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ABSTRACT 

Cryopreservation of gametes and embryos is crucial in fertility treatment and fertility 

preservation. Preservation of oocytes is a more complicated process than preservation of 

sperm and embryos. According to recent studies, a new preservation technique called 

vitrification is found to have higher rates of oocytes-survival after warming  

   The aim of this study was to evaluate VitriBlast™ Kit, for vitrification of oocytes. 

Vitrification is an ultra-rapid freezing method in the presence with of high concentrations of 

cryoprotectants which avoids intracellular ice-crystal formation during the freezing and 

warming process.  

    In this study, a total number of 117 immature oocytes were used and 62 of these oocytes 

were vitrified with VitroBlast™ Kit. During this process two different vitrification devices 

were used, VitroLoop™ and Cryopette®. After warming, the average survival rate for vitrified 

oocytes was found to be 61% for VitroLoop™ and 15% for Cryopette® (p<0.001). The 

remaining 55 oocytes were used as a non-frozen control group and the same incubation 

method as for vitrified oocytes was used. The survival rate for the control groups was higher 

than for the vitrified groups (93% versus 35%, p<0.001). The results of this study indicate that 

VitriBlast™ Kit is not suitable for vitrification of oocytes. 

 

 

Key words: oocytes, fertility preservation, vitrification, VitroLoop, Cryopette 
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SAMMANFATTNING 

I en fertilitetsklinik är det viktigt att ha fungerande frysmetoder vid förvaring och 

fertilitetsbevaring av könsceller samt embryon. Sedan många år tillbaka finns det metoder 

som används vid frysförvaring av spermier och embryon. Dessa metoder är väletablerade och 

ger goda resultat men fungerar inte lika bra vid frysförvaring av ägg. Ägg är mycket 

känsligare och har större volym jämfört med spermier och embryon i delningsstadiet. En ny 

frysteknik har utvecklats de senaste åren. Flera internationella studier påvisar bättre 

överlevnad av äggceller samt högre fertiliserings- och graviditetsfrekvens med den nya 

metoden. Det är en ultrasnabb frysmetod och cellen ligger i en glasliknande struktur. 

    I detta projekt utvärderades en fryslösning, VitroBlast™ Kit som används vid frysförvaring 

av dag 5 embryon. I studien ingick 117 omogna ägg och 62 av dessa frystes. Efter tining samt 

24 timmars odling påvisades 35% överlevnad vilket anses vara lågt. Ägg som inte frystes, 

odlades i 24 timmar och hade 93% överlevnad, vilket var bättre än för de frysta äggen. Efter 

utvärdering, drogs slutsatsen att VitriBlast™Kit inte var lämplig för frysning av ägg.  
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INTRODUKTION 

Ofrivillig barnlöshet i Sverige definieras som minst ett års försök att uppnå en graviditet utan 

att lyckas. Patienter som har drabbats av ofrivillig barnlöshet utreds och utifrån resultat väljs 

en lämplig behandlingsmetod, främst assisterad befruktning, såsom IVF1/ICSI2 behandling 

samt oocyt- eller spermiedonation. Med hjälp av dessa tekniker kan uppemot 70%  av de 

infertila paren uppfylla sin barnönskan. I det moderna samhället väljer flera kvinnor att 

utbilda sig och skaffar barn senare i livet. Eftersom fertiliteten avtar med åldern söker allt fler 

kvinnor hjälp hos fertilitetskliniker för att skaffa barn. De vanligaste orsakerna till infertilitet 

hos kvinnor är äggledarskador och hos män är nedsatt spermieproduktion. Den kan också bero 

på att patienter som genomgår vissa medicinska behandlingar, t.ex. med cytostatika, får 

försämrad/utslagen spermieproduktion eller äggstocksfunktion. Dessa patienter kan 

frysförvara sina könsceller (spermier, oocyter, embryon eller ovarievävnad) och kan använda 

dessa i framtiden när de är friskförklarade. I Sverige behandlas lesbiska par med donerade 

spermier och det har även börjat diskuteras att tillåta embryodonation och surrogatmödraskap, 

vilket ger möjlighet för fler par att uppfylla sin barnönskan. 

    Vid en naturlig menstruationscykel produceras ett antal folliklar men bara en follikel 

mognar ut och ovulerar, det vill säga släpper en oocyt, övriga folliklar går i apoptos. 

Gonadotropin-frisättande hormon produceras i hypotalamus och transporteras till hypofysen. 

Hypofysen insöndrar FSH3 som ansvarar för follikelutvecklingen. I samband med 

follikeltillväxten ökar östradiolkoncentrationen, denna ökning förbereder bland annat 

slemhinnan för implantation. Därefter frisläpps LH4 som producerats i hypofysen vilket 

inducerar ovulationen. 

