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ABSTRACT 

In human-assisted reproduction, embryos are cultured in an environment designed to mimic 

the natural environment of embryo development. To maintain the optimal culture 

environment, the culture media is covered with oil. Unfortunately, several studies have shown 

that mineral oils used in embryo cultivation contains toxic substances that have negative 

effects on embryo development. Before these culture oils are used in production they are 

washed and filtered. This procedure reduces the concentration of toxic substances to an 

approved level. 

    The aim of this study was to compare three different paraffin oils effect on embryo 

development. The study includes two oils from Nidacon (Oil A, Oil B) and one from Vitrolife 

(Ovoil). To compare the effect on embryo development, time points for important embryonic 

development stages was noted: first division after thawing, morula, early blastocyst, 

blastocyst, expanded blastocyst and hatching blastocyst. In addition, blastocyst classification 

was done on day 5 and 6 according to Gardner and Schoolcraft´s blastocyst classification 

system. 

    A total of 47 human day-2 cryopreserved embryos were divided in three groups and 

cultured for 4 days in EmbryoSlides overlaid with Oil A, Oil B or Ovoil respectively. 

    The results showed no significant difference in effect on embryo development regarding 

morphokinetics and blastocyst classification between the three examined paraffin oils. 

    In conclusion, the results indicated the same quality and toxicity level between the three 

examined paraffin oils.  
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INTRODUKTION 

Ofrivillig barnlöshet är vanligt förekommande i vårt moderna samhälle vart sjunde till tionde 

par drabbas. Till infertilitet/ofrivillig barnlöshet klassas de par som efter ett års försök med 

regelbundet oskyddat samlag inte uppnått graviditet. När önskan att få barn inte uppfylls leder 

det ofta till någon form av psykisk och fysisk påfrestning, även sociala sammanhang kan 

komma att påverkas. Nedstämdhet och stress är vanligt förekommande, dessutom påverkas 

parrelationen allmänt men även sexuellt eftersom den sexuella åtrån har bytts ut mot en 

konstant stress att bli gravid. Hur mycket en individ påverkas varierar kraftigt mellan olika 

par men även inom paren. Att ha personer i sin närhet som kan ge stöd och förståelse är av 

stor betydelse under en pågående fertilitetsbehandling. Forskning har dessutom visat att 

förbyggande psykologisk intervention innan start av fertilitetsbehandling har en lindrande 

effekt på depression [1]. 

    Idag kan de flesta former av infertilitet behandlas med hjälp av assisterad befruktning. 

Behandlingsmetoderna varierar dock mellan paren. I ett par där lågt spermieantal ligger 

bakom infertilitet används befruktningsmetoden ICSI: intra-cytoplasmatisk spermieinjektion. 

Vid ICSI utförs befruktning genom att en spermie med hjälp av en nål mekaniskt förs in i 

oocyten. Om paret istället lider av oförklarad infertilitet utförs i regel IVF: in-

vitrofertilisering. In-vitrofertilisering innebär att kvinnans oocyt och mannens spermier 

sammanförs i en skål där spermierna, genom att de är rörliga, på egen hand kommer att 

befrukta oocyten. 

En viktig och central del när det kommer till assisterad befruktning är kvinnans 

menstruationscykel. Det är utifrån menstruationscykeln som tiden för oocytplock bestäms och 

även tiden då embryot ska återföras till kvinnans livmoder. 

    Kvinnans naturliga menstruationscykel styrs framförallt av två hypofyshormon, 

follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserade hormon (LH). Dessa hormon har givit 

namn åt de två faser menstruationscykeln är uppdelad i, follikelfasen och lutealfasen vilka 

åtskiljs av en ägglossning. Under follikelfasen utsöndras FSH som stimulerar tillväxt av 

antralfolliklar i ovariet. Initialt sker tillväxt av flertalet folliklar vilket gradvis övergår till 

tillväxt av enbart en dominant follikel som mognar ut i väntan på ägglossning. I takt med 

folliklarnas tillväxt ökar produktionen av östradiol vilket har en negativ inverkan på 

utsöndringen av FSH. Ökning av östradiol ger upphov till ett kritiskt läge då FSH nivån 

kraftigt sjunker mitt i follikelutvecklingsfasen. Denna sänkning inhiberar tillväxt av alla 

folliklar förutom den dominanta follikeln. Att den dominanta follikeln fortsätter att utvecklas i 
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en sjunkande FSH nivå beror på en kraftig kärlförsörjning och många FSH-receptorer. I slutet 

av follikelfasen utsöndrar den dominanta follikeln en stor mängd östradiol. Östradiol har en 

positiv inverkan på utsöndringen av LH. Den höga nivån östradiol ger upphov till den LH-pik 

som sätter igång ägglossningsmekanismen i den dominanta follikeln samt bidrar till den 

reduktionsdelning som gör oocyten mogen för befruktning. 

