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Samenvattingg en implicaties 
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Hoofdstukk 9 

Samenvatting g 

Hett doel van dit proefschrift is een bijdrage te leveren aan het vinden van optimale 

behandelingsstrategieënn voor ovulatie-inductie en ovariële hyperstimulatie. 

Bijj  vrouwen met het polycysteus ovarium syndroom (PCOS) heeft de behandeling met 

clomifeencitraatt (CC) de voorkeur. Vrouwen die niet reageren op CC vormen een groot 

klinischh probleem. Bij deze vrouwen zijn ovulatie inductie met recombinant FSH (rFSH) in 

eenn chronisch "low dose step up" protocol en laparoscopische electrocoagulatie van de 

ovariaa standaard behandelingen. 

Ovulatie-inductiee met FSH wordt geassocieerd met een hoge kans op meerling-

zwangerschappenn door het gelijktijdig tot ontwikkeling komen van meerdere follikels. 

Bovendienn is deze behandeling erg duur. Laparoscopische electrocoagulatie van de ovaria is 

daaromm een interessante alternatieve behandelingsmogelijkheid. Argumenten in het voordeel 

vann de laparoscopic zijn de minimale morbiditeit geassocieerd met de laparoscopische 

procedure,, het feit dat intensieve controle van de cyclus niet nodig is en het lage risico op 

meerlingzwangerschappen.. Bovendien is aangetoond dat sommige CC-resistente vrouwen 

alsnogalsnog reageren op CC na een laparoscopische electrocoagulatie. Nadelen van de 

laparoscopischee electrocoagulatie zijn dat het een operatieve procedure betreft onder 

algehelee anesthesie en dat het onbekend is of op lange termijn nadelige effecten op de 

ovariëlee functies kunnen optreden. 

Omm te bepalen wat de beste manier van behandelen is bij deze vrouwen, hebben wij een 

gerandomiseerdee klinische trial uitgevoerd. Daarbij hebben we een behandelingsstrategie 

bestaandee uit laparoscopische electrocoagulatie van de ovaria gevolgd door CC en rFSH bij 

persisterendee anovulatie vergeleken met ovulatie-inductie met rFSH. Bij de evaluatie van 

dezee behandelingen hebben wij ons gericht op de klinische effectiviteit, de bijwerkingen, de 

kosten,, evenals op de identificatie van voorspellers van succes of falen in specifieke 

subgroepenn van vrouwen. 

Bijj  vrouwen met PCOS die niet reageren op ovulatie-inductie of die bijkomende 

vruchtbaarheidsproblemenn hebben, is IVF of ICSI en dus ovariële hyperstimulatie een laatste 

behandelingsmogelijkheid.. Recombinant FSH wordt momenteel het meest gebruikt voor 

ovariëlee hyperstimulatie in downgereguleerde normogonadotrofe vrouwen met en zonder 

PCOS.. Er is echter niet bewezen dat rFSH superieur is ten opzichte van LH bevattende 

gonadotrofines. . 

Verderr komt FSH voor in een twintigtal FSH isovormen. Deze isovormen verschillen in 

hunn iso-electrisch punt - hoe lager het iso-electrische punt hoe zuurder de isovorm - alsmede 

inn de complexiteit van de oligosacchariden. De FSH isovormsamenstelling van commercieel 
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Hoofdstukk 9 

beschikbaree gonadotrofinepreparaten zou de werkzaamheid van deze preparaten bij IVF en 

ICC SI kunnen beïnvloeden. 

Hett eerste deel van dit proefschrift beschrijft een viertal onderzoeken op het gebied van 

ovulatie-inductiee bij vrouwen met CC-resistente PCOS. In een gerandomiseerd onderzoek 

wordtt een laparoscopische electrocoagulatie strategie vergeleken met ovulatie-inductie met 

rFSHH wat betreft klinische werkzaamheid en kosten. Met behulp van prognostische modellen 

wordtt verder bestudeerd of specifieke voorspellers geïdentificeerd kunnen worden voor het 

mislukkenn van de behandeling met electrocoagulatie en voor behandelingsucces van 

ovulatie-inductiee met rFSH. 

