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REZUMAT 

 

Tehnologia de sexare, prin utilizarea citometriei în flux, a cunoscut un progres 

spectaculos în ultimii 15 ani (Maya Ol. şi col., 2013). Primul raport privind obţinerea de 

descendenţi cu sexul preselectat înainte de concepţie a fost la iepure (Johnson L.A. şi col. 

1989), ulterior cercetările au fost extinse şi asupra altor specii atât sălbatice cât şi 

domestice (Espinosa C.R. şi Cordova I.A., 2012). 

Cu toate că au fost testate şi alte metode de sexare, până în prezent nu se cunoaşte 

nicio metodă promiţătoare şi alternativă citometriei în flux, care să asigure obţinerea de 

material seminal sexat viabil şi în volume relativ satisfăcătoare (Graaf şi col., 2009). Ȋn 

momentul de faţă tehnologia a progresat, doar în cazul bovinelor, oferind spre 

comercializare material seminal sexat şi congelat (Arruda R.P., şi col., 2012). 

Utilizarea citometriei în flux, în vederea preselectării sexului descendenţilor înainte 

de concepţie, a condus la obţinerea animalelor de sex dorit la diferite specii de mamifere 

domestice, inclusiv la porcine. Cu toate acestea, în vederea maximizării randamentului 

procedurii, există unele aspecte, atât tehnice cât şi legate de efectele procesului de sortare 

asupra materialului seminal sexat de vier, ce necesită o cercetare mai amănunţită. 

Ȋn prezent, chiar dacă se utilizează un citometru multifuncţional cu presiune înaltă şi 

de mare viteză, cu un randament de 500-600 spermatozoizi/s (Seidel G.E. Jr. 2003), 

procesul de sortare este relativ lent. Obţinerea unei cantităţi suficiente de material 

seminal sexat necesar unei inseminări necesită perioade lungi de timp. Ȋn consecinţă, 

populaţia finală de spermatozoizi sortaţi este caracterizată printr-o mare heterogenitate. 

Prin imposibilitatea creşterii randamentului citometrului sau a congelării materialului 

seminal sexat de vier, orice tentativă de normalizare este practic imposibilă. De 

asemenea, în cele mai multe cazuri, fermele zootehnice sunt amplasate la distanţe relativ 

mari de laboratorul în care sunt efectuate sortările. Ca urmare, timpul scurs de la sortare 

și condiţiile de stocare până în momentul efectuării inseminărilor, sunt definitorii în 

păstrarea calității spermatice (Maxwell W.M.C., 2009). 

Ȋn literatura de specialitate se găsesc numeroase studii privind potenţialul mutagen 

al fluorocromului H-42 şi gradul de deteriorare al celulelor spermatice supuse luminii 
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ultraviolete (UV). De asemenea presiunea fluxului, câmpul electrostatic şi încărcătura 

electrică din timpul sortării (Maxwell W.M.C. și Johnson L.A., 1997) au efecte negative 

asupra spermatozoizilor,  însă cercetările privind monitorizarea parametrilor calitativi a 

materialului seminal, la diferite intervale de timp post-sortare lipsesc cu desăvȃrsire. Ȋn 

acest sens prezenta lucrare şi-a propus evaluarea modificărilor motilităţii, viabilităţii şi a 

statusului acromozomial la spermatozoizii de vier sexaţi în momentul 0, precum şi în 

urma stocării timp de  24 şi 48 h la 17°C. 

Eficienţa procesului de sortare se defineşte prin gradul de puritate al populaţiilor 

obţinute. Prin urmare, estimarea purităţii materialului seminal sexat înaintea utilizării prin 

diferite tehnici de reproducție asistată, devine o prioritate (Maxwell W.M.C. și Johnson 

L.A, 1999). Astfel ca şi metodă de determinare a procentelor populaţiilor de 

spermatozoizi X şi Y sortaţi, a fost utilizat softul de analiză a purităţii aparţinând 

citometrului. 