    Efter ägglossning omvandlas follikeln till en gulkropp vilken producerar stora mängder 

östradiol och progesteron. Progesteron stimulerar differentiering av celler i 

livmoderslemhinnan vilket gör att slemhinnan växer till, mognar ut och blir redo att initiera 

och bibehålla en graviditet. Gulkroppen utgör den klocka som styr menstruationscykeln samt 

bestämmer luteralfasens tidsram. Tiden från det att gulkroppen bildas tills det att den går 

under och en ny menstruationscykel kan påbörjas är oftast 14 dagar. 

I den naturliga menstruationscykeln sker ovulation av en oocyt per cykel. För att öka 

chanserna till graviditet vid assisterad befruktning genomgår kvinnan en hormonbehandling 

som sätter den naturliga selektionsmekanismen ur spel. Syftet med hormonbehandlingen är att 

få ut fler mogna oocyter per menstruationscykel. Vid assisterad befruktning är det önskvärt att 

få ett utbyte på ca 10 oocyter per behandlingstillfälle och för att åstadkomma detta injiceras 

kvinnan med FSH. Genom att öka koncentrationen av FSH i blodet och ovarialvävnaden till 

en nivå högre än den naturligt förkommande stimuleras de folliklar med ett högt tröskelvärde 

att mogna ut. Genom att den naturliga tillbakabildningen av folliklar inhiberas fås fler mogna 

oocyter per behandlingscykel. 

    För att oocyterna ska genomgå den slutliga reduktionsdelningen och bli 

befruktningsdugliga injiceras kvinnan med humant koriongonadotropin (hCG). Hormonet 

hCG är ett tillväxthormon som likt LH stimulerar oocytmognad. Att hCG används vid 

hormonstimulering beror på dess funktion som agonist till LH och att dess halveringstid är 

längre. 

De oocyter som plockats ut vid OPU1 kontrolleras med avseende på mognadsgrad och 

genomgår fertilisering. Om befruktningen är lyckad och vidare embryoutveckling är av god 

kvalitet kan de embryon som inte återförts till kvinnan frysförvaras i väntan på framtida 

behandling.  

    Kryopreservering är den teknik som används för att frysförvara embryon. Genom att 

använda kryopreservering och flytandekväve som förvaringsmedium bibehålls embryots 

                                                 
1 Ovum Pick Up, ägguttag 
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funktion, egenskaper och viabilitet. Flytande kväve uppnår en temperatur på -196 °C vid 

vilken all biologisk aktivitet upphör. 

    Frysförvaring utgörs av stegen: dehydrering, nedkylning, frysförvaring, uppvärmning och 

rehydrering. Dessa steg utsätter embryot för stora förändringar i miljö, cytoplasmainnehåll 

och volym. Kryopreservering kan på grund av dessa förändringar orsaka skador på embryot. 

De vanligaste orsakerna till embryonala skador är: intra-/extra-cellulär iskristallbildning, 

kryoprotektantens cytotoxicitet, volymförändring orsakat av osmotisk reaktion samt skador i 

zona pellucida. 

    För att skydda embryot från de iskristaller som kan uppstå under nedfrysningsprocessen 

används kryoprotektenter. De är membranpenetrerande ämnen som passivt passerar 

cellmembranet och ersätter vattnet inuti cellen. Kryoprotektanter är toxiska vid höga 

koncentrationer så för att minska celltoxisiteten används icke-membranpenetrerande ämnen. 

Dessa ämnen förblir extracellulärt och skapar en osmotiskgradient som alstrar ett vätskeflöde 

ut ur cellen vilket leder till en skonsam dehydrering och en minskad risk för iskristallbildning. 

    Embryon kan frysförvaras vid olika utvecklingsstadier, som tidiga embryon (dag 2–3) eller 

blastocyster (dag 5–6). Beroende på utvecklingsstadium används vid RPC2 olika 

nedfrysningsmetoder. Nedfrysning av tidiga embryon utförs med ”slow-freezing” medan 

blastocyster fryses med vitrifiering. Vid ”slow-freezing” sänks temperaturen långsamt, 2°C 

per minut tills det att temperaturen når -30°C varpå de frysförvars i -196°C. Denna 

temperatursänkning sker i en maskin som på ett kontrollerat sätt successivt sänker 

temperaturen. Kryoprotektantkoncentrationen är låg vid ”slow-freezing”. Vid vitrifiering 

används däremot höga koncentrationer av kryoprotektanter då temperaturen drastiskt sänks 

från ca 30°C till -196°C på enbart ett par sekunder. Detta görs genom att embryot direkt förs 

från fryslösningen ner i flytande kväve. 

