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ABSTRACT 

Assisted reproductive technology procedures has become a more complex treatment over the 

years after implementation of preimplantation genetic diagnostics and cryopreservation 

methods such as slow freeze and vitrification. When embryos undergo these methods they are 

exposed to external damage that threaten to affect their quality and thereby lead to lower 

survival rates and lower pregnancy rates.  

The aim of this study was to document blastocysts quality after vitrification, re-vitrification 

and preimplantation genetic diagnosis with subsequent vitrification.  

 

A total of 126 blastocysts were collected, of which 119 blastocysts were documented with the 

help of an experienced embryologists and the remaining seven blastocysts were from a new 

series of re-vitrified embryos. The 126 collected blastocyst were allocated into groups 

depending on their degree of preimplantation genetic diagnosis and vitrification. The gathered 

data was scoring according to morphology, expansion and proportion of necrotic cells at 2 and 

4 hours of the expansion phase. Fisher exact test was used for statistical evaluation. 

There were no significant difference when comparing data before and after vitrification and 

preimplantation diagnosis, which indicates that these methods do not cause morphological 

damage to the blastocyst. 

 

 

NYCKELORD: embryo biopsy, assisted reproductive technology, embryo morphology, 

preimplantation genetic diagnosis, refrozen 
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INTRODUKTION 

 

Infertilitet är ett tillstånd där en man och en kvinna i ett förhållande inte kan få barn efter ett år 

av oskyddade samlag. Detta fenomen drabbar cirka 15 % av alla heterosexuella par (1,2). 

Anledningen till att ett par diagnostiseras som infertila kan bero på många olika faktorer hos 

kvinnan, men analyser vid fertilitetsutredning såsom spermaanalyser visar att infertilitet i lika 

stor utsträckning kan bero på mannen (3). Infertilitet kan orsaka både sociala och 

psykologiska problem samt leda till slutet av ett heterosexuellt förhållande.  

 

Reproduktionsmedicinska laboratoriet på Karolinska universitetssjukhuset behandlar många 

par som lider av infertilitet med assisterade befruktning. Äggceller och spermier övervakas 

och behandlas med olika metoder med ändamålet att kunna öka sannolikheten för graviditet 

och födelse av ett friskt barn. 

 

Assisterad befruktning (ART) såg sin början på året 1978 i Storbritannien när Robert Edwards 

och Patrick Steptoe lyckades åstadkomma den första in vitro fertilisering (IVF) som ledde till 

graviditet och senare till födelse av ett barn, Louise Brown (4). Efter denna stora framgång 

utvecklades ART till att bli en allt mer komplex behandlingsprocess, bland annat med 

användningen och implementering av preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) år 1980 

och frysförvaringsmetoder som långsam frysning år 1984 och vitrifiering som startade sin 

användning efter år 2001 (5). 

 

Ovum pick up (OPU) eller ägguthämtning är första delen av IVF. I denna del genomgår 

kvinnan en hormonstimuleringsbehandling som hjälper till att åstadkomma mognad av flera 

äggceller samtidigt. Därefter aspireras folliklarna med hjälp av ultraljud och under denna 
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samlas så många äggceller från follikelsvätskan som möjligt för att få en ökad chans till 

lyckad befruktning. Samtidigt görs en insamling av spermier från mannen. Andra delen av 

IVF går ut på att skapa rätt miljö för att tillåta spermierna att befrukta äggen under odling i 

laboratoriemiljö. Speciella odlingsmedier och inkubering i 37C säkerställer fysiologisk miljö 

för cellerna under odlingen (6). IVF var den första fertiliseringsmetoden inom assisterad 

befruktning och är den som oftast används.  

Den andra fertiliseringsmetoden som kan användas istället för IVF är en intracytoplasmatisk 

spermie injektion (ICSI), en mikromanipuleringsmetod som används främst när mannens 

spermiekvalitet eller koncentration är nedsatt. Under behandlingen utförs OPU och insamling 

av spermier som beskrivits tidigare, men därefter injiceras en spermie till äggcellen med hjälp 

av ett inverterat mikroskop kopplat till en mikronål och äggcellhållare. Syftet med metoden är 

att kunna säkerställa fertilisering även då mannen har ett lågt antal spermier (7).  

