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ABSTRACT 

Background: Since the initiation of assisted reproduction techniques, several studies has been 

performed to improve treatment results by development of culture conditions like embryo oil 

and culture media used. In this study, two embryonic oils from different companies, Nidoil 

and Ovoil were examined. 

Method: In this study, 47 human embryos were used. All embryos were donated for research 

purposes by couples who had been treated at the clinic in Uppsala University Hospital. The 

embryos were divided into two groups, one group was cultured with Ovoil and the other with 

Nidoil. 

Results: There was no difference between the two oils, the embryo quality was the same in 

both groups.  

CONCLUSION: The result was expected because both oils had the same composition and 

purity. 

Keywords: in-vitro fertilization, blastocyst development, mineral oil, culture media, Embryo 

scoring 
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1. Introduktion 

  I dagens samhälle väljer allt fler att få barn senare i livet, dock ökar risken för infertilitet 

med stigande ålder, därmed blir det alltfler infertila par. Ungefär var tionde heterosexuellt par 

i Sverige drabbas av ofrivillig barnlöshet. Det finns många bakomliggande orsaker till 

ofrivillig barnlöshet, i en tredjedel av fallen finns en kvinnlig orsak, i en tredjedel en manlig 

orsak och i en tredjedel är orsaken okänd. När det är en kvinnlig orsak kan det bero på en 

ovulationsrubbning, en skada på äggledaren eller så kan kvinnan lida av endometrios, som är 

en sjukdom, där endometrievävnad har hamnat utanför uterus. Kvinnans ålder spelar en stor 

roll för hennes chanser att bli gravid, då en reducering av fertiliteten sker efter 30 års ålder 

[1]. Den vanligaste orsaken bakom manlig infertilitet är nedsatt spermiefunktion eller för få 

till antal av spermier. Alkoholkonsumtion, kostvanor och miljö har en viss effekt på 

infertilitet både för män och kvinnor [2].  

  Idag går det att behandla de flesta former av infertilitet. En behandlingsform är assisterad 

befruktning. Enligt Sveriges medicinsk-etiska råd (SMER) är 3 % av alla barn i Sverige 

resultat av IVF behandling. Vid assisterad befruktning används olika metoder, såsom 

insemination, IVF (in vitro fertilisering) och ICSI (intra cytoplasmic sperm injection). 

Professor Robert Edwards såg redan på 1950-talet möjligheten med assisterad befruktning 

och drygt 20 år senare hjälpte han det barnlösa paret Brown i England och den 25 juli 1978 

föddes Louise Brown som första IVF barn i världen. Robert Edwards belönades med 

Nobelpriset 2010. IVF-metoden har sedan dess utvecklats och är idag en väletablerad metod i 

hela världen. Det första IVF barnet i Sverige föddes år, 1982 i Göteborg, en flicka som också 

är nordens första IVF barn. Intresset för provrörsbefruktning var stort redan från början. 

Under åren har många studier har gjorts för att utveckla behandlingsmetoden och det 

fortsätter än idag. Ett av de viktigaste stegen i denna utveckling är ovarial hormonstimulering 

som gjordes av Georgeanna och Howard Jones på 80-talet [3].  
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  I Sverige erbjuds alla par som är drabbad av infertilitet subventionerad behandling, eftersom 

infertilitet klassas som en sjukdom enligt WHO. Även homosexuella kvinnor i parrelation får 

behandlingsmöjligheter. Sedan 1 april 2016 har även ensamstående kvinnor rätt till 

insemination på samma villkor som par.  

  Enligt socialstyrelsens rekommendationer ska endast ett embryo återföras till kvinnan, 

resterande embryon av god kvalitet skall frysförvaras för att kunna användas senare för 

eventuell syskonbehandling. Embryona får förvaras i högst fem år, dock kan tiden förlängas 

genom att paret ansöker om dispens hos socialstyrelsen. Om paret inte vill förlänga 

förvaringstiden får de antingen donera embryona till forskning eller kassera dem. Därför är 

nedfrysning av embryo en viktig process inom assisterad befruktning, det är tack vare 

möjlighet att frysa embryon och oocyter som kvinnor inte behöver genomgå 

hormonstimuleringen mer än en gång.  

