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Abstract 

 
In couples diagnosed with unexplained infertility, the woman has normal ovulatory cycles and no 

organic pathology, and the man has normal semen. The period during which the implantation of an 

embryo can occur is defined as the window of implantation (WOI). For infertile women, disturbances 

in the endometrium maturation are hypothesized to impair the uterine receptivity for embryo 

implantation. However, there are still no methods found to predict endometrial receptivity.  

Hemoglobin related-proteins hypothesized to be involved in embryo implantation have been found in 

the endometrium in both fertile and infertile women. The aim of this study was to determine whether 

there were differences in the expression of hemoglobin-related proteins, hemoglobin- α, cytoglobin, 

fetal hemoglobin and haptoglobin in the endometrium of fertile and infertile women. 

Immunohistochemical staining was used. Haptoglobin showed negative expression in glands, luminal 

epithelium and strong expression in stroma for both groups. The expression of the hemoglobin-related 

proteins, hemoglobin- α, cytoglobin, fetal hemoglobin intensity were stronger in fertile than infertile 

women. 

More studies are required to find other factors that may have an effect on fertility.  
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Introduktion 
         
Man tar ofta för givet att man kan få barn och bilda familj när man vill och ser det som något 

självklart. Fertilitet innebär att befruktning kan ske inom 12 månaders regelbundet oskyddat samliv 

medan infertilitet innebär att det inte sker någon befruktning efter 12 månaders regelbundet oskyddat 

samliv, men enligt WHOs (världshälsoorganisationen) definition är infertilitet ofrivillig barnlöshet 

efter 24 månader. Infertilitet definieras enligt ICD-10 (International Statistical Classification) som ett 

sjukdomstillstånd. De exakta orsakerna bakom oförklarad infertilitet är inte klar, vilket gör det till ett 

intressant studieområde (Altmäe S, et al. 2010). Orsakerna bakom oförklarad infertilitet kan vara 

många, t.ex. hormonella avvikelser, onormal befruktning och ofullständig utveckling av 

livmoderslemhinnan (Isaksson R. and Tiitinen A.2004).  

Det finns två olika typer av infertilitet, primär och sekundär. Primär infertilitet innebär frånvaro av 

befruktning inom 24 månaders hos par med regelbundna oskyddade samlag. Sekundär infertilitet, 

innebär att kvinnan tidigare fått barn men därefter inte lyckats bli gravid igen efter 24 månaders 

försök. Primär och sekundär infertilitet förekommer i olika omfattning beroende på vilket land det 

gäller. Sekundär infertilitet är vanligt i Afrika där kvinnorna blir infekterade under den första 

förlossningen medan det är vanligare med primär infertilitet i Kina. I Sverige är det ungefär lika 

vanligt med primär och sekundär infertilitet och totalt drabbas ca 10 – 15% alla par i fertil ålder av 

infertilitet. 

Både kvinnliga och manliga faktorer bidrar till infertilitet, men även andra faktorer tros ha betydelse i 

ca 25% av fallen. Hos ca 15 – 17% av paren hittar man inga orsaker till infertiliteten, som då 

definieras som oförklarad infertilitet (Isaksson R. and Tiitinen A. 2004).  

Hos par som fått diagnosen oförklarad infertilitet har orsaksfaktorer inte kunnat fastställas.  Kvinnorna 

har i dessa fall normala ovulationscykler, normala hormonprofiler och ingen organpatologi och man 

vet att männens sperma är normal.  Orsaken tros vara störningar i mognaden av endometriet vilket 

försämrar livmoderns mottaglighet för ett embryo (Altmäe S, et al. 2010). Studier av 

endometriumreceptivitet är en modell som används för att studera orsakerna till oförklarad infertilitet 

(Bruce A. et al. 2011). För att en lyckad implantation av ett embryo ska ske krävs det interaktion 

mellan embryot och endometriet under sekretionsfasen. Implantationen beror på kvaliteten på embryot 

och mottagligheten hos endometriet och sker i mitten av sekretionsfasen av menstruationscykeln. 

Denna period kallas för ’’window of implantation’’ (WOI) (Altmäe S, et al. 2010). 

Diagnosen oförklarad infertilitet innebär inte att befruktning inte kan ske. Man kan med behandling, 

och i enstaka fall även utan behandling bli gravid, däremot påskyndas ofta processen vid behandling 

(Isaksson R. and Tiitinen A. 2004). 
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Beroende på land varierar antalet medicinska behandlingar främst beroende på ekonomiska resurser. 