Första steget vid IVF-/ICSI-behandling är som sagt att undersöka mognadsgraden av de 

oocyter som erhölls vid OPU. Oocyter återfinns i tre olika mognadsgrader: GV, MI och MII 

vilka alla är ett mått på oocytens nukleärmognad. I första mognadsstadiet, GV-stadiet, 

befinner sig oocyten i första meiosdelningens profas. Stadiet kännetecknas av att en stor och 

tydlig kärna, germinalvesikel, kan observeras i oocyten. I nästa mognadsstadie, MI-stadiet, är 

kärnamembranet upplöst, kromosomerna har kondenserat och placerats i ekvatorialplanet. 

Oocyten befinner sig i första meiosdelningens metafas. Oocyter i GV-stadiet eller MI-stadiet 

                                                 
2 Reproduktionscentrum, Akademiska sjukhuset UPPSALA 
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är ej befruktningsbara. Oocyten genomgår ytterligare en reduktionsdelning och befinner sig 

nu i andra meiosdelningens metafas, mognadstadie MII. Oocyter i MII-stadiet kännetecknas 

av att en polkropp har stöts ut från oocyten i samband med reduktionsdelningen. Oocyten är 

nu redo för befruktning, vid vilken andra reduktionsdelningen fullbordas. 

Kontroll av befruktning sker ca 17 ± 1 tim. efter insemineringstillfället. Vid lyckad 

befruktning framträder två pronuclei i oocyten samt att den andra polkroppen har stöts ut. 

    Kontroll av första celldelningen utförs 27 ± 2 tim efter insemineringstillfället. Zygoten har 

vid detta tillfälle delat sig till ett 2-cells embryo. Optimal embryoutveckling är: 4-celler vid 

dag 2 (44 ± 1 tim.), 8-celler vid dag 3 (68 ± 1 tim.), vid dag 4 (92 ± 1 tim) har embryot gått in 

i morula och vid dag 5 (116 ± 2 tim.) har embryot utvecklats till en blastocyst [2]. För att 

avgöra vilket embryo som ska återföras till kvinnan samt vilka embryon som ska frysförvaras, 

klassificeras embryona med avseende på kvalité. De parametrar som används vid bedömning 

av embryon i delningsstadiet är antal celler, andel fragmentering och nukleärstatus [2]. När 

det kommer till klassificering av blastocyster används det blastocystklassificeringssystem som 

utvecklades av Gardners och Schoolcraft år 1999 [3]. Blastocysten ges ett graderingsnummer 

mellan 1–6 beroende på dess expansionsgrad, se tabell 1. Blastocyster som är fullt 

expanderade, grad 3–6, klassificeras dessutom med avseende på den inre cellmassans och 

trofektodermets celltäthet, se tabell 1. 

Odling av embryon sker i en odlingsmiljö som är designad att efterlikna embryots naturliga 

utvecklingsmiljö. Detta görs med avseende på pH, syrgaskoncentration, 

koldioxidkoncentration, temperatur samt näringstillgång. För att upprätthålla odlingsmiljön 

odlas embryon i inkubatorer. Det finns två olika typer av inkubatorer, standardinkubatorer och 

inkubatorer med ”time-lapse” system. Det som skiljer dessa inkubatorer är huruvida embryot 

måste lämna den optimala odlingsmiljön för att bedömas och klassificeras. Vid användandet 

av standardinkubator plockas embryot ut ur inkubatorn och undersöks under mikroskop. 

Embryot lämnar därmed den optimala miljön flera gånger under utvecklingsfasen. 

    Inkubatorer med ”time-lapse” system har en inbyggd kamera som tar bilder var 15 min i 9 

fokalplan. Dessa bilder sätt samman till en film som gör det möjligt att följa embryots 

utveckling och utföra bedömning utan att embryot lämnar den optimala miljön. 

Vid användandet av ”time-laps” system tillkommer utöver den morfologiska bedömningen av 

embryon även morfokenitik. Vid morfokenitik bedöms embryots delningsmönster med 

avseende på tider samt synkronicitet. 