 

När spermien befruktar äggcellen skapas en befruktad cell eller zygot. Med tiden kommer 

denna att genomgå mitos och producera flera lika icke-specialiserade celler så kallade 

blastomerer, som kommer att utvecklas till en blastocyst.  Detta kommer detta att ske under 

inkubering och övervakning under 6 dagar i laboratoriet.  

Dag 0 kallas dagen för befruktning, där IVF eller ICSI utförs. Dag 1 startar cirka 24 timmar 

efter befruktningen när första celldelningen äger rum och embryot då består av två 

blastomerer. Under utvecklingsdag 2 består embryot av fyra blastomerer och dag 3 av åtta 

blastomerer. Embryot fortsätter sin celldelning och utvecklingsdag 4 når embryot morulafasen 

som innehåller nu mer än sexton blastomerer. Vid dag 5 har embryot uppnått 

utvecklingsstadium kallad blastocyst. 
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Blastocysten består av två specialiserade celltyper och ett proteinmembran. Inner cellmassan 

(ICM) är de specialiserade cellerna som tillsammans bildar en kärna i blastocysten och som 

senare utvecklas vidare till foster. Trofektodermcellerna, den andra specialiserade celltypen, 

omringar ICM och producerar en vätska som gör att blastocystenexpanderar. Dessa celler 

utvecklas till placentan senare i livmodern. Zona pellucida är ett skal uppbyggt av 

glykoproteiner med uppgiften att skydda blastocystens specialiserade celler från fysisk skada 

samt för att förhindra att mer än en spermie befruktar varje ägg (oocyt).  

Under blastocystfasen kommer trofektodermcellerna att producera en vätska som kommer att 

öka volymen av cellen och låta den expandera så mycket att zona pellucida spricker och 

blastocysten kommer ut. Denna process kallas för hatchning (kläckning). På den sjätte 

utvecklingsdagen kommer en fullständigt hatchad blastocyst att vara redo för att binda sig till 

endometriet i livmodern och fortsätta utvecklas vidare till ett foster. 

 

Vissa par som genomgår assisterad befruktning vet eller misstänker att en av dem lider av 

eller är bärare av någon svår ärftlig sjukdom. Embryon från dessa par går då igenom 

preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD). Diagnostiken utförs på avdelningen för klinisk 

genetik för att detektera och därmed förhindra födelse av barn med monogena sjukdomar 

såsom Diastrophia myotonica, fragile x-syndrom eller andra kromosomalt ärftliga sjukdomar 

såsom Reciprok translokation och Robertsonsk translokation (8). För PGD används framför 

allt metoderna fluorescent in situ hybridization (FISH) och PCR. Biopsi är det första steget av 

PGD för att kunna utvinna genetiskt material från embryot. PGD-biopsin kan utföras under 

två stadier av embryots utveckling, dag 3 eller blastocyststadiet. Vid biopsi av ett embryo på 

utvecklingsdag 3 extraheras en cell från det 8-celliga embryot medan från ett blastocyst 

extraheras några trofektodermceller (9). Dessa celler från embryot, antingen på dag 3 eller på 

blastocyststadiet, förbereds och skickas vidare från reproduktionsenheten till laboratoriet för 
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klinisk genetik och ett svar inväntas med positiv eller negativ förekomst av ärftliga sjukdomar 

hos embryot. 

 

Kryopreservering används för förvaring av organ, vävnader, spermier och embryon under låga 

temperaturer (-196C), där cellens biokemiska aktiviteter stoppas helt och cellstrukturen kan 

bevaras under långa tidsperioder. Idag finns en relativ ny men effektiv 

kryopreserveringsmetod för blastocyster som kallas vitrifiering.  

