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IMPORT AV BIOLOGISK MATERIALE TIL DU-041 

1.0 HENSIKT 

1.1 Denne SOP-en beskriver spesielle rutiner på rom DU-041 (oppstallingsrom) og DU-039 (lab) i 

forbindelse med driften til Norsk transgen senter (NTS).  

1.2 Denne SOP-en lister kort opp hva som ansees som vesentlig for å hindre kontaminering, relatert 

til NTS sin drift, i Barrieren. 

2.0 FORDELING AV ANSVAR 

2.1 PMSK er ansvarlig for godkjenning av import av dyr bestilt av NTS til DU-041, etter konsultasjon 

med ansvarlig veterinær. 

2.2 NTS og Seksjon for komparativ medisin (KPM) er ansvarlig for å følge prosedyren til enhver tid. 

3.0 PROSEDYRE 

 

3.1 Denne prosedyren er tilpasset dagens situasjon, hvor rom DU-041 har SPF-status mens DU-036 

har SOPF status. 

 

Rutiner for adgang til DU-041 

3.2 KPM er inndelt i tre enheter med ulik helsestatus, hvor DU-044 og Barrieren er på høyeste nivå. 

Man kan ikke gå til Barrieren fra en annen enhet ved KPM, eksterne enheter hvor dyr håndteres 

eller andre dyreavdelinger samme dag. Full kroppsvask og fullt klesskift er et krav før man har 

adgang til Barrieren. 

3.3 Sett sko på utsiden av garderoben som benyttes ved adgang til barrieren, og følg KPM sine 

prosedyrer for påkledning (SOP «2-02 Påkledning og hygiene i Barrieren»).  

3.4 For NTS- personell skal soner tilhørende DU-036 ikke benyttes. 

 

Import av biologisk materiale 

3.5 Biologisk materiale som er aktuelt å innføre begrenser seg til disse to kategoriene; kryopreservert 

sperm (oppbevares på flytende nitrogen) og embryo (oppbevares i kulturmedium). 

3.6 Dette materialet brukes til in vitro fertilisering (IVF), gjenopplivning av kryopreserverte embryo 

(embryoimplantasjon), rederivering fra levende mus (embryoimplantasjon), eller generering av 

unike transgene linjer (embryoimplantasjon av injiserte embryo). 



3.7 Alt biologisk materiale som bringes inn i DU-041 (se punktet over) og DU-039 har enten til hensikt 

å generere fertiliserte embryo for implantasjon i fostermor eller er allerede fertiliserte embryo 

som skal implanteres i fostermor.  

3.8 Utsiden av beholdere som tas med inn i Barrieren skal desinfiseres med Virkon (eller annet egnet 

desinfeksjonsmiddel). Benytt vernebriller og kjemikalietolerante hansker. Ved utilstrekkelig 

ventilasjon eller spraying av strore mengder utstyr, må det benyttes egnet åndedrettsvern med 

kombinert filter for damp/partikler A1/P1. 70 % etanol skal kun benyttes dersom beholderen er 

helt ny/ren og ikke tåler Virkon. 

 

       Rederivering fra kryopreservert sperm (IVF) 

3.9 Anbefalt PPE ved håndering av flytende nitrogen er vernebriller/visir og kuldetolerante hansker. 

3.10 Kryopreservert sperm (straw) oppbevart i flytende nitrogen tas inn via materialsluse (ved 

resepsjon) til ren sone MDU. 

3.11 Beholderen sprayes med virkon evt. annet desinfeksjonsmiddel i henhold til KPM sine rutiner. 

3.12 Beholderen tas så med til garderoben inn til Barrieren, hvor flytende Nitrogen og straw (med 

sperm) blir overført til ny, ren nitrogenbeholder uten at beholderne er i kontakt med hverandre. 