    För att bibehålla denna optimala odlingsmiljö såväl i som utanför inkubatorn täcks 
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odlingsmediet med olja. Oljan fungerar som en fysisk barriär som skyddar odlingsmediet mot 

luftburna partiklar och patogener. Oljan förhindrar även evaporation vilket stabiliserar 

odlingsmiljön med avseende på pH, temperatur och osmolaritet. Dessutom skyddar oljan 

embryot genom att oskadliggöra toxiner som uppkommer vid in-vitro-odling [4].  

    Flertalet studier visar att de mineraloljor som används vid odling av embryon är toxiska och 

påverkar embryoutvecklingen. Peroxid [5] och aldehyd [6] är exempel på toxiska ämnen som 

förekommit i odlingsoljor. Genom att tvätta och filtrera oljan kan koncentrationen av dessa 

toxiska ämnen kraftigt reduceras och oljan kan uppnå en godkänd cytotoxicitets-nivå [6]. 

Syftet med studien var att jämföra tre oljors påverkan på embryoutvecklingen. I studien ingick 

två oljor från Nidacon, Olja A och Olja B samt en kontrollolja från VitroLife, Ovoil vilken 

används rutinmässigt vid RPC. För att jämföra oljornas påverkan på den embryonala 

utvecklingen noterades tider för viktiga embryonala utvecklingsskeden: första delningen efter 

upptining, morula, tidig blastocyst, blastocyst, expanderad blastocyst samt ”hatchande 

blastocyst”. Dessa tider jämfördes mellan de tre grupperna. De embryon vilka utvecklats till 

blastocyst vid dag 5 och dag 6, klassificerades utifrån Gardners och Schoolcraft´s 

blastocystklassificeringssystem. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Studiematerial 

I studien användes kryopreserverade dag-2 embryon (n = 72) som donerats till forskning i 

enlighet med ”Blankett, Information och förfrågan gällande era nedfrysta befruktade ägg, reg 

nr-utgåva: 1699-1”. Enligt lag (2006:351) kap 5 § 4 får embryon förvars nedfrysta i högst fem 

år. Innan frystiden för frysförvaring går ut kontaktas paren via brev med information samt 

förfrågan om åtgärd angående parets nedfrysta embryon. Paren kan då välja att få sina 

embryon återförda genom att ansöka om förlängning av frystiden hos Socialstyrelsen, besluta 

om destruktion eller donera sina embryon till forskning och metodutveckling innan de 

destrueras. 

Preparering av fördelningsskålar och EmbryoSlide 

Preparering av fördelningsskålar och EmbryoSlides utfördes dagen innan embryotining. 

Fördelningsskålarna utgjordes av center-well-skålar vars brunnar fylldes med 750 µL 

odlingsmedium, SAGE 1-STEP (Origo, lot. 17020099). Preparering av fördelningsskålar 
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utfördes på kall yta med kallt odlingsmedium. 

    Preparering av EmbryoSlides utfördes i enlighet med Vitrolifes rekommendationer; 

”TECHNOTE: Preperation of EmbryoSlide culture dishes, Vitrolife, v.10 INT, JANUARY 

2015”. Dock med ett undantag, brunnarna täcktes med 1200 µL 37°C preinkuberad olja 

istället för det rekommenderade volymen på 1400 µL. I studien ingick tre oljor: Olja A 

(Nidacon), Olja B (Nidacon) och Ovoil (Vitrolife, lot. 506123). Det odlingsmedium som 

användes var SAGE 1-STEP (Origo, lot. 17020099). 

    Fördelningsskålar och EmbryoSlides ekvilibrerades genom preinkubering i 37°C, 6 % CO2 

och 6 % O2 under 24 tim.  

Embryotining 

Embryotining utfördes i enlighet med Cook Medicals rekommendationer; ” Cook IVF Media, 

Instructions for Use, IFU-CCS_EN/3, SYDNEY IVF THAWING KIT K-SITS-5000”. Den 

tiningslösning som användes var Sydney IVF Thawing kit: K-SITS-5000 (Cook Medical, lot. 

S24661). Embryotining utfördes i LAF-bänk försedd med stereo-mikroskop. 

    I denna studie utfördes masstining av embryon. Detta innebär att flertalet embryon tinades 

samtidigt och att deras inbördes identitet där med gick förlorad. 

    En tiningsomgång bestod av två delomgångar med i genomsnitt 9 embryon per delomgång. 

Totalt utfördes 4 tiningsomgångar där sammanlagt 72 embryon tinades. 

    Då en tiningsomgång var avklarad placerades alla embryon i en preinkuberad 

fördelningsskål i väntan på kontroll av cellöverlevnad samt fördelning till respektive 

odlingsgrupp Olja A (Nidacon), Olja B (Nidacon) eller Ovoil (Vitrolife). 