Vitrifiering går ut på att ultrasnabbt frysa ner en blastocyst genom att överföra embryot från 

37C medium till -196C flyttande kväve under mindre än 2 sekunder vilket orsakar snabba 

temperaturförändringar som kan vara högre än 10 000C per minut. Metoden utnyttjar höga 

koncentrationer av genomträngande kryoskyddande medel, vanligtvis dimethylsulfosxid 

(DMSO), 1,2 Propandiol (PROH) och ethylen-glykol (EG), och icke-genomträngande 

kryoskyddande medel, oftast sockerarter som sukros, tehalos eller ficoll samt olika proteiner 

eller polymerer för att skydda embryot från kalla temperaturer under frysningen (10). Celler 

och vävnader innehåller 80 % vatten och vid exponering för temperaturer under 0C ökar 

risken för isbildningar i cellen som kan förstöra dess struktur och minska dess överlevnad. 

Principen med vitrifiering är att ta vätskan ut ur blastocysten och ersätta den med både höga 

koncentrationer av genomträngande och icke-genomträngande kryoskyddande medel för att 

minska risken för isbildning.  

Kryoskyddande medel är en mycket visköst lösning som påverkar embryots osmolaritet och 

förenklar utsläpp av vätskan från blastocysten och absorptionen av medlet. När 

kryoprotektanten, som täcker blastocysten intra- och extracellulärt, exponeras för kalla snabba 

temperaturförändringar omvandlas den till en glaslik fast substans som täcker över 

blastocysten omedelbart, vilket stoppar all kemisk aktivitet och undviker isbildningen under 

frysningen i blastocystens celler (11).  
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Vitrifiering av blastocyster görs för att undvika att kvinnan behöver genomgå en ny 

hormonstimuleringsbehandling inför överföringen av blastocysten och man kan då invänta 

tills kvinnas endometrium återigen blir receptivt. Frysförvaring ger också flera möjligheter till 

en ny överföring med en ny blastocyst vid misslyckat graviditet. Nackdelen med vitrifiering 

är då användningen av höga koncentrationer av kryoskyddande medel, eftersom exponering 

av dessa kan skada blastcysten och förstöra dess struktur. Eftersom all biologisk aktivitet hos 

blastocysten stoppas efter frysning under -196C, skulle man teoretiskt kunna förvara 

blastocysten väldigt länge. Dock, för att inte ge möjlighet att spara embryon för generationer 

och för att säkerställa att varje par utnyttjar sina frysta embryon inom rimligt tid, följs lagen 

om genetisk integritet som ger tillåtelse till frysförvaring av befruktade äggceller under 

maximalt 5 år. Patienter kan då ansöka hos socialstyrelsen om förlängning av frysförvaring 

eller donera sina blastocyster till forskning, men om det saknas anledning till förvaring, 

förstörs och kasseras blastocysterna.  

 

När förberedelserna inför överföringen av blastocysten är klara, värms blastocysten upp från 

sitt frusna tillstånd. Metoden som används för detta kallas uppvärmning och är en ultrasnabb 

upptiningsprocess, där blastocysten överförs från -196C kväve till 37C medium på mindre 

än 2 sekunder. Under upptiningsprocessen används icke genomträngande kryoskyddande 

medel i sjunkande koncentrationer för att ta bort de höga halter kryoskyddande medel ifrån 

den vitrifierade blastocysten. Efter uppvärmning är blastocysten krympt och saknar vätska 

vilket gör att den behöver tid i inkubator för att producera vätska, expandera och återfå sin 

ursprungliga form. 
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Embryo transfer (ET) är den sista processen för blastocysten efter uppvärmningen. Inför ET 

genomgår kvinnan antingen en hormonstimuleringsbehandling för att förbereda hennes kropp 

att ta emot den mogna blastocysten eller så utnyttjas kvinnas egen naturliga 

menstruationscykel. Under ET överförs den mogna blastocysten till patientens livmoder så att 

den kan implantera och växa till ett friskt barn. 

