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ABSTRACT 

Infertility is a medical condition that affects approximately 16 % of Swedish couples in 

childbearing age and is a condition found in both men and women. When a couple has been 

trying to conceive for more than 12 months without success they need to see a health care 

provider. Infertility can be treated with medicine, insemination or assisted reproductive 

technology such as in-vitro fertilization (IVF) and intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI). 

The aim of this study was to validate a morphokinetic selection model, KIDScore™ D3 

Basic, against morphological selection model that is currently in use at the Fertility unit at 

University hospital in Orebro. A total of 782 embryos with known implantation data were 

assessed both y use of KIDScore™ D basic and the morphological selection model. The 

results from the study showed that KIDScore™ D3 Basic better discriminates between implanting 

and non-implanting embryos. Another strong finding in this study was the notion that presence of 

multinucleation at the two cell stage decreased chance of implantation significantly. The majority 

of implanting embryos belonged to the best morphokinetic class, whereas for morphology the 

majority of implanting embryos belonged to the second best class.  The combination it of 

morphology and morphokinetic is to recommend as clinical use as it provided the best selection 

tool.  
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INTRODUKTION 

I kvinnans ovarier finns vid födsel cirka en miljon oocyter som vid fertil ålder 

har avtagit till omkring 400 000. Av alla dessa anlag är det endast 300-500 som kommer att 

vara befruktningsdugliga. Oocyterna bildas inuti folliklar som finns i ovarierna. Vid 

ovulationen spricker en follikel, en oocyt frigörs och transporteras via äggstocken till uterus. 

Follikeln omvandlas till en gulkropp som börjar producera östrogen och progesteron, 

hormoner som påverkar endometriet så att det ska vara redo för att ta emot en befruktad oocyt 

(embryo). Om en befruktning ska kunna ske krävs det att oocyten möter en spermie i 

äggstocken. Embryot delar sig under sin väg genom äggstocken och utvecklats först till en 

morula och sedan till en blastocyst. När blastocyten kommit fram till uterus kläcks den ur 

zona pellucida, som är ett glykoproteinmembran, och fastnar i endometriet för att utvecklas 

till ett foster. 

Embryoutvecklingen börjar med att oocyten blir befruktad av spermien. Sedan 

framträder två pronukleoler som innehåller 23 kromosomer var. Den ena kommer från 

oocyten och den andra kommer från spermien och när pronukleolerna fuseras skapas ett 

embryo med 46 kromosomer. Embryot börjar dela sig till ett antal mindre celler som kallas 

blastomerer. Delningen sker från en blastomer till två, från två till fyra, från fyra till åtta och 

de första delningarna sker oftast synkron men allt eftersom tiden går blir delningen mer och 

mer asynkron. Embryot utvecklas sedan till en morula, där cellgränserna har suddats ut, och 

sedan till en blastocyst med trofektoderm (TD) ytterst och den inre cellmassan (ICM) innerst. 

ICM är det som senare kommer att bilda fostret medan TD bildar placentan. Till sist har 

blastocysten nått fram till uterus, kläckts ur zona pellucida och tränger sig in i endometriet. 

Hos var sjätte heterosexuellt, barnsökande par fungerar inte denna process som 

den ska. Även ett par utan infertilitetsproblem, i fertil ålder med ett regelbundet samliv har 
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endast 15-25 % chans att bli gravida per försök. När ett par har försökt få barn under ett års 

tid utan att lyckas kallas det ofrivillig barnlöshet. Orsakerna kan vara flera och i en tredjedel 

av fallen finns en kvinnlig orsak, i en tredjedel en manlig orsak och en tredjedel är orsaken 

oförklarad. När orsaken är kvinnlig beror det i 40 % av fallen på en ovulationsrubbning. Det 

kan även bero på skada på äggledaren eller så kan kvinnan lida av endometrios, en sjukdom 

där endometriet har hamnat utanför uterus. Kvinnans ålder spelar en stor roll för hennes 

chanser att bli gravid då en kraftig reducering av fertiliteten sker efter 30 år [1]. Den 

vanligaste orsaken bakom manlig infertilitet är nedsatt spermiefunktion, det vill säga att 

spermierna inte fungerar som de ska eller att de är för få till antalet. Den nedsatta 

spermiefunktionen kan bero på flera faktorer, t.ex. medfödd orsak, miljöpåverkan eller 

kronisk sjukdom. Hos ungefär 10-15 % av alla par som utreds hittas ingen förklaring till 

varför paret inte kan få barn och då kallas det för oförklarad barnlöshet. 

Infertilitet klassas som en sjukdom enligt WHO och i enlighet med det erbjuds 

det behandling och en behandlingsform är assisterad befruktning. Förutom heterosexuella par 

som lider av ofrivillig barnlöshet erbjuds även assisterad befruktning till homosexuella 

kvinnor i parrelation. Det diskuteras även om ensamstående kvinnor ska få möjlighet att 

erbjudas assisterad befruktning. 

Varje år utförs cirka 500-600 behandlingar med assisterad befruktning på 

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). En provrörsbehandling inleds vanligtvis vid 

menstruationsstart med att kvinnan injicerar follikelstimulerande hormon (FSH) subkutant. 