Fördelning av embryon 

De embryon som tinats under en och samma tiningsomgång, sorterades i tre grupper med 

avseende på antalet överlevda celler. Till ”Grupp 50 %” sorterades de embryon som efter 

tining hade en cellöverlevnad på högst 50 %, denna grupp kasserades. Embryon med en 75 % 

cellöverlevnad sorterades till ”Grupp 75 %” och de embryon vars celler var helt intakta till 

”Grupp 100 %”. Embryon från respektive grupp, ”Grupp 75 %” och ”Grupp 100 %”, 

fördelades jämt mellan tre fördelningsgrupper vilka var och en sedan slumpmässigt fördelades 

till en av de tre odlingsgrupperna: Olja A (Nidacon), Olja B (Nidacon) eller Ovoil (Vitrolife). 

Denna fördelning utfördes då en kollega blint kopplade samman en fördelningsgrupp med en 

odlingsgrupp. Kollegan hade ingen vetskap om vilken olja som utgjorde vilken odlingsgrupp. 
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Embryoodling 

Odling av embryon utfördes i EmbryoScope (Unisense FertiliTech inv.nr 219778) med 

inkuberingsmiljö; 37°C, 6 % CO2 och 6 % O2.  

    Inför odling flyttades varje embryo från sin fördelningsgrupp till en individuell brunn i 

respektive tilldelad odlingsgrupps preinkuberad EmbryoSlide. När alla embryon var överförda 

till respektive EmbryoSlide placerades EmbryoSliden i EmbryoScopet. I EmbryoScopet togs 

ett foto av embryot var 15 min i 9 fokalplan. Dessa foton sattes samman till en film i 

analyseringsprogrammet EmbryoViewer software (VitroLife) utifrån vilken oljans påverkan 

på embryoutvecklingen analyserades. Embryoodlingen pågick i 4 dagar varpå EmbryoSliden 

plockades ut ur EmbryoScopet och embryona destruerades. 

Analys embryoutveckling 

För att jämföra Olja A (Nidacon), Olja B (Nidacon) och Ovoils (Vitrolife) påverkan på 

embryoutvecklingen noterades tider för viktiga embryonala utvecklingsskeden: första 

delningen efter tining, morula, tidig blastocyst, blastocyst, expanderad blastocyst och 

”hatchande blastocyst”. Utöver detta klassificerades embryots blastocystutveckling vid två 

specifika tillfällen: 70–74 tim. (dag 5) och 96 tim. (dag 6). Denna klassificering utfördes 

enligt Gardners och Schoolcraft´s blastocystklassificeringssystem, se tabell 1. Antalet 

embryon som vid dag 5 och dag 6 hade utvecklats till blastocyster (≥ 93CC) samt antalet 

embryon vilka klassificerades som ”good quality blastocyst” noterades. Bedömningskriterier 

för ”good quality blastocyst” är dag 5 ≥ 93BB och dag 6 ≥ 94BB. 

    Analyseringsmomentet utfördes blint i analyseringsprogrammet EmbryoViewer software, 

det vill säga utan vetskap om vilken olja som använts vid odling av vilket embryo. För att 

kontrollera att bedömningen av embryona skett på ett korrekt sätt utfördes 

stickprovskontroller där den praktiska handledaren kontrollerade bedömningen. 

Tabell 1. Bedömningskriterier för blastocystutveckling i enlighet med Gardners och Shoolcraft´s 

blastocystklassificeringssystem. 

Blastocyst (BLC) 

Expansionsgrad 

Inre cellmassa (ICM) 

Celltäthet 

Trofektoderm (TF) 

Celltäthet 

90 ≤ Morula A = Tätt packad, många celler A = Många celler 

91–2 = Tidig BLC B = Löst grupperad, få celler B = Få celler 

93 = BLC C = Mycket få celler C = Mycket få celler 

94 = Expanderad BLC   

95 = ”Hatchande BLC”   

96 = Helt ”hatcad BLC”   
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Statistik 

Det statistiska test som användes för kontroll av eventuell statistisk signifikant skillnad mellan 

oljornas påverkan på viktiga embryonala utvecklingsskeenden var Kruskal-Wallis one way 

analysis of variance on ranks (SigmaPlot). Signifikansnivå p ≤ 0,05. För analys av 

blastocystklassificering användes Fisher´s exact test (GraphPad, QuickCalcs). Signifikansnivå 

p ≤ 0,05. 

