
Inspirationsdag i forbindelse med studieretningsprojekt (SRP): 

”Forplantningsteknikker hos dyr og mennesker – biologi, teknik og etik” 

 
Forløbet 
* det hele varer ca. 3 timer. 
* det består af et indledende foredrag, et forsøg og en demonstration. 
* ansvarlige: Hanne Skovsgaard Pedersen og Henrik Callesen, der begge er uddannet som 
dyrlæge, og der begge arbejder med forskning ved Instituttet. 
* senest 1 uge før SRP dagen sendes elevens emne/problemformulering til underviserne 
(Hanne.Skovsgaard@anis.au.dk eller Henrik.Callesen@anis.au.dk) 
 
Formål 
* at give en rimelig forståelse af relevante forplantningsteknikker til husdyr og 
mennesker med hensyn til formål, udførelse og anvendelse. 
* at give en rimelig indsigt i, hvordan teknikken til reagensglasbefrugtning af koæg 
udføres rent praktisk. 
* at give et rimeligt grundlag for at kunne diskutere og overveje de forskellige 
teknikkers anvendelse hos både dyr og mennesker. 
 
Kort præsentation af projekter 
* hver elev bruger 2-3 minutter på en kort beskrivelse af projektet 
 
Det indledende foredrag (varighed ca. 1½ time) 
* der gennemgås kort forplantningens biologi samt principperne ved de mest relevante 
forplantningsteknikker, der anvendes til husdyr i dag (artificiel insemination (”kunstig 
befrugtning”), biopsi og genotyping af embryoner, deling af embryoner, embryo-
transplantation, frysning af embryoner, in-vitro produktion af embryoner 
(”reagensglasbefrugtning”), kernetransplantation (”kloning”), kønssortering af sæd, transgene 
husdyr (”gensplejsede dyr”)). 
* undervejs beskrives kort de forskellige teknikkers anvendelse hos mennesker. 
* eksempler på etiske dilemmaer ved brug af forskellige forplantningsteknikker introduceres, 
hvor det er relevant. 
* relevante emner i forhold til elevernes problemformuleringer inddrages undervejs 
 
Forsøget (varighed ca. 45 min)  
* forsøgets forløb gennemgås først, hvorefter eleverne i grupper af 3-4-5 selv udfører det. 
Hver gruppe har: 3-4 æggestokke, 1 nål, 1 sprøjte, 1 pipette, ca. 10 ml modningsmedium, 1 
modningsskål med 4 brønde, stereomikroskop og plastikhandsker. Forsøget består af to dele. 
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* del 1: Opsamling af oocyter. Hver brønd i modningsskålen fyldes med pipetten ca. ½ op 
med modningsmedium; nål og sprøjte samles; der øves i at suge med én hånd; en æggestok 
holdes fast med et par fingre; nålen stikkes ind i en follikel, mens der suges (PAS PÅ ikke at 
stikke mod din egen finger!); der suges fra nogle follikler, hvorefter sprøjten tømmes ud i én 
af brøndene; der fortsættes, til der ikke kan ses flere follikler; sørg for, at alle i gruppen 
får prøvet at suge flere follikler ud; spørg, hvis der er noget at være i tvivl om. 
* del 2: Genfindelse og vurdering af oocyter. Lyset tændes i mikroskopet; mikroskopets 
linser og lys justeres og fokuseres; modningsskålen fra del 1 sættes på mikroskopbordet; 
i hver brønd ses der efter oocyter, og deres kvalitet vurderes; spørg, hvis der er noget 
at være i tvivl om. 
 
Demonstrationen (varighed ca. 45 min) 
* først vises et sæt kønsorganer fra en ikke-drægtig ko med æggestok, æggeleder og 
livmoder. Dernæst vises en sæt kønsorganer fra en drægtig ko, hvor der klippes op til 
fosterhinder og foster. 
* derefter demonstreres de sidste dele af reagensglasbefrugtningen: in-vitro modning af 
de opsamlede oocyter; optøning af sæd; in-vitro befrugtning; in-vitro dyrkning. 
* der afsluttes med at vise en film, hvor in-vitro udviklingen af en gruppe koæg er fulgt 
fra dag 1 til dag 8 efter befrugtning. 
 
 
Ordforklaringer 
Biopsi: vævsprøve 
Follikel: Fra latin folliculus, lille lædersæk. De små væskefyldte blærer i æggestokkene, 
som rummer hver sin ægcelle 
Genotyping: genotypebestemmelse 
In-vitro: undersøgelse udenfor organismen (vitro betyder glas, underforstået 
reagensglas), modsat in-vivo, som er i den levende organisme 
Oocyt: ægcelle, den hunlige kønscelle, som dannes i kvindens æggestokke 
Transgen: genmodificerede organismer, som har fået tilført arvemateriale fra 
organismer, der er fremmede for arten, dvs. fra en anden art 
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