FSH är ett hormon som finns naturligt i kroppen, hos både kvinnor och män, och som hos 

kvinnor stimulerar processen att bilda oocyter. Dosen är anpassad för varje individ med 

målsättning att få ovarierna att utveckla ca 10-15 folliklar. När folliklarna är tillräckligt stora 

injiceras humant koriongonadotropin (hCG), ett tillväxthormon som har samma effekt som 

Luteiniserande hormon, det vill säga att stimulera mognaden av oocyter. Folliklarna töms, 
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cirka 36 timmar efter injektionen, i den process som på engelska heter ’oocyte pick-

up’(OPU). 

Vid OPU, som utförs av läkare, punkteras ovarierna transvaginalt och 

follikelvätskan aspireras. Oocyterna identifieras under mikroskop av embryologen, tvättas och 

placeras i inkubator i väntan på befruktning som sker ett par timmar senare. Val av 

befruktningsmetod beror på ett antal olika parametrar. Om färska ejakulerade spermier 

används och det efter preparation finns mer än 1,5 miljoner rörliga spermier, utförs in vitro 

fertilisering (IVF). Intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) utförs om det finns färre än 

1,5 miljoner spermier efter preparation. ICSI utförs även när frysta eller biopserade spermier 

används och om tidigare behandling resulterat i utebliven eller låg befruktningsgrad. Vid IVF 

placeras rörliga spermier tillsammans med oocyterna i fertilitetsskålar och vid ICSI injiceras 

spermien direkt in i oocyten. De befruktade oocyterna placeras sedan i EmbryoScope®. 

EmbryoScope® är en inkubator med ´time-lapse´ system som tar en bild var 

tionde minut i sju olika fokalplan. Bilderna skickas till en dataserver där sätts samman till en 

videofilm som spelar varje individuellt embryos utveckling. Dessa filmer går sedan att 

observera i det tillhörande mjukvareprogrammet EmbryoViewer®.  Detta betyder att 

embryona inte behöver hanteras utanför inkubatorn för bedömning utan de kan hela tiden vara 

i en kontrollerad miljö fram tills återföring. Det är viktigt att miljön in vitro i inkubatorn är så 

lik embryonas naturliga miljö, in vivo. Förhållandena i EmbryoScope® är 37,3°C, 6 % CO2, 5 

% O2 vilket ger pH 7,4 i medierna. Studier visar att inkubering i EmbryoScope® istället för i 

standardinkubatorer förbättrar chanserna till graviditet [2]. I takt med att embryona utvecklas 

förändras deras näringsbehov och för att kunna uppfylla dessa behov används sekventiella 

medier, där sammansättningarna i medierna byts ut i takt med att embryona utvecklas [3].  
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Under tiden odlingen sker så bedöms embryonas morfologiska utveckling 

genom de bilder som genereras från EmbryoScope®. Det eller de embryon med högst chans 

till att ge upphov till graviditet väljs ut och återförs till kvinnan i den process som kallas 

embryo transfer (ET).  

I Sverige är det sedan 2003 lag på att i så stor mån som möjligt transferera ett 

embryo, då en tvillinggraviditet kan medföra större risker. I de fall där kvinnan är över 41 år 

eller när tre återföringar med negativt utfall har genomförts transfereras två embryon för att 

öka chansen till positivt utfall. Även i en behandling som endast resulterar i embryon med låg 

kvalitet transfereras två embryon. Om det efter IVF och ICSI erhålls fem eller flera normalt 

befruktade embryon odlas de i fem dagar eller fler. Är det mindre än fem normalt befruktade 

embryon odlas de i max tre dagar. Vid ET laddas en tunn kateter med medium och embryo 

innan katetern förs in i uterus där embryot försiktigt placeras innan katetern dras ut. De övriga 

högkvalitativa embryona fryses in för eventuell senare användning.  

Efter återföringen ges hormonstöd i form av progesteron fram till 

graviditetstestet. Om graviditetstestet är positivt bokas kvinnan in för ett tidigt ultraljud för att 

säkerställa att hon är gravid och att fostret lever. Sedan kan hon skrivas ut till vanlig 

mödravård. Om graviditetstestet är negativt och det finns frysta embryon erbjuds återföring av 

dessa. Om det inte finns frysta embryon och det är behandling ett eller två erbjuds ny 

hormonstimulering och ägguttag. Om det är den tredje behandling erbjuds ett samtal med en 

läkare då endast tre behandlingar finansieras av offentlig vård.   

Även om det embryot med högst chans till graviditet selekteras visar siffror från 

tidigare år på USÖ att chansen till graviditet är i genomsnitt 50 %, lite sämre för äldre och 

något bättre för yngre. Undersökningar som gjorts på fertilitetsenheten på USÖ har visat att 

chansen till graviditet inte är starkt korrelerad till vilket morfologiskt bedömning embryot 
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erhållit
1
. Även andra undersökningar som gjorts visar att de vanliga morfologiska 

parametrarana inte har någon större betydelse i valet av mest potentiell embryo för återföring 

[4]. En förklaring till detta är att bedömning med hjälpa av morfologi är en subjektiv metod 

[5]. En annan förklaring kan vara att det bara blir en ögonblicksbild och embryot kan ändras. 

