
Embryoteknologi i svineproduksjon
8 november 2022 | Avlsbesetningsmøte | Reina Jochems | Forsker



Disclaimer

The data (hereinafter: information) that Norsvin makes available or supplies to you is for informational purposes only. The
information has been drawn up by Norsvin with care but without warranty as to its correctness, its completeness, its
suitability or the outcome of its use. Nor does Norsvin warrant that intellectual property rights of third parties are not
infringed by publication of the information. The information is not intended to be a personal advice to you. The
information is based on general circumstances and not based on your personal circumstances. It is your own
responsibility to check whether the information is suitable for your activities. Use of the information by you is entirely your
own responsibility. The outcome of that use will depend on your personal circumstances. To the fullest extent permitted
by applicable law Norsvin rejects any liability to you for losses of any kind (including direct, indirect, consequential,
special and punitive damages) resulting from you using the information or from relying on the correctness, the
completeness or the suitability of the information.



3

Hva er et embryo?
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 Dag 5/6 etter inseminering

 In vivo – Fra levende dyr

 In vitro – Produsert i laboratoriet

Antall celler i et embryo: kvalitetsparameter
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Hvorfor er embryoteknologi av interesse?
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 Distribusjon av genetikk med embryo i stedet for levende dyr

 Øke biosikkerhet

Redusere risikoen for overføring av smittsomme sykdommer

100% ny genetikk i SPF besetninger!

Åpner nye markeder i verden

 Øke genetisk framgang

Redusere generasjonsintervallet + øke seleksjonsintensiteten til hunndyr

Øke reproduksjon hos duroc

 Bedre for dyrevelferd og miljø

7 x 30 = 210 embryoer
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Embryoteknologi
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 Samle embryoer fra ett individ og overføre dem til et annet individ

• In vivo   Inseminering og skylle ut embryoer etter en uke

• In vitro Hente ut ubefruktede egg: Ovum Pick-Up (OPU) + in vitro embryo produksjon (IVP)
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Vanskelig hos gris?
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 Anatomi er en stor utfordring:

- Livmorhalsen er trang

- Livmorhornene er lange (1,5 - 2m) og krøllete

- Rektalisering er vanskelig

 Utfordring å skylle ut embryoer eller sette dem                                                                              
inn på rett sted

 Effektivitet

- Ku: en kalv Ett embryo overføres

- Svin: 10 - 16 grisunger Rundt 30 embryoer overføres (Kullstørrelse 4-12)

Embryoer

Purke                            Ku
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Embryo-
overføring
Ikke-kirurgisk

Embryo-
overføring
Ikke-kirurgisk

Minitube kateter:

10 minutter

30 embryoer

50-60% drektighet

9 grisunger (4-12)
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Embryo-
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Ikke-kirurgisk

In vivo embryo-skylling
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Utvikling av utstyr og teknikk
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 Visualisering med røntgen
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overføring
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In vivo embryo-skylling

In vitro embryoproduksjon
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PhD prosjekt
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 Duroc og landsvin: forskjell i kullstørrelse

• Antall og størrelse på follikler?

• In vitro eggcelle- og embryokvalitet?
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Henter eggstokker fra slakteriet og samler eggceller

Kultur 

Til dag 5/6  

Blastocyster er ønsket 

for embryo-overføring 

(15-30% blastocyst)

Lucy Vining, 
PhD Candidate at 
Canterbury Christ 
Church University

Befruktning  

Tilsetter sæd i riktig 

konsentrasjon (Dag 0)

Kryopreservert/fersk

Modning (44 timer) av eggcellene med nok cumulus-celler 

0h 20h 44h

In vitro embryoproduksjon (IVP) 
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Konklusjoner
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 Etablert protokoller for in vitro embryoproduksjon

 Landsvin har flere follikler og eggceller (Seleksjon: reproduksjon)

 Oppnådd gode resultater med både duroc og landsvin sæd

 Duroc eggceller er av bedre kvalitet på lab

• Selv om vi samler færre av dem, utvikles flere av dem til blastocyststadium!

 Trenger vi forskjellige protokoller for forskjellige raser?

 In vitro embryoer er mer følsomme og vi har observert kromosom avvik i en del av embryoene

Modnet eggcelle
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In vivo embryo-skylling

In vitro embryoproduksjon
Forskning med slaktemateriale

Ovum Pick-Up (OPU)
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Ovum Pick-Up 
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 Samle eggceller for in vitro embryoproduksjon

• Fra levende dyr i stedet for fra slakteriet

• Samle flere ganger fra dyr med høy genetisk verdi

 Utvikling av utstyr og teknikk + evaluere dyrevelferd

 Starte opp et embryolaboratorium

• Forventer bedre resultater
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Embryo-
overføring
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In vivo embryo-skylling

In vitro embryoproduksjon

Synkronisering 
donor/mottaker purker 

Ovum pick-up (OPU)

Andre ting vi trenger å løse

Embryo transport og frysing
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Hvor står vi nå og planer
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2023

- IVP
- Skylling
- Lagring
- OPU

20242018  - 2022
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Takk for oppmerksomheten! Spørsmål?