                                                 
1 In vitro fertilisering 
2 Intracytoplasmic sperm injection, mikroinjektion 
3 Follikelstimulerande hormon 
4 Luteiniserande hormon 
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    Oocyter genomgår första delen av meiosen under fosterstadiet men stannar i meiosens 

profas 1 framtill ägglossningen. Detta kallas för meiotisk arrest. Vid reduktionsdelning av 

kvinnliga könsceller bildas en oocyt som kan bli befruktad. Oocytmognaden består av 

cytoplasmatisk och nukleärmognad. Nukleärmognaden indelas i tre stadier, GV5, MI6 och 

MII7. Mognadsgraden kan endast bedömas med hjälp av mikroskop. Vid GV-stadiet 

observeras en stor kärna (germinalvesikel) i oocyten. Sedan upplöses kärnmembranet, 

kromosomerna kondenseras, reorganiseras och lägger sig i ekvatorialplan i oocyten. Då börjar 

reduktionsdelningen. Det kallas för meiosdelningens första fas, MI. Vid visualisering under 

mikroskop observeras avsaknad av germinalvesikel och polkropp. Vid MII stöts första 

polkroppen ut och oocyten befinner sig i meiosdelningens andra fas. Nu är oocyten mogen 

och kan bli befruktad samt fullborda sin andra meiosdelning. Den andra polkroppen stöts ut 

när spermien kommer in. Andra meiosdelningen slutförs endast då oocyten befruktas. Under 

cytoplasmatiska mognaden sker proteinbildning och organellerna i cytoplasman 

omorganiseras, vilket behövs från fertilisering till embryoutveckling. Denna process kan inte 

visualiseras på samma sätt som nukleärmognaden.  

    Vid IVF/ICSI behandling, vid förvaring av donerade oocyter samt vid fertilitetsbevaring av 

embryon och oocyter behövs ett flertal folliklar som når MII-stadiet. Med hjälp av 

hormonstimulering (FSH) påverkas follikeltillväxten och flera folliklar fås att växa till utan att 

dessa går i apoptos. När folliklarna är tillräckligt stora ges hCG8 som inducerar 

oocytmognaden och oocyterna plockas ut med hjälp av en nål som är kopplad till en pump. 

Vid IVF läggs alla oocyter och spermier i samma odlingsskål (insemineras) och inkuberas i 

37ºC med 6% CO2 och 6% O2. Vid ICSI behandling används endast mogna oocyter. 

Oocyterna omges av cumulusceller som stödjer deras utveckling. Dessa avlägsnas med hjälp 

                                                 
5 Germinalvesikel-Första mognadsstadium, innehåller två kromosompar 
6 Metafas I 
7 Metafas II, en mogen befruktningsbar oocyt 
8 Humant choriongonadotropin 
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av enzymet hyaluronidas för att kunna bedöma mognadsgraden. Sedan injiceras en spermie i 

oocytens cytoplasma under mikroskop. Injicerade oocyter odlas under samma förhållanden 

som vid IVF. Fertiliseringskontrollen görs 16-20tim efter inseminering/injicering. 

     Vid IVF/ICSI-behandling bedöms fertiliseringen under mikroskop; en normalt befruktad 

oocyt innehåller två pronuclei samt två synliga polkroppar. Celldelningen startar 20tim efter 

fertiliseringen. Den optimala celldelningen är 4 blastomerer vid dag 2, 8 blastomerer vid dag 

3, >9 celler vid dag 4 (morula) och blastocyst vid dag 5. Ett embryo av god kvalitet väljs ut 

och återförs till kvinnan och de embryon som inte återförs kan frysförvaras för användning 

vid ett senare tillfälle. Vid embryobedömning används olika parametrar för att välja ett 

embryo av god kvalitet. Den mest prediktiva och viktiga parametern vid bedömningen av 

embryon i delningsstadiet är antal blastomerer [1]. En studie har jämfört fem morfologiska 

parametrar vid bedömning av embryoutveckling och val av dag 2-embryon till ET9. Dessa 

parametrar är antal blastomerer (BL), grad av fragmentering (cellrester), blastomerarnas 

storlek i förhållande till varandra (EQ), mononukleäritet (en kärna i en blastomer) och 

symmetri (hur blastomerarna ligger i förhållande till varandra). Resultatet har visat att tre av 

dessa parametrar BL, EQ och mononukleäritet spelade en viktig roll vid val av embryon till 

dag 2-transfer och gav högre implantationsfrekvens [2]. En annan studie visar att, ett embryo 

av bra kvalitet bör dela sig synkront och celldelningen bör ske var 18-20tim [3]. Embryon 

som delar sig långsamt eller för snabbt kan ha metaboliska och/eller kromosomala defekter. 

