
How to breed a sport horse
De nyeste avls teknikker



DW Performance in sport, 
Here we are - And we are doing pretty well!!

Breeding 



En gammeldaws DV avlers tanker



En moderne DV avlers tanker



En smart DV avlers tanker 
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En meget rig og optimistisk DV 
avlers tanker



Islænder avler

 Islænderne vinder frem

 Højere befrugtningsprocent

 Overførsel af smitsomme sygdomme
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Information om moderne avls teknikker

 Embryo transfer (ET)

 Befrugtning

 Procedure

 Rugehopper

 Frysning af embryo

 Udtagelse af æg (OPU)

 Injektion af sædcelle ind i æg 
(ICSI)

 For og imod teknikkerne



De fleste klienter indleder samtalen 
med….

”Jeg vil gerne have taget et æg ud af 
min hoppe….



Skelnes mellem 2 forskellige teknikker
1. Embryo transfer (ET)

2. Udtagning af æg (OPU)

 I æggestokken findes ubefrugtede æg (oocytter)

 Efter inseminering befrugtes ægget i æggelederen af en sædcelle

 Det befrugtede æg kaldes et embryo

 Embryonet vokser ved celledeling i æggelederen

 Embryonet falder ned i livmoderen 6 dage efter ægløsning

 Hvis ægget tages ud mens det sidder i æggestokken OPU skal 
det befrugtes med en sædcelle under mikroskop (ICSI)



Tidspunkt for ET og OPU i 
relation til brunst cyklus

ET
 Insemineres i brunst, embryo skylning 

ca 8 døgn senere

 Brunst cyklus som regel mellem marts 
og september

 Forudsætning at hoppen kommer i 
brunst og har gode brunster

 ET kan laves med ca 2-3 uger intervaller 
i sommerperioden

OPU
 Hoppen har flest æg når den ikke 

er i brunst

 Overgangsperioden om foråret og 
efteråret kan også bruges

 Kan laves med 2-3 uger intervaller 
hele året



Tidspunkt for ET og OPU i relation 
til brunst cyklus

Spring transition
Autum transition



Beskrivelse af teknikken

Embryo transfer ET

 Hoppen insemineres

 Ægløsningstidspunktet bestemmes 

 Scanning med 24 timers 
intervaller

 Tidspunkt for Embryo skyl er 6-9 
dage efter ægløsning afhængig af 

 Hoppens alder

 Tidspkt for insemination

 Antallet af ægløsninger

 Tid mellem ægløsninger

 Sæd

 Brug af embryo



Procedure ved ET

 Hoppen skylles

 Hoppe i tvangsboks eller sederet

 Meget lidt generende for hoppen

 Tager ca 1 time



ET In real life





Transfer af embryo til rugehoppe



 6 dage gammelt embryo  7 dage gammelt embryo

9 dage gammelt embryo

Embryonets alder er vigtig både ved 

overflytning til rugehoppe og frysning
Derfor er ægløsningstidspunkt vigtigt



Kollaps af embryo før frysning

 https://youtu.be/U5SLjywdUpU



Frysning af embryoner

 En helt ny teknik så det er muligt at fryse 
embryoner

 Kollapses under mikroskop 

 Optøning kræver ekspertise

 Fordel

 Rugehoppe management nemmere

 Sæson kan forlænges

 Ulempe

 Ukendt drægtighedsprocent efter optøning

 Mer omkostning til frysning og optøning
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Synkronisering
mellem embryo donor og rugehoppe

