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Chapter 8

In the introduction (chapter 1) of this thesis static and dynamic ovarian function tests 
are reviewed, which supposedly can predict ovarian reserve leading to a prognosis of the 
reproductive potential of a woman. Ovarian reserve is currently defi ned as the number and 
quality of the follicles left at any moment in the ovary. 

The aim of the studies described in this thesis was to fi nd an answer to the following 
questions: 

a. Which ovarian reserve test or a certain combination can predict the cohort size of small 
 antral follicles in the early follicular phase. 

b.  Which ovarian reserve test or combination of ovarian reserve tests gives the best 
 prognostic information on the probability of poor and hyper ovarian response in an IVF 
 population.

c.  Which ovarian reserve test or combination of ovarian reserve tests gives the best 
 prognostic information on the probability of pregnancy in an IVF population.

We approached this questions in two ways.

1. A prospective study was conducted that compared in an integral way all currently 
 available static ovarian reserve tests: early follicular phase blood values of follicle 
 stimulating hormone (FSH), oestradiol (E2), inhibin B and anti-mullerian hormone 
 (AMH), the dynamic ovarian reserve tests: the exogenous FSH ovarian reserve test 
 (EFORT),  the Clomiphene Citrate Challenge Test (CCCT), the ultrasound tests: antral 
 follicle count (AFC), basal ovarian volume (BOV) and the intercycle variability of  test 
 results with regard to the prediction of the ovarian response after ovarian hyperstimulation 
 in an IVF treatment. The results of this study are reported in chapters 2, 3, 4, 5 and 6.

2. A systematic review of the literature was provided including an a priori protocolised 
 information retrieval on all currently available and applied tests, namely early follicular 
 phase blood values of  follicle stimulating hormone (FSH), oestradiol, inhibin B and 
 anti-mullerian hormone (AMH), the antral follicle count (AFC), the ovarian volume 
 and the ovarian blood fl ow  and furthermore the clomiphene citrate challenge test 
 (CCCT), the exogenous FSH ovarian reserve test (EFORT) and the gonadotropin 
 releasing hormone agonist stimulation test (GAST)  as measures to determine ovarian 
 reserve and their capability to predict ovarian response and chance of pregnancy. This 
 systematic review is reported in chapter 7. 

Chapter 2 presents the comparison between the endocrine tests, Clomiphene citrate Challenge 
Test (CCCT), Exogenous FSH Ovarian Reserve Test (EFORT) and basal FSH, basal E2,  
basal Inhibin B as an integral part of all CCCT’s and EFORT’s, with respect to their ability to 
estimate the stimulable cohort of follicles in the ovaries (ovarian reserve) and analysis which 
test or combination of tests would give the best prediction of  ovarian reserve. One hundred 
and ten regularly menstruating patients, aged 18-39 years, participated in this prospective 
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study, randomized, by a computer designed 4-blocks system study into two groups. Fifty 
six patients underwent a CCCT, and 54 patients underwent an EFORT. In all patients, the 
test was followed by an IVF treatment. The result of ovarian hyperstimulation during IVF 
treatment, expressed by the total number of follicles, was used as gold standard. 
We showed that the best prediction of ovarian reserve  was seen, when E2-increment and 
Inhibin B-increment were used simultaneously in a stepforward multiple regression prediction 
model. The CCCT could not be used in a prediction model.This fi ndings indicates that the 
EFORT is the endocrine test which gives the best prediction of ovarian reserve in a linear 
way.