Med hjälp av det ´time-lapse´ systemet som använde kan den nyare tekniken, morfokinetik, 

appliceras. Det är en teknik där delningsmönster bedöms snarare än utseendet vilket är mindre 

subjektivt och har lägre inter- och intravariabilitet [6]. 

Tillverkaren av EmbryoScope® har skapat en modell för att kategorisera 

embryon i sex klasser (KID0-KID5) utefter deras morfokinetiska egenskaper. Modellen, 

KIDScore™ D3 Basic, kan användas 72 HPI
2
 och har tagits fram genom 3300 embryon med 

känt implantationsutfall. KIDScore™ D3 Basic bygger på att de embryon som inte är 

optimala selekteras bort och bedömningen sker med hjälp av bilderna från EmbryoScope®.  I 

EmbryoViewer® kan embryologen sedan notera vid vilken tid embryoutvecklingen sker. De 

parameterar som ingår i modellen är antalet pronukleoler (PN), tidpunkten när pronukleolerna 

försvinner (tPNf), tidpunkterna när embryot delar sig till två, tre, fyra, fem och åtta celler (t2, 

t3, t4, t5, t8) och cellantal vid 66 HPI.  

När embryologen har bedömt embryoutvecklingen kommer KIDScore™ D3 

Basic att kategorisera embryot i någon av de sex olika klasserna. Embryon som inte har två 

pronukleoler hamnar i KID0 då dessa inte är normalt befruktade. De embryon som utvecklas 

för snabbt eller delar sig direkt från ett till tre celler hamnar i KID1. Om embryot utvecklas 

för långsamt tillhör de KID2. Embryon med irreguljär delning hamnar i KID3 eller KID4 

beroende på om de ökar i takt från dag två till tre eller avtar i takt och i KID5 hamnar de 

                                                           
1
 Adolfsson E, Nowosad Andershed A. Improved accuracy of embryo scoring using 

morphokinetics compared with strict morphology. Poster Nr P-497. ESHRE annual meeting 

2015. 
2
 Hours post inseminatin= timmar efter insemination 
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embryon som har två PN, inte utvecklas för snabbt eller för långsamt och inte har irreguljär 

delning. 

För att kunna applicera KIDScore™ D3 Basic på olika kliniker måste modellen 

först valideras. Varje klinik har sina egna rutiner och använder olika medier och 

inkubationsförhållanden (temperatur, koldioxid, syrgasnivåer) som kan påverka 

embryoutvecklingen och det i sin tur tiderna för delning. Syftet med denna studie var att 

validera denna KIDScore™ D3 Basic för att se om den kan användas på fertilitetsenheten på 

USÖ som ett verktyg för att selektera det embryon som har högst chans att resultera i en 

graviditet. 
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MATERIAL OCH METOD 

Studiematerial 

Denna retrospektiva registerstudie genomfördes på embryon (n=782) från par 

som behandlats för ofrivillig barnlöshet från januari 2012 till mars 2015 på Fertilitetsenheten 

på USÖ. Alla embryon hade odlats i time-lapse inkubatorn EmbryoScope® (FertiliTech, 

Danmark, Aarhus). Var tionde minut togs bilder i sju olika fokalplan som sedan lagrades i 

EmbryoViewer® (version 5,3,2, FertiliTech, Danmark, Aarhus). Alla embryon hade kända 

implantationsuppgifter, det vill säga att det var känt vilket embryo som använts och om det 

gett upphov till graviditet.  I de flesta fall återfördes ett embryo (singel embryo transfer) och i 

de fall där två embryon återfördes (dubbel embryo transfer) exkluderades de embryon som 

endast gav upphov till en hinnsäck då det inte var möjligt att avgöra vilket av embryona som 

hade implanterat. All behandling (hormonstimulering, OPU, befruktning, odling och transfer) 

utfördes enligt fertilitetsenhetens rutiner av läkare och embryologer. 

Studien var godkänd av etikprövningsnämnden i Uppsala och alla par, vars 

embryon som var med i studien, hade givit ett skriftligt samtycke till att delta i 

metodutvecklig och forskning. Inget biologiskt material samlades in och inga kliniska rutiner 

har påverkats. Alla journaldata avidentifierades innan analys och data bearbetning.  
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Morfologisk bedömning av embryon 

Den morfologiska bedömningen utfördes av embryologer vid förbestämda 

tidpunkter och noterades i journalprogrammet Linnéfiler (http://www.fertsoft.se), se figur 1. 

Efter 18 HPI registrerades antalet pronukleoler och efter 25 HPI kontrollerades det om den 

första delningen skett. 

Efter 44 HPI och 66 HPI gjordes embryobedömningar där cellantal, procentuell 

andel fragment (>10 %, 10-30 %, 30-50 %, < 50 %), cellernas inbördes storlek, antalet kärnor 

och närvaro/frånvaro av multinukleäritet noterades. 