  Nedfrysningen utförs idag på två olika sätt, kontrollerad nedfrysning (slow freezing) och 

vitrifiering. Temperaturen sänks långsam vid kontrollerad nedfrysning och låga 

koncentrationer av kryoprotektanter används. Vid vitrifiering används höga koncentrationer 

av kryoprotektanter och temperaturen går snabbt (mindre än 1 sekund) från 30°C till -196°C. 

Det finns inga signifikanta skillnader med avseende på graviditetslängd, fosterskada eller 

dödlighet, mellan kontrollerad nedfrysning och vitrifiering, men höga halter av 

kryoprotektanter skulle kunna leda till negativa effekter på avkomman [4]. En fördel med 

vitrifiering är att embryoöverlevnaden är högre efter upptining [5]. 

  Befruktningen börjar med att spermien träffar på en mogen äggcell och bildar en zygot, 

(befruktad äggcell). På plasmamembranet hos spermier finns specifika receptorer som binder 

till äggets skal, zona pellucida (ZP). Vid bindningen till ZP, sker en sammansmältning 

avspermiens plasmamembran och akrosommembranet. Akrosommembranet sitter på 

spermiehuvud som en mössa. Enzymerna som finns i akrosomen frisätts, dessa enzymer 
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hjälper spermien att penetrera ZP. Denna process kallas för akrosomreaktion. Efter att 

spermien tagit sig in genom ZP, är nästa steg att sammansmälta med oocytens 

plasmamembran (oolemmat), detta steg kallas för fusion. Spermiekärnan dekondenseras efter 

att fusionen har skett. Inom ett par timmar kommer både oocyten och spermien att bilda 

varsin pronukleus, (PN). Med hjälp av mikrotubulifilament som växer från spermiens huvud 

kommer dessa två PN att binda till varandra och fortsätta till mitten av oocyten. Vid 

assisterad befruktning kan detta ses under mikroskop, 16 till 18 timmar efter inseminering 

[6]. I mitten av oocyten kommer kärnmembranen att brytas ner och dess genetiska material 

kommer att sammansmältas. 

  Vid befruktning med IVF skall pH, temperatur och gasblandning efterlikna det som normalt 

finns i kvinnans livmoder för att embryona ska kunna få en så optimal miljö som möjligt. 

Förhållandena i livmodern är 37°C, 6 % CO2 och ett pH på 6,4–7,1. 

Fertilisering inom IVF kan utföras på två olika sätt. Det ena är det som kallas för 

konventionell IVF, oocyter och preparerade spermier sammanförs i ett skål, (insemination) 

där spermierna befruktar oocyterna under inkubering. Det andra är ICSI, som används främst 

vid manlig infertilitet. Denna metod kräver ett inverterat mikroskop med 

mikromanipulationsutrustning, vilket är dyrt. Med hjälp av en mikropipett injiceras spermien 

in i oocyten. 

  Vid odling av tidiga embryon används en så kallad time-lapse inkubator (EmbryoSkope TM), 

där det befruktade ägget läggs in för odling. Embryoskopet har en inre miljö som är 37°C 

med 6 % CO2 och 6 % O2. Embryoskopet har dessutom ett inbyggt kamerasystem som tar 

bilder var 15:e minut i 7 olika fokalplan. Bilderna skickas till ett dataprogram, där de sätts 

samman till en filmsekvens. Filmsekvensen visar hur celldelningen går till och 

embryoutvecklingen kan följas upp till blastocyststadiet, ett embryo som är odlad i 5 - 6 

dagar. För att bedöma embryona kontrolleras de med hjälp av de filmsekvenser som erhålls 
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av ”time-lapse”. De embryon som anses vara frysbara ska ha minst grad 3 i 

expansionsomfång och minst klass B för ICM och TE. Enligt bedömningskriterier på 

reproduktionscentrum på akademiska sjukhuset som följs av Gardners graderings system. 

  Vid odling av embryo, täcks odlingsmediet med olja. Orsaken till att man täcker mediet 

med olja är främst för att undvika avdunstning av vatten från odlingsmediet, vilket gör att 

osmolariteten och pH hålls stabila. Oljan fungerar också som en barriär för mediet och 

skyddar embryot mot luftburna patogena partiklar [7]. Studier har visat att oljans kvalitet 

påverkar embryons förmåga att utvecklas till blastocyststadiet [6]. Det är viktig att hålla rätt 

pH, temperatur och gasblandning under odlingen, eftersom felaktig pH, temperatur eller 

gasblandning kan det leda till kromosomavvikelser eller missfall [8]. Efter att man har odlat 

embryot i 5-6 dagar gör man en bedömning huruvida embryot ska återföras/frysas eller 

kasseras. 