Vid val av embryon jämförs embryoutvecklingen och dess morfologi vid olika dagar. 

Kombinationen av dessa parametrar vid olika dagar ger en bra grund vid val av embryo till 

ET och frysförvaring [4]. För att kunna använda samma terminologi och standardisera 

embryobedömningen, har en expertgrupp inom Europa träffats och sammanfattat dessa 

kriterier [5]. Embryokvaliteten har graderats 1-3. De kriterier som har fastställts i 

                                                 
9 Embryo transfer 
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’workshopen’ är BL och dess storlek, fragmentering och nukleärstatus. Grad 1 embryo bör ha 

rätt antal blastomerer (4 blastomerer vid dag 2 och 8 blastomerer vid dag 3), <10% 

fragmentering och inga multinukleära blastomerer. Vid embryobedömning i blastocyststadiet 

används Gardners blastocystscooringsystem som är väl etablerad i de flesta kliniker [6]. 

Fastställning av kriterierna underlättar samarbetet och ger standardiserade 

bedömningskriterier mellan olika kliniker samt mellan olika länder. Dessa parametrar är 

viktiga vid val av embryon som ska återföras och frysförvaras. I Sverige återförs i regel ett 

embryo till kvinnan för att minska risken för tvillingsgraviditet. Därför är det viktigt att 

embryon av god kvalitet, som inte återförs till kvinnan, frysförvaras för användning vid ett 

senare tillfälle. Nedfrysning och tining av musembryon lyckades för första gången 1972 och 

gav upphov till friska musungar [7]. Metoden ligger till grund för det frysningsprotokoll som 

används idag. Den första graviditeten med frysta och tinade humana embryon rapporterades 

1983 men upphörde med spontan abort [8]. Det första barnet med frysta och tinade embryo 

vid 8-cellstadiet föddes i samma år [9]. 

     Vid frysförvaring av celler används olika kryoprotektanter för att hindra kristallbildningen 

i cellen. Kryoprotektanter vid höga koncentrationer är cytotoxiska. De mest använda 

kryoprotektanterna vid frysförvaring av humana celler är propandiol, glycerol, etylenglykol 

och DMSO10. Dessa kryoprotektanter passerar genom cellmembranet och dehydrerar cellen 

[10] då det osmotiska trycket ökar utanför cellen och vattnet diffunderar ut. Cellen krymper 

och cellvolymen minskar. Sedan diffunderar kryoprotektanten in i cellen och cellvolymen 

ökar igen. För att skydda cellen vid frysning och tining används även icke-permeabla 

kryoprotektanter t.ex. sukros. Det är en stor molekyl som inte kan passera cellmembranet. 

Den ökar det osmotiska trycket utanför cellen och möjliggör dehydrering/rehydrering vid 

                                                 
10 Dimetylsulfoxid 
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frysning/tining samt ger bättre cellöverlevnad [11]. De vanligaste orsakerna att cellen inte 

klarar frysningen är intracellulär isbildning [11-12]. 

    I dag används två metoder vid frysning av oocyter och embryon, ’controlled slow-rate 

freezing’ (långsam kontrollerad nedfrysning) och vitrifiering (ultrasnabb nedfrysning). ’Slow 

freezing’ är den mest använda och väletablerade metoden som används i de flesta IVF-

kliniker. Då används en frysapparat som kontrollerar att temperaturen går ner sakta från 

rumstemperatur till -196ºC med rätt hastighet. Iskristallbildningen induceras manuellt vid  

-6ºC för att undvika okontrollerad iskristallbildning, eftersom intracellulära iskristallbildning 

förstör cellen [10]. Hela frysningsprocessen tar ca 2,5tim och cellerna exponeras av 

kryoprotektanten under den tiden. Vitrifiering är en ultrasnabb frysmetod som används främst 

vid nedfrysning av oocyter och embryon vid blastocyststadiet. Humana oocyter har större 

volym jämfört med embryon i delningsstadiet och kan ha varierande 

cellmembranpermeabilitet [10], som kan försvåra dehydrering av cellen. Här används höga 

koncentrationer av kryoprotektanter som dehydrerar cellen samt hindrar kristallbildningen. 

Efter dehydrering doppas cellen direkt ner i flytande kväve. Nedkylningsprocessen går snabbt, 

från rumstemperatur till -196ºC och då ligger cellen i en glasliknande struktur. 

