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Đề tài được thực hiện trên đối tượng heo và chó. Loài heo đã được nghiên cứu nhiều 

và cung cấp nguồn noãn dồi dào. Chó là đối tượng có tỉ lệ thành công thấp và nhiều giống 
chó quí hiếm rất khó sinh sản. Do đó sử dụng kĩ thuật nuôi noãn chín in vitro (in vitro 
maturation – IVM)  và nhằm mục tiêu tạo nguồn noãn có khả năng thụ tinh phục vụ tạo 
phôi in vitro và dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Đề tài gồm 3 nội dung chính: đánh 
giá buồng trứng heo và chó, kết quả IVM và kinh nghiệm trong IVM cũng như trong 
nhuộm nhiễm sắc thể. 

Trên heo, mỗi buồng trứng thu được khoảng 15 nang nhỏ, 6 nang trung bình và 0,8 
nang lớn với đường kính nang tương ứng < 4 mm, 4 – 6 mm, > 6 mm và hầu như không 
có hoàng thể. Chất lượng noãn heo ở hai phương pháp thu noãn (xé và hút) không có sự 
khác biệt về mặt thống kê. Chất lượng noãn thu được ở từng mức đường kính nang noãn 
khác nhau thì có sự khác biệt về mặt thống kê, nang trung bình và nang lớn có chất lượng 
noãn loại A và B nhiều hơn nang nhỏ. 

Trên chó, mỗi buồng trứng thu được khoảng 3 hoàng thể, 2 nang nhỏ, 0,5 nang lớn 
với đường kính nang tương ứng là < 2 mm và ≥ 2 mm và 1,04 nang đa noãn. Chất lượng 
noãn chó theo từng mức chiều dài buồng trứng (< 2 cm và  ≥ 2 cm) và từng mức đường 
kính nang (< 2 mm và ≥ 2 mm) không có sự khác biệt về mặt thống kê. Chất lượng noãn 
ở nang đơn noãn và nang đa noãn cũng không có sự khác biệt về mặt thống kê. Noãn thu 
được trên chó rất tốt, hầu như không có noãn loại C. 

Về kết quả IVM trên chó, 3 trong 22 đợt thí nghiệm thành công. Nang noãn nhỏ tỉ 
lệ thành công khoảng 7 %, nang noãn lớn tỉ lệ thành công khoảng 17 %. Tỉ lệ thành công 
trên chó khá thấp, nhưng chúng tôi cũng đã rút ra được một số kinh nghiệm trong IVM 
cũng như trong cách đánh giá noãn chín bằng kỹ thuật nhuộm nhiễm sắc thể 

 


