
Методи за получаване на поколение от желания пол

Увод
• При отглеждането на бозайници (крави, овце, кози

и т.н.) селектирането на пола на поколението би
било от голяма полза.

• За производство на мляко са нужни женски
индивиди.

• За производство на месо мъжките се ценят повече.
• В този проект се разглеждат различни методи за

контролиране на пола на поколението.

Разделяне на сперматозоиди по 
пол (сексиране)
• При бозайниците полът на поколението се

контролира от хромозомния набор на
сперматозоида. Той може да съдържа или Y-, или
X-хромозома, като след оплождане се получава
съответно мъжки или женски ембрион.

Сексиране чрез флоуцитометрия
• ДНК в сперматозоидите се оцветява с

бисбензамид (Hoechst 33342). Клетките с Х-
хромозома съдържат повече ДНК, следователно
флуоресцират по-силно.1

• Клетките минават една по една през
модифициран флоуцитометър, който измерва
нивото им на флуоресценция и ги разделя на 3
популации – вероятно Х, вероятно Y и
неопределени.2
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Сексиране чрез активация на рецептора 
TLR 7/8

• Х-сперматозоидите съдържат специфични
рецептори – Toll-like receptors 7/8 (TLR 7/8),
чиято активация намалява продукцията на АТФ.

• Пробата с клетки се третира с лиганда
resiquimod (R-848) – агонист на тези рецептори.

• Х-сперматозоидите драстично намаляват
подвижността си и се утаяват на дъното на
епруветката. Y-сперматозоидите се
концентрират в горния слой на разтвора.

• Предимства – може да се прилага лесно в
лаборатории и ферми за животни.

• Недостатъци – сперматозоидите могат да се
ползват само за IVF, тъй като третирането с R-
848 води до капацитация – клетките се
подготвят за оплождане, но губят
възможността си да се придвижват ефективно
в женската репродуктивна система.

Сексиране на ембриони
• Използва се широко при най-различни

животни и при хора6, подложени на IVF, като
ДНК се взема чрез биопсия или от
хранителната среда на ембриона7.

• PCR с гени, характерни за Y-хромозомата (SRY
и AMELY) или за Х-хромозомата (AMELX)7,
последвано от електрофореза или измерване
на флуоресценцията при 302 nm9.

• Недостатъци – изисква се IVF или екстракция
на ембрионите след естествено оплождане,
което понижава жизнеспособността им.10
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• Предимството на сортирането е високата му
точност.

• Недостатъците са високата цена, ниската скорост на
сортиране и намалената оплодителна способност
на клетките, преминали през него.4
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