Chapter 3 reports the results of a comparison between the Clomiphene Citrate Challenge Test 
(CCCT) versus the Exogenous Follicle stimulation hormone Ovarian Reserve Test (EFORT) 
as single test for identifi cation of poor and hyper responders to in vitro fertilization (IVF). We 
defi ned a ‘poor’ ovarian response as less than 6 oocytes after ovarian hyperstimulation in an 
IVF treatment and a ‘hyper’ response as more than  20 oocytes after such an IVF treatment. 
We showed that the best predictor for poor response is the CCCT. Multiple logistic regression 
analysis did not produce a better model in terms of improving the prediction of poor response. 
For hyper response, univariate logistic regression showed that the best predictor is the inhibin 
B-increment in the EFORT, but with a low maximal accuray of 0.78. Again, multiple logistic 
regression analysis did not produce a better model in terms of predicting hyper response. 
It  means that the CCCT is superior for identifi cation of poor responders and the EFORT 
(Inhibin B-increment) is superior for prediction of hyper response at cost of a high rate of 
false positives and neither of the two tests seem adequate to act alone for identifi cation of 
both poor and hyper responders.

Chapter 4 describes the intercycle variability (ICV) of bFSH, CCCT and EFORT and 
secondarily the assessing of the infl uence of the variability of these ovarian reserve tests. 
Eighty fi ve regularly menstruating patients, aged 18-39 years, participated in this prospective 
study, randomized, by a computer designed 4-blocks system into two groups. Fourthy three 
patients underwent a CCCT, and 42 patients underwent an EFORT. The bFSH level was 
determined as an integral part of all CCCT’s and EFORT’s. 
Each test was performed 1-4 times in subsequent cycles, one test per cycle. During the fi rst 
3 cycles patients were treated with intra uterine inseminations (IUI). Follicle number and 
oocyte yield during IVF hyperstimulation in the 4th cycle were taken as measure for ovarian 
reserve.
We found that the intercycle variability of the Inhibin-B increment and the estradiol increment 
in the EFORT  is stable in consecutive cycles, which indicates that this reproducible test is a 
more reliable tool for determination of ovarian reserve than bFSH and CCCT and that women 
with limited ovarian reserve show a strong intercycle variability of bFSH and FSH response 
to clomiphene. 

Chapter 5 reports the role for the measurement of the basal ovarian volume (BOV) and 
antral follicle count (AFC) by transvaginal ultrasound for the prediction of ovarian reserve 
in comparison with the currently used endocrine ovarian reserve tests. The best prediction 
of ovarian reserve was seen in a multiple regression prediction model that included, AFC, 
Inhibin B-increment in the EFORT and BOV simultaneously. 
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Univariate logistic regression showed that the best predictors for poor response were the 
CCCT (ROC-AUC = 0.87), the bFSH (ROC-AUC = 0.83) and the AFC (ROC-AUC = 0.83). 
Multiple logistic regression analysis did not produce a better model in terms of improving the 
prediction of poor response. For hyper response, univariate logistic regression showed that 
the best predictors were AFC (ROC-AUC = 0.92) and the inhibin B-increment in the EFORT 
(ROC-AUC = 0.92), but AFC had better test characteristics, namely a sensitivity of 82 % and 
a specifi city 89 %. Multiple logistic regression analysis did not produce a better model in 
terms of predicting hyper response.
In conclusion AFC performs well as a test for ovarian response being superior or at least 
similar to complex expensive and time consuming endocrine tests. 

In Chapter 6 we prospectively assessed the signifi cance of serum basal Anti-Müllerian 
hormone (bAMH) as a novel test for ovarian reserve in an IVF population of 110 patients 
and compared its predictive performance with most of the established ovarian reserve tests. 
The outcome measures were the ovarian response after ovarian hyperstimulation in an IVF 
treatment expressed as the total number of stimulated follicles, retrieved oocytes and ongoing 
pregnancies.
We showed that the predictive value of AMH for poor response is comparable with that of 
AFC, but unfortunately not for the prediction of hyper responders. Included into the stepwise 
forward multiple regression model bAMH did not have additive value to a combination of 
the Inhibin B-increment in the EFORT and BOV, which led to the most optimal prediction 
model with regard to ovarian response. The prediction of the occurrence of pregnancy, is very 
limited for all tests. 
But there are potential advantages of using bAMH over AFC or the CCCT, because AMH 
can be measured throughout the cycle in contrast to the other parameters, which can ony be 
determined in the early follicular phase. This study supported this phenomenon, because we 
did not see a change in the level of AMH after an acute endogenous rise in FSH (CCCT) and 
an acute exogenous rise in FSH (EFORT). 
In conclusion AMH is comparable with other commonly used ovarian reserve test, but is 
probably most applicable in general practice, because it can be measured throughout the 
cycle, an advantage for both patients and clinicians. The great advantage of AFC over any 
other test is its potential usefulness for its ability to concomitantly predict low and high 
responders. 