 

RESULTAT 

I studien jämfördes tre oljors påverkan på embryoutvecklingen. De oljor som undersöktes var 

Olja A och Olja B från Nidacon samt Ovoil från Vitrolife. Av de 72 dag-2 embryon som 

genomgick tiningsprocessen uppfyllde 51 embryon kravet på cellöverlevnad ≥75 %. 

Embryona fördelades jämt mellan de tre oljegrupperna och odlades i EmbryoScope under 4 

dagar. Av dessa 51 embryon var det totalt 47 vilka återupptog celldelning. Grupperna Olja A 

respektive Olja B utgjordes av 15 embryon vardera och kontrollgruppen Ovoil av 17 

embryon. 

För att jämföra oljornas påverkan på den embryonala utvecklingen noterades tider för viktiga 

embryonala utvecklingsskeenden, se tabell 4. Vid jämförelse av oljornas embryonala 

påverkan påvisades ingen signifikant skillnad, se tabell 2.  

Tabell 2. Morfokinetisk analys av kryopreserverade dag-2 embryon odlade under Olja A (Nidacon), 

Olja B (Nidacon) eller Ovoil (Vitrolife). 

Embryoparameter, median (IQR) n Olja A Olja B Ovoil p-värde 

Fösta delningen (h) 9,3 (6,9–10,9) 15 8,3 (5,2–11,3) 15 8,6 (6,7–11,4) 17 0,765 

Morula (h) 48,0 (44,8–54,5) 13 42,7 (37,6–52,9) 13 47,0 (41,4–55,5) 17 0,395 

Tidig blastocyst (h) 57,0 (53,5–63,0) 13 57,9 (51,2–63,1) 13 54,0 (51,4–61,4) 15 0,850 

Blastocyst (h) 64,8 (62,8–77,2) 12 65,8 (58,6–68,0) 11 69,2 (65,0–80,5) 15 0,401 

Expanderad blastocyst (h) 73,0 (71,4–83,9) 11 73,9 (69,6–80,6) 11 75,2 (71,2–77,4) 8 0,865 

Hatchande blastocyst (h) 86,1 (83,1–89,3) 6 87,1 (82,3–90,2) 4 82,6 (79,9–85,1) 4 0,631 

 

Utöver analys av viktiga embryonala utvecklingsskeenden bedömdes embryots 

blastocystutveckling vid två specifika tillfällen: dag 5 och dag 6. Antalet embryon som vid 
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dag 5 och dag 6 hade utvecklats till blastocyster samt antalet embryon vilka klassificerades 

som ”good quality blastocyst” noterades, se tabell 3. Ingen statistisk signifikant skillnad 

observerades mellan grupperna. 

Tabell 3. Morfologisk blastocystklassificering av dag-2 embryon odlade under respektive Olja A 

(Nidacon), Olja B (Nidacon) samt Ovoil (Vitrolife). Blastosystklassificering utförd enligt Gardners 

och Shoolcraft´s blastocystklassificeringssystem. Ingen statistisk signifikans observerades mellan 

oljorna. 

Blastocystklassificering (n) Olja A Olja B Ovoil 

Embryo initialt ≥ 75 % cellöverlevnad 15 15 17 

Blastocyst (n)    

Dag 5-blastocyst ≥ 93CC 9 10 9 

Dag 6-blastocyst ≥ 93CC 13 10 11 

Good quality blastocyst (n)    

Dag 5-blastocyst ≥ 93BB  8 10 9 

Dag 6-blastocyst ≥ 94BB 10 8 7 

 

DISKUSSION 

Vid assisterad befruktning odlas embryon i en odlingsmiljö designad att efterlikna embryots 

naturliga utvecklingsmiljö. För att bibehålla den optimala odlingsmiljön täcks odlingsmediet 

med olja. Dessvärre visar flertalet studier att de mineraloljor vilka används vid odling 

innehåller toxiska ämnen som påverkar embryoutvecklingen [5][6]. Genom att tvätta och 

filtrera oljan kan koncentrationen av dessa toxiska ämnen reduceras till en godkänd nivå [6].   

I denna studie jämfördes tre paraffinoljors påverkan på den embryonala utvecklingen. De 

oljor som testades var två oljor från Nidacon, Olja A och Olja B samt en kontrollolja från 

VitroLife, Ovoil. För att studera om oljorna påverkade embryoutvecklingen noteras tider för 

viktiga embryonala utvecklingsskeenden. Dessa tider jämfördes sedan mellan grupperna. I 

studien undersöktes även hur många embryon som nått blastocyst-stadiet vid dag 5 och dag 6, 

samt hur många av dessa som kunde klassificerades ”good quality blastocyst”.  