Den främsta behandlingen är IVF (in vitro fertilisering) men även IUI (intrauterin insemination) 

förekommer. IVF utförs i ca 75 av världens länder och i Norden är tillgången till behandlingar högst i 

världen. Enligt undersökningen finns det ca 3,7 miljoner barn som fötts efter IVF-behandling och av 

dessa barn är 25 000 födda i Sverige. 

Endometriets uppgift är att stödja graviditeten och att tillåta implantation av en blastocyst (King AE, 

Critchley HO, 2010). Vid tidigare studier har man fastställt perioden då embryoimplantationen kan 

förekomma ’window of implantation’ men man har ännu inte hittat någon metod för att fastställa som 

kännetecknar ett receptivt endometrium.  Endometriets mottaglighet verkar dock försämras hos 

kvinnor med vissa gynekologiska sjukdomar såsom endometrios och sjukdom i äggledarna vilket ökar 

risken för infertilitet och missfall. Länge har man letat efter pålitliga biomarkörer för att påvisa 

felaktigheter i endometriets mottaglighet utan att hitta något som är bra (Bruce A. et al, 2011). 

Varje månad under menstruationscykeln påverkas endometriet av hormonella förändringar.   

Endometriet är en dynamisk vävnad och genomgår upprepade månatliga cykler, tillväxt - regenerering 

under follikelfasen och differentiering under lutealfasen och utsöndring - menstruation samt reparation 

(Mihm M, et al. 2011).  Menstruation innebär en blödning i livmodern. Det uppstår en avstötning av 

endometrium till det basala lagret och det bildas en ny slemhinna. En normal menstruationscykel varar 

i ca 28 dagar och räknas från första blödningsdagen till dagen innan nästa menstruationscykel. 

Blödningen varierar alltifrån två till sju dagar. Ägglossningen inträder 14 dagar efter 

menstruationsblödningen. Östradiol stimulerar endometrietillväxt under proliferationsfasen. 

Progesteron stimulerar sekretion från körtlarna i sekretionsfasen. Under hormonell påverkan vid 

ägglossning stimulerar FSH (follikel-stimulerande hormon) östradiolutsöndring och follikeltillväxt 

samtidigt som LH (luteiniserande hormon) har samma funktion, men stimulerar även 

progesteronsyntes i gulkroppen. Om en graviditet inte inträffar avtar gulkroppens hormonproduktion 

en vecka efter ovulationen. 

Menarche (den första menstruationen hos en kvinna) inträffar vid ca 11 års ålder och menstruationen 

upphör normalt vid ca 51 års ålder (klimakteriet). När kvinnan väl kommit in i puberteten pågår den 

fram till första menstruationen. Det vanligaste tecknet på att kvinnan kommit in i puberteten är att 

brösten börja växa, därefter börjar hår på kroppen växa (även det omvända kan ske). (Mihm M, et al. 

2011).   

Livmoderväggen består av tre lager, perimetrium (del av bukhinnan) ytterst, myometrium 

(muskelskiktet) i mitten och endometrium innerst. Vävnaden i endometriet utgörs av körtelepitel, 

luminalepitel, stroma och blodkärl.  
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Hemoglobin-relaterade proteiner spelar en roll för att upprätthålla cellens syretillförsel till de 

metaboliska reaktioner som sker i cellerna i endometrium samt för lagring av syre (Aaron A, et al. 

2010). Hemoglobin är ett protein som transporterar O2 och CO2 i erytroida celler. Senare studier har 

visat att hemoglobinet inte bara produceras av erytroida celler utan även av aktiverade makrofager, 

alveolära epitelceller och av celler i ögonlinsen (Dassen H, et al. 2008). Tidigare studier visar att flera 

medlemmar av hemoglobinets genfamilj uttrycks i det mänskliga endometriet på mRNA-nivå. Under 

alla faser av menstruationscykeln var hemoglobin detekterbart i endometriet. Hemoglobin-α utrycktes 

i högst koncentration följt av hemoglobin-β. En del hemoglobin uttrycktes inte alls eller var 

svårupptäckta såsom hemoglobin-δ (Dassen H, et al. 2008).  