Hett tweede deel van dit proefschrift beschrijft drie onderzoeken op het gebied van 

ovariëlee hyperstimulatie. In een retrospectieve studie wordt de werkzaamheid vergeleken van 

hMG,, uFSH en rFSH voor ovariële hyperstimulatie in IVF and ICSI cycli bij vrouwen met 

PCOS.. De werkzaamheid van hMG en rFSH voor ovariële hyperstimulatie in IVF and ICSI 

cyclii  bij normogonadotrofe, ovulatoire vrouwen wordt vergeleken in een meta-analyse. 

Verderr is in een overzichtsartikel onderzocht of het FSH isoform profiel van 

gonadotrofinepreparatenn van klinische betekenis is. 

Zoalss geschetst in hoofdstuk 1, was het doel van dit proefschrift zes specifieke vragen te 
beantwoorden. . 

Hoofdstukk 2 en 3 behandelen de eerste vraag: 

HoeHoe verhoudt een laparoscopische electrocoagulatie strategie zich tot ovulatie-inductie met 

rFSHrFSH in CC-resistente vrouwen met PCOS wat betreft klinische uitkomsten en kosten? 

Omm deze vraag te beantwoorden hebben wij een gerandomiseerd multicentrisch onderzoek 

uitgevoerdd tussen 1998 and 2001 bij 186 CC-resistente vrouwen met PCOS. Deze vrouwen 

haddenn geloot voor een electrocoagulatie strategie bestaande uit laparoscopische 

electrocoagulatiee van de ovaria, gevolgd door CC en rFSH bij persisterende anovulatie of 

voorr ovulatie-inductie met rFSH. 

Naa randomisatie werden de ovaria van de vrouwen die voor electrocoagulatiestrategie 

geloott hadden direct gecoaguleerd. De electrocoagulatie van de ovaria werd uitgevoerd met 

eenn Erbotom ICC 350 Unit waarbij gebruik werd gemaakt van een bipolaire, geïsoleerde 

naald-elektrode.. Afhankelijk van de grootte van de ovaria werden 5 tot 10 punkties verricht 

inn elk ovarium. CC werd gegeven wanneer geen ovulatie plaatsvond binnen 8 weken na de 

ectrocoagulatiee of als de vrouw weer anovulatoir werd gedurende de follow-up. Vrouwen die 
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niett ovuleren op 150 mg CC werden vervolgens met rFSH behandeld met een chronisch low-

dosedose step-up protocol. Vrouwen die geloot hadden voor ovulatie-inductie met rFSH werden 

inn hetzelfde low-dose step-up protocol behandeld. Primair eindpunt van het onderzoek was 

hett bereiken van een doorgaande zwangerschap binnen 12 maanden. Vrouwen die zes 

achtereenvolgendee ovulatoire cycli hadden binnen 12 maanden beëindigden het onderzoek 

eveneenss volgens protocol. 

Binnenn 12 maanden bereikten 56 van de 83 vrouwen (67%) die behandeld waren met de 

electrocoagulatiestrategiee en 57 van de 85 vrouwen (67%) die ovulatie-inductie met rFSH 

ondergingenn een doorgaande zwangerschap (RR 1.01, 95% Cl: 0.81 tot 1.24). In de groep 

vann de electrocoagulatiestrategie waren 61%) (228 of 375) van de cycli ovulatoir ten opzichte 

vann 69%o (188 of 272) van de cycli in de rFSH groep. 

Geenn van de vrouwen ontwikkelde het ovarieel hyperstimulatie syndroom. Miskramen 

vondenn even vaak plaats in beide behandelingsgroepen. Daarentegen vonden alle 

meerlingzwangerschappenn plaats na ovulatie-inductie met rFSH. Daarom werden significant 

minderr meerlingzwangerschappen geconstateerd bij vrouwen behandeld volgens de 

electrocoagulatiestrategiee (n=l) dan bij vrouwen die ovulatie-inductie met rFSH 

ondergingenn (n=9) (RR 0.11, 95% BI: 0.01 tot 0.88). 