 

Att bestämma blastocysternas kvalitet innan vitrifiering och ET är viktigt för att kunna välja 

de blastocyster som i första hand kan klara frysningsprocessen respektive ha en god 

sannolikhet att leda till graviditet. Alla blastocyster betygsätts med Gardners betygsystem (12) 

för att ta reda på om de har tillräckligt bra kvalitet innan vitrifiering men det finns inga 

specifika data som stödjer att blastocysten kommer att hålla samma kvalitet efter 

uppvärmning och expansion. Relationen mellan embryons morfologiska kvalitet och hur 

embryots påverkas av vitrifiering och PGD-biopsi är oklart. Syftet med studien var att studera 

om blastocystens morfologi före och efter vitrifiering eller PGD med påföljande vitrifiering 

påverkas. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Studiematerial och etik 

 

I detta projekt erhölls morfologiska data från uppvärmda blastocyster (n=119) som bedömts 

med hjälpen av erfarna embryologer. Dessutom användes vitrifierade blastocyster (n=6) och 

frysförvarade dag 3 embryon (n=11) som skulle kasseras på grund av frysförvaringstidens 

utgång enligt lag vid Reproduktionscentrum på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. 

Alla blastocyster som samlades hade ett kodnummer som gjorde dess ursprung spårbart. 
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Utrustning 

För bedömning av blastocysternas morfologi samt för att fotografera specifika celler användes 

ett inverterat mikroskop, Nikon eclipse TE2000-u med Hoffman optik, 200 gånger förstoring, 

kopplat till en dator med bildanalysprogrammet RI Viewer från Research Instruments. För 

inkubation av de uppvärmda blastocysterna under deras expansion användes en inkubator 

SANYO (37C, 6 % CO2, 6 % O2).  

 

Datasamling och två bedömningar under expansionsfasen 

En morfologisk bedömning utfördes innan vitrifiering och därefter indelades embryona i 

grupper beroende på om de utsatts för PGD-behandling eller inte. Därefter utförde en erfaren 

embryolog uppvärmning och blastocysterna inkuberades så cellerna kunde börja 

expansionsfasen fram till ET. Två bedömningar utfördes under expansionsfasen för att kunna 

samla data om blastocystens morfologi, hur mycket den hade expanderat och andelen 

nekrotiska celler. Den första bedömningen utfördes efter cirka två timmar av expansionsfasen. 

Blastocysterna togs fram en och en för bedömning under ett inverterat mikroskop. Under detta 

moment bedömdes de tillsammans med en embryolog. Den andra bedömningen utfördes på 

samma sätt efter cirka 4 timmar av expansionsfasen.  

 

Insamling av data om klinisk graviditet  

Varje blastocysts kodnummer användes för att samla data om klinisk graviditet för de 119 

dokumenterade blastocyster som genomgick ET. Med klinisk graviditet menas en 

ultraljudsverifierad graviditet där implantation är bekräftad.  
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Morfologisk gradering 

För att kunna bedöma blastocysternas morfologiska kvalitet användes Gardners 

bedömningssystem (12). Detta system anger 3 olika graderingar som mått för den 

morfologiska kvaliteten på blastocysterna med avseende på utvecklingsgraden av 

expansionen, utseende av inre cellmassan (ICM) och antal trofektodermceller (TF).  

De två sista bokstäverna delade in blastocysterna i tre kategorier. Kategori A, som innebär 

bästa kvalitet, kategori B, som betydde delvis nedsatt kvalitet, och kategori C som 

representerade den sämsta kvalitén.  

 

Tabell 1: Beskrivning av bedömningssystemet enligt Gardner (12) 
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Ingreppsgrad 

Efter fertilisering på laboratoriet, antingen genom IVF eller ICSI, genomgick embryona ett 

ingrepp som kunde involvera PGD-biopsi eller vitrifiering och uppvärmning mer än en gång 

innan ET. Variation och grad av behandling användes för att dela in dessa i minimalt, delvis 

eller maximalt ingrepp. Beroende på behandling delades blastocysterna in i 6 olika 

behandlingsgrupper (Tabell 2). 

 

Tabell 2: Gruppering av blastocyster enligt graden av ingrepp. 
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Expansionsgrad och andel nekrotiska celler 

Bedömning av expansionsgraden i procent av blastocysterna var en subjektiv metod som 

devis varierade beroende på embryologens erfarenhet. På grund av detta skapades ett 

grupperingssystem som smidigt förenklar bestämning av den procentuella expansionen av 

blastocyst och ordnar det i tre grupper. I den första gruppen, som kallades 50 %, hade 

blastocysterna inte expanderat alls eller att expansion inte var mer än 50 - 60 %.  I den andra 

gruppen, som benämndes 75 %, hade blastocysterna minst en expansion på mellan 70 - 80 %. 