    Frysning av oocyter ger möjlighet för patienter som genomgår vissa medicinska 

behandlingar, som kan leda till att de blir infertila efter behandlingen, att bevara sina 

könsceller. Oocytfrys ger också möjlighet att bilda äggbank för att kunna behandla infertila 

kvinnor med donerade oocyter. Det ger ökad flexibilitet vid synkronisering av donators och 

recipientens menstruationscykler samt kortar donationskön [13]. Kvinnor i ung ålder som inte 

har partner eller har möjlighet att skaffa barn av olika skäl i fertil ålder kan bevara sina 

oocyter för att skaffa barn i framtiden [14]. 

    Den första lyckade humana oocytvitrifieringen rapporterades 1999 och där användes 

etylengykol och sukros som kryoprotektanter [15]. De oocyter som överlevde tiningen 
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fertiliserades med ICSI-metoden och det första födda barnet efter vitrifiering rapporterades. 

Denna metod modifierades senare och utgör grunden till dagens vitrifikationsprotokoll. Där 

används etylenglykol, DMSO samt sukros och i en studie påvisas att 94% av de vitrifierade 

oocyterna överlever efter tining [16]. Det finns ett flertal studier som visar bättre resultat för 

överlevnad av humana oocyter som är frysta med vitrifikationsmetoden [17]. Det är även 

påvisad högre fertiliserings- och graviditetsfrekvens. Därför rekommenderas vitrifikation vid 

frysförvaring av oocyter.  

    Kliniken hade ingen fastställd metod vid frysförvaring av oocyter  och syftet med detta 

projekt var att hitta en lämplig metod för att frysförvara oocyter samt tillämpa det till 

klinikens rutin. I detta projekt utvärderas ett vitrifierings-kit, VitroBlast™ Kit som tillverkas 

av ett svenskt företag, Nidacon AB, och innehåller etylenglykol, DMSO samt sukros. Detta 

kit finns ute på marknaden och används vid vitrifiering av embryon i blastocyststadiet. Vid 

utvärdering användes två olika verktyg VitroLoop™ frånVitrolife (ett öppet system som 

kommer direkt kontakt med flytande kväve) och Cryopette® från Origio (ett slutet system 

som inte är i kontakt med flytande kväve och används i rutinen på Reproduktionscentrum). I 

studien ingick oocyter som var i GV och MI-stadiet, vilka jämfördes med en färsk 

kontrollgrupp som inte frystes.  

 

MATERIAL OCH METOD 

Material 

De oocyter som ingick i studien erhölls från patienter som genomgick ICSI-behandling på 

Reproduktionscentrum, Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala. Dessa oocyter var 

omogna (GV samt MI); oocyten befann sig inte i meiosdelningens andra fas och 

klassificerades som icke-befruktbara. Omogna oocyter som användes i studien, vilka kasseras 

i vanliga fall på Reproduktionscentrum, avidentifierades för användning i studien. 
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    Erhållna oocyter efter äggplockning lades i odlingsmediet G-IVF™Plus (Vitrolife AB, 

produkt No.10136) och inkuberades i 37ºC med 6% CO2 och 6% O2 inkubator. 

Oocyter som plockas ut från ovariet omges av cumulusceller. För att kunna bedöma 

mognadsgraden avlägsnades dessa celler med hjälp av enzymet hyaluronidas, HYASE™ - 

10X (Vitrolife AB, produkt No. 10017). Cellerna togs bort med hjälp av en denuderingspipett. 

Bedömningen gjordes under mikroskop. 

Oocyter som ingick i studien 

I studien ingick 117 omogna oocyter, 99 GV samt 18 MI. Dessa oocyter samlades under en 5 

månadersperiod. Varje patient genererar enbart ett fåtal omogna oocyter vid äggplockning och 

därför tog det lång tid (5 månader) att samla in material. I försök 1 ingick 30 GV- samt 4 MI-

oocyter och dessa vitrifierades med Cryopette®. I försök 2 användes VitroLoop™ och det 

ingick 23 GV- samt 5 MI-oocyter. I tredje och sista försöket ingick 46 GV- samt 9 MI-oocyter 

som inte vitrifierades. De vitrifierade oocyterna värmdes från-196°C till RT och odlades 1 

dygn i 37°C 6% CO2 och 6% O2. Viabiliteten samt utvecklingen noterades vid 2 tidpunkter, 

efter 2 timmars och 24 timmars odling. De färska ovitrifierade oocyterna odlades på samma 

sätt och viabiliteten samt utvecklingen noterades vid samma tidpunkter.  