Eenn economische evaluatie was opgezet naast het multicentrische gerandomiseerde 

klinischeklinische onderzoek. Gegevens over middelen die gebruikt werden bij de behandeling en 

gegevenss over productiviteitsverlies werden prospectief verzameld tot en met een 

doorgaandee zwangerschap met een tijdshorizon van 12 maanden. Gemiddelde totale kosten 

tott een doorgaande zwangerschap per vrouw waren € 5308 voor de electrocoagulatiestrategie 

enn € 5925 voor de behandeling met rFSH, resulterend in een gemiddeld verschil van € 617 

(95%% BI: € -382 tot € 1614). Een scenarioanalyse zonder een diagnostische laparoscopic 

voorafgaandee aan de rFSH behandeling leidde tot bijna identieke kosten van de twee 

behandelingsstrategieën.. In dat geval waren de gemiddelde totale kosten in the rFSH group € 

5371,, met een resulterend kostenverschil van slechts € 63 (95% BI: -€ 945 to € 1070). Daar 

meerlingzwangerschappenn alleen ontstonden na ovulatie-inductie met rFSH hebben wij 

vervolgenss de kosten van de bevalling van eenling- en meerlingzwangerschappen geschat op 

basiss van de literatuur. De geschatte directe medische kosten van behandeling inclusief de 

bevallingskostenn waren in de groep van de electrocoagulatiestrategie 22% lager dan in de 

rFSHH behandelingsgroep (€ 11301 versus €14489). 

Samenvattendd hebben wij met dit onderzoek aangetoond dat zowel de 

electrocoagulatiestrategiee als ovulatie-inductie met rFSH effectieve en veilige 

behandelingsvormenn zijn die leiden tot eenzelfde percentage doorgaande zwangerschappen 

naa 12 maanden bij vergelijkbare kosten. Het verschil tussen de twee strategieën is dat 
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meerlingzwangerschappenn voorkomen kunnen worden door de vrouwen te behandelen met 

electrocoagulatiee en CC alvorens over te gaan tot behandeling met rFSH. 

Hoofdstukk 4 heeft betrekking op de tweede vraag: 

WelkeWelke karakteristieken voorspellen de ovariële respons na laparoscopische 

electrocoagulatieelectrocoagulatie van de ovaria en de uitkomst van de behandeling na laparoscopische 

electrocoagulatieelectrocoagulatie van de ovaria gevolgd door CC? 

Omm deze vraag te beantwoorden hebben we twee prognostische onderzoeken uitgevoerd in 

dee 83 CC-resistente vrouwen met PCOS die voor de electrocoagulatiestrategie hadden geloot 

inn de trial beschreven in Hoofdstuk 2. Er werd gekeken of klinische, ultrasonografïsche en 

endocrienee karakteristieken, zoals gemeten voor aanvang van de behandeling, de ovariële 

responss na laparoscopische electrocoagulatie van de ovaria kunnen voorspellen. 

Dee resultaten van onze gerandomiseerde klinische trial hebben ertoe geleid dat 

laparoscopischee electrocoagulatie de voorkeursbehandeling in CC-resistente vrouwen met 

PCOSS is geworden volgens de richtlijnen van de National Institute of Clinical Excellence of 

thethe British National Health Service. Toch zal laparoscopische electrocoagulatie bij sommige 

vrouwenn niet tot een succesvolle uitkomst leiden. Het zou daarom nuttig zijn wanneer wij 

vrouwenn met een hoge kans op het mislukken van de behandeling kunnen onderscheiden. 

Dezee vrouwen zouden dan een alternatieve behandeling kunnen overwegen. Het mislukken 

vann de behandeling na laparoscopische electrocoagulatie van de ovaria was gedefinieerd als 

hett niet ovuleren binnen acht weken na behandeling. 

Vann de klinische, ultrasonografïsche en endocriene karakteristieken kwam de LH/FSH 

ratioo als de beste voorspellende variabele voor ovariële respons naar voren. Vrouwen met 

eenn LH/FSH ratio onder de 2 hadden een grotere kans op persisterende anovulatie terwijl 

vrouwenn met een hogere LH/FSH ratio een grotere kans hadden om te gaan ovuleren. Het 

jaarr van de menarche was de tweede voorspellende variabele voor ovariële respons, dat wil 

zeggenn vrouwen met een menarche voor hun 13de levensjaar hadden een grotere kans op 

persisterendee anovulatie dan vrouwen die hun menarche later kregen. Verder leken de 

kansenn op persisterende anovulatie toe te nemen bij lagere nuchtere glucosegehaltes. Hoewel 

leeftijdd bij menarche en glucosegehalte het voorspellende model verbeterden was hun 

associatiee met ovariële respons niet statistisch significant. 