Obţinerea produşilor de concepţie cu sex preselectat de la şapte specii de mamifere 

domestice, în urma sexării materialului seminal cu ajutorul citometrului în flux (Amann 

R.P. 1999) fără apariţia unor malformaţii congenitale, demonstrează faptul că procedura 

este sigură. 

Ţinând cont de realizările actuale pe plan naţional şi internaţional, precum şi de 

stadiul cercetărilor experimentale dedicate tehnologiei de sexare a materialului seminal 

de vier, lucrarea de faţă îşi propune ca obiectiv principal utilizarea tehnologiei de sortare 

cu ajutorul citometrul în flux în vederea sexării celulelor spermatice de vier şi obţinerea 

de produşi viabili cu sexul predeterminat. 

Atingerea acestui deziderat a presupus urmărirea unor obiective secundare, 

precum sunt: 

1.   stabilirea pretabilităţii materialului seminal de vier la metoda se sortare; 

2. determinarea influenţei timpului de stocare asupra motilităţii, viabilităţii şi a 

acrozomial al celulelor spermatice sortate; 

3. implementarea unui protocol de hibridizare fluorescentă în situ (FISH), 

folosindu-se sonde specifice pentru gonozomii porcini şi evaluarea eficienţei acestei 

metode ca şi tehnică independentă, în determinarea eficienţei procesului de sortare; 

4.  determinarea capacităţii de fertilizare a materialului seminal sexat de vier. 
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Structura lucrării: 

 Lucrarea intitulată  “Sexarea gameţilor masculi de vier” conţine 230 de pagini, 

fiind redactată în 10 capitole, structurate la rândul lor în două părţi: 

 Prima parte cuprinde 51 de pagini, structurate în 4 capitole, ce sintetizează 

stadiul actual al cunoaşterii. 

 Partea a II-a a tezei (capitolele V - X), extinsă pe 167 pagini, cuprinde cercetările 

proprii realizate în perioada 2009-2013. Fiecare capitol al acestei părţi este structurat în 

subcapitole ce prezintă introducerea şi obiectivele capitolului, materialele şi metodele 

utilizate, rezultatele obţinute cu discuţiile aferente, precum şi concluziile parţiale aduse în 

urma realizării studiului. 

 Capitolul VI  al cercetărilor proprii a vizat selecţia vierilor şi evaluarea iniţială a 

acestora pe baza  caracteristicilor materialului seminal. Principalul factor de care 

depinde succesul sexării şi implicit al biotehnologiei de inseminare artificială este 

calitatea materialului seminal, prin urmarea obiectivele acestui studiu au vizat: 

 - selecţia vierilor în vederea recoltării materialului seminal; 

   - evaluarea parametrilor cantitativi şi calitativi a materialului seminal; 

- stabilirea pretabilităţii ejaculatelor la procesul de sortare. 

Aprecierea materialului seminal s-a axat pe determinarea parametrilor macro- şi 

microscopici specifici fiecărui vier în parte. Dat fiind faptul că procesul de sortare impune 

ca parametrii calitativi ai materialului seminal utilizat să fie superiori, din cei 12 vieri luaţi 

în studiu au fost admişi pentru sexare doar 5, a căror material seminal corespundea întru 

totul cerinţelor tehnologiei de sortare. Pentru eliminarea posibilelor erori şi pentru 

obţinerea unor rezultate cu o acurateţe mare, de la cei 5 vieri admişi în studiu s-au recoltat 

câte 5 probe. 

Pentru toate ejaculatele obţinute de la cei 5 vieri selecţionaţi, în cazul tuturor 

parametrilor analizaţi, s-au obţinut valori cuprinse în limitele unui material seminal de 

bună calitate. 

Ȋn concluzie, putem afirma faptul că toate cele 25 de ejaculate prezintă o calitate 

optimă şi sunt pretabile procesului de sexare. 