Hemoglobin-relaterade proteiner som användes vid studien var hemoglobin-α, cytoglobin, fetalt 

hemoglobin och haptoglobin. Hemoglobin-α hos en vuxen består av två α-kedjor och två β-kedjor och 

hos fostret (fetalt hemoglobin) av två α- och två γ-kedjor (Dassen H, et al. 2008). Cytoglobin är 

strukturellt närbesläktad med hemoglobin och uttrycks i olika vävnader. Cytoglobinets fysiologiska 

roll är oklar men troligen har den sin funktion i syretransport (Pesce.A, et al. 2002).  Haptoglobinet 

består av två α och två β-kedjor som binder fritt hemoglobin från erytrocyter i blodplasma. Hos 

infertila är haptoglobin-nivåerna lägre än hos fertila kvinnor och vid graviditet ökar haptoglobinhalten 

i serum (Nadia B, et al. 2001).  

Syftet med arbetet var att undersöka om det fanns skillnader i uttrycket av hemoglobin-relaterade 

proteiner i endometrium från fertila respektive infertila kvinnor. Detta undersöktes med 

immunohistokemisk färgning med hjälp av antikroppar mot hemoglobin-α, cytoglobin, fetalt 

hemoglobin respektive haptoglobin. Bedömning av infärgningsintensitet gjordes i mikroskop.  

 

Material och metod         

Provmaterial 

Arkiverade paraffininbäddade klossar med biopsier av endometrium som förberetts av personal på 

laboratoriet användes i studien. Proverna hade samlats in vid steriliseringsoperation eller från frivilliga 

försökspersoner på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (2000-2006). I studien användes 

biopsier från fertila kvinnor (n=7) och från infertila kvinnor (n=8). De infertila kvinnorna hade fått 

diagnosen oförklarad infertilitet, de hade regelbundna ovulationscykler, normala hormonnivåer samt 

att männens sperma var normal. Biopsierna var fixerade i formaldehyd, för att hindra nedbrytning av 

vävnaden som förändras snabbt om man inte fixerar det färska material omedelbart. Vävnaden hade 

dehydrerats och bäddats in i paraffin innan studien påbörjades.  
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Etik 

Provinsamlingen var etiskt godkänd av etikprövningsnämnden i Stockholm. Forskningsavdelningen 

förvarar sina prover enligt biobankslagen, således har alla frivilliga försökspersoner som lämnat prov 

gett ett muntligt och skriftligt medgivande att deras prover kan sparas och användas för 

forskningssyfte. 

Snittning  

Snitt av paraffininbäddade vävnader från fertila och infertila kvinnor, med olika kodnummer, fanns 

färdiga med 4µm tjocklek på speciella objektglas som var positivt laddad (superfrost plus, Dako). Nya 

snitt med tjocklek 4µm preparerades från klossar av samma kodnummer med hjälp av mikrotom. 

Snitten placerades på objektglas och lades i ett värmeskåp (37°C) över natten för att låta snitten 

sträckas ut.  

Immunohistokemisk färgning 

Principen för immunohistokemi är att detektera proteiner i vävnaden med hjälp av antikroppar som är 

riktade mot olika epitoper på antigener. Snitten avparaffinerades i xylen och rehydrerades med hjälp 

av olika koncentrationer etanol och destillerat vatten enligt ordningen xylen, 99,5%, 95%, 70% etanol 

2min och destillerat vatten 5min. Objektglasen värmdes i mikrovågsugn vid 650W 10min i 0,01M 

natriumcitrat-buffert, pH 6,0. Detta gjordes för att demaskera antigener i vävnader genom att bryta de 

kovalenta bindningar mellan proteiner som bildats vid fixering av vävnaden med formaldehyd. 

Endogent peroxidas som finns i vävnaden blockerades genom behandling av snitten med 0,3% 

väteperoxid i metanol 10min  innan inkubering med primärantikroppar mot hemoglobin-α spädd 

1:500, cytoglobin spädd 1:1000, fetalt hemoglobin spädd 1:500 och haptoglobin spädd 1:500 (Abcam, 

England). Snitten inkuberades över natt i 4C.  Antikropparna späddes med 150µl normalt serum (häst, 

get eller kanin) i 10ml PBS (fosfatbuffrad saltlösning) enligt protokoll. Utspätt serum i PBS användes 

som negativ kontroll på enskilt preparat för varje körning. 

Objektglasen tvättades och inkuberades 1tim med utspädda sekundära antikroppar (get-anti-kanin, 

häst-anti-mus, kanin-anti-får och häst-anti-get) (1:300) (Vector) i rumstemperatur. Den sekundära 

antikroppen bör användas mot IgG av samma djurart där de primära antikropparna kommit ifrån. 

