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S A M E N V A T T I N G

Samenvatting

Hoofdstuk 1
Tubapathologie is een frequente oorzaak voor subfertiliteit. In dit hoofdstuk wordt een over-
zicht van de verschillende diagnostische tubatesten gegeven vanuit een historisch perspectief
en geeft een beschrijving van de achtergrond en doelstellingen van dit proefschrift.

Hoofdstuk 2
Het doel van de fertiliteitonderzoek is het uitsluiten van bekende oorzaken voor infertiliteit en
het onderscheiden van paren met een goede prognose voor natuurlijke conceptie, van paren
die een slechte prognose voor een natuurlijke conceptie hebben. De informatie die wordt
verkregen door middel van de anamnese, de klinische bevindingen en de resultaten van de
diagnostische testen, hebben tot doel de clinicus te helpen bij de counseling van subfertiele
paren. Dit hoofdstuk beschrijft de meest gebruikte diagnostische testen bij het fertiliteitson-
derzoek en bediscussieert de toepasbaarheid hiervan in de klinische praktijk.

Hoofdstuk 3
Richtlijnen bevelen een diagnostische laparoscopie met tubatesten aan bij vrouwen die bekend
zijn met co-morbiditeit zoals o.a. een voorgeschiedenis van pelvic inflammatory disease (PID),
geslachtsziekten, operaties in het kleine bekken, appendicitis en endometriosis. Een goede
onderbouwing voor deze aanbeveling, aangetoond door grondig uitgevoerd onderzoek
ontbreekt echter. Het doel van de studie zoals beschreven in dit hoofdstuk, was om door middel
van een systematisch overzicht en meta-analyse van de beschikbare studies een associatie
tussen gerapporteerde onderdelen van de anamnese en klinisch onderzoek en de aanwezigheid
van tuboperitoneale pathologie te onderzoeken. Hiervoor werd met behulp van zoektermen
gezocht in MEDLINE (van mei 1966 tot mei 2007) en EMBASE (van 1960 tot januari 2007) naar
relevante artikelen, waarin aspecten uit de anamnese en de aan- of afwezigheid van tubapa-
thologie werden vergeleken. Eveneens werden aanvullende studies uit de bibliografieën van
de primair relevante artikelen gelezen en beoordeeld op bruikbaarheid. De diagnose tubapa-
thologie diende gesteld te zijn door middel van hysterosalpingografie, laparoscopie of een
combinatie van beiden. Als geen invasieve diagnostische tubatest werd gerapporteerd, werd
afwezigheid van tubapathologie verondersteld in die gevallen waar sprake was van een intra-
uteriene zwangerschap. Homogeniteit tussen de studies werd beoordeeld en de associatie
tussen anamnese en tubapathologie werden weergegeven als een samengestelde Odds Ratio
(OR) met 95% betrouwbaarheids intervallen (BI). Wij includeerden 32 studies. In cohort onder-
zoeken werden sterke associaties gevonden voor een voorgeschiedenis van gecompliceerde
appendicitis (OR 7.2, 95% BI: 2.2-22.8), bekken chirurgie (OR 3.6%, 95% BI 1.4-9.0) en pelvic
inflammatory disease (PID) (OR 3.2, 95% BI: 1.6-6.6), en in de case-controle studies, voor een
voorgeschiedenis van gecompliceerde appendicitis (OR 3.3, 95% BI 1.8-6.3), PID (OR 5.5, 95%
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BI: 2.7-11.0), extra-uterine zwangerschappen (OR 16.0, 95% BI: 12.5-20.4), endometriosis (OR
5.9, 95% BI: 3.2-10.8) en Sexueel Overdraagbare Aandoeningen (OR 11.9, 95% BI: 4.3-33.3).
Subfertiele vrouwen die in de anamnese een voorgeschiedenis vermelden van PID, gecompli-
ceerde appendicitis, bekken chirurgie, extra-uteriene zwangerschap en endometriose, hebben
een verhoogd risico op de aanwezigheid van tubapathologie.

