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Reprodukcijos efektyvumas

• Mėsinių galvijų bandų reprodukcijos 

efektyvumas yra pagrindinis rodiklis 

lemiantis produktyvumą, ekonominę 

naudą ir poveikį aplinkai.

• Veršingumas turi 4-kart didesnę ekonominį 

poveikį nei bet kuris kitas su 

produktyvumu susijęs požymis. 



Neefektyvios reprodukcijos 

priežastys

• Pirmo apsiveršiavimo amžius

• Laiko intervalas tarp apsiveršiavimų

• Vidutinis per metus gautų veršelių skaičius

• Menkas geriausios elitinės genetikos 

panaudojimas dėl nepakankamo sėklinimo

• Lėtas genetinis progresas



Reprodukcinės biotechnologijos

• Galvijų embrionų gavimas in vivo

• Galvijų embrionų sukūrimas in vitro

• Lyties identifikavimas

• Lyties reguliavimas

• Genotipavimas

• Klonavimas 

• Transgeninių gyvūnų gavimas  



Galvijų embrionų gavimo in vivo 

technologija



Galvijų embrionų gavimo in vivo 

technologijos tikslai
• Iš genetiniu požiūriu vertingų karvių gauti 

didesnį kiekį veršelių.

• Bulius per 3 metus gali tapti 1 milijono 

palikuonių tėvu.

• Karvė per tris metus, jei jai seksis, atves 

ne daugiau nei tris veršelius.  



Galvijų embrionų gavimo in vivo 

technologija



Galvijų embrionų gavimo in vivo 

technologijos tikslai
• Sukėlus superovuliaciją, iš patelės gaunama daugiau 

palikuonių per trumpesnį laiko tarpą

• Sumažėja laiko intervalas tarp kartų – paspartėja

genetinis įvertinimas.

• Geriau panaudojamas gyvūnų genetinis potencialas.

• Supaprastėja tarptautinė prekyba – užšaldytus

embrionus lengviau transportuoti, jų saugojimo laikas

neribojamas.

• Sumažėja ligų pavojus.

• Galima saugoti nykstančių gyvūnų genofondą



Galvijų embrionų gavimo in vivo 

technologijos pagrindiniai etapai 



Galvijų embrionų gavimo in vivo 

technologijos pagrindiniai etapai 

• Karvių donorių atrinkimas

• Superovuliacijos sukėlimas, sėklinimas.

• Embrionų išplovimas, kokybės įvertinimas, 

kriokonservavimas

• Embrionų įsodinimas 

• Recipienčių atrinkimas ir paruošimas



Reikalavimai donorėms

• Genetinė vertė turi atitikti selekcinės 

programos tikslus (augimo greitis, lengvas 

veršiavimasis, atsparumas ligoms) arba 

rinkos poreikius

• Turi duoti didelį skaičių kokybiškų 

embrionų

• Sveikos, geros reprodukcinės sveikatos, 

lytinė sistema be patologijos, ne mažiau 

nei 60 dienų po apsiveršiavimo



Reikalavimai donorėms

• Reguliarus lytinis ciklas

• Veršingumui gauti ne daugiau nei 2 

sėklinimai

• Laiko intervalas tarp apsiveršiavimų ne 

didesnis nei 365 dienos

• Veršiavimasis be komplikacijų

• Be fenotipinių bei genetinių defektų



Superovuliacija  ir sėklinimas

• Superovuliacijai – daugybiniam folikulų 

augimui sukelti naudojami folikulų augimą 

stimuliuojantys hormonai (FSH)

• Naudojami 9-12 lytinio ciklo dieną: 4 

dienas po 2 injekcijas, o 4-tą dieną 

suleidžiama prostaglandinų

• Sėklinama  nustačius rują (stovėjimo 

refleksas) po 12, 24, 36 val. 



Reikalavimai recipientėms ir jų 

paruošimas 

• Sveikos karvės, neturinčios reprodukcinių 

sutrikimų telyčios

• Tinkamo įmitimo, sveikos telyčios su gerai 

išsivysčiusia lytine sistema

• Vienai donorei ruošiamos 5 recipientės

• Ruja sinchronizuojama naudojant hormoninius 

preparatus

• Recipientės ir donorės ruja gali skirti ne daugiau 

nei  ± 24 val.