  För att beskriva kvalitén på tidiga embryon använder man sig av ett graderingssystem. 

Första gången som ett graderingssystem av embryo infördes var 1999, graderingen utfördes 

av Gardner och Schoolcraft. Många fertilitetskliniker i världen började använda sig av 

Gardner och Schoolcrafts graderingssystem. Gardners graderingssystem bygger på 3 olika 

parametrar, den Intracellulär massan (ICM), trophectodermets (TE) celltätheten och 

blastocystens expansionsgrad. ICM och TE är uppdelade i tre kategorier. I första kategorin 

ingår embryon med många celler och klassas som bästa kategori. Embryon som graderas till 

den andra kategorin har färre celler men de är fortfarande tätt packade. I tredje kategorin 

finns embryon med få celler och det är glest mellan cellerna. Den tredje kategorin anses som 

den sämsta kategorin [9]. Dessa kriterier är det som har godkänds av många fertilitetskliniker 

dock används bokstäver (A-C) istället för siffror (1-3) [7]. Enligt Gardner och Schoolcraft 

indelas expansionen i sex olika grader (1-6). Första gradens expansion är en tidig blastocyst 

där blastocoel (hålrummet) är mindre än hälften av blastocysten. Grad två blastocyst, har en 



7 

 

blastocoel som är lika stor som ett halvt embryo eller större. Grad tre blastocyst har en 

fullständig blastocoel, vilket betyder att den fyller hela blastocysten. Grad fyra blastocyst har 

en blastocoel som är större en den ursprungliga blastocysten, vilket gör att blastocysten 

utvidgas och ZP förtunnas. Vid grad fem börjar kläcknings process och vid grad sex är 

blastocysten helt fri från ZP [9]. För att erhålla en gynnsam graviditetsfrekvens skall 

embryodelning vara varken förlångsamt eller för snabb [7]. Ett embryo av god kvalitet ska ha 

lika stora celler och endast en synlig kärna i varje cell, dessutom ska det inte heller ha en stor 

andel cellfragment. Odlingssystem och odlings medier har stor inverkan på embryo 

morfologi och utveckling. Tiden från fertilisering till första celldelningen kan användas för 

att förutsäga embryokvaliteten [7]. 

  Syftet med denna studie var att utvärdera och jämföra två olika paraffinoljor och att 

använda ovan nämnda graderingssystem för att jämföra kvalitén på de odlade embryona.  

 

2. Material och Metod 

2.1 Material 

2.1.1 Studiematerial 

  Till studien användes 47 humana embryon, som bestod av 4-8 celler, odlade i 2-3 dagar och 

hade bedömts som frysbara. Embryona var donerade till forskning och metodutveckling av 

par som hade fått behandling på reproduktionscentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

2.1.2 Etik 

  Ingen särskild etikgodkännande ansöktes för detta projekt, men kliniken har ett 

godkännande av etikprövningsnämnden för forskning och metodutveckling. Embryona som 

användes var donerade till forskning och därmed godkända av etikprövningsnämnden. 

Dessutom fanns skriftligt samtycke från alla par vars embryon användes i studien. Embryona 

avidentifierades, vilket betyder att spårbarhet inte var möjligt i denna studie.    
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2.2 Metod  

2.2.1 Embryoupptining 

  En fyrbrunnskål förbereddes under LAF bänk, 500 µl tiningslösning (COOKTM) 

pipetterades i respektive brunn. Det fick sedan ekvilibrera till rumstemperatur i 30 minuter. 

Tiningslösning bestod av 4 lösningar med olika koncentration av gentamicin, humant serum 

albumin (HSA) och ethylenediaminetetra-acetic (EDTA). Under tiden som fyrbrunnskålen 

ekvilibrerades till rumstemperatur flyttades embryona från forskningstanken till en hink med 

flytande kväve. Ett 30°C-vattenbad gjordes iordning. Embryostråna tinades först i luft i 40 

sekunder och sänktes sedan ner i ett vattenbad i 30 sekunder. Stråna torkades med papper. 

Varje strå anslöts till en utdragen spruta och innehållet tömdes till en petriskål. Alla embryon 

samlades och sögs upp med en flexpipet och flyttades till fyrbrunnskål, till den brunn som 

hade högst koncentration av gentamicin, HSA och EDTA. Där inkuberades de i 5 minuter. 