 

Figur 1. Bilderna nedanför mittenpilen visar de parametrar som noterades i EmbryoViewer®. 

De pilar som är svarta visar vilka parametrar som användes i KIDScore™ D3 Basic. 

Mikroskopen ovanför mittenpilen visar hur många timmar efter insemination (HPI) som de 

morfologiska bedömningarna utfördes.  

  

http://www.fertsoft.se)/
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Ytterligare bedömningar utfördes efter 115 HPI och 144 HPI och då bedömdes 

embryona efter tre parametrar; grad av expansion, utseendet på TD och på ICM. Grad av 

expansion bedömdes från 0-6 (se figur 2) där grad 0 innebar att det var en morula, grad 1 att 

morulan utvecklats till en blastocyst där blastocoelen kunde urskiljas, grad 2 att blastocysten 

bestod av mer än 50 % blastocoel och grad 3 att hela blastocysten bestod av blastocoel. Grad 

4 innebar expansion av TD, grad 5 påbörjad kläckning och grad 6 avslutad kläckning. 

Utseende på TD och ICM bedömdes som A, B eller C, där A innebar att cellerna var tätt 

packade och många till antalet, B att cellerna var löst grupperade och färre till antalet och C 

att det var mycket få celler (se figur 2). Embryona kunde även bedömas som avstannade eller 

degenererade.   

 

Figur 2. Gardner och Schoolcraft bedömning av grad av expansion. Figuren visar hur grad av 

expansion bedöms. 1 innebär att blastocoelen kan urskiljas, 2 att embryot består av mer än 50 

% blastocoel, 3 att hela embryot består av blastocoel och 4 att TD har börjat expanderat. 

Figuren visar även bedömningen av TD och ICM där A är många celler och tätt packade, B är 

färre celler som är löst grupperade och C är mycket få celler. 
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Morfokinetisk bedömning av embryon 

Den morfokinetiska bedömningen, som inte är rutin på USÖ utan sker vid sidan 

om för forskning, skedde med modellen KIDScore™ D3 Basic (FertiliTech, Danmark, 

Aarhus). Vid bedömningen noterades tidpunkten för olika embryoutvecklingar. Alla 

parametrar noterades när den första bilden av parametern gick att urskilja. Det noterades när 

pronukleolerna blev synliga (tPNa), antalet pronukleoler och när pronukleolerna försvann 

(tPNf). Varje celldelning upp till 9+ blastomerer (t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9+) noterades och 

när embryot utvecklades till en morula (tM), förstadiet till en blastocyst (tSB), blastocyst (tB), 

expanderad blastocyst (tEB) och om blastocysten kläcks (tHB) (se figur 1). Förutom dessa 

parametrar noterades även om embryot i två-cells stadiet var multinukleärt eller 

mononukleärt. 

KIDScore™ D3 Basic använder sig sedan av dessa noteringar för att 

kategorisera embryona. Det första som modellen tittar på är om det är två pronukleoler eller 

inte. Sedan tittar modellen på vid vilken tidpunkt som pronukleolerna försvann (tPNf) och 

tidpunkterna när embryot delade sig till två, tre, fyra, fem och åtta blastomerer (t2, t3, t4, t5, 

t8) (se figur 1). 

Kategorisering av embryon 

Baserat på den morfologiska bedömningen som noterades i Linnéfiler 

kategoriserades embryona till fyra morfologiska klasser (Top, Fair, Poor och Slow). Basaerat 

på annoteringarna i EmbryoViewer® kategoriserades embryona till fem olika morfokinetiska 

klasser (KID1, KID2, KID3, KID4, KID5).   

Dag 3 embryon kategoriserades till klass Top om de bestod av åtta celler, med 

mindre än 10 % fragment och inte var olikstora. Till klass Fair kategoriserades de embryon 

som bestod av åtta till tio celler, med mellan 10-30 % fragment och/eller som var olikstora. I 
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klass Poor hamnade de embryon som bestod av mindre än sex, mer än tio celler eller embryon 

som bestod av mellan sex till 10 celler med mer än 30 % fragment. (se tabell I).  

Dag 5 och Dag 6 embryona som hade bedömts som A i antingen ICM, TD eller i 

båda kategoriserades till klassen Top, de med B i både ICM och TD till klass Fair. De som 

innehöll C i ICM, TD eller i båda kategoriserades till Poor. Embryona med expansionsgrad 0, 

1 eller 2 kategoriserades till klass Slow (se tabell I). Genom att kombinera morfologi och 

morfokinetik kunde embryona delas in i 20 nya subgrupper där embryon sorterades efter både 

morfologisk och morfokinetisk klass. 

 

Tabell I. Tabellen visar den morfologiska kategoriseringen av embryon på dag 3, 5 och 6. 