VitroLoop™ 

VitroLoop™ (Vitrolife AB, produkt No. 14407) används framförallt vid vitrifiering av 

embryon i blastocyststadiet. Det är ett öppet system vilket innebär att oocyterna kommer i 

direkt kontakt med flytande kväve vid vitrifiering och förvaring. VitroLoop™ består av två 

delar, en behållare och ett skruvlock. En metallpinne sitter fast i skruvlocket och har en 

nylonloop (ögla) med 0,5-0,7mm diameter vid spetsen. Vid vitrifiering ’coatas’ loopen med 

den viskösa vitrifieringslösningen och oocyten placeras i loopen som därefter doppas direkt 

ner i flytande kväve. Därefter sänks behållaren ner i flytande kväve och locket skruvas fast till 

behållaren. Det finns ett litet hål i locket som gör det möjligt för kvävet att komma in. 
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Cryopette® 

Cryopette® produceras av ORIGIO och är ett slutet system vilket innebär att oocyten inte 

kommer i kontakt med flytande kväve. Pipetten är 23,7mm lång med 275µm diameter. 

Oocyten sugs in i Cryopetten®, förseglas med UltraSonicSealer 110V och doppas ned i 

flytande kväve och förvaras där. 

VitriBlast™Kit 

Vitriblast™Kit används vid vitrifiering av blastocyster (Nidacon AB, produkt No.VBX-010). 

I detta projekt utvärderades VitriBlast™-Kit vid vitrifiering av oocyter. Produkten bestod av 

tre olika lösningar, VitriBlast 1, VitriBlast 2, VitriBlast 3. Dessa lösningar innehöll, 

natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumsulfat, kaliumdivätefosfat, natriumbikarbonat, HSA11, 

glukos, kalciumlaktat, natriumpyruvat, EDTA och HEPES.  Koncentration av dessa 

komponenter är bara kända av företaget och anges inte i produktbeskrivningen. Vitriblast 3 

innehöll även 0,67M sukros och 0,14mM Ficoll. I kitet fanns separata kryoprotektanlösningar; 

etylenglykol och DMSO som tillsattes till VitriBlast 2 (7,5% etylenglykol och 7,5% DMSO) 

och 3 (15% etylenglykol och 15% DMSO) vid ekvilibreringen. Vid vitrifieringsprocessen 

exponeras oocyten för från lägre till högre kryoprotektantkoncentrationen för en skonsam 

dehydreringsprocess. 

Metoder 

Vitrifiering av oocyter 

Vid vitrifiering användes en fyrbrunnsskål och 1000µL av VitriBlast 1 pipetterades i första 

brunnen. Till andra brunnen tillsattes 850µL VitriBlast 2, 75µL DMSO och 75µL 

etylenglykol. Till tredje brunnen tillsattes 700µL VitriBlast 3, 150µL DMSO och 150µL 

etylenglykol. Fjärde och sista brunnen lämnades tom. Lösningarna ekvilibrerades i 

rumstemperatur  i 30-60min innan vitrifiering påbörjades. 50µL av VitriBlast 1 pipetterades 

                                                 
11 Human serum albumin 
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upp från första brunnen och trycktes ut som en droppe i mitten av fjärde brunnen. Allt arbete 

utfördes i LAF-bänk och oocyterna flyttades med minsta möjliga volym mellan de olika 

lösningarna. Oocyterna plockades ut från inkubatorn och flyttades till första brunnen och 

sköljdes 1-2 gånger. Sedan placerades oocyterna i mitten av droppen i fjärde brunnen och 

ekvilibrerades i 30sek. Från andra brunnen pipetterades 50µL lösning och denna trycktes 

försiktigt ut runt droppkanten i fjärde brunnen. Oocyterna fick ligga kvar i 3min. När tiden 

hade passerat, pipetterades ytterligare 50µL av lösningen från andra brunnen. Lösningen 

trycktes ut på samma sätt runt droppen och oocyten ekvilibrerades ytterligare i 3min. Sedan 

pipetterades de kvarvarande 900µL upp från andra brunnen och trycktes ut på samma sätt. 

Oocyten lämnades för ekvilibrering i 9min. Från tredje brunnen pipetterades 50µL av 

lösningen och placerades som en droppe i mitten av fyrbrunnsskålen. Oocyterna som hade 

legat i fjärde brunnen flyttades till den droppen, ekvilibrerades i 10-15sek och flyttades till 

tredje brunnen. Där sköljdes oocyterna 3 gånger genom att flytta runt i lösningen.  

VitroLoop™ ’coatades’ i brunn 3, i samma lösning där oocyterna låg. Därefter placerades 

oocyterna i den ’coatade’ loopen som doppades direkt ned i flytande kväve. Behållaren 

skruvades ihop med VitroLoop™. Behållaren sattes fast på en hållare och förvarades i 

flytande kväve i en forskningstank (HC35 Taylor-Whartton). Vid användning av Cryopette®, 

sögs oocyten in i pipetten, förseglas med UltraSonicSealer 110V och doppas ned i flytande 

kväve och förvaras i samma forskningstank. 