3.13 Den «rene» beholderen oppbevares vanligvis på du-039, DU-041 eller i garderoben.  

3.14 Ren nitrogenbeholder med sperm-straw føres så direkte inn til DU-039. 

3.15 Før selve prosedyren settes i gang, må alle overflater og mikroskop desinfiseres med 70% 

etanol. 

3.16 Alt arbeid utføres på åpen benk. 

3.17 Mikroskop og inkubator er plassert rett ved siden av hverandre slik at skålen (med sperm og 

egg) utsettes minimalt for bevegelser, samtidig som tiden skålen oppholdes i romtemperatur blir 

så kort som mulig.  

3.18 Prosedyre innebærer at sperm blir tint og plassert i skål sammen med egg fra donordyr. De 

fertiliserte eggene blir så vasket 5 ganger og inkubert i ren skål over natt i celleinkubator (37C, 5 

% CO2) før embryoimplantasjon blir utført dagen etter (se eget punkt for embryoimplantasjon).  

 

Embryooverføring (fra kryopreserverte embryo) 

3.19 Opptining av kryopreserverte embryo (både interne og eksterne laboratorier inkludert KPMe) 

foregår i NTS sine laboratorielokaler (L-143).  

3.20 Mikroskop og inkubator står plassert på vanlig benk som er forbeholdt embryo-arbeid. Alle 

overflater og mikroskop desinfiseres med 70 % etanol før og etter bruk. 

3.21 Kryopreserverte embryo blir tint og vasket fem ganger (i tillegg til fem ganger før 

kryopreservering), for så å bli overført til ren skål for oppbevaring i inkubator i 1-3 timer.  

3.22 Skålen med embryo pakkes inn i tilleggsemballasje (større petriskål eller boks) og blir deretter 

tatt med til KPM via garderoben, hvor man sprayer overflaten med virkon.  

3.23 NTS personell skifter inn til Barrieren i henhold til KPM sine rutiner, og embryoene blir tatt med 

inn via garderoben.  

3.24 Skålen blir så tatt med direkte inn til DU-039 for å umiddelbart plasseres i inkubator. 

Embryoimplantasjon utføres etter dette (se eget punkt for embryoimplantasjon). 

 

Rederivering fra levende mus 



3.25 Eggleder blir dissekert ut fra hunner (superovulert og satt i avl over natt) som står oppstallet 

på KPME. 

3.26 Egglederne blir tatt med opp til våre egne laboratorielokaler, L-143 (desinfisering som 

beskrevet ovenfor under punkt for embryotranser fra kryopreserverte embryoer).  

3.27 Fertiliserte embryo isoleres ut fra eggleder, vaskes fem ganger og overføres deretter til nytt 

medium/skål for inkubering over natt. 

3.28 Dagen etter, blir embryo tatt med til DU-039 med samme rutiner som beskrevet for 

embryooverføring (fra kryopreserverte embryo). 

3.29 Ved enkelte dager implanteres embryo samme dag. Ved slike tilfeller vil det være en person 

som gjør uttak i KPMe/MDU og vasker embryoene, mens en annen person foretar 

embryooverføring i DU-041, dette for å hindre at personell medbringer agens fra KPMe/MDU til 

DU-041 

 

Embryoimplantasjon av injiserte embryo (oppretting av nye linjer) 

3.30 Donorembryo blir isolert fra hunner som står oppstallet på DU-041, rack 503b. (Som regel vil 

C57BL/6NRj donorhunner kjøpes inn uken før for dette formålet, som superovuleres og pares med 

hanner (studs) som er permanent oppstallet i samme rack).  

3.31 Ovidukter tas ut fra DU-039 med til lokalene til NTS (L-143). Embryoene blir isolert og vasket 

fem ganger før de blir manipulert i våre egne laboratorielokaler.  

3.32 Etter manipulasjon blir de overført til nytt medie/skål og inkubert i 1-3 timer før de tas med til 

DU-039 for embryoimplantasjon. 