Embryon som tinas efter korrekt utförd kryopreservering bibehåller sin viabilitet och 

återupptar embryoutvecklingen i det steg där den avstannade. Att denna studie utfördes med 

kryopreserverade dag-2 embryon var på grund av embryots förmåga att kunna återuppta 

utvecklingen samt att det tidiga utvecklingsstadiet gjorde det möjligt att följa 
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embryoutvecklingen över lång tid. Viktiga embryonala utvecklingsskeenden så som morula, 

tidig blastocyst, blastocyst, expanderad blastocyst och ”hatchande blastocyst” kunde således 

analyseras. 

    Valet av de embryonala utvecklingsskeenden som analyserades i studien utgick från 

embryonala utvecklingssteg som presenterats i Gardners och Shoolcraft´s 

blastocystklassificeringssystem och en artikel publicerad 2016 av Lindgren KE et al. I artikeln 

studerades HRGs påverkan på den embryonala utvecklingen genom analys av tidpunkter för 

specifika utvecklingssteg, exempelvis första delningen efter tining [7]. 

    Då flertalet studier visat att förlust av celler efter tining ger en försämrad embryoutveckling 

beslutades det att denna studien enbart skulle utföras på embryon som efter tining hade en 

cellöverlevnad på minst 75 %. Edgar et al. publicerade 2004 en artikel som visade att dag-2 

embryon som är helt intakta efter tining har samma utvecklingspotential som färska embryon. 

De visade även att förlust av celler i samband med tining leder till minskad chans till 

implantation, lägre potential att uppnå blastocyststadiet och om blastocyststadiet uppnås en 

markant minskning av antalet celler som utgör blastocysten [8]. 

    Genom att odling av embryon utfördes i EmbryoScope, en inkubator med ”time-lapse” 

system, behövde embryot inte lämna den optimala odlingsmiljön för att bedömas och 

klassificeras. Detta innebar att avvikelsen från den optimala odlingsmiljön minimerades. 

Dessutom gav ”time-lapse” systemet möjligheten att i efterhand analysera 

embryoutvecklingen via analyseringsprogrammet EmbryoViewer software. I och med detta 

kunde en blind analysering av embryoutvecklingen utföras. 

    Den olja vilken användes som kontroll i studien var Ovoil. Ovoil är en steril paraffinolja 

producerad av Vitrolife och är den olja som idag används vid RPC. De flesta kliniker 

använder i dagsläget paraffinolja alternativt mineralolja för att täcka odlingsmediet. Den 

kemiska skillnaden mellan paraffinolja och mineralolja är att mineralolja består av fler 

omättade kolväten än paraffinolja. Detta gör mineraloljan instabil och mer benägen att 

attackeras av fria radikaler. En studie publicerad 2006 visade på signifikant ökning av 

utveckling till morulastadiet samt blastocyststadiet vid användning av paraffinolja jämfört 

med mineralolja [9]. Ovoil har dessutom i en studie från 2009 visat att den bidrar till 

signifikant förbättrad embryoutveckling samt embryokvalité vid dag 3 i jämförelse med tre 

andra kommersiellt tillgängliga mineraloljor [10]. 

Resultatet av denna studie visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan de tre 

undersökta oljornas påverkan på viktiga embryonala utvecklingsskeenden. Detta resultat var 
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väntat då de tre oljorna alla var paraffinoljor. Det finns flertalet studier som undersökt oljors 

toxicitet och dess effekt på embryoutvecklingen men ytterst få som jämfört kommersiella 

oljors embryonala påverkan. I en fransk studie utförd av Sifer et al. 2009 jämfördes fyra 

kommersiellt tillgängliga mineraloljors påverkan på embryoutvecklingen. De oljor som 

undersöktes var Mineral Oil (CryoBioSystem), Liquid Paraffin (Medicult), Nidoil (Nidacon) 

samt Ovoil (Vitrolife). Studien omfattade totalt 500 IVF/ICSI-behandlingar och pågick från 

oktober 2005 till december 2006. Författarna studerade embryokvalitén med avseende på 

morfologi. De sorterade in embryon i 4 klasser A-D. Embryon från klass A vilka vid dag 2 

bestod av 3–5 celler respektive 6–10 celler vid dag 3, klassificerades som ”top quality 

embryos”. Embryon från klass B med 3–5 celler vid dag 2 respektive 6–10 celler vid dag 3, 

klassificerades som ”good quality embryos”. Resultatet från studien visade en signifikant 

ökning av ”good quality embryos” samt ”top quality embryos” vid dag 3 för embryon som 

odlats med Ovoil. Studien utfördes på färska embryon som odlades till dag 2 alternativt dag 3 

[10]. Sifer et al undersökte således inte de sena embryonala utvecklingsskeenden vilka 

undersöktes i denna studie. 