Hoofdstuk 4
In hoofdstuk 3 wordt een systematisch overzicht en meta-analyse gepresenteerd van aspecten
in de anamnese en hun relatie met de aanwezigheid van tubapathologie. In die studie werden
drie case-control studies gevonden die betrekking hadden op een voorgeschiedenis van het
afbreken van een zwangerschap. De meta-analyse van deze drie studies toonden een verhoogd
risico op de aanwezigheid van tubapathologie als in de anamnese het afbreken van een zwan-
gerschap werd vermeld (OR 1.7,95% BI: 1.3-2.1). Omdat case-control studies een dergelijke
relatie mogelijk overschatten, werd een cohort studie uitgevoerd in een grote groep vrouwen
van het OLVG die vanwege subfertiliteit werden geëvalueerd. Van ieder paar dat het fertiliteit-
onderzoek onderging werd de anamnese geregistreerd. Aanwezigheid van tubapathologie
werd gediagnosticeerd door middel van hysterosalpingografie en / of diagnostische laparos-
copie. De associatie tussen reproduktieve voorgeschiedenis en aanwezigheid van tubapatho-
logie werd beoordeeld door het berekenen van Odds Ratio’s (OR) met 95% betrouwheids inter-
vallen (BI). Data van 6149 paren waren beschikbaar voor analyse. De OR voor aanwezigheid
van tubapathologie in het geval van een doorgemaakte zwangerschapsafbreking was 1.6 (95%
BI 1.3-1.9), na een eerdere extra-uteriene graviditeit 8.4 (95% BI 6.3-12), na een miskraam 1.1
(95% BI 0.87-1.3) en na een eerder levend geboren kind 1.0 (95% BI 0.88-1.2). Deze cohort studie
laat zien dat een medische voorgeschiedenis van een zwangerschapsafbreking is geassocieerd
met een verhoogd risico op tubapathologie in subfertile vrouwen.

Hoofdstuk 5
Het doel van tubadiagnostiek is om vrouwen met dubbelzijdige tubapathologie – en als conse-
quentie hiervan een vrijwel uitzichtloze kans op natuurlijke conceptie- vroegtijdig te identifi-
ceren, zodat zij met IVF of tubachirurgie behandeld kunnen worden. In dit hoofdstuk worden
twee modellen gepresenteerd die zijn ontwikkeld om vrouwen te identificeren die baat hebben
bij vroege tubadiagnostiek of die baat hebben bij het uitstellen van tubadiagnostiek. Hiervoor
werden de gegevens van 3716 vrouwen, die een tubatest ondergingen binnen een nationaal
cohort onderzoek naar de waarden van testen uit het oriënterend fertiliteitonderzoek, gebruikt.
Elementen uit de anamnese werden gerelateerd aan tubapathologie. Met behulp van multi-
variabele logistische regressie analyses, werden twee diagnostische modellen geconstrueerd.
In het eerste model werd tubapathologie gedefinieerd als occlusie en/of ernstige adhesies van
tenminste één tuba, terwijl in het tweede model tubapathologie werd gedefinieerd als bilate-
rale afwijkingen. Beide modellen konden matig goed vrouwen met, en vrouwen zonder tuba-

144



S A M E N V A T T I N G

pathologie onderscheiden, met een Area Under the receiver-operating characteristic curve
(AUC) van 0.65 (95% BI: 0.63-0.68) voor elke vorm van tubapathologie en 0.68 (95% BI: 0.65-
0.71) voor bilaterale tubapathologie. De modellen konden echter bijna perfect de vrouwen met
een heel hoge kans op afwijkingen onderscheiden van de vrouwen met een lage kans op afwij-
kingen. Een voor de klinische praktijk eenvoudig te gebruiken score kaart werd ontwikkeld.
Enkele rekenvoorbeelden laten zien dat een meer mathematisch gebruik van de anamnese zou
kunnen leiden tot een efficiëntere inzet van diagnostische laparoscopie. Externe validatie van
de modellen is echter nog wel noodzakelijk.