Chapter 7 presents the fi rst comprehensive systematic literature review, including an a priori 
protocolized information retrieval on all currently available and applied tests, namely early-
follicular-phase blood values of FSH, estradiol, inhibin B and anti-Müllerian hormone (AMH), 
the antral follicle count (AFC), the ovarian volume (OVVOL) and the ovarian blood fl ow, 
and furthermore the Clomiphene Citrate Challenge Test (CCCT), the exogenous FSH ORT 
(EFORT) and the gonadotrophin agonist stimulation test (GAST), all as measures to predict 

ovarian response and chance of pregnancy. We provided, where possible, an integrated receiver 
operating characteristic (ROC) analysis and curve of all individual evaluated published papers 

of each test, as well as a formal judgement upon the clinical value. Our analysis shows that 
the ORTs known to date have only modest-to-poor predictive properties and are therefore far 
from suitable for relevant clinical use. Accuracy of testing for the occurrence of poor ovarian 
response to hyperstimulation appears to be modest. Whether the a priori identifi cation of 
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actual poor responders in the fi rst IVF cycle has any prognostic value for their chances of 
conception in the course of a series of IVF cycles remains to be established. The accuracy of 
predicting the occurrence of pregnancy is very limited. If a high threshold is used, to prevent 
couples from wrongly being refused IVF, a very small minority of IVF-indicated cases ( 3%) 
are identifi ed as having unfavourable prospects in an IVF treatment cycle. Although mostly 
inexpensive and not very demanding, the use of any ORT for outcome prediction cannot be 
supported. As poor ovarian response will provide some information on OR status, especially 
if the stimulation is maximal, entering the fi rst cycle of IVF without any prior testing seems 
to be the preferable strategy. 

In Chapter 8 the fi ndings of the studies described in this thesis are discussed and the three 
research questions are answered The ideal ovarian reserve test for physicians should identify a 
substantial percentage of IVF indicated cases, who have a practically zero chance of becoming 
pregnant in an IVF programme. From the prospective study (chapter 2-6) in this thesis and 
the systematic reviews (chapter7) presented in this thesis it can be concluded that the ovarian 
reserve tests known to date have only minimal predictive properties and are therefore far from 
suitable for relevant clinical use, especially for the prediction of the occurrence of pregnancy. 
This implies that the use of the test as a method to deny treatment to assumed ovarian aged 
women should be declined. Accuracy of testing for the occurrence of poor ovarian response 
to hyperstimulation appeared to be clearly better than that for pregnancy. For the prediction 
of the cohort size of small antral follicles in the early follicular phase in a quantitative way, 
we could built a nice model with 3 ovarian reserve tests, but this is less usable in clinical 
practice. Accurate poor response prediction may be essential to identify poor responders in 
the fi rst IVF cycle that suffer from severely diminished ovarian reserve. These cases, will 
show a very much reduced chance of pregnancy in subsequent cycles and continuation of 
treatment should be denied. Therefore entering the fi rst cycle of IVF without any prior testing 
seems to be the preferable strategy. It should be remembered that the purpose of any ovarian 
reserve test is the identifi cation of women with poor ovarian reserve for her age. This implies 
that chronological age always is the fi rst step in ovarian reserve assessment. 
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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.


