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Chapter 8

In de introductie (hoofdstuk 1) van dit proefschrift worden de statische -en dynamische 
ovariële functie testen besproken, die de ovariële reserve kunnen voorspellen waarmee een 
prognose gemaakt kan worden van de reproductieve status van een vrouw. De ovariële reserve 
wordt gedefi nieerd als het aantal follikels/eicellen en de kwaliteit van deze follikels/eicellen 
die  in het ovarium aanwezig zijn. 
Het doel van het onderzoek uit dit proefschrift was om een antwoord te vinden op de volgende 
vragen: 

a. Welke ovariële reserve test of combinatie van deze testen geeft de beste voorspelling 
 van het aantal eiblaasjes in de vroeg folliculaire fase van de cyclus.
b. Welke ovariële reserve test of combinatie van deze testen geeft de beste prognostische 
 informatie over de kans op een lage, danwel hoge ovariële respons in een IVF 
 behandeling.
c. Welke ovariële reserve test of combinatie van deze testen geeft de beste prognostische 
 informatie over de kans op zwangerschap in een IVF behandeling.

We hebben deze vraag op twee manieren benaderd.

1. Er werd een prospectieve studie gedaan waarin alle gangbare statische ovariële reserve 
 testen: vroeg folliculaire fase gemeten serum follikelstimulerend hormoon (FSH), 
 oestradiol (E2), inhibine B, anti-Müllerian hormoon (AMH), dynamische ovariële 
 reserve testen: exogene FSH ovariële reserve test (EFORT),  clomifeen citraat belastings 
 test (CCCT), vroeg folliculaire echoonderzoeken: antrale follikel meting (AFC), basale 
 ovarium volume (BOV) en de intercyclische variabiliteit van de ovariële reserve testen 
 werden vergeleken met betrekking tot de voorspelling van de ovariële respons na 
 ovariële hyperstimulatie bij een IVF-behandeling. De resultaten van dit onderzoek zijn 
 vermeld in hoofdstuk 2, 3, 4, 5 en 6.

2. Er werd een gestructureerd overzicht van de literatuur gegeven, inclusief het voorspellend 
 vermogen met betrekking tot een lage ovariële respons en het uitblijven van 
 zwangerschap na IVF van alle momenteel beschikbare en uitgevoerde ovariële reserve 
 testen, namelijk vroeg folliculaire gemeten FSH, E2, inhibine B, AMH, AFC, BOV 
 en de ovariële doorbloeding, evenals de CCCT, EFORT en GnRH agonist stimulatie 
 test (GAST). De resultaten van dit overzicht zijn vermeld in hoofdstuk 7. 

In hoofdstuk 2 worden de clomifeen citraat belastings test (CCCT), de exogene FSH ovariële 
reserve test (EFORT) en basaal FSH, basaal E2, basaal inhibine B als integraal onderdeel 
van alle CCCT’s en EFORT’s met elkaar vergeleken  met betrekking tot hun vermogen om 
de grootte van het FSH-gevoelige follikelcohort (ovariële reserve) te voorspellen, waarbij 
een analyse wordt gegeven welke test of combinatie van testen de beste voorspelling 
geeft. Het betreft een prospectieve studie waaraan 110 patiënten van 18-39 jaar met een 
regelmatige cyclus hebben deelgenomen, waarbij deze patiënten in twee groepen werden 
gerandomiseerd, 56 patiënten ondergingen een CCCT, en 54 patiënten ondergingen een 
EFORT. Hierna kregen alle patiënten een IVF-behandeling. De uitkomst van de ovariële 
hyperstimulatie tijdens de IVF-behandeling, uitgedrukt in het totaal aantal follikels, werd 
gebruikt als ‘gouden standaard’. 
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We concludeerden dat de beste voorspelling van de ovariële reserve werd verkregen 
wanneer de E2-toename en de inhibine B-toename in de EFORT gelijktijdig werden gebruikt 
in een lineair  model. De CCCT of andere gangbare ovariële reserve testen werden niet 
geselecteerd.

In Hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van de vergelijking tussen de clomifeen 
citraat belastings test (CCCT) versus de exogene FSH ovariële reserve test (EFORT) als test 
voor de identifi catie van patiënten die een slechte (< 6 oocyten) danwel  overgestimuleerde 
ovariële respons (> 20 eicellen) hebben tijdens de in vitro fertilisatie (IVF) behandeling. 
We hebben aangetoond dat de CCCT het beste een slechte responder kan voorspellen. Er 
was geen combinatie van testen die een betere voorspelling gaf dan de CCCT. Bij een te 
sterke respons toonde de univariate logistische regressie aan dat de inhibine B-toename in de 
EFORT de beste voorspelling gaf, maar met een lage maximale nauwkeurigheid van 0.78, 
dient deze test derhalve niet gebruikt te worden voor de voorspelling van ovariële hyper 
respons. Ook hier gaf een combinatie van testen geen beter model voor de voorspelling van 
een ovariële hyper respons. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de intercyclische variabiliteit (ICV) van bFSH, CCCT en EFORT, en 
wat het voorspellende vermogen van deze variabiliteit is op de ovariële reserve.  Het betreft 
een prospectieve studie waaraan 85 patiënten van 18-39 jaar met een regelmatige menstruatie 
deelnamen, waarbij deze patiënten in 2 groepen weren gerandomiseerd. Elke test werd 1-4 
maal gedurende achtereenvolgende cycli uitgevoerd, één test per cyclus. Gedurende de eerste 
3 cycli werden de patiënten behandeld met intra-uteriene inseminatie (IUI). De 4e cyclus werd 
gevolgd door een IVF behandeling, waarbij het aantal follikels en oöcyten die ontstonden bij 
de ovariële hyperstimulatie werden gebruikt als ‘gouden standaard’. We concludeerden dat 
de intercyclische variabiliteit van de inhibine B-toename en de E2- toename in de EFORT 
bij achtereenvolgende cycli klein was, hetgeen betekent dat het een goede reproduceerbare 
test is. Daarbij concludeerden we ook dat een hoge ICV van de bFSH en CCCT correleerde 
met een lagere ovariële reserve, m.a.w. de ICV van de bFSH en CCCT zou kunnen worden 
gebruikt als ovariële reserve test. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de rol van het basaal gemeten echografi sche ovariële volume (BOV) en 
antrale follikel meting (AFC) t.a.v. de voorspelling van de ovariële reserve. Deze echografi sche 
testen werden vergeleken met de in hoofdstuk 2, 3 en 4 beschreven endocrinologische ovariële 
reserve testen. Na het uitvoeren van een multivariate regressie-ananlyse bleek AFC, inhibine 
B-toename in de EFORT en BOV in een model, de beste kwantitatieve voorspelling van de 
ovariële reserve te geven. Univariate logistische regressie toonde aan dat de CCCT (ROC-
AUC = 0,87), bFSH (ROC-AUC = 0,83) en AFC (ROC-AUC = 0,83) het beste een lage 
ovariële respons kunnen voorspellen. Multivariate logistische regressieanalyse leverde geen 
beter model op voor de voorspelling van een lage respons. Voor de voorspelling van een hyper 
respons waren AFC (ROC-AUC = 0,92) en inhibine B-toename in de EFORT (ROC-AUC 
= 0,92) de beste voorspellers, maar AFC had betere testeigenschappen, een sensitiviteit van 
82% en een specifi citeit van 89%. Multiple logistische regressieanalyse leverde geen beter 
model op voor de voorspelling van een hyper respons. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
AFC een goede test is voor de ovariële reserve en beter is dan, of tenminste net zo goed is als 
ingewikkelde, dure en tijdrovende endocrinologische testen. 
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Hoofdstuk 6 beschrijft een prospectieve studie, waarbij de rol van basaal anti-Müllerian 
hormoon (bAMH) als een nieuwe marker voor ovariële reserve in een IVF-populatie van 
110 patiënten wordt beschreven. AMH werd vergeleken met de in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 
beschreven ovariële reserve testen. De eindpunten van deze studie zijn de ovariële respons na 
hyperstimulatie van de ovaria in een IVF-behandeling en een doorgaande zwangerschap.
De voorspellende waarde van AMH voor een lage ovariële respons is vergelijkbaar met AFC, 
helaas geeft AMH geen goede voorspelling op een hyper respons. Alle testen konden een 
eventuele zwangerschap maar in beperkte mate voorspellen. Een groot voordeel van AMH is 
dat het op ieder moment van de cyclus bepaald kan worden, hetgeen een praktisch voordeel is 
voor arts en patiënt. Dit wordt door deze studie ondersteund, daar de AMH concentraties niet 
werden beïnvloed door een plotseling stijging van FSH en LH spiegels na het toedienen van 
een hoge dosis recFSH of clomifeen citraat. Het grote voordeel van AFC is dat het een goede 
voorspeller is voor zowel een lage ovariële respons als een hyper ovariële respons.

