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006 har varit första året 
som embroytransfer till-
låtits på travston och Ker-

stin Darenius har haft hand om två 
av de travston som beviljades dis-
pens för embryotransfer samt Peace 

Corps. Men det har varit en betydligt 
besvärligare uppgift att lyckas med 
travstona än med det franska hoppsto 
som hon också haft för embryotrans-
fer. Travstona – Ecana Nibs, Arlines 
Dream och Peace Corps,  -  är alla 

mellan 20 och 23 år gamla, och med 
ökande ålder följer en drastiskt mins-
kad fertilitet. Dessutom har stona 
gått gall i flera år och även det mins-
kar möjligheterna att lyckas. Därför 
ser Kerstin Darenius gärna en änd-

Höga avelsvärden 
räddas med embryotransfer

Veterinär Kerstin Darenius har specialiserat sig på stons fertilitet. Förra året gjorde hon den 
mest uppmärksammade embryotransfern hittills. Den resulterade i år i ett stoföl undan  hopp-
stoet Butterfly Flip, ägd av travamatörern Kristina Larsson och tävlad av Malin Baryard.
– Det var lite nervpirrande för det var ett högt förväntansvärde inte minst från media med ett 
sto som Butterfly Flip, säger Kerstin Darenius.
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Kerstin Darenius ser ingen k
kunna få det.

TEXT: 

Lena Karlsson
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ring av reglerna så att även yngre 
travston med högt avelsvärde men 
med olika typer av dräktighetspro-
blem ska komma ifråga:

– Jag tycker reglerna ska ändras för 
det är i stort sett hopplöst med så 
gamla ston. Det vore bättre att över-
låta beslutet till stoägarna eftersom 
det ändå blir kostsamt, säger Kerstin 
Darenius.

Att göra embryotransfer kostar 
stoägaren från 25 000 kronor och 
uppåt. Det dels beroende på att det 
krävs kvalificerad utrusning, dels 
mycket veterinärt arbete samt inack-
ordering av 3-4 ston.

En utmaning 
Kerstin Darenius har blivit något av 
specialist på att få ston dräktiga. Idag 
arbetar hon med utgångspunkt från 
seminstationen vid Skinnarbo Gård 
utanför Norrköping som drivs av Pia 
Andersson:

– Jag tycker det är en utmaning att 
jobba med problemston och få dem 
dräktiga.

Hon har forskat kring dräktighet 
och varför ston resorberar eller abor-
tera sedan början av 1980-talet och 
var först i Sverige med att introdu-
cera ultraljudet för att diagnosticera 
dräktighet.

Breddad kunskap
Hon deltog också i de första försöken 
i Sverige med embryotransfer i slutet 
på 1980-talet när hon arbetade på 
Sveriges Lantbruksuniversitet i Upp-
sala (SLU). Kerstin Darenius ser inga 
skäl till att inte arbeta med embryo-
transfer:

– Jag ser ingen konflikt i att 
använda embryotransfer. Det är ett 
sätt att hjälpa stoägare få avkom-
mor efter sina ston. Men jag är inte 
helfrälst på tekniken, jag ser det som 
ett hjälpmedel och en sista utväg att 
få föl efter ett sto som annars inte 
skulle kunna få det.

Utbrett i Argentina

Sverige har legat långt framme när 
det gäller semin och fruktsamhet 
sedan banbrytande forskning på 
1930-40-talen. Inseminationen och 
möjligheten att skicka sperma över 
hela landet har också resulterat i en 
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Embryotransfer kräver betydligt mer veterinärt arbete och det är viktigt att miljön är steril. Här är Kerstin 
Darenius i färd med att göra en spolning av livmodern för att försöka hitta ett embryo. Hon assisteras av 
Pia Andersson.

Embryotransfer
Embryo:  Ett befruktat ägg fram till dag 40.
Foster:  Efter dag 40.
Donatorsto:  Givarsto.Måste vara i livet vid överförandet och får inte tävla under  
 samma tid som gällt om hon själv varit dräktig.
Recipient:  Surrogatsto, mottagarsto. Kan vara av vilken ras som helst.

Enbart ett föl, och då det först födda, tillkommet med embryotransfer kan registreras som 
svenskfött per år. Det måste framgå av bland annat språngsedel och hästpass att hästen är em-
bryotransfer. Import av hästar som kommit till genom embryoöverföring tillåts inte tills vidare. 
Inläggning av frysta embryon tillåts inte.
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För att lyckas med embryotransfer krävs 
tillgång till två-tre mottagarston med bra 
fruktsamhet. Bäst är ston med föl vid 
sidan eller som fölat tidigare och varit 
lätta att få dräktiga. Mottagarstona följs 
under brunsten och ägglossningen syn-
kroniseras så att den ligger högst 24 tim-
mar före alternativt 0-72 timmar efter 
givarstoets ägglossning.
• Inseminering av givarstoet. Ett befruk-

tat ägg ligger kvar i äggledaren fem-
sex dagar innan det vandrar ner i liv-
modern.

• Mellan sjunde och åttonde dagen 
görs en spolning med specialvätska 
av livmodern. Vid sköljningen föl-
jer, förhoppningsvis, ett eller flera 

befruktade ägg, embryon, ut med 
spolvätskan.

• Spolvätskan filtreras med ett speciellt 
embryofilter för att minska den mängd 
vätska som sedan ska undersökas.

• Med mikroskopets hjälp söks spol-
vätskan igenom efter embryon. Ett 
embryo påminner till sin form om 
en pytteliten golfboll. Storleken på 
embryot är ungefär 0,2 millimeter 

 dag 6 och 0,3-1 millimeter dag 7-8.
• När ett embryo har hittats tas det 

tillvara, tvättas i specialvätska 4-6 
gånger för att sedan föras in i motta-
garstoet. Ultraljudskontroller görs vid 
cirka 12, 14, 16 och 40 dagars dräk-
tighet. 

På fruktsamma ston är det 70 procents 
chans att hitta ett embryo och lika stor 
chans att det klarar överföringen till ett 
annat sto, det vill säga cirka 50 procents 
chans att det lyckas. På äldre gallston är 
chansen att hitta ett embryo 30 procent 
och chansen att det överlever en trans-
fer till ett annat sto är 30 procent. Det 
betyder 9-10 procents chans att lyckas.

Embryotransfer får endast göras av vete-
rinär som har utbildning inom området 
och dessutom godkänts av Jordbruks-
verket. 

Embryotransfer
Så går det till

utveckling av aveln med allt bättre 
tävlingshästar som resultat. 

Embryotransfer är däremot nytt 
och jämfört med länder som USA och 
Argentina ligger Sverige långt efter. 
Där är embryotransfern utbredd:

– I Argentina är exempelvis aveln 
av poloponnyer stor och det görs 
100-tals embrotransfer varje år och 
det behövs för att få rutin. I USA är 
embryotransfer godkänt inom trav-
aveln och får utföras på alla katego-

rier ston, även tävlingsston.
Kerstin Darenius tror att använd-

ningen av embryotransfer kommer 
att öka i takt med att det tas fram 
fungerande metoder för att frysa 
embryon.

Vätskan från spolningen filteras genom ett 
speciellt embryofilter

Med mikroskopets hjälp söks vätskan 
igenom i jakten på embryo.

När ett embryo hittats tas det tillvara och tvättas 
flera gånger.