  
Klass Dag 5 och dag 6 

  
Antal celler (n) 

Dag 3 
andel 

fragment 

  
Inbördes 
storlek 

Top 3-6AA, 3-6 AB, 3-6BA, 8 <10 % Likstora 

Fair 3-6BB 6-10 10-30 % Olikstora 

Poor 3-6BC, 3-6CB, 3-6CC, 
3-6 AC, 3-6CA 

<6, >10 
6-10 

 
>30 % 

 
  

Slow 0-2 
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Statistisk analys 

Graviditetsfrekvens (PR
3
) och klinisk graviditetsfrekvens (CPR

4
) beräknades för 

varje morfologisk klass, morfokinetisk klass samt för kombinationen morfologi/morfokinetik. 

ANOVA i ´statistical Package for the Social Sciences´ (SPSS) användes för att 

kontrollera om det var någon statistisk skillnad mellan embryona i de olika klasserna med 

avseende på PR och CPR. Om ANOVA visade någon skillnad utfördes post hoc test i SPSS 

för att se mellan vilka klasser skillnaderna fanns. ANOVA användes även för att se om det var 

någon signifikant skillnad i ålder mellan gravida och icke-gravida patienter. 

Medel och standardavvikelse beräknades för de parametrarna som noterats i 

EmbryoViewer®. Med hjälp av SPSS ´independent sample T-test´ analyserades skillnader 

mellan de embryon som implanterade och de som inte implanterade med avseende på dessa 

parametrar. Signifikant skillnad mellan grupperna accepterades vid p ≤ 0,05. 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Pregnancy rate; antalet implanterade embryon per återförda embryon  

4
 Clinical pregnancy rate; antalet pågående graviditeter per återfört embryo 
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RESULTAT 

Av de 782 embryona som transfererades så implanterade 384 (49 %), 290 

embryon var pågående graviditet (37 %) och total 183 bäbisar föddes (23). Patienter vars 

embryon implanterat hade en medel ålder på 31,9 år och patienter vars embryon inte 

implanterat hade en medelålder på 33,4. Denna skillnad mellan åldrarna var signifikant 

(P=0,028). I figur 3 går det att observera hur embryona fördelade sig över de olika klasserna 

med avseende på transfererade, implanterade och pågående graviditeter. 

 

Figur 3. Figuren visar hur embryona fördelar sig över de olika klasserna. 

 

Morfologi 

Embryona delades in i fyra morfologiska klasser; Top (n=285), Fair (n=386), Poor (n=41) och 

Slow (n=70). PR och CPR beräknades för alla klasser, se tabell II. Höst PR och CPR hade 

klass Top och lägst hade Slow. 
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Den statiskta analysen visade att det fanns signifikanta skillnader mellan 

klasserna med avseende på både PR (p =0,035) och på CPR (p=0,013) och skillnaden fanns 

mellan Slow och Top.  

Tabell II. Tabellen visar antalet embryon, PR och CPR i varje morfologisk klass.   

Klass Embryon (n)  Positiva gravtest   Positiva ultraljud 

  Antal (n) PR (%)  Antal (n) CPR (%) 

Top 285  149 52  121 42  

Fair 386  194  50   138 36  

Poor 41  17  41  15 37  

Slow 70  24  34   16 23  

 

Morfokinetik 

Embryona delades in i fem olika morfokinetiska klasser; KID5 (n=490), KID4 

(n=172) KID3 (n=30), KID2 (n=62) och KID1 (n=28). PR och CPR beräknades för alla 

klasser, se tabell III. Högst PR och CPR hade KID5 och lägst hade KID1. 

 Den statiska analysen visade att det fanns signifikanta skillnader mellan 

klasserna med avseende på både PR (p=0,007) och CPR (p=0,002) och skillnaden fanns 

mellan KID2 och KID5.  

 

Tabell III. Tabellen visar antalet embryon, PR och CPR i varje morfokinetisk klass. 

Klass Embryon (n)  Positiva gravtest  Positiva ultraljud  

   Antal (n) PR (%) Antal (n) CPR (%) 

KID5 490  260 53  205 42  

KID4 172  85 49  58 34  

KID3 30  12 40 10 33  

KID2 62  19 31  11 18  

KID1 28  8 29  6 21  
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Kombination 

I tabell IV är embryona indelade i 20 nya subklasser. Flest antal embryon var 

kategoriserats som Fair/KID5 (n=226). Minst antal embryon fanns i subklassen Top/KID1 

(n=1) De embryon som bedömts som Top/KID4 och Fair/KID5 är det embryon som har högst 

PR (55 %). Högst CPR har de embryon som bedömts som Top/KID5 (45 %). Lägst PR har de 

embryon som bedömts som top/KID1 (0 %), denna subklass, tillsammans med slow/KID4 är 

de embryon som har lägst CPR (0 %)      

Tabell IV. Tabellen visar antal, PR och CPR för de 20 nya subklasserna som embryona blev 

indelade i baserat på både deras morfologiska bedömning och morfokinetiska. 