Sedan flyttades embryona till övriga brunnar med sjunkande koncentrationer av gentamicin, 

HSA och EDTA. Embryona inkuberades i 5 minuter i varje brunn i rumstemperatur. I sista 

brunnen, inkuberades de 5 minuter i rumstemperatur och 5 minuter på en 30°C varm platta. 

Därefter flyttades embryona till centrumbrunnskål med odlingsmedium, SAGE 1-Step 

(Vitrolife), där överlevnaden kontrollerades på en temperaturkontrollerad (37°C) arbetsyta i 

lafbänk under mikroskop. Embryona delades sedan in i 2 grupper. Uppdelningen av 

embryona gjordes så homogent som möjligt, d.v.s. samma antal av olika kvalitet i båda 

grupperna. 

2.2.2 Förberedelser inför odling 

  Från bägge oljor, OVOILTM(Vitrolife) och NidoilTM (Nidacon) pipetterades1,5 ml olja till 

varsitt provrör.  Till ett annat provrör pipetterades 1 ml odlingsmedium SAGE 1-

stepTM(Vitrolife) och dessa rör inkuberades i 1 timme, i inkubatorn (37°C, 6 % CO2, 6 % O2) 
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med löst satt kork, för att möjliggöra ekvilibrering. Två odlingsplattor med 12 koniska 

brunnar, (”embryoslides” Vitrolife), fylldes med det förvärmda odlingsmediet (SAGE 1-step) 

med en flexpipett (175 µm i diameter) så att mediet kom enda ner till botten för att undvika 

eventuella luft bubblor. Brunnarna fylldes på ytterligare med, 25 µl odlingsmedium var i 

respektive brunn i bägge odlingsplattorna med en dispenspipet. Därefter pipetterades 1,2 ml 

förvärmd OVOIL till ena odlingsplattan så att alla 12 brunnar täcktes med olja. I den andra 

odlingsplattan (Vitrolife) pipetterades 1,2 ml förvärmd Nidoil. Odlingsplattorna inkuberades i 

inkubatorn övernatt. En centrumbrunnsskål förbereddes med 750 µl odlingsmedium 

(SAGE1-step) i mitten och 750 µl av G-gametTM (Vitrolife) i övriga 2 brunnar, för att 

bibehålla fukten i centrumbrunnskålen, och inkuberades i inkubatorn övernatt.                   

2.2.3 Embryoodling 

  Odlingsplattan (Vitrolife) ställdes på uppvärmd arbetsyta (30°C ), under mikroskop i 

lafbänk. Eventuella luftbubblor avlägsnades med en nål eller sögs upp med en flexpipet. 

Utifrån uppdelningen, placerades embryona till varsin brunn i odlingsplatta som hade stått i 

inkubatorn övernatt.  Sedan ställdes båda odlingsplattorna i embryoscopet (Vitrolife) där 

odlingen skedde. 

2.2.4 Embryobedömning 

  Embryona bedömdes utifrån de bedömningskriterier som laboratoriet hade, vilka följs av 

kriterierna som finns i ”The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: 

proceedings of an expert meeting”. Den första bedömningen gjordes innan odling och där 

tittade man hur stor andel av embryot som överlevde. Bedömningen gjordes tillsammans med 

handledaren för denna studie. De embryon som hade mer än 50 % döda celler exkluderades 

från studien. Resterande odlades. Efter 18-20 timmars odling kontrollerades utvecklingen, 

celldelningen noterades för samtliga embryon. Den slutliga bedömningen av embryona 
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gjordes 80-90 timmars odling i närvaro av handledaren. Morfologin (täthetsgraden av 

intracellulär massa och trophectoderm samt expantions omfattningen) noterades vid 

slutligabedömningen (enl. tabell 1). 

 

 Tabell 1. Tabellen visar bedömnings kriterierna för frysbara och icke frysbara blastocyster/ 

embryo. Blastocyter ≥3BB och 4CC för dag 5 anses som frysbara/embryo av god kvalité. 