Antikropparna späddes med normalt serum i PBS. HRP (Horseradish peroxidase,Vector) späddes med 

PBS 1:400 och tillsattes. Därefter, 1tim senare, tillsattes DAB (diaminobenzidin, Dako) 1min som 

tillsammans med väteperoxid utgör substratet för HRP. Väteperoxid katalyseras av HRP och DAB 

oxideras i reaktionen vilket ger en brun färg på vävnaden som visar var antigenet uttrycks. Snitten 

tvättades och doppades 30sek i Mayers hematoxylin 30%, (Histolab ®, lot: 2510323) som ger blå färg 

till cellkärnorna. Preparaten tvättades i rinnande kranvatten 5min. Snitten dehydrerades enligt 

ordningen 70%, 95%, 99,5% etanol 2min och xylen 5min  för att ta ut allt vatten från vävnaden. 
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Slutligen monterades glasen med täckglas och torkades i rumstemperatur för senare bedömning i 

mikroskop. Bedömning av färgintensitet genomfördes enligt en tregradig poäng-skala (1 = svag, 2 = 

måttlig, 3 = kraftig och vid negativ = 0) för de olika vävnads komponenterna i endometriet; 

luminalepitel, körtelepitel, stroma och blodkärl. 

Statistisk analys 

Statistiska tester utfördes med hjälp av en icke parametrisk statistiskt metod, Mann-Whitney Rank 

Sum Test och ett p-värde räknades ut. Om p ≤ 0,05 räknas det som en statistiskt signifikant skillnad. 

                Luminalepitel                Körtelepitel                    Stroma                        Blodkärl    

Figur 1. IHC-färgning av hemoglobin-α visade en statistiskt signifikant skillnad i körtelepitel och stroma mellan de fertila 

och infertila grupperna då p < 0,05 och vid luminalepitel och för blodkärl är skillnaden i medianen inte tillräckligt stor och p 

> 0,05 vilket ger icke statistiska signifikanta skillnader. 

 

 

Resultat 

 
Immunohistokemisk färgning utfördes med hjälp av antikroppar mot de hemoglobin-relaterade 

proteinerna hemoglobin-α, cytoglobin, fetalt hemoglobin och haptoglobin på prover från 7 fertila 

kvinnorna och prover från 8 infertila kvinnor för att undersöka om uttrycksnivåerna skiljer sig mellan 

de två grupperna. Uttrycket av de hemoglobin-relaterade proteinerna hemoglobin-α, cytoglobin, fetalt 

hemoglobin och haptoglobin visade sig variera i intensitet i endometrievävnad mellan fertila och 

infertila kvinnor. 

 

Hemoglobin α: Vid undersökning av endometrium med hjälp av immunohistokemisk färgning visade 

att hemoglobin α uttrycktes huvudsakligen i stromat i endometriet mest hos de fertila än infertila 

kvinnorna, se figur 2 och tabell 1.  
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                         (A)    (B)  
Figur 2. Immunohistokemisk färgning visar färgintensiteten av hemoglobin-α i endometrium hos fertila (A) och infertila 

(B) kvinnor. Pilen pekar på luminalepitel (gul), körtelepitel (grön), stroma (svart) och blodkärl (röd).  
 

 
Tabell 1: Median och spridningsintervall (min och max) intensitet vid immunohistokemisk färgning av 

hemoglobin-α i luminalepitel, körtelepitel, stroma och blodkärl i endometrium hos fertila och infertila kvinnor. 

Lokalisation Fertil (n=7) Infertil (n=8) P-värde 

Luminalepitel  1(0-1) 1(0-1) 0,463 

Körtelepitel 1(1-2) 0(0-1) 0,014 

Stroma 2(1-2) 1(0-1) 0,009 

Blodkärl 1(1-1) 1(0-1) 0,463 

Siffran före parentesen innebär medianen och siffrorna inom parentesen står för spridningsintervall (minimum och 

maximum). 

 

 
Cytoglobin: Immunohistokemiska färgningar visade att även cytoglobulin uttrycktes mer i 

endometrium vävnaden hos fertila än infertila kvinnor, se figur 3 och tabell 2. Starkaste infärgningen 

sågs i luminalepitel och stroma, se figur 3.  