Hoofdstuk 7 beschrijft een gestructureerd overzicht van de literatuur, inclusief het voorspellend 
vermogen met betrekking tot een lage ovariële respons en het uitblijven van zwangerschap na 
IVF van alle momenteel beschikbare en uitgevoerde ovariële reserve testen, namelijk vroeg 
folliculair gemeten FSH, E2, inhibine B, AMH, AFC, BOV en de ovariële doorbloeding, 
evenals de CCCT, EFORT en GAST. De resultaten van dit overzicht zijn vermeld in 
hoofdstuk 7. Van alle studies die geselecteerd werden, werden geïntegreerde ROC-curves 
gemaakt. Vanwege de heterogeniciteit tussen de diverse studies was het berekenen van een 
puntschatter voor sensitiviteit en specifi citeit niet altijd mogelijk. Uit de analyses blijkt dat de 
huidige ovariële reserve testen slechts een zeer bescheiden vermogen hebben en zijn daarom 
niet klinisch bruikbaar. Dit geldt met name voor het voorspellend vermogen ten aanzien 
van het uitblijven van een zwangerschap.  Het voorspellend vermogen van deze testen met 
betrekking tot een lage respons is veel beter. 

In hoofdstuk 8 worden de bevindingen besproken van de studies die zijn beschreven in dit 
proefschrift en de 3 onderzoeksvragen worden beantwoord. De ideale ovariële reserve test 
moet een aanzienlijk deel van die IVF patiënten identifi ceren, die nagenoeg geen kans meer 
hebben zwanger te worden met behulp van IVF. Uit de prospectieve studies (hoofdstuk 2-6) 
en het systematische overzicht en meta-analyse van de ovariële reserve testen (hoofdstuk 7) 
in dit proefschrift, kan geconcludeerd worden dat de huidige ovariële reserve testen slechts 
een zeer bescheiden voorspellend vermogen hebben en zijn daarom klinisch niet bruikbaar, 
met name niet t.a.v. de voorspelling van zwangerschap. Het gebruik van deze testen met 
als doel patiënten een behandeling te onthouden moet dan ook vermeden worden. Het 
voorspellend vermogen van deze testen met betrekking tot lage respons is duidelijk beter. De 
kwantitatieve voorspelling van de ovariële reserve middels een lineair model is goed, echter 
deze is niet goed te gebruiken in de dagelijkse praktijk.  Het voorspellen van lage respons 
kan belangrijk zijn om die lage responders in de eerste behandelingscyclus te identifi ceren, 
die daadwerkelijk een verminderde ovariële reserve hebben. Deze patiënten hebben een 
duidelijk verminderde kans op zwangerschap in de vervolgcycli. Het voortzetten van de 
behandeling moet achterwege gelaten worden. Ons inziens moet een eerste IVF cyclus, 
zonder voorafgaande ovariële reserve testen, de nieuwe behandel-strategie worden, waarin 
leeftijd eveneens een belangrijke rol speelt.