Klass  
  

  
Antal 

(n) 

Top 
PR 
(%) 

  
CPR 
(%) 

  
Antal 

(n) 

Fair 
PR 
(%) 

  
CPR 
(%) 

 
 
 

  
Antal  

(n) 

Poor 
PR 
(%) 

  
CPR 
(%) 

  
Antal 

(n) 

Slow 
PR 
(%) 

  
CPR 
(%) 

KID5 212 53 45 226 55 41  14 43 43 38 45 32 

KID4 53 55 42 94 53 35  13 39 23 12 0 8 

KID3 8 50 38 15 33 27  5 40 40 2 50 50 

KID2 11 27 9 33 30 18  5 40 40 13 15 31 

KID1 1 0 0 18 28 17  4 50 50 5 20 20 
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Parametrar 

                           Medelvärde och standardavvikelse beräknades för alla parametrar som 

noterades i EmbryoViewer®. ´Independent sample T-test´ utfördes i SPSS och resultaten 

visas i tabell V. Sammanfattningsvis fanns det signifikant skillnad i nio olika parametrar; 

tPNf, t2, t4, t6, t7, tM, tSB, tB, och tEB. Generellt så delade sig embryona som implanterade 

snabbare än de embryon som ej implanterat. 

Tabell V. Tabellen visar medelvärdet och standardavvikelse för de parametrar som bedömdes 

i morfokinetiska bedömningen och tidsskillnaden mellan implanterade och icke-implanterade 

embryona. * p<0,05. ** p<0,01. ***p<0,001. 

Parametrar Implanterade (h)  Icke-implanterade (h) Skillnad (h) p-värde  

tPB2 4,0 ± 1,3 3,7 ± 1,1 -0,26 0,114 

tPNa 8,4 ± 2,5 8,4 ± 2,3 0,06 0,793 

tPNf 23,5 ± 2,8 23,9 ± 2,9 0,44 0,029* 

t2 26,3 ± 2,9 26,9 ± 3,3 0,57 0,011* 

t3 37,0 ± 3,6 37,6 ± 4,3 0,56 0,084 

t4 38,0 ± 3,8 39,1 ± 4,3 1,11 0,000*** 

t5 49,8 ± 5,6 50,4 ± 6,2 0,86 0,218 

t6 51,5 ± 5,0 53,0 ± 6,2 1,52 0,001*** 

t7 53,7 ± 6,3 55,9 ± 8,3 2,19 0,000*** 

t8 56,7 ± 8,3 57,7 ± 9,2 1 0,126 

t9+ 71,9 ± 7,5 71,6 ± 8,8 -0,31 0,636 

tM 88,2 ± 7,9 89,6 ± 8,2 1,37 0,035* 

tSB 99,7 ± 6,9 101,8 ± 6,8 2,08 0,000*** 

tB 108,0 ± 6,5 110,1 ± 7,0 2,15 0,000*** 

tEB 112,9 ± 5,8 115,7 ± 7,7 2,8 0,000*** 

tHB 125,7 ± 10,7 128,9 ± 10,4 3,17 0,287 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

DISKUSSION 

Fertilitetsenheten på USÖ använder i dagsläget morfologi för att selektera det 

embryo med högst chans till graviditet. Dock är morfologi en subjektiv bedömningsmodell. 

Denna studie har utförts för att validera den mer objektiva bedömningsmodellen, 

morfokinetik.  

Av de 384 embryon som implanterade tillhörde drygt 70 % den bästa 

morfokinetiska klassen, KID5. Cirka 20 % tillhörde KID4, medan KID3, KID2 och KID1 

bara bidrog med 10 % av graviditeterna. Motsvarande siffra för morfologiska klasserna var 

cirka 40 % för Top, 50 % för Fair och 4 % respektive 6 % för Poor och Slow (se figur 3). 

Detta visar att morfokinetik och selektionsmodellen KIDScore™ D3 Basic på ett tydligare 

sätt visar på skillnader mellan klasserna jämfört med traditionell morfologibedömning. Dessa 

resultat tillsammans med de övriga resultaten visar att det är möjligt för fertilitetsenheten på 

USÖ att använda modellen istället för, eller i kombination med, den morfologiska bedömning 

som idag används. 

Om den morfologiska bedömning hade varit optimal skulle större delen av 

embryona som implanterades vara bedömda som Top men de flesta är som tidigare nämnt 

bedömda som Fair. Detta beror på att den morfologiska bedömningen är subjektiv. 

Graviditetschansen var likvärdig för både Top och Fair blastocyster. Top är bedömda som 

grad A i ICM, TD eller i båda och Fair är bedömda som Bi både ICM och TD. Det gå inte att 

påvisa någon skillnad i PR och CPR (52 % jmf 50 % och 50 % jmf 36 %) mellan klasserna 

Top och Fair och då morfologiska bedömning är subjektiv, skulle det räcka med att säga att 

blastocysten uppfyller kriterierna för högkvalitativt embryo (grad 3BB eller bättre) vilket 

resulterar i singel embryo transfer och/eller infrysning. Ytterligare bedömning saknar klinisk 

bedömning. 
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Analys av subjektivitet i morfologisk bedömning har tidigare utförts på 

fertilitetsenheten där 99 blastocyster bedömdes av 2 embryologer med 2 månaders mellanrum. 