 

(C)    (D) 
Figur 3. Immunohistokemisk färgning visar färgintensiteten av cytoglobin i endometrium hos fertila (C) och infertila (D) 

kvinnor. Pilen pekar på luminalepitel (gul), körtelepitel (grön), stroma (svart) och blodkärl (röd).  
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Tabell 2: Median och spridningsintervall (min och max) intensitet vid immunohistokemisk färgning av 

cytoglobin i luminalepitel, körtelepitel, stroma och blodkärl i endometrium hos fertila och infertila kvinnor. 

Lokalisation Fertil (n=7) Infertil (n=7) P-värde 

Luminalepitel 2(0-3) 2(0-2) 0,181 

Körtelepitel 2(1-2) 1(1-1) 0,101 

Stroma 2(2-3) 1(1-2) 0,005 

Blodkärl 1(1-1) 1(1-1) 0,463  

Siffran före parentesen innebär medianen och siffrorna inom parentesen står för spridningsintervall (minimum och 

maximum). 

 

 
Fetalt hemoglobin: Uttrycksskillnader mellan fertila och infertila kvinnor var tydliga i endometrium 

där intensiteten var starkare hos de fertila än hos de infertila kvinnorna, se figur 4 och tabell 3. Den 

starkaste sågs i luminalepitel i endometriet från de fertila kvinnorna, se figur 4. 

(E)    (F) 
Figur 4. Immunohistokemisk färgning visar färgintensiteten av fetalt hemoglobin i endometrium hos fertila (E) och 

infertila (F) kvinnor. Pilen pekar på luminalepitel (gul), körtelepitel (grön), stroma (svart) och blodkärl (röd). Det saknas 

luminal epitel hos den fertila, bild (E).  
 

 
Tabell 3: Median och spridningsintervall (min och max) intensitet vid immunohistokemisk färgning av fetalt 

hemoglobin i luminalepitel, körtelepitel, stroma och blodkärl i endometrium hos fertila och infertila kvinnor. 
Lokalisation Fertil (n=7) Infertil (n=8) P-värde 

Luminalepitel 2(2-3) 1(1-2) 0,001 

Körtelepitel 2(1-2) 1(0-2) 0,014 

Stroma 2(1-2) 1(0-1) 0,001 

Blodkärl 1(1-2) 0,5(0-1) 0,021 

Siffran före parentesen innebär medianen och siffrorna inom parentesen står för spridningsintervall (minimum och 

maximum). 
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Haptoglobin: Uttrycket av haptoglobin i endometrium hos fertila och infertila kvinnor var negativt i 

luminalaepitel och körtelepitel, medan uttrycket i stroma däremot var starkt för båda grupperna, se 

figur 5.  

(G)    (H) 
Figur 5. Immunohistokemisk färgning visar färgintensiteten av haptoglobin i endometrium hos fertila (G) och infertila (H) 

kvinnor. Pilen pekar på luminalepitel (gul), körtelepitel (grön), stroma (svart) och blodkärl (röd). 

 

 

Diskussion 

 
I denna studie ville vi ta reda på om uttrycket på proteinnivå av hemoglobin-relaterade -proteiner 

hemoglobin-α, cytoglobin, fetalt hemoglobin och haptoglobin i endometrium skiljde sig mellan fertila 

och infertila kvinnor. Tidigare studier har påvisat att hemoglobin inte endast uttrycks i erytroida celler 

(Newton DA, et al. 2006) utan även i endometrium. Man har även tidigare visat att olika medlemmar 

av hemoglobin genfamiljen (α, β, γ och δ) uttrycks på mRNA nivå i endometrium (Dassen H, et al. 

2007).   

Den metod som användes var immunohistokemisk färgning, som visade att proteinuttrycket av 

hemoglobin-α, cytoglobulin och fetalt hemoglobin i endometriumvävnad var starkare hos fertila än 

hos infertila kvinnor, medan haptoglobinet inte uttrycktes i körtelepitel och luminalepitel men 

uttrycktes stark i stroma hos både fertila och infertila kvinnor. En tidigare studie (Nadia B, et al. 2001) 

visar att haptoglobinet uttrycks svagt i den normala endometriumvävnaden. Uttrycket av haptoglobinet 

i endometrium varierar beroende på i vilken fas av menstruationscykeln proven samlas. I den 

proliferativa fasen saknas uttryck av haptoglobin i luminaleptiel och uttrycket är måttligt i stroma, 

medan det i den sekretoriska fasen uttrycks måttligt i luminalepitel och stark i stroma. 

