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Frozen embryos

Steps associated with embryo production in vivo







Embriotransfer 

1. Selekcja dawczyń i biorczyń

2. Synchronizacja rui u dawczyń i biorczyń

3. Superowulacja u dawczyń

4. Inseminacja dawczyni

5. Pozyskanie zarodka od dawczyni

6. Ocena zarodków

7. Przygotowanie biorczyń

8. Transfer zarodków



Selekcja dawczyń i biorczyń

 Idealna dawczyni: 

 krowa o dużej wartości hodowlanej (wysoka wydajność 

mleczna, dobry pokrój, prawidłowa budowa wymienia)

 Krowa o regularnych i wyraźnych rujach, z 

prawidłowo rozwiniętym układem rozrodczym

 pomiędzy 3 a 10 rokiem życia, najlepiej po minimum 

jednym wycieleniu (zwraca się także uwagę na 

przebieg przebytej ciąży i porodu)

 szczepiona zgodnie z wymogami, u której wykluczono 

choroby zakaźne



Selekcja dawczyń i biorczyń

 Idealna biorczyni:

 zdrowy układ rozrodczy i układ ruchu, aby 

zmniejszyć ryzyko zagrożenia ciąży i komplikacji 

przy porodzie

 Wykazujące tzw. łatwość wycieleń

 W dobrej kondycji: 

 BCS (Body Condition Scoring) 3-4 u krów mlecznych

 BCS 6 u krów mięsnych



Superowulacja





Protocols for superovulation



eFSH Protocol in mares
 Step 1.

Five or six days following ovulation, ultrasound mare and begin twice daily injections of 1 mL 
eFSH (12.5 mg/mL).

 Step 2.

Administer a single injection of prostaglandin (Lutalyse or Estrumate) on the second day of 
treatment

 Step 3.
Continue injections until the majority of follicles are greater than 35mm, then administer 2,500 IU 
of hCG and discontinue eFSH.

 Step 4.
Continue to ultrasound daily, to confirm the number of ovulations.

 Step 5.
Perform embryo recovery, 7 or 8 days after the first ovulation(s). 

 Notes:
a) If mare has follicle greater than 30mm at the initial exam (day 5 or 6), they will be less likely to 
superovulate.
b) If multiple follicles are not obtained after 10 days, treatment should be discontinued.

*A commercial, lyophilized, sterile reagent preparation that contains eFSH activity equivalent to 
25mg of B-FSH (Bioniche Animal Health USA)

E. L. Squires, 2005



Necessary Equipment for Embryo   

Transfer (continued)

 FSH
 Prostaglandin

(Lutalyse)





Pozyskiwanie zarodków







Sprzęt używany do embriotransferu

 Medium do płukania 
zarodków

 Kateter Foley’a

 Filtr do wypłukiwania 
zarodków

 Wężyk z końcówką Luer



Sprzęt używany do embriotransferu



Sprzęt używany do embriotransferu

 Mikroskop /

Stereomikroskop

 Słomka

 Pistolet 

do przenoszenia zarodków



Sprzęt używany do embriotransferu

 Penicillin  Lidocaine



Sprzęt używany do embriotransferu

 Rękawice rektalne

 Nasienia 



Position of Foley catheter for uterine horn flush
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„Anatomia zwierząt” K. Krysiak. K. Świeżyński



Embryo Collection Catheter



Flushing Mare



2ème doc 2003-2004              Ch. Hanzen, Ulg, FMV

Embryon stade deux blastomères J 2



Przenoszenie zarodków 

(Embryo Transfer – ET)







Pistolet Cassou






