
ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ 
 
“Mορφοκινητικοί παράμετροι της πρώιμης ανάπτυξης του εμβρύου μέσω της κινηματικής 
παρακολούθησης (time-lapse), η επίδραση της επιλογής τους μετα από ICSI: μια προοπτική 
μελέτη.” 
 
 
Περίληψη  
 
Σκοπός: Να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της κινηματικής παρακολούθησης των εμβρύων 
(time-lapse TLM) σε σχέση με την συμβατική μέθοδο παρακολούθησης επιλογής στην 
εμφύτευση των εμβρύων και των αναπαραγωγικών αποτελεσμάτων υπογόνιμων γυναικών, οι 
οποίες έχουν υποβληθεί σε ICSI.  
Μέθοδος: Ο πληθυσμός της μελέτης (239 γυναίκες) ταξινομήθηκε σε δύο ομάδες, σύμφωνα με 
τον τρόπο παρακολούθησης των εμβρύων, η Ομάδα 1 (TLM) και η Ομάδα 2 (συμβατική 
παρακολούθηση). Οι ομάδες συγκρίθηκαν στα κλινικά χαρακτηριστικά των κύκλων της ICSI 
και στα αναπαραγωγικά αποτελέσματα. Οι αναλύσεις των υποομάδων έγιναν ανάλογα με την 
ηλικία, τις κλινικές παραμέτρους στις γυναίκες και στα έμβρυα της Ομάδας 1 και με βάση τα 
κυτταρικά γεγονότα των εμβρύων.  
Αποτελέσματα: Υπήρξε μια στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων της 
μελέτης όσον αφορά τις παραμέτρους έκβασης, ευνοώντας την Ομάδα 1 και ιδιαίτερα τις 
γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών. Δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στις αναλύσεις 
των υποομάδων των συμμετεχόντων της Ομάδας 1, όσον αφορά το πρωτόκολλο διέγερσης που 
χρησιμοποιήθηκε, τον αριθμό των ωαρίων και το είδος της υπογονιμότητας. Αντίθετως, τα 
ποσοστά των φυσιολογικών κυτταρικών διαιρέσεων ήταν υψηλότερα στις γυναίκες ηλικίας 35-
40 ετών, σε μη καπνίστριες και στην ομάδα GnRH-αγωνιστών,όπου τα έμβρυα κατέληξαν σε 
εγκυμοσύνη. 
Συμπέρασμα: Οι μορφοκινητικές παράμετροι της πρώϊμης ανάπτυξης των εμβρύων μέσω του 
Time-lapse διαφοροποιείται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των υπογόνιμων ασθενών και 
σχετίζεται με τα αποτελέσματα από ICSI. 

 
 
 

Abstract 
 
 “Morphokinetic parameters of early embryo development via time lapse monitoring and 
their effect on embryo selection and ICSI outcomes: A prospective cohort study.” 
 
Purpose: To compare the effects of the time lapse monitoring (TLM) versus the conventional 
methods of selection on embryo implantation potential and reproductive outcome in subfertile 
women undergoing ICSI.  
Methods: The study population (239 women) was classified into two groups, according to the 
monitoring modality, Group 1 (TLM) and Group 2 (conventional monitoring). Groups were 
compared regarding the clinical and ICSI cycle characteristics and reproductive outcomes. 
Subgroup analyses were performed, according to age, in women and embryos in Group 1 
according to clinical parameters and in embryos based on cellular events.  
Results: There was a statistically significant difference between the two study groups with 
regard to the outcome parameters, favoring Group 1 and especially in women >40 years of age. 
No differences were found in subgroup analyses in participants of Group 1, according to the 
stimulation protocol used, number of the oocytes retrieved and type of subfertility, while the 



percentages of “in range” cellular events were higher in certain divisions in ages 35-40, non-
smokers, and the GnRH-agonist group, and in embryos that resulted in pregnancy. 
Conclusion: Morphokinetic parameters of early embryo development via TLM are differentiated 
according to characteristics of subfertile patients and are related to ICSI outcomes.  