I den tredje gruppen, som kallades 100 %, hade blastocysterna fullständigt expanderat till 

minst 90 - 100 %.  

 

Vitrifiering och uppvärmning kan påverka blastocysterna så att en del av cellerna degenererar. 

Bedömning av andel nekrotiska celler gjordes genom gradera från 0 till 3, där grad 0 var 

blastocyster med inga eller väldig få nekrotiska celler (0 - 5 %). Grad 1 var blastocyster med 

få nekrotiska celler (5 - 10 %) och grad 2 var blastocyster med delvis nekrotiska celler (10 - 

50 %). När blastocysterna hade en mycket stor andel av nekrotiska celler (>50 %) bedömdes 

de grad 3. 

 

Tining av dag 3 embryon med VITROLIFE uppvärmningskit 

Dag 3 embryon som frysts ner med VITROLIFE frysnings-kit tinades enligt protokoll 

VITROLIFE uppvärmnings-kit. Kitet inkluderar tiningslösning 1 (koncentrerat sukros), 

tiningslösning 2 (låg koncentration av sukros) och ekvilibringslösning (MOPS). Initialt 

pipetterades 500 µl av alla dessa 3 lösningar i en 5-brunnsplatta som sedan inkuberades i 

rumstemperatur under minst 20 minuter. Stråt med embryot togs ut från flyttande kväve och 
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tinades i luft för 30 sekunder, sedan doppades det snabbt i 30C vattenbad för 45 sekunder. 

Med hjälp av en sax och spruta tömdes strået i en petriskål och embryot flyttades till brunnen 

med tiningslösning 1 i 5 minuter. Därefter flyttades embryot till brunnen med tiningslösning 2 

i 5 minuter. Embryot flyttades därefter till ekvilibrieringslösningen och efter 5 minuter 

pipetterades embryot i en odlingskål och överfördes till en inkubator för odlingen 
1
. 

 

Odling och övervakning av dag 3 embryon 

Ungefär 24 timmar efter inkubering (odlingsdag 4), togs dessa embryon till mikroskop för 

bedömning av utvecklingen. Om embryona hade uppnått morulafasen fortsatte inkubationen, 

om inte, kasserades dessa. Efter ytterligare 24 timmar, (odlingsdag 5), och med hjälp av en 

erfaren embryolog bedömdes blastocysterna enligt Gardner bedömningssystem. IVF eller 

ICSI behandlade blastocyster med ett betyg högre än 3BB uppnådde kravet för att gå vidare 

till vitrifieringsprocessen medan PGD behandlade blastocyster behöver ett betyg högre än 

2BB för att vitrifieras. Blastocyster med ett lägre betyg kasserades 
2
. 

 

Vitrifiering av blastocyst med ORIGIO vitrifieringskit 

Uppvärmda blastocyster och blastocyster som odlades från dag 3 embryo vitrifierades enligt 

protokoll från ORIGIO. Kittet innehöll en ekvilibreringslösning (låg koncentration 1,2-

propandiol, etylenglykol, sukros) och en vitrifieringslösning (hög koncentration 1,2-

propandiol, etylenglykol, sukros). Röret med vitrifieringslösningen och en skål med 500 µl av 

                                                           
1 Vitrolife warming protokoll                                                                                

http://www.vitrolife.com/Global/Fertility/Products/Product-insert-pdfs/Product%20insert_ThawKit%20Cleave.pdf 

 
2 Metodbeskrivning Val av embryon och blastocyster för återföring (ET) samt frysförvaring. Reproduktionsmedicin 

Fertilitetslaboratoriet Karolinska universitetssjukhuset Huddinge,  

Nr-utgåva 11042–12. 

 

http://www.vitrolife.com/Global/Fertility/Products/Product-insert-pdfs/Product%20insert_ThawKit%20Cleave.pdf
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ekvilibrations lösningen inkuberades i rumstemperatur under minst 30 minuter. Blastocysten 

pipetterades till ekvilibreringslösningen och inkuberades i 5 till 7 minuter. Därefter 

pipetterades en 100 µl droppe vitrifieringslösning upp och med en mikropipett flyttades 

blastocysten till droppen. Efter 30 sekunder pipetterades blastocysten med ungefär 5 µl 

vitrifieringslösningen från droppen till kanten av stråt. Under 30 sekunder sattes strået med 

blastocysten i stråröret, stråröret stängdes och doppades i flyttande kväve 
3
.  