Blastocyst (BLC) 

Expansionsgrad  

Inre cellmassa (ICM) Trofektoderm (TF) 

0= < morula 

1= Tidig BLC, blastocoel 

>50 % av volymen 

2= Tidig BLC, blastocoel 

50-80% av volymen 

3= Ej expanderad BLC, stort 

blastocoel 

4= Expanderad BLC 

5=Begynnande hatching 

6= Helt hatchad 

A= tätt packad, många celler 

 

 

B= Löst grupperad, få celler 

 

 

C= Mycket få celler 

A= många celler 

 

 

B= Få celler 

 

 

C= Mycket få celler 

 

   

2.2.5 Statistisk analys 

För statistiska beräkningar av insamlad data användes programmet GraphPad, och för att se 

om NidOil var lika bra eller bättre än Ovoil användes ”Fisher´s exact test”. Testet utfördes för 

att se skillnaden mellan oljorna i blastocyst stadie samt skillnad i antal som bedömdes  

som frysbara.  Detta för att se om det finns en signifikant skillnad mellan bägge oljor.  
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3. Resultat 

Syftet med arbetet var att utvärdera Nidoil genom att jämföra med OVOIL. Till studien 

användes 47 humana embryon, varav 23 odlades med OVOIL och 24 med Nidoil (tabell 2).  

Ett p-värde på 0,5664 erhölls vid statisk analys för skillnad i blastacyst stadie och ett p- värde 

0,607 för skillnad i antal frysbara mellan båda oljor, vilket visar att det inte finns några 

signifikanta skillnader mellan OVOIL och Nidoil 

Tabell 2. Tabellen visar hur många embryon som blev blastocyster och hur många som 

degenererades.  

 Total Blastocyst  Frysbara embryo Degenererade 

NidoilTM 24 18 17 6 

OVOILTM 23 17 15 5 

 

4. Diskussion 

  Resultatet av studien visar att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan Nidoil och 

OVOIL. Antalet embryon i studien kan tyckas otillräckligt för att dra denna slutsats, men 

eftersom många par väljer att kassera sina embryon så finns det inte så många embryon att 

tillgå för kvalitetskontroll och metodutveckling. Dessutom är det fler faktorer än fabrikatet på 

oljan som påverkar embryots utveckling. Hade det funnits en stor skillnad mellan dessa oljor, 

hade studien troligtvis visat det. Om det trots allt skulle vara en viss skillnad så är det en 

väldigt liten skillnad som man inte har sett i studien. 

  Resultatet av studien var förväntad eftersom båda oljorna har samma innehåll, dock fanns 

inga data om toxiciteten, som därmed var okänd för bägge oljorna. Att Nidoil har mörk 

förpackning verkade inte påverka resultatet. Det finns ingen information om på vilket sett 

ljuset påverkar oljan och varför den ska förvaras mörkt. Det kanske inte har någon praktisk 

betydelse eftersom oljan går åt snabbt då flaskorna endast innehåller 100 ml 
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  Studien visar hur många embryon nådde upp till blastocyststadie och hur många av dessa 

hade god kvalitet, men däremot kan man inte veta hur många av dessa embryon kan ge 

upphov till en graviditet eftersom inga embryon återfördes. En större population och längre 

tid krävs för att utföra en sådan studie. Med tanke på att oljan har minst betydelse för 

embryots utveckling så är det inte så nödvändigt att utföra en sådan studie, dessutom man har 

inte kunnat påvisa en väsentlig skillnad mellan dessa paraffinoljor.  

  Paraffin är en sorts mineralolja som används i inom IVF i Sverige, I vissa länder används i 

stället silikonolja inom fertilitetsbehandling. Dessa två oljor är de vanligaste oljorna som 

används vid embryo odling [11]. Mineralolja framställs av raffinerad (renad) råolja, trots 

namnet innehåller den inga mineraler. Mineralolja går under olika namn, bland annat paraffin 

och vaselin. Silikonolja är en syntetisk olja som tillverkas genom att kombinera grundämnet 

silikon med kol, väte och syre. Silikonolja är till skillnad från mineralolja helt giftfri. 

Mineraloljor har många olika användningsområden och ett flertal studier har visat att det har 

en cancerframkallande effekt vilket är starkt förknippad med hud och testikelcancer [12]. 

Även om det inte finns några signifikanta skillnader med avseende på embryokvalitet, bör 

man tänkta till denna, cancerogena risken som finns. 

En nackdel i denna studie är att alla embryon som tinades upp för att sedan odlas vidare var 

redan odlade med Ovoil i 2-3 dagar eftersom det är Ovoil som används på kliniken. För att få 

ett mer pålitlig resultat så bör man göra om samma studie och använda olika oljor från 

början. 