3.33 Disse embryoene transporters til DU-041 på samme måte som beskrevet ovenfor under punkt 

for embryooverføring fra kryopreserverte embryo.  

 

Embryoimplantasjon 

3.34 Embryo implanteres i RjOrl:SWISS- hunner som er pseudodrektige etter å ha paret seg med 

vasektomert CD1- hann.  

3.35 Disse blir oppstallet på DU-041, rack 503a. Vaginalplugg blir bekreftet og hunnen som blir valgt 

ut for implantasjon tas med til DU-039 for utføring av kirurgisk inngrep.  

3.36 Alle arbeidsflater og mikroskop vaskes med 70 % etanol før prosedyren settes i gang 

(inkubatoren hvor embryoene oppbevares rengjøres med 70 % etanol med jevne mellomrom). 

3.37 Hunnen sederes og embryo implanteres. Etter utført implantasjon vaskes alle overflater igjen 

med 70 % etanol. 

3.38 Hunnene blir plassert i bur som står på varmeplate over natt, filtertoppen blir løsnet slik at 

dyrene får tilgang til luft. Dagen etter flyttes burene inn til DU-041, rack 903. 

 

 

Rutiner for håndtering av dyr/bur 

3.39 Alle RjOrl:SWISS- hunner  som har gjennomgått embryoimplantasjon blir plasserte i rack 903. 

Disse burene får burkort med rød farge. 

3.40 KPM og NTS følger egne rutiner for disse burene. Dette innebærer skift av hansker mellom 

hvert bur, samt at de alltid håndteres sist når man jobber i rommet.  

3.41 Avkom separeres ut til samme rack og håndteres med samme rutiner inntil resultat fra 

helsemonitorering foreligger. 

 



Helsemonitorering 

3.42 I tillegg til ordinær helsemonitorering av vokterdyr, utføres det egen helsemonitorering (Idexx 

Oslo annual) av dyr som har gjennomgått rederivering (fra levende dyr, kryopreservert embryo 

eller sperm). 

3.43 Ørebiopsier tas når avkom er to uker gamle.  

3.44 Så snart genotypingsresultatet foreligger og vi/kunden får verifisert at avkommet har korrekt 

genotype tas prøver for helsemonitorering. Avkommet er på det tidspunkt ca. 3-4 uker gammelt. 

Målet er å inneha resultat fra helsemonitorering før avkom blir separert fra fostermor. 

3.45 Serologi (opti spot) tas alltid av fostermor, mens resterende tester (Fur swab, oral swab og 

Feces) tas fra både fostermor og avkom.  

3.46 Ved generering av nye transgene linjer, stammer alt biologisk materiale fra dyr oppstallet på 

DU-041 (se punkt over om generering av unike transgene linjer). For slike fostermødre/avkom tar 

NTS utgangspunkt i helsemonitorering av vokterdyr + indeksdyr. NTS foretar ikke ekstra 

helsemonitorering av dyr fra injeksjon, med mindre unike prosjekter foretas hvor embryoene som 

injiseres stammer fra et annet rom enn DU-041. 

3.47 Ved funn av Murine parvovirus (MPV) (alle varianter), Lymphocytic choriomeningitis virus 

(LCMV) og Sendai virus, på oocytter og embryo, kan biologisk materiale ikke innføres til DU-041 og 

DU-039.  

4.0 HMS 

4.1 Alle skal ha tilstrekkelig opplæring som sørger for korrekt påkledning og bruk av verneutstyr. 

4.2 Alle skal ha tilstrekkelig opplæring som sørger for forsvarlig utføring av prosedyrer og håndtering 

av dyr. 

4.3 Arbeidet skal foregå under avtrekk for å minimere eksponering for og spredning av allergener og 

mikroorganismer. 

4.4 Alle som håndterer kjemikalier må ha tilstrekkelig opplæring og tilgang til riktig verneutstyr for å 

sikre sikker bruk av disse kjemikaliene. 