ThermoBlast™Kit 

ThermoBlast™Kit användes för uppvärmning av blastocyster (Nidacon AB, produkt 

No.TBK.010). ThermoBlast™ innehöll 3 olika lösningar, Thermoblast 4, 5 och 6. Dessa 

lösningar innehöll natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumsulfat, kaliumdivätefosfat, 

natriumbikarbonat, HSA, glukos, kalciumlaktat, pyruvat, EDTA och HEPES. Koncentration 

av dessa komponenter är bara kända av företaget och anges inte i produktbeskrivningen. 
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Utöver dessa komponenter innehöll ThermoBlast 4 0,5M sukros och Thermoblast 5 0,25M 

sukros. 

Uppvärmning av oocyter 

Vid uppvärmning av oocyter placerades en fyrbrunnsskål i LAF-bänken, första brunnen 

lämnades tom, avsedd för ThermoBlast 4. Till brunn 2 pipetterades 1000µL av ThermoBlast 

5, till brunn 3 samt 4 pipetterades 1000µL av ThermoBlast 6. Från ThermoBlast 4 pipetteras 

1000µL till ett rör och placerades i 37ºC värme. Alla lösningar ekvilibrerades i 30min. 

Därefter flyttades ThermoBlast 4 från värme till första brunnen.  

    VitroLoop™ flyttades från kväve och doppades direkt till ThermoBlast 4. Det 

konfirmerades under mikroskop att oocyten hamnade i lösningen där den ekvilibrerades i 

1min. Sedan flyttades oocyten till brunn 2 och ekvilibrerades i 3min. I ThermoBlast 6 

ekvilibrerades oocyten först i 5min i brunn 3 och i 1min i brunn 4.  

    Cryopette® doppades ned i 37ºC vattenbad i 5sek. Spetsen till pipetten skars av och 

oocyten trycktes ut från Cryopette® till Thermoblast 4. Uppvärmningsproceduren var 

detsamma som VitroLoop™. 

Odling av oocyter 

Alla oocyter odlades efter uppvärmning i ett preinkuberat (minst 4tim) medium i 37ºC med 

6% CO2 och 6% O2 i inkubator. I den här studien användes G-IVF™Plus. Oocyterna odlades 

var för sig i 25µL odlingsdroppar som var täckt med mineralolja, Ovoil (Vitrolife AB, 

produkt No. 10029). Mognadsgraden samt viabiliteten noterades vid två tillfällen, efter 2 

timmars och 24 timmars odling. All bedömning av oocyter gjordes under mikroskop på 37ºC 

arbetsyta. 

Statistik 

I studien användes Fishers exakta test för att mäta signifikanta skillnaderna i överlevnad 

mellan grupperna. 
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RESULTAT 

I detta projekt utvärderades VitriBlast™Kit vid vitrifiering av oocyter och i studien användes 

117 omogna oocyter; 99 GV samt 18 MI. Dessa oocyter delades in i tre grupper; 

kontrollgruppen färska oocyter som inte vitrifierades, oocyter som vitrifierades med 

VitroLoop™ och oocyter som vitrifierades med Cryopette®. Vilket ses i tabell 1.  

Tabell 1. Antal oomogna oocyter som ingick i studien 
 
 

 

 

I kontrollgruppen överlevde 42 (91%) av GV-oocyter och 4 degenererades efter odling i 2 

timmar. Efter 24 timmars odling observerades inga degenererade oocyter, vilket ses i tabell 2. 

Samtliga MI-oocyter som ingick i kontrollgruppen överlevde 100% efter 2 timmars odling (se 

tabell 2).  

Tabell 2. Vidareutveckling av oomogna oocyter i kontrollgruppen efter odling 

 

Vid utvärdering av VitriBlast™ Kit användes VitroLoop™ och Cryopette®. I detta projekt 

vitrifierades 28 oocyter med VitroLoop™ och vid uppvärmning användes ThermoBlast™ Kit. 

Resultatet visas i figur 1. De oocyter som vitrifierades med Cryopette® var 34. Vid 

vitrifiering och uppvärmning av dessa oocyter användes samma kit. Överlevnad och 

mognadsutveckling visas i figur 1.  

