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I moderne husdyrproduksjon er god fruktbarhet avgjørende for det økonomiske 

resultatet. For å oppnå gode fruktbarhetsresultater, må inseminasjon eller kunstig 

sædoverføring (k.s.) utføres innenfor et begrenset tidsvindu i forkant av 

eggløsningen. I praksis er brunstobservasjon både vanskelig og tidkrevende. 

Mange bønder inseminerer ofte dyra for tidlig i brunsten, og dobbeltinseminasjon 

(inseminasjon to ganger i løpet av brunsten) blir derfor gjerne benyttet. For å gjøre 

k.s. til en enda mer verdifull reproduksjonsmetode er det utviklet ny teknologi der 

spermiene immobiliseres i et gel-nettverk laget av kalsium alginat gel som gradvis 

løses opp etter inseminasjon. Metoden antas å forlenge levetiden til spermiene, 

både før inseminasjon og etter inseminasjon i børen. Inseminasjonsresultater fra 

innledende forsøk indikerer at metoden er konkurransedyktig med tradisjonelt 

prosessert sæd, og resultatene antyder også at tidspunktet for inseminering er 

mindre kritisk. Teknologien forbedres stadig og flere mindre inseminasjonsforsøk 

har blitt utført for å verifisere resultatene. Et større inseminasjonsforsøk 

gjennomføres høsten 2010 og vinteren 2011. 

Immobilisering  

Alginatgeler dannes som følge av interaksjon mellom divalente ioner som Ca 
2 +

 

og blokkstrukturer av guluronsyre i alginat polymerkjeden. Alginatgeler kan 

dannes under svært milde forhold, og kan derfor benyttes for immobilisering av 

celler.  Immobilisering i alginat benyttes imidlertid oftest som et utgangspunkt for 

senere dannelse av ulike typer kapsler med flytende kjerne. Flere studier av 

immobilisering av spermier i kapsler har blitt publisert. I disse studiene har det 

vært benyttet immobiliseringsmetoder som resulterer i en partikkel der spermiene 

ligger i en flytende kjerne omgitt av en membran.  

Nebel et al. (1985) utviklet en prosedyre for immobilisering av oksespermier i 

kapsler av polylysin (polykation) og alginat. Denne metoden er basert på en 

tidligere publisert metode fra Lim og Sun (1980), som jobbet med 

insulinproduksjon fra immobiliserte Langerhanske celler. Prosedyren ble benyttet 

i en senere studie av Nebel et al. (1996), som omfattet både lagringsforsøk (120 

timer ved 37°C) og inseminasjonsforsøk (335 inseminasjoner), der immobiliserte 

spermier ble sammenlignet med ”frie” spermier som kontroll. Det ble ikke funnet 

signifikante forskjeller i lagringsstabilitet eller i befruktningsprosent i forsøk med 

inseminasjon med innkapslede spermier og ikke-innkapslede spermier. Det er vist 

at innkapslede spermier har evnen til å befrukte eggceller in vivo hos flere 



dyrearter (Munkittrick et al. (1992) (storfe), Vishwanath et al. (1997) (storfe) og 

Maxwell et al. (1996) (sau). Munkittrick et al. (1992) rapporterte imidlertid at 

mikroinnkapslede spermier var til stede i lavere antall på befruktningsstedet enn 

”frie” spermier da begge typene ble inseminert på det optimale tidspunktet for 

ikke-innkapslede spermier. Dette ble forklart med at innkapslede spermier trenger 

tid til å frigjøre seg fra kapselmaterialet, slik at optimalt tidspunkt for 

inseminering med innkapslede spermier er noe tidligere enn for frie spermier.  

Senere er det patentert en mer skånsom metode for innkapsling av svinespermier 

(Conte et al., 1998; Torre et al., 2000, 2002) som gir tilnærmet samme 

cellekonsentrasjon inne i partiklene som i nativ sæd og en større andel spermier 

med intakt akrosom (Faustini et al., 2004). Metoden er nylig utprøvd i et større 

inseminasjonsforsøk på svin i Italia, og resultatene viser tilnærmet samme antall 

befruktinger med en enkel dose med innkapslede spermier som med tradisjonell 

inseminasjonsrutine med dobbel inseminering (Faustini et al. 2008). Spermiene 

ble derimot ikke lagret før bruk og metodene som ble benyttet kan være vanskelig 

å overføre til kommersiell kunstig sædoverføring på for eksempel storfe.  

SpermVitals teknologi innebærer en annen tilnærming til immobilisering av 

spermier, der spermiene immobiliseres i et fast gel-nettverk laget av kalsium 

alginat gel. Immobilisering i et fast gel-nettverk kan ha flere fordeler 

sammenlignet med innkapsling i kapsler. Ved hjelp av denne metoden hemmes 

spermienes bevegelse som følge av gel-nettverket, noe som kan ligne forholdene i 

bitestikkelen (cauda epididymidis). En fysisk begrensning av bevegelse på grunn 

av høye konsentrasjoner av celler og høy viskositet kan være en av de faktorene 

som påvirker overlevelse og opprettholdelse av spermienes funksjonalitet under 

lagring i cauda epididymidis (Watson 1993). Det er innlevert en europeisk 

patentsøknad (PCT/NO07/00256) på denne teknologien.  