Capitotul VII al cercetărilor proprii a vizat sexarea  spermatozoizilor  pe  baza  

conținutului  de  ADN,  cu  ajutorul  citometrului  în  flux. Predeterminarea sexului 
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descendenţilor înainte de concepţie pe baza diferenţei de conţinut al ADN-ului celor doi 

gonozomi a devenit în prezent o realitate datorită citometriei în flux (Arruda R.P., şi col., 

2012) 

Datorită faptului că randamentul citometrului este de 400-500 de spermatozoizi/sec. 

(Seidel G.E. Jr., 2003) obţinerea într-un timp scurt a unei concentraţii de spermatozoizi 

suficiente efectuării unei inseminări este practic imposibilă. Astfel se impune stocarea 

spermatozoizilor sexaţi până la dobândirea concentraţiei satisfăcătoare, însă o stocare 

îndelungată determină o accelerare a degradării membranei spermatozoizilor până la 

pierderea totală a viabilităţii, Astfel în acest capitol s-a urmărit: 

- sexarea materialului seminal provenit de la  vierii luaţi în studiu, utilizându-se 

tehnologia Beltsville, 

- obţinerea de sub-populaţii X şi Y cu o puritatea ridicată şi cu menţinerea 

parametrilor calitativi (motilitate şi viabilitate) pe cât posibil în limitele specifice unui 

material seminal proaspăt recoltat; 

- determinarea influenţei timpului de stocare în mediu lichid şi la 17°C sub aspectul 

aprecierii indicilor calitativi ai materialului seminal la 24 şi 48 ore post-sortare. 

Sortarea spermatozoizilor s-a realizat cu ajutorul citometrului în flux 

multifuncţional cu presiune înaltă şi de mare viteză (Beckman Coulter Corporation, 

Miami, FL, USA), model SX MoFlo
®
. 

S-a fost efectuat un studiu privind evoluţia principalilor parametrii calitativi a 

materialului seminal (motilitatea totală, progresivă, valorile cinetice individuale şi 

viabilitatea), pe parcursul etapelor ce preced procesul se sexare, dar şi în urma stocării 

spermatozoizilor sexaţi timp de 24 şi 48h la 17°C.  

Ȋn urma aprecierii acestor rezultate s-a evidenţiat faptul că tehnologia de sexare, 

realizată prin intermediul citometriei în flux, permite separarea cu succes a gameţilor 

masculi de vier, valorile motilităţii totale, progresive şi a viabilităţii acestora incadrandu-

se in limite normale, însă stocarea spermatozoizilor la 17°C  timp de 24 şi 48 h determină 

scaderi drastice ale valorilor acestor parametrii. 

Evidenţierea evoluţiei parametrilor calitativi a materialului seminal sexat în urma 

stocării acestuia timp de 24h şi 48h la 17°C faţă de valorile obţinute în cazul materialului 

seminal nesexat şi respectiv marcat cu H-42 sunt prezentate în graficele următoare: 
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Grafic nr. 1. Evoluţiei parametrilor calitativi a materialului seminal 

 

Prin urmare, pentru succesul utilizării materialului seminal sexat de vier, 

recomandăm ca inseminările artificiale să se realizeze de preferinţă într-un timp cât mai 

scurt de la terminarea sortării. 

 

 Concluzii generale:  

 

Ȋn urma evaluării rezultatelor obţinute pe parcursul cercetărilor întreprinse şi 

raportându-ne la obiectivele principale şi secundare propuse la începutul studiului  au 

putut fi formulate următoarele concluzii generale: 

 1. tehnologia de sexare, realizată prin intermediul citometriei în flux, permite 

separarea cu succes a gameţilor masculi de vier, valorile motilităţii totale, progresive şi a 

viabilităţii acestora încadrandu-se în limite normale; 

 2. stocarea spermatozoizilor la 17°C  timp de 24 şi 48 h determină scăderi 

seminificative ale valorilor parametrilor calitativi ai materialului seminal sexat; 
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