De bedömde blastocysterna likadant i 40 av 99 (40 %) och i 50 av 99 (50 %) respektive 52 av 

99 (52 %) samma som sig själva
5
. Den parametern som stämmer där observatörerna är minst 

överens är ICM. Det går även att observera att personal som har jobbat längst inom området 

och har mest kunskap oftare bedömer ett embryo som top. Det krävs kunskap och även mod 

för att säga att ett embryo är top. Detta problem kan undvikas med hjälp av KIDScore™ D3 

Basic eftersom den mänskliga faktorn minskas vid användning av morfokinetik då det är en 

objektiv bedömning.  

Tre av de parametrar som KIDScore™ D3 Basic använder sig av var det var 

signifikant skillnad mellan i denna studie och det var när pronukleolerna försvann (tPNf) och 

när det blev två och fyra blastomerer (t2 och t4). Det har observerats i tidigare studier att 

embryon som på dag 2 har jämna cellantal (2 och 4) har högre PR än de som har ojämna 

cellantal (3 och 5) [7]. Detta kan vara en förklaring till att just t2 och t4 var de parameterar 

som denna studie fann skillnad mellan. Utöver dessa var det även skillnad mellan 

tidpunkterna när det blev 6 och 7 blastomerer (t6 och t7) och när embryot utvecklades till en 

morula, förstadiet till en blastocyst, blastocyst och expanderad blastocyst. De embryon som 

implanterade delar sig generellt tidigare än de embryon som ej implanterat. Lemmen et al har 

studerat olika markörer för att kunna selektera högkvalitativa embryon och har kommit fram 

till att tidig celldelning är just en sådan markör [8] 

Tiderna för de olika celldelningarna i denna studie stämmer väldigt bra överrens 

med de siffror som KIDScore har rapporterat. Siffrorna stämmer även bra överens med andra 

                                                           
5
 Adolfsson E, Nowosad Andershed A. Improved accuracy of embryo scoring using 

morphokinetics compared with strict morphology. Poster Nr P-497. ESHRE annual meeting 

2015. 
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studier [9, 10] I båda dessa studier har de embryon som är av bra kvalitet och som implanterar 

en tidigare delningstid är de av dålig kvalitet och som inte implanterar. 

Embryon som kategoriserades till KID5 hade signifikant högre chans till att 

implantera jämfört med ett embryo som kategoriserades till KID2. Mellan KID5 och KID2 

skilde det 22 procentenheter med avseende på PR (53 % och 31 %). Mellan KID5 och KID1 

skilde det 2 procentenheter mer men den statistiska analysen visar ingen signifikant skillnad 

(53 % och 29 %). Detta kan bero på att det var för få embryon i KID1 som har implanterat (8 

st.). Ett mer rättvist resultat hade kunnat erhållas om det hade varit fler embryon i varje grupp. 

Mellan KID4 och KID2 är det lika många procentenheters skillnad som det är mellan klass 

Top och Slow (18 %), men mellan KID4 och KID2 finns det inte signifikant skillnad. Även 

detta skulle kunna bero på att det var för få embryon i klasserna. 

Embryon delades in i 20 subklasser för att se hur embryona fördelade sig över 

både de morfologiska och morfokinetiska klasserna. I tabellen 4 går det att se att högst PR 

hade de embryon som bedömts som Top/KID4 och Fair/KID5 (55 %). Teoretiskt sätt borde de 

embryon som bedömt som Top/KID5 varit de embryon som hade högst PR eftersom de 

bedömdes som bäst både morfologiskt och morfokinetiskt. Om endast två embryon skulle 

läggas till i gruppen Top/KID5 skulle PR vara samma för den klassen som för Top/KID4 och 

Fair/KID5 vilket betyder att skillnaden mellan dessa grupper inte var så stor. Embryon som 

kategoriserades till den högsta morfologiska klassen, Top, men som den lägsta morfokinetiska 

klassen, KID1, har ett PR på 0 %. Dock är denna siffra inte helt rättvis då det endast fanns ett 

embryo i subklassen Top/KID1. Ett embryo som kategoriserats till den lägsta morfologiska 

klassen, slow, men den högsta morfokinetiska klassen, KID5, har en PR på 45 % vilket tyder 

på att embryon som bedömts som KID5 har högre chans till att implantera än ett embryo som 

bedöms som Top. Dock är skillnaden i PR mellan KID5 och klass Top bara 1 procentenhet 

(53 % vs 52 %). 
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Sammanlagt 70 embryon bedömdes som Slow, det vill säga att de hade en grad 

av expansion på 0, 1 eller 2. Av dessa 70 embryon så implanterade 24 (34 %).  Bedömning av 

dessa embryon skedde vid 115 HPI. En ny bedömning utfördes vid tidpunkt för transfer (ca 

120 HPI). Genom att granska ´time-lapse´ bilderna av de 70 embryona kunde de delas in i 

Poor (embryon som utvecklades till blastocyster med C antingen i TD, ICM eller båda) eller 

Slow (embryon som utvecklades positivt men långsamt). Graviditetsfrekvensen för den senare 

gruppen var 44 %, det vill säga att ett embryo som vid 115 HPI är en pre-blastocyst men som 

senare utvecklas till en blastocyst av godkänd kvalitet har hög chans till att implantera. Då 

klinisk rutin i nuläget är att transferera två embryon om de är sämre än 3BB vid 115 HPI, kan 

ett förslag vara att göra ytterligare en bedömning innan en dubbel embryo transfer sker för att 

minska chansen till tvillinggraviditeter. 