En annan studie (Herrler A, et al. 2004) visar att halten haptoglobin var hög under sekretionsfasen, ca 

två dagar innan implantationen. 

 I den tidigare studien (Nadia B, et al. 2001) är fasen i menstruationscykeln vid provtagning angiven, 

vilket den även var i vår studie. Våra prover är tagna i mitten av sekretionsfasen. 

Då haptoglobinet inte gav något uttryck vid spädning 1:500 utom för stroma, prövades flera olika 

koncentrationer av primärantikropp mot haptoglobin (1:100, 1:250, 1:500, 1:1 000) för att se om 
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resultatet skiljde sig åt, vilket det inte gjorde. Våra resultat stämmer inte helt överens med tidigare 

rapporterade resultat (Nadia B, et al. 2001) som kan bero på skillnader mellan patientmaterialen. 

För bästa möjliga färgningsresultat krävs fem faktorer som ska kombineras tillsammans på bästa sätt; 

antikroppens specificitet och känslighet, koncentrationen av antikroppen, inkubationstid och 

temperatur. Dessa fem faktorer påverkar varandra, hög temperatur tillåter en högre spädningsgrad och 

en hög koncentration antikroppar leder till kortare inkubationstid och eventuellt hög bakgrund då det 

har bundits flera markörer. För en minimal bakgrundsfärgning och en specifik färgning krävs det en 

optimal koncentration. Den indirekta metoden som användes är känsligare än den direkta metoden då 

den sekundära antikroppen binder till olika epitoper på den primära antikroppen vilket leder till 

förstärkning av färgintensiteten. Metoden är mer komplicerad och mer tidskrävande än den direkta 

metoden, på grund av ökad arbetstid och tillsammans med dyra antikroppar gör det metoden mer 

kostsam. Tiden är en viktig faktor vid inkubation med substraten DAB och väteperoxid om man vill 

jämföra resultaten mellan olika preparat. De ska vara lika för alla. 

Det krävs större studier för att undersöka om de hemoglobin-relaterade proteinerna har en påverkan på 

infertilitet. Vår studie visade att hemoglobin-α, cytoglobin och fetalt hemoglobin uttrycktes i lägre 

nivåer hos kvinnor med oförklarad infertilitet. Detta tyder på att det inte bara är närvaro eller brist på 

närvaro av hemoglobin-relaterade proteiner som skulle kunna leda till fertilitet utan att även nivån kan 

ha en påverkan. Andra okända orsaksfaktorer kan inte uteslutas. 

Tidigare studier (Dassen H, et al. 2008) har använt flera metoder för att upptäcka uttrycket av olika 

typer av hemoglobin i endometrium på mRNA-nivå. En av metoderna var real-tids PCR på mRNA-

nivåer och immunohistokemisk färgning för bedömning av protein i endometrium och de visar att 

hemoglobin uttrycks i alla faser av menstruationscykeln i endometrium. De visar att endometriets 

celler producerar hemoglobins isoformer α, β, γ och δ på mRNA-nivå. Hemoglobin på mRNA-nivå 

uttrycks i körtelepitel, stroma och endotel där uttrycket i körtelepitel är starkast. Detta stämmer inte 

överens med vår studie som visar att uttrycket av luminalepitel hos hemoglobin α, cytoglobin och 

fetalt hemoglobin var starkast, följt av körtelepitel och stroma hos både de fertila och infertila 

kvinnorna, se figur 2-4.       

Man anser att en huvudorsak till oförklarad infertilitet är endometriemottagligheten för implantation 

av embryot. För mer kunskap om detta behövs identifiering av specifika målmolekyler, som har en roll 

vid endometriemottagligheten (Altmäe S, et al. 2010). De biomarkörer som idag är upptäckta gör att 

bedömning av mottagligheten hos endometrium förbättras, men det krävs mer studier kring 

biomarkörer (Bruce A, et al. 2011).  

Det höga uttryck av hemoglobin-relaterade proteiner, som visats för endometrium från fertila kvinnor i 

denna studie, skulle kunna ha en roll för fertiliteten då proteinerna är involverade i syretransporten, 
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som är central för att upprätthålla de metaboliska reaktioner som sker i cellerna i endometrium och 

som är avgörande för deras tillväxt och välbefinnande.     
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