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Projekta mērķis 

Latvijā audzējamo sarkano piena šķirņu govju 

ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, Latvijas 

Brūnās un Latvijas Zilās šķirnes genofonda 

saglabāšanas stabilizēšana pielietojot embriju 

transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas 

metodes. 

 



Embriju transference 

Tas ir process, kura laikā ar hormonu injekciju 

palīdzību donorgovju olnīcās tiek ierosināts 

superovulācijas process, kura rezultātā 

nogatavojas vairākas olšūnas. Pēc tam notiek 

mākslīgā apsēklošana un 7-8 dienā pēc 

sēklošanas, embriji tiek izskaloti un pārnesti uz 

recipientiem 



Donorgovs 
 

Kas ir donorgovs? Tā ir govs, kas atbilst šķirnes 

kritērijiem un ir ģenētiski vērtīga šķirnes 

saglabāšanai.  

 



Superovulācija 

Hormonu injekciju izraisīts process olnīcās, kuru 

rezultātā veidojas vairākas olšūnas. 

Ar superovulācijas palīdzību olnīca spēj 

«saražot» pat 10x vairāk olšūnu nekā parastā 

dzimumciklā 



Recipients 

Rūpīgi izmeklēta tele vai govs, kas paredzēta teļa 

iznēsāšanai. 

NB! Jāņem vērā, ka recipientam ir jābūt tādā 

pašā cikla dienā kā donorgovij 



Embriju izskalošana 

7.dienā pēc mākslīgās 
apsēklošanas donorgovs 

tiek gatavota embriju 
izskalošanai. 

Skalošanas process 
notiek dzemdē ievadot 
speciālu katetru, caur 

kuru dzemdes ragā tiek 
ievadīts speciāls 

šķīdums. Pēc tam šis 
šķīdums tiek izvadīts ārā. 



Embriju meklēšana 

Tālāk izskalotais 

šķidrums tiek nogādāts 

laboratorijā. 

Izskalotajā šķīdumā ar 

mikroskopu palīdzību 

tiek meklēti embriji 



Embriju sagatavošana transferencei 

Atrastie embriji tiek 

salasīti un sagatavoti 

pildīšanai speciālajos 

salmiņos 

 



Embriju transference 

Kad embriji ir sapildīti 

salmiņos, tos nogādā 

pie recipientiem. 

Salmiņus ielādē 

speciālā «pistolē», kas 

līdzīga mākslīgās 

apsēklošanas pistolei 



Embriju saldēšana 

Augstas kvalitātes embrijus ir iespējams sasaldēt 

un uzglabāt ilgāku laika periodu. 

Pēc atkausēšanas embrijs saglabā savu 

dzīvotspēju 

 



Mūsu sasniegumi skaitļos 

• Ar PMSG (Foligon) sagatavotas 
11 govis- iegūti 3 kvalitatīvi 
embriji 

• Ar FSH (Stimufol) sagatavotās 2 
govis- iegūti 22 kvalitatīvi un 2 
nekvalitatīvi embriji 

• No tiem kriopreservēti 20 embriji, 
kuri ir pieejami transferēšanai uz 
veselām telēm (griezties pie 
Latvijas Šķirnes Dzīvnieku 
Audzētāju savienības 
speciālistiem) 



Mūsu projekta īstenošana bildēs 








































































