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Der er foretaget en sammenligning af befrugVrnngsefektiviteten af ørnesyd med n, uden 
tilsætning af dybfrosne leukocyter som antigen, med henblik på forbedring af ri ugtri;, ie Je r . I 
denne undersøgelse har tilsætning af leukocyter til sæden ikke resulteret i nogen signifikant 
forbedring i hverken drægtighedsprocent eller kuldstørrelse. 

Indledning 
Immunologiske mekanismer i reproduk-

tionsprocesserne har i de senere år påkaldt sig 
betydelig interesse, (Almlid og Rein, 1980). 11979 
meddelte Skjervold et al. (1979) de foreløbige re-
sultater ved inseminering med ornesæd tilsat le-
ukocyter som antigen. Undersøgelsen viste, 
(Almlid, 1981) at hos gylte, som insemineredes 
med sæd indeholdende 100-200 x 106 leukocyter, 
fandtes 12 procent flere normale embryoner 
28-35 dage efter konceptionen end hos kontrol-
gruppen uden leukocyter. 

På grundlag af disse resultater blev iværksat en 
undersøgelse, som skulle forsøge at reproducere 

de af Skjervold et al. (1979) opnåede resultater, 
der i stedet for friske leukocyter blev 

anvendt leukocyter, som havde været nedfrosset 
o iret i flydende kvælstof. 

Materiale og metoder 
Som bloddonorer blev anvendt fire landrace-

orner. Blodet opsamledes fra ¥ . jugularis i eva-
kuerede flasker. Som antikoagulans blev anvendt 
natriumcitrat. Det opsamlede blod, 250-600 ml 
fra hver ome, blev indsendt til Slagteriernes 
Forskningsinstitut, Roskilde, hvor den videre 
behandling med henblik at ion og frysning 
foregik på følgende måc t centrifugeredes 



2100 x g ved 4°C. hvorefter laget, der indeholdt 
leukocyter, afsugedes. De medfølgende erythro-
cyter lyseredes i 0,83% NH4CL Denne lysering 
Ioietogcs 10 o i 1 tange I ,eukoc\ .e; ne. ccriuifu 
geredes herefter ved 200 x g og opslemmedes i 
Eagie>» Minimal Essen 11 a< Medium iMRM; mec, 

N^v.liorn C a f Serum iNCS) Cellerne een 
iri'uge.eoe,. abet ved 200 x g. re.,i'spenueiede^ 
1 NCSugids i t t e ^ - . ' - i e m æ n g d e MRM med200; 
d'.ineihyl»u:kr d {DM SO). He: efter blev leuko-
c/ ie ine r. » øe ri re donor-orn^r eLei samtfienb-
kiidwg pat vid' J vadier a 100 X H)6 k-'kuey ter. 
nedfrosset ved -80°C og overført til flydende 
kvælstof. 

Optoning af k . i k c c y t e n ^ T • h o e d ' ø r 
inseminering ved anbringelse af ampullerne i et 
vandbad ved 37°€ indtil b-£> il« ud- - C n r g . 
Hcjefter «veriøne-, indbo d<-i n -11 d v<oi 1 > -<K) x 
10" leukocyteri . 10 ml 20 C »d-m H u4. s oplos-
ning (brugsopløsning) hvortil der var tilsat 20% 
Newborn Calf Serum (NCS). De således op-
slemmede leukocyter afsendtes sammen med sæ-
den til modtagerbesætningen. Umiddelbart før 
insemineringen overførtes ca. 100 x 1G6 leuko-
cyter til plastflasker indeholdeede ca. 60 ml ED-
TA-fortyndingsvæske til færdigfortynding af sæ-
den. Endeligt insemineringsrumfang var 90 ml 
indeholdende 2,2-2,5 x 109 levende sædceller. 

Forsøget blev udført som split sample i én be-
sætning. Den ene halvdel af hundyr inseminere-
des med leukocytholdig sæd, den anden halvdel 
uden tilsætning af leukocyter til sæden. Der inse-
mineredes to gange i brunsten med 18-24 timers 
mellemrum. 

Resultater 
Der blev insemineret ialt 146 hundyr hvoraf de 

127 var LY-krydsninger og de resterende 19 enten 
L- eller Y-søer. 

I tabel 1 er vist de opnåede resultater med og 
uden tilsætning af leukocyter til sæden. Med 76 1. 
insemineringer tilsat leukocyter er opnået en 
drægtighedsprocent på 86,8 og en gennemsnitlig 
kuldstørrelse ialt på 11,5 grise. Tilsvarende opnå-
edes med 701. insemineringer uden leukocyter en 
drægtighed sprocent på 82,9 og en gennemsnitlig 
kuldstørrelse på 11,6. Forskellen i drægtigheds-

procent på 3,9 procentenheder til fordel for leu-
kocyttilsætning er ikke signifikant. 

Tabel 1. Befrugtningseffektivitet med ornesæd tilsat le-
ukocyter som antigen 

gens. 
Førtyndingsvæske ant. 1. ins. % drægtige kuJdstr. ialt 

+ leukocyter 76 (66) 86,8 11,5 

- leukocyter 70 (61) 82,9 11,6 

forskel 3,8 -0 ,1 

Tallene i parentes angiver antallet af krydsningssøer. 

Diskussion 
I denne undersøgelse har tilsætning af leuko-

cyter til sæden ikke kunnet forbedre kuldstørrel-
sen ved faring. Om der har været en forøgelse af 
antallet af normale embryoner 28-35 dage efter 
konceptionen sammenlignet med kontrolgrup-
pen, således som fundet af Almlid (1981), kan 
ikke afgøres, men forekommer lidet sandsynligt. 
En signifikant forbedring af drægtighedsprocen-
ten efter leukocyttilsætning er heller ikke frem-
kommet, hvilket heller ikke var tilfældet i Almlid s 
(1981) undersøgelse. De i undersøgelsen an-
vendte leukocyter har været konserveret ved 
nedfrysning i flydende kvælstof. En sådan frys-
ning beskadiger ikke leukocyternes antigene 
egenskaber (Kissmeyer, 1981, personlig medde-
lelse), hvorfor den manglende effekt af leukocyt-
tilsætningen ikke kan tilskrives denne frysekon-
servering. 

Det har i denne undersøgelse ikke været muligt 
at reproducere de af Skjervold et al. (1979) opnå-
ede resultater, og selvom en forbedring af fragt-
barheden ved leukocyttilsætning fortsat mangler 
dokumentation, kan en forbedring af frugtbarhe-
den ved tilsætning af andre antigener til sæden 
ikke udelukkes. 
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