 

K.s. hos storfe utføres i alt vesentlig grad med kryokonservert (frossen) sæd. 

Frossen sæd kan lagres i flytende nitrogen i flere tiår før det brukes. Når sæden 

tines må imidlertid inseminasjonen utføres i løpet av få timer, og etter 

inseminasjon har spermiene befruktningsevne i 12-24 timer. Dette innebærer at 

optimalt tidspunkt for inseminasjon med ordinært prosessert sæd er i området 24 

til 6 timer før eggløsning, noe som krever kunnskap om brunst og tid til 

brunstobservasjon. Det er derfor behov for å utvikle nye konserveringsmetoder for 

sæd, der spermiene beholder befruktningsevnen i en lengre periode enn med 

dagens metode, og derved gjøre inseminasjonstidspunktet mindre kritisk. En 

konserveringsmetode som gir en kontrollert og langvarig frigjøring av spermier vil 

dessuten redusere behovet for synkronisering av brunst og hormonelt 

framprovosert eggløsning. Dette ville være økonomisk fordelaktig for bøndene og 

i tillegg gunstig med hensyn til dyrevelferd. 



Resultater oppnådd  

Fortynningsvæsker til sæd benyttes for å øke volumet, standardisere spermietallet 

i inseminasjonsdosene, gi bufferkapasitet, fysiologisk miljø i forhold til 

osmolaritet, næring til sædcellene, og for å kontrollere mikrobiologisk 

forurensning, samt å beskytte sædcellene mot fryse- og tineskader. Alle disse 

funksjonene er ivaretatt i teknologien til SpermVital. Teknologien er utviklet over 

tid, der hvert framskritt har vært vurdert både ved hjelp av in vitro-metoder som 

mikroskopi og flowcytometri og in vivo ved inseminasjonsforsøk. Resultater er 

målt som drektighetsresultater fra små pilotforsøk. 

 

Lagring av immobiliserte spermier in vitro ved romtemperatur, med påfølgende 

frigjøring av sædcellene før inseminasjon viste at spermiene beholder 

befruktningsevnen under immobilisering. Lagring av immobiliserte spermier ved 

37 
o
 C i flere timer før de ble frigitt viste at det er mulig å forlenge sædcellenes 

levetid og befruktningsdyktige periode. Drektigheter ble oppnådd etter 

inseminasjon av immobiliserte sædceller en og to dager ”for tidlig”, noe som viste 

at teorien stemte. Alle disse, og flere andre forsøk, ble imidlertid utført med fersk 

sæd, noe det ikke er ønskelig å benytte innen k.s. hos storfe. Gjennombruddet på 

storfe kom da det lyktes å kombinere immobiliseringsteknologien med 

kryokonservering. De første kalvene som følge av k.s. en dag for tidlig med 

immobiliserte og kryokonserverte spermier ble født i 2008.  

 

Det siste forsøket der det foreligger resultater ble utført i løpet av vinteren 2010. 

Ejakulater fra seks okser ble split-samplet, halvparten prosessert med ordinær 

kryokonserverings-prosedyre, og den andre halvparten prosessert med 

immobilisering. Kyr og kviger ble inseminert, der tre forsøksgrupper ble inkludert. 

En forsøksgruppe tjente som kontroll, og ble inseminert til ordinær tid i brunsten 

med vanlig prosessert sæd. Forsøksgruppe to ble inseminert til ordinær tid i 

brunsten med immobiliserte sædceller, og den tredje forsøksgruppen ble 

inseminert anslagsvis en dag for tidlig med immobiliserte spermier. Tre dyr ble 

sett under ett som en dyre-gruppe, bestående av enten kviger eller kyr, med ett dyr 

i hver forsøksgruppe, og hvor alle tre dyrene ble inseminert med sæd fra samme 

okse. Kun én inseminering pr dyr var tillatt. Drektighetsdiagnose ble stilt ved 

rektal undersøkelse 35-45 dager etter k.s.. Resultatene var like i de tre 

forsøksgruppene. Det relativt lave antall dyr tillot ikke noen statistisk behandling 

av data. Et større, blindt forsøk pågår. Sæden er behandlet som beskrevet ovenfor, 

og inkluderer sæd fra 16 ungokser med ukjent fruktbarhet. Kun to grupper lar seg 

inkludere, med likt inseminasjonstidspunkt, der bonden inseminerer til antatt 

optimal tid i brunsten. Det er tatt sikte på å ha minst 8000 førstegangs 

inseminasjoner i hver gruppe.  

 



Parallelt med feltforsøk har det foregått og foregår fortsatt videre FoU med sikte 

på å forbedre teknologien og forlenge spermienes levetid i børen ytterligere. 
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