 

Tining av blastocyst med ORIGIO uppvärmningskit 

Blastocyster som virifierades med ORIGIO vitrifieringskit tinnades enligt protokoll från 

ORIGIO uppvärmningskit. Kittet innehåller en uppvärmningslösning (hög koncentration 

sukros), lösning 1 (delvis koncentration sukros), lösning 2 (låg koncentration sukros), och två 

rör med tvättningslösning. Första brunnen i en 5-brunnskål fylls med 500 µl lösning 1, andra 

brunnen med 500 µl lösning 2 medan tredje och fjärde brunnen fylldes med 500 µl 

tvättningslösning. Lösningarna i 5-brunnskålen inkuberades under 30 minuter i 

rumstemperatur. Därefter pipetterades 1 ml uppvärmningslösning i en odlingskål och 

inkuberades i en värmeplatta, 37C. under minst 30 minuter. Strået med blastocysten flyttades 

från flytande kvävet under mindre än 2 sekunder till den 37C varma uppvärmningslösningen 

och inkuberades i 3 minuter. Blastocysten pipetterades i så liten volym som möjligt från 

uppvärmningslösning till första brunnen med lösning 1 och inkuberades där i 3 minuter. På 

samma sätt flyttades blastocysten till lösning 2 och de två brunnarna med tvättlösning samt 

inkuberades innan flyttningen under 3 minuter. När blastocysten hade uppnått 3 minuter i den 

                                                           
3 Origio vitrifiering protokoll  

http://www.origio.com/wp-content/uploads/uiy3k8rggb9-0734-06.pdf 

 

http://www.origio.com/wp-content/uploads/uiy3k8rggb9-0734-06.pdf
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sista brunnen med tvättlösning, pipetterades blastocysten till en odlingskål med 

odlingsmedium och inkuberades för att tillåta expansionsfasen börja 
4
. 

 

Statistik 

Fishers exakta test användes för att bestämma om någon statistik signifikant skillnad på 

blastocysternas expansionsprocent, andel nekrotiska celler och god kvalitetsbetyg 

förekommer mellan behandlingsgrupperna. Signifikansnivå var p < 0,05. 

 

RESULTAT 

Under projektet bedömdes 126 uppvärmda blastocyster, varav 119 dokumenterades i 

fertilitetslaboratoriet med hjälp av erfarna embryologer och 7 tillhörde en egen re-vitrifierad 

embryoserie.  

Blastocysterna delades därefter i två grupper, Grupp A inkluderade 94 blastocyster med 

minimal ingreppsgrad (behandlingsgrupp 1) och grupp B som inkluderade 32 blastocyster 

med högre ingreppsgrad (behandlingsgrupp 2-6 tillsammans), se tabell 2. 

 

Fullständigt expanderade blastocyster 

Under första bedömningen uppnådde 19 blastocyster från grupp A en fullständig expansion 

medan endast 5 blastocyster från grupp B. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan dessa 

två grupper, p=0,385. (Figur 1).  

                                                           
4 Origio warming protokoll 

http://www.origio.com/wp-content/uploads/0735-06.pdf 

http://www.origio.com/wp-content/uploads/0735-06.pdf
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Under andra bedömningen ökade antal blastocyster som expanerades fullständigt från grupp 

A till 65 och fullständigt expanderade blastocyster från grupp B ökade till 19. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan dessa grupper, p=0,794 (Figur 1). 

 

Blastocyster med hög andel nekrotiska celler 

Under första bedömningen hade 43 blastocyster från grupp A en hög andel nekrotiska celler 

medan häften av blastocysterna från grupp B hade det, 16 blastocyster. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan dessa två grupper, p=0,687. (Figur 1).  

Efter andra bedömningen ökade antal blastocyster med en hög andel nekrotiska celler från 

grupp A till 45 medan antal blastocyster från grupp B var fortfarande samma, 16 blastocyster.  

