diferență semnificativă (p < 0.05) 

 
Motilitatea: Se observă că cele mai bune valori s-au obţinut prin iradierea 

cu laserul He-Ne la doza de 6.12 J/cm2. Expunerea la doze mai mici de energie 
a condus la o motilitate scăzută față de celelalte probe iradiate și de control. 
Între valorile motilităților există diferențe nesemnificative statistic (p <0,05).  

Viabilitatea: Procentul de spermatozoizi viabili este statistic semnificativ 
mai mare (p <0.05) pentru proba control si cea iradiată cu o doză de energie de 
6.12 J/cm2 față de  proba iradiată cu laserul He-Ne cu doza de 3.96 J/cm2. 

Rezultate similare s-au obţinut şi pentru integritatea funcţională a 
membranelor (testul HOST) şi pentru testul de apreciere a activităţii 
mitocondriale. Cele mai bune rezultate s-au obţinut pentru proba 3 (6.12 
J/cm2), valorile fiind semnificativ mai mari (p <0.05) faţă de celelalte variante în 
cazul activității mitocondriale. 

 
 
DISCUȚII 
Rezultatele au demonstrat că în urma iradierii cu laser cu He-Ne (în special 

cu doza de energie de 6,12 J/cm2), a celulelor spermatice crioconservate de 
berbec motilitatea, viabilitatea, activitatea mitocondrială și integritatea 
funcțională a membranei spermatice se îmbunătățesc. Rezultate similare s-au 
obținut pe materialul seminal de curcan unde s-a constatat că iradierea cu 
laser (la doze variind între 3.24 - 5.40 J/cm2) a condus la creșterea parametrilor 
calitativi după decongelare (Iaffaldano și colab., 2005). Ocana- Quero și colab. 
(1997) au arătat o creștere a reacției acrozomale a materialului seminal de taur 
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și o scădere a mortalității spermatozoizilor după iradierea cu doze variind de la 
2 la 16 J/cm2 . Wenbin și colab. (1996) au descoperit că iradierea cu laser a 
condus la creșterea fermentației fructozei spermei,  a respirației, a capacității 
de absorbție a 32P și absorbția de Ca2+, crescând astfel motilitatea și 
supraviețuirea în timp a spermatozoizilor de țap. 

Corral - Baqués și colab. (2005) au raportat că iradierea spermei de câine 
cu un laser ce are lungimea de undă de 655 nm cu doze de 4, 6 și 10 J/cm2 
îmbunătățește viteza și motilitatea progresivă a spermei. Zan-Bar și colab. 
(2005), lucrând cu spermă de berbec și tilapia, au demonstrat creșterea 
motilității și viabilității spermei de tilapia după expunerea la lumină roșie (630-
670 nm) și lumină albă (400-800 nm), în timp ce în cazul spermei de berbec s-a 
observat o ușoară creștere a motilității și viabilității doar în cazul iradierii cu 
lumină roșie.  

Analiza viabilităţii celulare şi a activităţii mitocondriale s-a determinat prin 
tehnica citometriei în flux. Tehnica este folosită pentru numărarea, examinarea 
și sortarea celulelor şi prezintă avantajul că măsurătorile sunt realizate 
simultan pentru multiple caracteristici ale unei sigure celule odată, cu o rată de 
la 500 la 4000 celule pe secundă.  

 

 
Fig. 1  Analiza comparativă prin tehnica cadranelor de identificare simultană a celulelor viabile, 
moarte şi muribunde (dublu pozitive) şi a populaţiei nonspermatice la spermatozoizii congelaţi-

decongelaţi la diferite temperaturi 
Pe abscisă: intensitatea fluorescenţei roşii celulelor colorate cu PI (FL2), în scară logaritmică 
Pe ordonată: intensitatea fluorescenţei verzi a celulelor colorate cu SYBR-14 (FL1), în scară 

logaritmică 
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După dubla marcare cu cei doi fluorocromi au fost analizate comparativ 
evaluările citometrice ale spermatozoizilor din probele experimentale. 
Citogramele biparametrice (fig. 1) evidenţiază prezenţa a 4 subpopulaţii: 

- subpopulaţia 1, care reprezintă spermatozoizii marcaţi cu propidium 
iodide, spermatozoizii morţi 

- subpopulaţia 2, colorată cu SYBR-14 şi care reprezintă spermatozoizii 
viabili,  

- subpopulaţia 4, care prezintă o dublă coloraţie, cu ambii fluorocromi, 
- subpopulaţia 3, care include alte particule.  
Subpopulaţia 3 nu a fost luată în calcul, deoarece nu reprezintă o 

populaţie spermatică. 
Rezultatele obţinute în studiul nostru sunt asemănătoare cu cele din 

literatura de specialitate, ceea ce demonstrează că iradierea cu laser cu lumină 
roșie conduce la o îmbunătățire a parametrilor calitativi ai materialului seminal 
decongelat. Conform studiilor lui Zan-Bar (2005 ), efectele luminii sunt mediate 
prin intermediul speciilor reactive ale oxigenului. Într-adevăr, deși nivele 
crescute ale speciilor reactive ale oxigenului pot duce la moartea celulelor (prin 
epuizarea ATP și peroxidarea lipidelor), la un nivel scăzut speciile reactive ale 
oxigenului pot juca un rol important în activarea multor procese celulare. În 
cazul spermatozoizilor, speciile reactive ale oxigenului, inclusiv anionul 
superoxid și H2O2, și speciile reactive ale azotului cum ar fi oxidul nitric (NO) 
pot provoca hipercapacitarea spermei și reacția acrozomală (Aitken, 1995; 
Aitken și colab., 1995; Martínez - Pastor și colab., 2009). Pe de altă parte, s-a 
demonstrat o creștere a nivelului Ca2+ intracelular și a transportului în 
spermatozoizii iradiați de taur (Lubart și colab., 1992b; Breitbart și colab., 
1996), și de șoarece (Cohen și colab., 1998). Mai recent, s-a arătat că mișcarea 
intracelulară a Ca2+ controlează motilitatea, capacitarea și reacția acrozomală a 
spermei (Darszon și colab., 2007). 

Rezultatele studiului de față au arătat că iradierea cu un laser cu He-Ne a 
spermei decongelate de berbec conduce la o creștere a motilității, viabilității și 
integrității funcționale a membranei spermatice în cazul dozei de 6.12 J/cm2. 
La doze mai mici de energie rezultatul s-a dovedit a fi ineficient în comparație 
cu celelalte probe iradiate și control. 

 
 
CONCLUZII 
Folosirea tehnicilor de citometrie în flux conduce la rezultate mult mai 

exacte datorită numărului mare de celule analizate. 
Acțiunea laserului cu He-Ne asupra materialului seminal de berbec 

decongelat conduce la o îmbunătățire a motilității (45.6 ± 2.45 vs. 43.2 ± 2.18), 
viabilității (52.3 ± 2.86 vs. 50.1 ± 2.74), funcției mitocondriale (45.12 ± 2 vs. 
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40.52 ± 1.47) și integrității funcționale a membranei (46.52 ± 2.07 vs. 42.97 ± 
1.62) pentru doza de 6.12 J/cm2, spre deosebire de doza de 3.96 J/cm3 ce a 
înregistrat scăderi ale parametrilor calitativi ai materialului seminal raportate 
la proba de control.  
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