4.5 NTS skal legge inn alle kjemikalier lagret i DU-039 i en KPM- lokasjon i Chemical Manager 

Rely+On Virkon 
Tabletter 

CAS  nr. Piktogram Faresetninger Sikkerhetssetninger 

Pentakalium-
bis(peroksymonosu
lfat)-bis(sulfat) 

Eplesyre 

Sulphamidic acid 

Natriumdodecylbe
nzensulfonat 

Dipotassium 
peroksodisulfat 

 

70693-62-8 

 

6915-15-7 

5329-14-6 

25155-30-0 

7727-21-1 

 

 

 

H315 Irriterer 
huden. H318 Gir 
alvorlig øyeskade.  
H335 Kan 
forårsake 
irritasjon av 
luftveiene.  
H412 Skadelig, 
med 
langtidsvirkning, 
for liv i vann.  
EUH 208 
Inneholder 
Dipotassium 
peroksodisulfat: 

P102 Oppbevares 
utilgjengelig for barn.  
P273 Unngå utslipp til 
miljøet.  
P280 Benytt 
vernehansker / 
verneklær / øyevern / 
ansiktsvern. 
 P305+P351+P338 VED 
KONTAKT MED 
ØYNENE: Skyll forsiktig 
med vann i flere 
minutter. Fjern 
eventuelle 
kontaktlinser dersom 
dette enkelt lar seg 



Kan gi en allergisk 
reaksjon. 

gjøre. Fortsett 
skyllingen. 
 P310 Kontakt 
umiddelbart et 
GIFTINFORMASJONSSE
NTER eller lege.  
P501 Fjerning av 
containere til en 
søppelplass i henhold 
til lokal, regional og 
nasjonal lovgivning. 

 

 

Etanol CAS  nr. Piktogram Faresetninger  Sikkerhetssetninger 

Etanol 64-17-5 

 

 
 

H225 Meget brannfarlig 
væske og damp 
H319 Forårsaker alvorlig 
øyeirritasjon 
 

P210 Holdes vekk fra varme, 
varme overflater, gnister, 
åpen ild og andre 
antennelseskilder. Røyking 
forbudt. 
280 Benytt vernehansker/ 
verneklær/ øyevern/ 
ansiktsskjerm 
P305+P351+P338 VED 
KONTAKT MED ØYNENE: 
Skyll forsiktig med vann i 
flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser 
dersom dette enkelt lar seg 
gjøre. Fortsett skyllingen.  
P370+P378 Ved brann: Bruk 
skum, karbondioksid, tørt 
pulver eller vanntåke som 
slokkemiddel.  
P403+P235 Oppbevares på 
et godt ventilert sted. 
Oppbevares kjølig.  
P501 Innhold/ beholder 
leveres i henhold til 
nasjonale bestemmelser. 

 

 

Nitrogen 

(nedkjølt, 

flytende) 

CAS nr. Piktogram Faresetninger Sikkerhetssetninger 

Nitrogen  
007727-37-9 

 

H281 - Inneholder 

nedkjølt gass; kan 

forårsake alvorlig 

forfrysninger 

P282 - Bruk 

kuldeisolerende hansker 

og visir eller øyevern.  



P336+P315 - Varm opp 

frostskadede legemsdeler 

med lunkent vann. Ikke 

gni på det skadede 

området. Søk legehjelp 

umiddelbart.  

P403 - Oppbevares på et 

godt ventilert sted. 

5.0 UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

5.1. Hansker; vanlige nitrilhansker, kjemikalietolerante hansker 

5.2. Kuldetolerante hansker 

5.3. Vernebriller/ visir 

5.4. Mikroskop 

5.5. Såpevann 

5.6. Tørkepapir 

5.7. Virkon 

5.8. 70 % etanol 

6.0 ENDRINGSHISTORIKK 

 

 

7.0 REFERANSER 

 

7.1 SOP Norsk Transgensenter “Prosedyre BAR-041”. 