 Succesrate er afhængig af

 Donor hoppens historie

 Sæd kvalitet

 Rugehoppe

 Alder 3-10

 Ikke problem hoppe



Rugehoppen





Forudsætning for succesfuld ET
Back to basics



Forudsætning for succesfuld ET
Back to basics

Hingstens sædkvalitet
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Beskrivelse af teknikken

udtagning af æg OPU

 Kaldes også ovum pick up eller oocyte
aspiration 

 Folliklen er en væske fyldt struktur som kan 
ses på scanneren

 I hver follikel sidder der et æg (oocyt) fast 
på væggen

 Der kan være mange æg i en æggestok

 Folliklen punkteres med en nål så ægget 
kan komme ud



Udtagning af æg foregår gennem 
skeden

 Æggestokken gribes med en hånd fra 
endetarmen

 Scanner probe med kanal til nål 
indføres i skeden

 Nålen stikkes gennem skedevæggen 
ind i bughulen og ind i æggestokken

 Hver follikel skylles flere gange med 
væske for at få ægget løsnet

 Væske opsamles i glas
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Æggene findes under mikroskop 
og renses og modnes



Oocytter (æg) / follikler

Immature oocyt
Mature oocyte
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Ægget befrugtes med en sædcelle via 
ICSI IntraCytoplasmic Sperm Injection

 ICSI foregår i 
laboratoriet og kræver 
stor ekspertise

 Herefter dyrkes 
embryonet i laboratoriet 
indtil den er stor nok til 
at fryse

 Processen kan tage 7-12 
dage

 Embryonet kan også 
overføres direkte til 
rugehoppe



ICSI
IntraCytoplasmic Sperm Injection

EN ! Sædcelle opsamles



Når oocytten er ude……

Mature oocytes Immature oocytes

Transporteres til laboratoriet

http://www.avantea.it/


Embryo transfer



”Roderi” med donorhoppen



Succes rate for OPU/ICSI



Vigtige pointer i forbindelse med embryo-
transfer ET og udtagning af æg OPU/ICSI 

!!!!
 Begge kræver at hoppen har gode æg

 ET kræver at hoppen har velfungerende æggeleder og nogenlunde livmoder

 OPU kræver gode æg og ikke andet

 ET kræver scanning over flere dage, OPU foretages på en dag

 ET kræver at hoppen er i brunst

 OPU kræver at hoppen ikke er i brunst

 ET er ikke invasivt og der bruges ingen medicin , OPU er invasivt og der bruges 
smertestillende medicin

 Der kan være bivirkninger ved begge



For (Pro’s) 

ET ICSI
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Hopper der egner sig til 
embryo transfer 

 Hopper med normal brunstcyklus

 Hopper med normale æggestokke, æg, æggeleder

 Hopper der har nedsat funktion af livmoderen 

 Biopsi kat IIb + III

 Hopper på 2 år

 Hopper i sport

 Hopper der af sygdomsmæssige årsager ikke kan 
bære deres føl

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vetnext.com/search.php?s=aandoening&id=73062237111%2062&ei=gusWVd_dHuXXywOZn4CwBA&bvm=bv.89381419,d.bGQ&psig=AFQjCNHSVU5opuGh0ufGq6ZgcYfxYIrIgA&ust=1427651835028807


Hopper der ikke egner sig til 
embryo transfer

 Hopper med alvorlig infektion i livmoderen (svamp)

 Hopper med meget væske i livmoderen

 Hopper med blokeret æggeleder

 Hopper der har været golde i flere år i træk på trods 
af intensiv behandling



Hopper der egner sig til OPU
(udtagning af æg) og ICSI

 Hopper med alvorlig infektion i livmoderen (svamp)

 Hopper med meget væske i livmoderen

 Hopper med blokeret æggeleder

 Hopper der har været golde i flere år i træk på trods 
af intensiv behandling

 Brug af sæd efter død hingst med restriktioner

 Brug af sæd der ikke er normalt befrugtningsdygtigt



Hopper der er umulige med begge metoder

ET og OPU/ICSI

 Hopper der har lukket ned for 
æggestokkene

 Hopper med kræft i æggestokken

 Gamle hopper med ubehandlede 
stofskifte sygdomme
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Ulemper og risiko ved begge metoder