Embrionų kokybės įvertinimas 
(pagal IETS) 

• Kokybė 
• Išsivystymo stadija

Grade 1: Excellent or good 

Grade 2: Fair 

Grade 3: Poor 

Grade 4: Dead or degenerating 

Stage 1: Unfertilized 

Stage 2: 2 to 12 cell 

Stage 3: Early morula 

Stage 4: Morula 

Stage 5: Early blastocyst 

Stage 6: Blastocyst 

Stage 7: Expanded blastocyst 

Stage 8: Hatched blastocyst 

Stage 9: Expanding hatched blastocyst 



Embrionų kokybės įvertinimas



Reikalavimai recipientėms ir jų 

paruošimas 

• Sveikos karvės, neturinčios reprodukcinių 

sutrikimų telyčios

• Tinkamo įmitimo, sveikos telyčios su gerai 

išsivysčiusia lytine sistema

• Vienai donorei ruošiamos 5 recipientės

• Ruja sinchronizuojama naudojant hormoninius 

preparatus

• Recipientės ir donorės ruja gali skirti ne daugiau 

nei  ± 24 val.



Embrionų įsodinimas

• Atliekamas recipientės rektinis tyrimas ir 

nustatoma kurioje kiaušidėje yra 

susiformavęs geltonas kūnas.

• Embrionas patalpinamas į šiaudelį ir 

įsodinimo kateteriu įsodinama į tą gimdos 

ragą, prie kurio yra kiaušidė su GK. 



Embrionų gavimo in vivo efektyvumas

• Superovuliaciją galima kartoti kas 90 dienų

• Per metus galima sukelti superovuliaciją 4 kartus

• Vieno plovimo metu vidutiniškai galima gauti 6 

kokybiškus embrionus

• Embrionų prigijimas siekia: šviežių – 60–70%, 
šaldytų 50–60%. 

• Iš donorės per metus galima gauti 24 

embrionus, 12 veršelių 



Galvijų embrionų gavimo in vitro 

technologija



Pagrindiniai galvijų embrionų gavimo in 

vitro technologijos etapai

• Ovocitų gavimas iš:
• paskerstų karvių kiaušidžių;

• išsiurbimas OPU iš gyvų karvių kiaušidžių.

• Ovocitų subrandinimas in vitro

• Spermatozoidų kapacitacija ir apvaisinimas in 

vitro 

• Kultivavimas in vitro iki morulių ar blastulių

• Įsodinimas recipientėms arba 

kriokonservavimas



Galvijų embrionų gavimo in vitro 

technologijos privalumai
• In vitro būdu iš donorės galima gauti daugiau embrionų 

nei in vivo

• Ovocitus galima išsiurbti iš lytiškai nesubrendusių telyčių 

ir net veršelių

• OPU galima atlikti ir veršingoms karvėms iki 3 

veršingumo mėnesio

• Padidėja selekcijos intensyvumas, tikslumas, sumažėja 

generacijų intervalas

• Apvaisinimui reikia mažiau spermatozoidų nei sėklinant

• Galima atlikti intracitoplazmatinę spermatozoido injekciją 

– vienas spermatozoidas – vienas embrionas

• Apvaisinimui galima naudoti seksuotą spermą 



Ovocitų donorių panaudojimas

• OPU gali būti atliekama netaikant 

kiaušidžių stimuliacijos 2 kartus per 

savaitę arba 1 kartą kas 2 savaites

• Donorių kiaušidės gali būti stimuliuojamos 

hormonais



OPU efektyvumas 

• Ovocitus pavyksta išsiurbti iš 40-80 karvių%

• Vienos OPU sesijos metu gaunama nuo 5 iki 15 
ovocitų

• Tinkamų IVP vidutiniškai būna 4-8 

• OPU galima atlikti 2 kartus per savaitę

• Per metus galima sukurti 124-150 embrionų tinkamų 
persodinimui

• Per metus iš karvės galima gauti apie 62 -75 veršelių 



Embrionų in vitro kokybė



Galvijų embrionų gavimo in vitro 

technologija

• Problemos
• In vitro gauti embrionai  yra 

prastesnės kokybės, nei gauti 
in vivo.

• Ovocitai ir in vitro gauti 
embrionai pasižymi didesniu 
jautrumu užšaldymui

• Perspektyvos
• Būtina tirti ir tobulinti embrionų 

in vitro kultivavimo terpes, 
aplinkos faktorius.

• Ieškoma naujų krioprotektorių, 
šaldymo terpių, šaldymo 
metodų, kurie nesumažintų 
embrionų gyvybingumo.



Galvijų embrionų gavimo ir transplantavimo 

apimtys (pagal IETS,2020)

Gauta embrionų Transplantuota embrionų

Regionas IVD IVP IVD IVP

Afrika 6651 3741 6931 1918

Azija 162 0 171 0

Europa 141 209 61 816 125  991 42 843

Šiaurės Amerika 270 187 503 718 204 287 297 094

Okeanija 4 445 11997 2 682 10 726

Pietų Amerika 47 313 448 128 46 071 390 297

Iš viso 469 967 1 029 400 386 133 742 908

Transplantuota šviežių 39,9% 73,2%

šaldytų 60,1% 26,8%



Dėkoju už dėmesį