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan dessa två grupper, p=0, 841. (Figur 1).  
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Figur 1: a) visar procentfördelning av blastocyster från grupp A som hade 100-procentigt 

expansion. b) visar procentfördelning av blastocyster från grupp B som hade 100-procentigt 

expansion. c) visar procentuell fördelning av blastocyster från grupp A med högre andel 

nekrotiska celler. d) visar procentuell fördelning av blastocyster från grupp B med högre 

andel nekrotiska celler. Den blå stapeln innebär att procentfördelning av blastocysterna 

samlades under den första bedömningen (2 h under expansionsfasen) medan den orange 

stapeln betyder att blastocysternas procentfördelning samlades under den andra bedömningen 

(4 h under expansionsfasen). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupp A och B på 

båda bedömningar. a vs b blå p= 0,794; a vs b orange p =0,385; c vs d blå p =0,687; c vs d 

orange p= 0,841.  
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Blastocyster med god kvalitet efter vitrifiering  

För att studera om blastocysterna påverkades av vitrifiering samlades data om blastocysterna 

med god kvalitet genom dokumentering efter vitrifiering.  Blastocyster med god kvalitet 

innebar att dessa bedömdes enligt Gardners scoringssystem med betyget AA, AB, BA eller 

BB i grupp A och grupp B. Totalt 66 blastocyster (70 %) från grupp A hade god kvalitet efter 

vitrifiering medan grupp B hade endast 12 blastocyster (47 %).  Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna, 70 % vs 47 %, p=0,0568. 

 

Blastocyster med positiv klinisk graviditet 

Data om klinisk graviditet registrerades för 119 blastocyster, 94 från grupp A och 25 från 

grupp B (Grupp B består av behandlingsgrupp 2 till 5 i detta fall eftersom inga data om 

klinisk graviditet för behandlingsgrupp 6 fanns). Grupp A hade 31 blastocyster (33 %) med en 

positiv klinisk graviditet medan grupp B hade 9 blastocyster (36 %). Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna, 33 % vs 36 %, p=0,814.  

 

DISKUSSION 

Med hjälp av erfarna embryologer dokumenterades och samlades data om blastocysternas 

morfologi. Dessa bedömdes innan vitrifiering enligt Gardners bedömningssystem och 

ytterligare bedömningar gjordes vid två tillfällen under expansionsfasen. Detta för att kunna 

studera om vitrifiering och PGD påverkar blastocysternas morfologi. 
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Det fanns ingen statistik skillnad i morfologi och kvalitet mellan blastocyster som 

exponerades för större ingrepp jämfört med minimalt ingrepp. Detta kan då tolkas som att 

frysningsmetoden och PGD-biopsi inte skadar blastocysterna oavsett vilken behandlingsgrupp 

dessa tillhörde. Cara K. et. al. och Kumasako Y. et. al. är två av de få studier som har gjorts 

tidigare och som undersöker morfologisk skillnad mellan blastocyster som har exponerats för 

olika grader av PGD och vitrifiering (19,20). Studierna genomfördes under en lång tidsperiod 

med ett större antal blastocyster. Deras resultat visar att det inte finns någon statistisk skillnad 

mellan blastocyster som utsatts för olika grad av ingrepp. Även om dessa studier inte har 

samma fördelning av blastocyster som den aktuella studien, utan en ännu högre ingreppsgrad 

med blastocyster som var re-biopserade och re-vitrifierade, blev resultatet detsamma vilket 

stämmer med erhållna resultatet i denna studie.  

 

Tidigare studier, Gardner DK et al. och Yin H et. al., visar att blastocyster med god kvalitet 

d.v.s betyg mellan AA och AB/BA enligt Gardner bedömningssystem och en snabb expansion 

under de första timmarna efter vitrifiering ger en högre sannolikhet för graviditet (14,15). Då 

skillnaden mellan blastocyster med olika behandling inte kunde ses i den aktuella studien, 

pekar alla resultat på att oberoende av ingreppsgrad kommer blastocysterna att ha lika stor 

sannolikhet att ge upphov till en graviditet. Det måste dock påpekas att den aktuella studien 