Det är väldigt lite forskning kring embryooljor, störst fokus finns på odlingsmedierna. Det 

kan bero på att det finns många olika odlingsmedier med olika substanser på marknaden och 

olika företag som tillverkar dessa. Det finns få odlingsoljor därmed också lite forskning kring 

ämnet. Den enda studie som man känner till där man har jämfört olika embryooljor är en 

fransk studie. I den studien jämfördes fyra embryooljor där bland annat Nidoil och Ovoil 
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ingår. Dessa oljor tillverkas i Sverige och de två andra oljorna var Mineral Oil och Liquid 

Paraffin som tillverkas i Frankrike. Resultatet av studien blev att det inte fanns några 

signifikanta skillnader mellan oljorna [6]. 

  Som tidigare nämnt så avgörs inte embryokvalitén endast av olja, hela processen från 

äggutplock, frysning, upptining, odlingsmedium påverkar, men även inneboende faktorer hos 

oocyten/embryot spelar en stor roll i det hela. Exempelvis har man kunnat se att kvinnor med 

mild endometrios har sämre oocytkvalité än kvinnor utan endometrios. Man har med hjälp av 

real-tids PCR kunnat se att mitokondrie DNA har färre kopieantal hos kvinnor med 

endometrios och de har också en förändrad mitokondrie struktur, vilket ger sämre kvalité på 

oocyten [13]. Därmed är chanserna lägre till graviditet vid fertilitetsbehandling för en kvinna 

med mild endometrios än för en frisk kvinna. Man har även nyligen kunnat visa att serumfria 

odlingsmedier är mer gynnsamma för embryoutvecklingen [14]. Odlingsmediet som 

användes i denna studie innehöll humant serum, men hur mycket det har påverkat resultatet 

är oklart. 

  Oljor som används inom IVF genomgår en filtrerings- och uppvärmnings-process som renar 

oljan från olika toxiska ämnen. Sedan testas oljan på musembryon innan det kommer ut på 

marknaden. Forskning inom embryoutvcekling har till största delen gjorts med hjälp av möss 

som försöksdjur, detta trots skillnader mellan humana embryon och musembryon [15], 

antagligen är det på grund av etiska skäl och tillgänglighet som man testar på möss och inte 

människor eller andra djur. Med denna reningsprocess vill man få bort så mycket av de 

toxiska komponenter som möjligt och få så ren olja man kan få. Oljor har en stor tendens att 

dra till sig olika partiklar, som kan vara toxiska. Bland annat zink är en sådan toxisk 

komponent som man under reningsprocessen får bort en stor del av [16].   

Man har lyckats med stora framsteg inom assisterad befruktning på kort tid men det bör 

forskas ännu mer inom ämnet. Man kan exempelvis alltid förbättra metoderna och därmed 



14 

 

öka graviditets chanser. Trots den snabba utvecklingen så finns det fortfarande inga klara 

riktlinjer för klassificering av embryo. Det finns många olika klassificeringar om hur ett 

embryo ska bedömas. Det som är gemensamt för alla är att de är baserade på morfologisk 

bedömning [17]. Just klassificeringen är en viktig del att arbete med tycker jag så att man får 

klara och tydliga regler för hur ett embryos kvalitet ska bedömas, vilket också är målet i 

framtiden, att komma fram till gemensamma kriterier för embryobedömning [7]. Bedömning 

av embryon kommer att alltid vara subjektiva även om bedömningskriterierna förbättras, 

eftersom man kan ha olika åsikter om utseende på ett embryo. Man kan kring gå detta 

problem genom att rådfråga en kollega vid tveksamhet, eller om patienten har fler embryo så 

kan man välja det embryo som är betydligt lättare att bedöma som god kvalité. Graviditets 

utfall kan tänkas öka för infertila par, om man framöver kommer fram till vad som kan ge 

en god embryokvalité och bättre/enklare bedömningskriterier. Om det blir ett nytt 

odlingsmedium, olja eller en del av hanteringsprocessen som kommer att leda till en sådan 

förbättring är oklart, utifrån vad man vet idag. En förbättring som kan leda till fler 

graviditeter med assisterad befruktning är inte helt omöjligt ju med att forskningen sker 

ständigt och strävan att nå fram till mål är stor.  

Konsensus av denna studie är att det inte finns några skillnader mellan OVOIL och Nidoil 

kvalitetsmässigt 
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