På fertilitetsenhet på USÖ transfereras embryon på dag 2, 3 eller 5 men 

KIDScore™ D3 Basic kan inte appliceras på embryon förrän på dag 3. Anledningen till att 

embryon transfereras redan på dag 2 är att de ska vara in vitro så kort stund som möjligt. Förr 

användes standardinkubatorer med atmosfärisk syregashalt (20 %) som embryona togs ut från 

vid varje bedömning. Nu används EmbryoScope® med reducerad syrehalt (5 %, vilket 

motsvarar in vivo förhållandena) vilket betyder att embryona hela tiden kan vara i en stabil 

och bra miljö vid varje bedömning och inte behöver flyttas. Studier har utförts där det 

undersökt om det är någon skillnad på PR beroende på vilken dag transfer sker. Bland annat 

har Papanikolaou et al utfört en studie där 351 kvinnor under 36 år antingen transfererat 

embryon på dag 3 eller blastocyster på dag 5. De kom fram till att blastocyster som transferars 

på dag 5 har högre chans till graviditet än embryon på dag 3. [11] Ju mer information som 

finns om embryona desto lättare är det att selektera rätt. 

Ett embryo utvecklas vanligtvis till en blastocyst på dag 5 eller 6 men den 

morfologiska modellen används på dag 3. Därför gjordes en utökning av studien där det 
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analyserades hur stor del av embryona på dag 3 som utvecklats till en blastocyst. Sammanlagt 

676 embryon bedömdes morfokinetiskt på dag 3. Sedan noterades det om embryona 

utvecklades till en blastocyst eller inte. Hela 73 % av alla embryon som bedöms som KID5 

utvecklas till en blastocyst men bara 19 % av alla KID1. Detta betyder att ett embryo som på 

dag 3 bedöms som KID5 har betydligt större chans att utvecklas till en blastocyst jämfört med 

ett embryo som bedöms som KID1. Det gick även att observera en stor skillnad mellan KID5 

och KID4 då bara 42 % av de embryon som bedömts som KID 4 utvecklades till en 

blastocyst. 

Många studier har utförts för att optimera embryoselektionen och en parameter 

som ofta studeras är multinukleäritet. Von Royen et al har utfört en studie där de kommer 

fram till att multinukleäritet bör vara en del av embryobedömning [12]. Redan 1996 kunde 

Klingman et al se att embryon som är multinukleära har högre risk att utveckla kromosomala 

avvikelser och föreslår i sin studie att embryon som är multinukleära bör exkluderas förutom i 

de fall där inget annat embryo finn att välja på [13]. I dagsläget är detta inte en parameter i 

KIDScore™ D3 Basic, dock går det att modifiera modellen och lägga till detta. 

En tidigare studie på fertilitetsenheten av tvåcellsstadiet visade att om embryon 

var multinukleära i en av två celler minskade chansen att utvecklas till blastocyst från 63 % 

till 43 %. Om båda cellerna var multinukleära sjönk chansen ytterligare till 20 %. Dessutom 

sågs i ett mindre urval (n=162) transfererade blastocyster att chansen till gravitet sjönk från 55 

% till 44 % för multinukleär i en cell till 40 % om de var multinukleär i båda cellerna. [14] 

De 782 embryona i den här studien analyserades med avseende på 

multinukleäritet i tvåcellsstadiet som en del i den morfokinetiska bedömningen. Total 745 

embryon kunde bedömas och av dessa var 587 mononukleära (79 %) och 158 (21 %) 

multinukleära. PR för de mononukleära embryona var 52 % och för multinukleära 42 % 
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(p=0,028). Det undersöktes även om embryona var multinukleära i en eller två celler. De som 

var multinukleära i en cell hade en PR på 44 % och de som var multinukleära i båda cellerna 

hade en PR på 35 % (p=0,058). De här resultatren bekräftar den tidigare studien, att chansen 

till graviditet minska signifikant om embryot är multinukleärt i tvåcellsstadiet. 

Ett mer rättvist resultat hade kunnat erhållas om ett större antal embryon hade 

varit med i studien, så varje grupp skulle innehålla fler embryon. Dock är det inte säkert att 

det skulle bli fler embryon i varje klass då till exempel ett embryo sällan bedöms som klass 3. 

Det är även positivt att inte så många embryon bedöms som de lägre klasserna då man så ofta 

som möjligt vill återföra ett embryo av hög kvalitet. 

Den här studien kommer att resultera i fyra kontkreta förbättringsförslag. Det 

första förslaget är att införande KIDScore™ D3 Basic som verktyg för embryo bedömning 

och selektion. Det andra förslaget är att införa transfer på dag 3 istället för dag 2. Det tredje 

förslaget är att införa bedömning av multinukleäritet i tvåcellsstadiet som ett fast kriterium 

och det sista förslaget är att införa en extra bedömning innan dubbel embryo transfer. 
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