 GV MI 

Färska 46 9 

Vitrifierade med Vitroloop™ 23 5 
Vitrifierade med Cryopette® 30 4 

Mognads
grad 

Antal oocyter Viabla oocyter 
efter 2 timmars 

odling 

Degenererade 
oocyter efter 2 
timmars odling 

Mognadsgrad efter 
24 timmars odling 

 

    GV MI MII 

GV 46 42(91%) 4 14 14 14 

MI 9 9(100%) 0 - 2 7 
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Figur 1: Antal oocyter som vitrifierades i VitroLoop™ och i Cryopette® (A). Överlevnad efter värmning och 2 

timmars odling (B). Vidareutveckling efter 24 timmars odling (C).  

 

Fishers exakta test användes för att mäta hur signifikant skillnaderna mellan kontrollgruppen 

och vitrifikationsgrupperna var. Vid jämförelse påvisades signifikanta skillnader i överlevnad 

(p<0,001). VitroLoop™ och Cryopette® grupperna testades också mot varandra i Fishers 

exakta test. Det påvisades signifikanta skillnader i överlevnad mellan de två verktygen 

(p<0.001). 

 

DISKUSSION 

I en fertilitetsklinik är det viktigt att ha ett fungerande system och en fastlagd metod vid 

fertilitetsbevaring av könsceller. Det kan hjälpa patienter som genomgår medicinska 

behandlingar såsom cellgiftsbehandling, vid tidig menopaus och vid äggdonation. Det är inte 

alltid självklart att celler vid frysning/uppvärmning klarar den tuffa processen. Det kan uppstå 

    VitroLoop™      Cryopette® 
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en del problem under processens gång såsom intracellulär isbildning vilket leder till celldöd 

(cellen degenereras) [11,12]. 

    Detta projekt var ett delprojekt och kliniken ville fastställa en metod som fungerade vid 

frysförvaring av oocyter samt kunde användas i klinikens rutin. I denna studie utvärderades 

VitriBlast™ Kit vid vitrifiering av oocyter med VitroLoop™ och Cryopette®. Internationella 

studier visar hög överlevnad (84,7%) och fertilisering av oocyter som är vitrifierade [18]. Det 

finns även studier som har jämfört de två frysningsmetoderna, ’slow freezing’ och vitrifiering. 

Vitrifiering av oocyter har visats ha högre överlevnad, bättre fertilisering efter ICSI-

behandling och embryoutveckling än ’slow freezing’ [19]. Dessa studier var vägledande för 

kliniken vid val av metod för infrysning av oocyter.  

    Vid utvärdering av kitet användes till en början Cryopette® som användes i klinikens rutin 

vid förvaring av blastocyster. Det erhölls bara 5 överlevande oocyter efter vitrifiering och 

uppvärmning, vilket var oväntat lågt. När den här studien gjordes drog företaget in 

produktionen av Cryopette® för att det uppstod en del komplikationer under 

vitrifiering/uppvärmning. Företaget fick incidensrapporter från olika kliniker. För att kunna 

utvärdera VitriBlast™ behövdes ett annat verktyg vid vitrifiering. Därför valdes VitroLoop™ 

som användes i kliniken innan Cryopette® och då uppvisat bra resultat vid vitrifiering av 

blastocyster (95%). Kliniken hade bytt till Cryopette® för att det strävades efter ett slutet 

system, för att hindra kontaminationsrisken. 

    VitroLoop™ har använts i flera år vid vitrifiering av embryon i blastocyststadie. Därför är 

de flesta tidigare studierna gjorda på blastocyster. Dessa studier visar goda resultat efter 

uppvärmning samt hög implantationsfrekvens för blastocyster som har vitrifierats i 

VitroLoop™ [21]. Det krävs en viss erfarenhet vid användning av VitroLoop™ när det gäller 

laddning av oocyter. För att hindra uppvärmning av oocyter, skruvas locket till behållaren på i 

flytande kväve, vilket kan vara svårt att hantera. Den största nackdelen vid användning av 
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VitroLoop™ är att det är ett öppet system och oocyterna kommer direkt kontakt med kvävet, 

vilket kan medföra kontaminationsrisk vid förvaring [22]. Det finns dock inga rapporterade 

fall, därför bedöms smitto- och kontaminationsrisken som låg [23]. Dessutom testas alla 

patienter som skall behandlas på kliniken och de som riskerar att smitta andra hänvisas till 

kliniker som har speciell laboraturieutrustning, t.ex Huddinge sjukhus i Stockholm. 

Nackdelen kan också vara en fördel eftersom nedkylningen går snabbt och hindrar 

iskristallbildningen under vitrifiering.  