ET

 Ingen føl

 Infektion i børen

 Rod i cyklus

 Adfærdsændringer

 Nedsat præstation

OPU / ICSI
 Ingen føl

 Infektion i bughulen

 Blødning

 Dannelse af byld

 Risiko for kolik

 Feber

 Medicinering i forhold til 
konkurrence
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Vigtigt at forstå i forbindelse med brug 
af moderne reproduktions teknikker

 Det er en øget omkostning og der er ikke garanti for føl

 Succes kriterier er at både hoppe og hingst er 
befrugtningsdygtige, succes falder med nedsat fertilitet hos en 
af parterne

 Kræver samarbejde mellem hoppeejer, dyrlæge og rytter

 En god hoppe avler gode afkom uanset metode



En at lære af…..
Donorhoppe S springning

Made by ET
2 forskellige hingste

Made by ICSI
4 forskellige hingste



One high performing showjumping donor 
mare to learn from…



En at lære af…..
Donorhoppe S springning

Made by ET
2 forskellige hingste

Made by ICSI
4 forskellige hingste



Når uheldet er ude er
ICSI en fantastisk mulighed

 Ved akut sygdom og død kan man 
stadig tage æg ud af hoppen

 Æggestokkene tages ud straks efter 
aflivning

 Lille mulighed for levende æg hvis 
hoppen er død af sig selv indenfor 6 
timer

 Æggestok transporteres til Vetembryo
i 20 grader varmt saltvand



Hvad med sæd i forbindelse med 
ICSI ??

 Der kan bruges både kølesæd og frostsæd

 Metoden er sædbesparende

 Der er stor forskel på befrugtningsrate per 
hingst også ved denne metode

 Hingsteholdere har forskellige betingelser



Con’s

ICSI ET
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Pro’s and Con

ET

Numbers

Fertility rate

ICSI

Numbers

Fertility rate
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En at lære af…..
Donorhoppe S springning

Made by ET
2 forskellige hingste

Made by ICSI
4 forskellige hingste



One high performing showjumping donor 
mare to learn from…



En at lære af…..
Donorhoppe S springning

Made by ET
2 forskellige hingste

Made by ICSI
4 forskellige hingste



Når uheldet er ude er
ICSI en fantastisk mulighed



Hvad med sæd i forbindelse med 
ICSI ??



Hvad med sæd i forbindelse med 
ICSI ?

 Change they business model. When new technology 
comes out it creates uncertainty but then the market 
have to adjust it and seize the opportunities 

 Some stallion can only make foals by ICSI. So they 
charge not per straw sold but per foal born. 

 Unfortunately some stallion owners ask their client to 
sign contracts that forbids the use for ICSI. 



Sports hest og donor hoppe
- er der en bagside



Hormoner og embryotransfer



The link between testosterone and cortisol and 
influence on performance

 Testosteron Cortisol



Donor hopper i sport ?

Træning

Medicinering

Ernæring

Stress

Transport

miljø





 Hypothesis: Hopper i træning har en 
øget koncentration af ”stress 
hormoner” og derfor en reduceret 
embryo recovery rate sammenlignet 
med control hopper som ikke er i 
træning eller konkurrence.





Trænings intensitet

 Konkurrence aktivitet

 Moderat trænings intensitet gns puls 98.1 (average max. 
138.2) i dressur hopper og 99.3 (average max. 140.3) i
spring hopper.



Studie design



 Ingen forskel på fund af embryoner mellem
control og trænede hopper (fig. 3+4)

 Stævne deltagelse indenfor 5 dage før og efter 
ægløsning havde ikke indflydelse på Embryo 
recovery rate.



Konklusion 

 Conclusion: Exercise of the donor mare before ovulation 
and between ovulation and embryo flush did not 
influence embryo recovery rates. According to the pulse 
monitor the mares in the present study were exercised 
moderately.

 However they were competing at top level 

 Negative embryo flush was correlated to increased 
cortisol concentrations, but was not related to the mare’s 
exercise status