var tidsbegränsad och därför kan man inte med säkerhet fastställa om blastocysterna 

resulterade i en fullständig graviditet utan endast en klinisk graviditet. Vidare bör det också 

påpekas att blastocysterna från grupp 6, som hade genomgått re-vitrifering, kasserades efter 

expansionsfasen och inte användes för ET. Därför saknas data om huruvida denna process 

hade kunnat påverka sannolikhet till graviditet.  
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Att samla tillräckligt antal blastocyster från varje behandlingsgrupp för att kunna få ett 

tillräckligt pålitligt svar var en begränsning som insågs redan i början av projektet. Denna 

begränsning berodde på den korta studietiden och framför allt på att de flesta blastocyster som 

hanteras på laboratoriet utsätts för ett minimalt ingrepp innan ET.  

Med det i åtanke, bestämdes att utföra ytterligare en grupp embryon med re-vitrifierade 

blastocyster både för att möjligen kunna uppnå en lite högre mängd blastocyster i gruppen 

med maximal ingreppsgrad och för att möjligen se en skillnad i morfologi mellan blastocyster 

vitrifierat en gång mot blastocyster vitrifierts två gånger i rad utan biopsi.  

Från början skulle grupp 6 bestå av 11 blastocyster som då bedömdes vara ett tillräckligt bra 

antal, men i den slutliga gruppen erhölls endast 7. Detta kan först och främst bero på bristande 

erfarenhet hos studenten som utförde både vitrifiering och tining. Dessa två processer kräver 

lång inlärningstid för att kunna genomföras på et optimalt sätt. Pipetteringen av mikro-

volymer för att kunna flytta blastocysten mellan kryoprtektanter under vitrifiering och tining 

kräver stor precision eftersom förlängd exponering med kryoprotektanterna kan öka 

sannolikheten för att blastocysten blir skadad. Andra faktorer som kan ha påverkat 

överlevnaden är snabbheten i hanteringen av överföringen av blastocysten från 

vitrifieringslösningen till flytande kväve. Eftersom processen maximalt ska ta 60 sekunder 

kan längre exponering av kryoprotektanter orsaka yttre skada på blastocysten. Laborantens 

skicklighet med metoden spelar en stor roll för att säkerställa en framgångsrik vitrifiering och 

upptining (13).  

 

I Peng W et. al. s artikel påvisas att det är möjligt att re-vitrifierade och re-biopserade 

blastocyster, överlever processen och till och med leder till graviditet, men det påpekades 

dock att en mer effektiv metod för detta behövde utvecklas (16). Å andra sidan presenterade 

Hiraoka K et al. i sin studie ett fall där re-vitrifierade blastocyster med Origio-vitrifieringskit 
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ledde till graviditet (17). Där re-vitrifierades blastocysterna efter 7 dagars odling i stället för 6 

vilken gav cellerna tid att expandera och utvecklas tillräckligt för att kunna överleva. I den 

aktuella studien visade alla grupp 6 re-vitrifierade blastocyster nedsatt kvalitet, vilket kan bero 

på att ingen speciellt behandling gjordes inför re-vitrifieringen utan dessa re-vitrifierades cirka 

1 timme efter första upptiningen. En metod som hade låtit blastocysterna odlas en längre 

period hade möjligen kunnat öka möjligheten för bättre morfologisk kvalitet och överlevnad. 

Den aktuella studien hade flera begränsningar. En av dessa var att dokumenteringstiden var 

för kort för att samla tillräcklig data på blastocyster från behandlingsgrupp 2 till 5. Detta 

gjorde att det fanns en stor skillnad av antal blastocyster mellan grupp 1 och samtliga övriga 

grupper, vilket gör det enklare att ifrågasätta den statistiska signifikansen eftersom ett större 

antal blastocyster i varje grupp skulle ge större möjlighet att se om det finns en skillnad 

mellan de olika behandlingsgrupperna 

 

Slutsatsen av detta projekt är att det inte finns någon större påverkan på blastocysternas 

morfologi i relation till ingreppsgrad. Dock kan det inte säkerställas att bedömningarnas 

resultat innan och efter vitrifiering är pålitliga på grund det låga antalet blastocyster.  
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