Resultatet av blastocystklassificeringen visade inte heller på några signifikanta skillnader 

mellan grupperna. Detta resultat var väntat men kan dock vara något missvisande då det 

förekom både degenerering och fördröjd blastocystutveckling bland de undersökta embryona. 

Degenerering av embryon mellan dag 5 och dag 6 observerades för såväl blastocyster som 

”good quality blastocyst”. 

    Med fördröjd blastocystutveckling menas att embryoutvecklingen sker långsammare än 

normalt. Denna fördröjning observerades för såväl utveckling till blastocyst som utveckling 

till ”good quality blastocyst”. Till exempel fanns det embryon som vid dag 5 befann sig i 

morulastadiet för att sedan vid dag 6 ha utvecklats till blastocyst eller till och med ”good 

quality blastocyst”. Det är i dagsläget allmänt känt inom reproduktionsvärlden att vissa 

embryon har en långsam embryoutveckling. Trots detta odlas embryon som längst till dag 6 

på grund av att sen embryoutveckling förknippas med dålig embryokvalité. Om ett embryo 

vid dag 6 inte uppnått stadiet ”good quality blastocyst” och därmed inte är godkänt för 

frysförvaring, kommer det att destrueras. I och med vetskapen om förekomsten av sen 

blastocystutevckling bland odlade blastocyster beslutade Kovalevsky et al. att jämföra 

graviditetsutfallet mellan blastocyster vilka kryopreserverats dag 7 med blastocyster vilka 

kryopreserverats dag 5 och dag 6. Resultatet av studien visade på samma 

implantationsfrekvens för embryon kryopreserverade dag 6 som dag 7. Embryo vilka 
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kryopreserverats dag 5 hade en högre implantationsfrekvens. Vid undersökning av pågående 

graviditet erhölls en frekvens på 43,9 %, 32,9 % och 26,7 % för embryon kryopreservarede 

dag 5, dag 6 respektive dag 7. Detta resultat visar att embryon som vid dag 6 inte uppnått 

blastocyststadiet bör odlas vidare till dag 7 då 27 % av dessa embryon kan ge upphov till en 

pågående graviditet [11]. 

    I denna studie kunde man vid dag 6 observera embryon i såväl morulastadiet som tidig 

blastocyststadium. Att dessa embryon hade en långsam utveckling kunde fastslås då de vid 

dag 5 hade ett lägre utvecklingsstadium än vid dag 6. Embryoutvecklingen för dessa embryon 

var således normal. 

Att det i denna studie inte finns några signifikanta skillnader mellan oljornas påverkan på 

viktiga embryonala utvecklingsskeenden eller när det kommer till klassificering av 

blastocyster kan bero på att de tvätt- och filtreringsprocesser som används för att eliminera 

toxiska ämnen ur oljorna är likartade alternativt jämbördiga. Tidigare studier har visat på 

vikten av att eliminera toxiska ämnen ur de oljor som används vid odling av embryon. De 

visade att tvätt och filtrering av oljan innan användning gav en förbättrad embryoutveckling 

[12]. 

Det är viktigt att påpeka att denna studie ska ses som en pilotstudie då resultaten kan vara 

missvisande på grund av det låga antalet embryon som analyserades. Det kvävs en betydligt 

större studie med fler embryon för att resultaten ska anses som tillförlitliga. 

    Det låga antalet embryon i denna studie beror på liten tillgång till embryon eftersom att få 

par väljer att donera sina embryon till forskning och metodutveckling. För att kunna testa 

oljan på fler embryon kan en ide vara att utföra studien på musembryon.  

Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är att de dag-2 embryon som användes i studien odlades 

under Ovoil i 2 dagar innan de kryopreserverades. Om eller hur mycket detta kan ha påverkat 

resultatet är inte fastställt. För att undgå denna typ av felkälla bör studien utföras på färska 

embryon som från start odlas i respektive olja. 

I studien undersöktes tre olika oljors påverkan på embryoutveckling med avseende på 

morfologi och morfokinetik. Studien gav oss således kunskap om hur oljorna påverkar 

embryoutvecklingen men ingen vetskap om hur de påverkar chansen till implantation, 

graviditet eller levande fött barn. 
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Slutsatsen från denna studie är att det inte finns några signifikanta skillnader mellan de tre 

undersökta paraffinoljornas påverkan på den embryonala utvecklingen, vilket indikerar att 

oljorna höll samma kvalité- och toxicitetsnivå. 
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