    Cryopette® är ett slutet system och oocyten kommer inte kontakt med kvävet, vilket 

minskar kontaminationsrisken vid förvaring. Det är ett nytt system som har kommit på 

marknaden. Det är enkelt att ladda och försegla pipetten. Dock uppstod en del problem vid 

förseglingen; pipetten smälte. Företaget kontaktades och problemet troddes bero på 

UltraSonicSealer. Det skickades en ny UltraSonicSealer och en ny batch Cryopette®. Det 

blev bättre efter dessa förändringar. Nackdelen vid användning av Cryopette® är att det kan 

bli baksug vid uppvärmning och det bildas luftbubblor i pipetten, vilket gör att oocyten kan 

tappas bort eller inte överlever. Pipetten är mycket tunn så nedkylningen går ganska snabbt 

men inte lika snabbt som i ett öppet system och det kan bli en viss fördröjning vid 

nedkylningen, vilket kan ge sämre överlevnad efter uppvärmning. Eftersom Cryopette® är en 

ny metod krävs det flera studier som visar överlevnad efter vitrifiering samt fertilitetsgrad och 

implantationsfrekvens.  

    I studien ingick 117 omogna oocyter. Sammanlagt vitrifierades 62 av dessa och resten 

odlades under samma förhållanden utan att vitrifieras. Oocyter efter värmning samt 24 

timmars odling visade 61% överlevnad i VitroLoop™ och 15% i Cryopette® (p<0,001). De 

färska oocyterna hade betydligt bättre resultat än de vitrifierade oocyterna med 93% 

överlevnad efter 24 timmars odling. Med Fishers exakta test påvisades signifikanta skillnader 

i överlevnad mellan den färska och den vitrifierade gruppen (p<0,001). Vid jämförelse mellan 
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VitroLoop™ och Cryopette® påvisades också signifikanta skillnader i överlevnad (p<0,001), 

där VitroLoop™ gav ett bättre resultat. I ett öppet system där cellen kommer i direkt kontakt 

med kväve, går nedkylningen snabbare och inga iskristaller bildas. Kristallbildningen kan 

förstöra cellen. Om iskristallbildning ändå initierats vid vitrifiering så kan den fortgå vid 

värmning om uppvärmningsprocessen inte utförs tillräckligt snabbt. Cryopette® doppas till 

37ºC vattenbad vid värmning, vilket kan leda till en viss fördröjning vid uppvärmning och 

iskristaller kan fortsätta att bildas under tiden. I denna studie dras slutsatsen att ett öppet 

system fungerar bättre än ett slutet system vid vitrifiering av oocyter. 

    VitroLoop™ hade bättre resultat än Cryopette® vid vitrifiering av oocyter men ändå sämre 

jämfört med tidigare gjorda studier där Cryotop användes som också är ett öppet system och 

gav ett resultat i överlevnad på 84,7%-94% [16,18,20]. Därför var målet i detta projekt att nå 

80%-90% överlevnad efter vitrifiering och uppvärmning av oocyter.  

    I studien odlades både vitrifierade och färska ovitrifierade oocyter i 24 timmar. Oocyter i 

GV-och MI-stadiet har möjlighet att mogna ut efter odling. Efter 24 timmars odling visade 

både vitrifierade och kontrollgruppen förmåga att utvecklas och nå MI- och MII-stadiet. 

Kontrollgruppen, med 93% överlevnad var bättre än de vitrifierade oocyterna som hade 35% 

överlevnad. 

    VitriBlast™ finns ute på marknaden och används vid vitrifiering av blastocyster. Det 

innehåller etylenglykol, DMSO och sukros, som kryoprotektanter. Höga koncentrationer av 

kryoprotektanter är cytotoxiska och lång exponeringstid kan leda till lägre överlevnad. 

Eftersom VitriBlast™ innehåller höga koncentrationer av kryoprotektanter är det viktigt att 

hålla tiderna. Det krävs en viss träning och noggrannhet, annars misslyckas 

vitrifieringsprocessen. Även om dessa kryoprotektanter är cytotoxiska finns det ett flertal 

studier som visar att vid användning av dessa kryoprotektanter ger goda resultat (84,7%-94%) 

vid vitrifiering av oocyter [16,18].  
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    VitriBlast™Kit visade sig efter utvärdering ha låg överlevnad vid vitrifiering av oocyter. 

Eventuellt är koncentrationer av de individuella komponenterna (sukros, DMSO och 

etylenglykol) inte anpassade för oocyter eftersom de från början är utvecklade för vitrifiering 

av blastocyster. Metoden visade sig ha bättre resultat med VitroLoop™ men dock ändå inte 

tillräckligt bra jämfört med tidigare studier och målet var att nå 80%-90% överlevnad efter 

uppvärmning. I denna studie drogs slutsatsen att VitriBlast™ inte var lämplig vid vitrifiering 

av oocyter. 
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