Hoofdstuk 6
Van laparoscopie wordt beweerd dat de test uitkomst een betere voorspeller van fertiliteit is dan
dat van hysterosalpingografie (HSG). Of deze bewering generaliseerbaar zijn voor een doorsnee
subfertiele populatie is de vraag, omdat de data die deze bewering onderbouwen, gebaseerd
zijn op gegevens uit de derde lijn. In dit hoofdstuk wordt de prognostische waarde van hystero-
salpingografie en laparoscopie voor het optreden van een natuurlijke zwangerschap in een door-
snee subfertiele populatie beschreven. Uit de gegevens die prospectief verzameld waren in 38
fertiliteitcentra, werden vrouwen geselecteerd die als onderdeel van het fertiliteitonderzoek een
HSG danwel een laparoscopie ondergingen. Vrouwen werden tot 12 maanden na het moment
van tubadiagnostiek gevolgd. De follow-up gegevens werden gecensureerd op het moment van
het laatste patiëntencontact, indien een vrouw niet zwanger werd binnen de follow-up periode,
of op het moment dat een fertiliteitbehandeling werd gestart. Kaplan-Meier curves werden
gemaakt voor vrouwen zonder afwijkingen, voor vrouwen met enkelzijdige tubapathologie en
voor vrouwen met dubbelzijdige tubapathologie bij het HSG of de laparoscopie. Met behulp van
multivariabele Cox regressie analyse werd de associatie tussen tubapathologie en het optreden
van een zwangerschap gemodelleerd en uitgedrukt in Fertiliteit Ratio’s (FRs). In totaal konden
3301 vrouwen worden geïncludeerd. Hiervan ondergingen 2043 vrouwen alleen een HSG, 747
vrouwen alleen een laparoscopie en 511 vrouwen zowel een HSG als laparoscopie. Het HSG liet
enkelzijdige afwijkingen zien bij 322 (13%) vrouwen en dubbelzijdige afwijkingen bij 135 (5%)
vrouwen. Bij de laparoscopie was bij 167 (13%) vrouwen sprake van enkelzijdige tubapathologie
en bij 215 (17%) vrouwen van dubbelzijdige tubapathologie. Multivariabele analyses resul-
teerden in een FR van 0.81 (95% BI: 0.59-1.1) voor enkelzijdige, en 0.28 (95% BI: 0.13-0.59) voor
dubbelzijdige tubapathologie op het HSG. Voor laparoscopie bedroeg de FR 0.85 (95% BI: 0.47-
1.52) voor enkelzijdige, en 0.24 (95% BI: 0.11-0.5) voor dubbelzijdige tubapathologie. Op basis
van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat vrouwen met enkelzijdige tuba afwijkingen
op HSG en bij laparoscopie een matige, niet significante reductie in natuurlijke zwangerschaps-
kans hebben, terwijl een dubbelzijdig afwijkend HSG of laparoscopie de kans op een natuurlijke
zwangerschap in hoge mate vermindert. Deze afname in fertiliteitprognose was vergelijkbaar
groot voor zowel het HSG als laparoscopie, hetgeen inhoudt dat beide testen een vergelijkbare
prognostische waarde voor het optreden van een natuurlijke zwangerschap hebben.
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Hoofdstuk 7
In de meeste richtlijnen is de laatste stap van het fertiliteitonderzoek het testen van de door-
gankelijkheid van de tubae. Er is echter geen overeenstemming over de soort test die als eerste
gebruikt zou moeten worden en over de volgorde van de testen. In dit hoofdstuk worden de
kosten en effectiviteit van verschillende invasieve diagnostische scenario’s voor de detectie van
tubapathologie vergeleken. Hiervoor werd een kosteneffectiviteit-analyse uitgevoerd, waarbij
gebruik werd gemaakt van een computer gesimuleerd cohort van subfertiele vrouwen bij wie
rekening werd gehouden met risicofactoren voor tubapathologie in de anamnese. Zes diagnos-
tische- en behandel scenario’s werden geanalyseerd, namelijk: [1] Geen diagnostiek voor tuba-
pathologie en geen behandeling [2] Geen diagnostiek en directe behandeling met IVF tot een
maximum van 3 cycli [3] Geen diagnostiek en uitgestelde behandeling met IVF tot een
maximum van 3 cycli [4] Hysterosalpingografie (HSG), met directe of uitgestelde behandeling
afhankelijk van de diagnose (behandeling op maat). Vrouwen met bilaterale tubapathologie
op het HSG werden meteen behandeld, vrouwen met unilaterale of geen tubapathologie
kregen de uitgestelde behandeling [5] HSG en vrouwen met bilaterale tubapathologie onder-
gingen een diagnostische laparoscopie. Afhankelijk van de diagnose werd behandeling op maat
toegepast [6] Diagnostische laparoscopie en behandeling op maat. De hoofduitkomstmaat was
het cumulatief verwachtte levend geborenen na drie jaar. Secundaire uitkomstmaten waren
kosten per paar en de incrementele kosteneffectiviteit ratio (ICER). Voor een 30-jarige vrouw
was het cumulatief aantal levend geborenen na drie jaar: 51.8% – 78.1% – 78.4% – 78.4% –
78.6% en 78.4% en de kosten per paar waren € 0 – € 6.968 – € 5.063 – € 5.410 – € 5.405 en €
6.163 voor respectievelijk scenario 1, 2, 3, 4, 5 en 6. De ICER’s, in vergelijking met scenario 1
(referentiestrategie) waren € 26.541 – € 19.046 – € 20.372 – € 20.150 en € 23.184 voor respec-
tievelijk scenario 2, 3, 4, 5, 6. Uit sensitiviteitsanalyse bleek het model robuust over een breed
scala van waarden voor de variabelen. De conclusie uit deze studie is dat invasieve diagnosti-
sche testen in het oriënterend fertiliteitonderzoek niet kosteneffectief zijn. Als een invasieve
diagnostische test gepland wordt dan zijn HSG met behandeling op maat of HSG met diagnos-
tische laparoscopie, als uit het HSG blijkt dat de tubae niet doorgankelijk zijn, de meest kosten-
effectieve scenario’s.

Hoofdstuk 8
Dit hoofdstuk bevat een algemene bespreking van de bevindingen en klinische implicaties uit
dit proefschrift en bevat aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.

Hoofdstuk 10
In dit hoofdstuk worden, in de vorm van een epiloog, de resultaten van drie proefschriften,
voortkomend uit onze tubapathologie onderzoeksgroep, geïntegreerd.
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