Hett voorspellende model voor persisterende anovulatie na electrocoagulatie had een 

oppervlaktee onder de Receiver Operating Characteristic curve van 0.74, wat een bescheiden 

voorspellendd vermogen suggereert. Met behulp van het model kon onderscheid gemaakt 

wordenn tussen vrouwen met een lage kans op ovulatie en vrouwen met en een hoge kans op 

137 7 



Hoofdstukk 9 

ovulatie.. Desondanks is de klinische waarde van het model beperkt omdat de volgende 

logischee behandelingsstap bij vrouwen met persisterende anovulatie bestaat uit ovulatie-

inductiee met CC. Daarom zou een voorspellend model voor het mislukken van de 

behandelingg na electrocoagulatie gevolgd door CC bij persitente anovulatie relevanter zijn 

voorr de klinische praktijk. Wij hebben echter geen subgroep van vrouwen kunnen 

identificerenn die een lage kans op een doorgaande zwangerschap hadden na electrocoagulatie 

gevolgdd door CC. 

Omdatt van laparoscopische electrocoagulatie nu is vastgesteld dat het de 

voorkeursbehandelingg is bij vrouwen met CC-resistente PCOS impliceren onze bevindingen 

datt geen enkele vrouw a-priori dient te worden uitgesloten van deze behandeling. 

Hoofdstukk 5 is gericht op de derde vraag: 

WelkeWelke patiëntenkarakteristieken voorspellen de uitkomst van de behandeling na ovulatie-

inductieinductie met rFSH 

Wijj  hebben een prognostisch onderzoek uitgevoerd bij de 85 vrouwen met CC-resistente 

PCOSPCOS die voor rFSH behandeling hadden geloot in de trial beschreven in Hoofdstuk 2. 

Daarbijj  hebben we onderzocht of klinische, ultrasonografische en endocriene 

karakteristiekenn zoals gemeten voor aanvang van de behandeling succes van de behandeling 

kunnenn voorspellen. Behandelingssucces na rFSH was gedefinieerd als het bereiken van een 

doorgaandee zwangerschap binnen een jaar. 

Hett idee achter dit onderzoek was dat, hoewel laparoscopische electrocoagulatie de 

voorkeursbehandelingg is, dit een operatieve procedure betreft onder algehele anesthesie 

waarvoorr zowel de patiënten als de gynaecologen mogelijkerwijze niet kiezen. Om deze 

vrouwenn beter te kunnen voorlichten zouden we profijt kunnen hebben van kennis over de 

kansenn op succes met rFSH in specifieke groepen van patiënten. 

Oligomenorrhea,, een korte duur van de infertiliteit en een lage vrije androgeen index 

(FAI)) waren posititieve voorspellers voor doorgaande zwangerschap. Het resulterende model 

hadd een oppervlakte onder de Receiver Operating Characteristic curve van 0.72, wat een 

bescheidenn onderscheidend vermogen suggereert. Bovendien konden op basis van het model, 

vrouwenn met een slechte prognose, onderscheiden worden van vrouwen met een goede 

prognose.. Vrouwen bij wie de kans op het bereiken van een doorgaande zwangerschap lager 

wass dan 5% hadden een amenorrhoea, een duur van de infertiliteit van meer dan 3 jaar en 

eenn FAI boven de 9. Vrouwen bij wie de kans op het bereiken van een doorgaande 

zwangerschapp hoger was dan 25% hadden een oligomenorrhea, een duur van de infertiliteit 

vann minder dan 2 jaar en een FAI van minder dan 9. 
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Hoofdstukk 6 gaat over de vierde vraag: 

WatWat is de werkzaamheid van hMG, uFSH and rFSH voor ovariële hyperstimulatie in IVF en 

ICSIICSI cycli bij vrouwen met PCOS? 

Omm de werkzaamheid van hMG, uFSH en rFSH te vergelijken bij vrouwen met PCOS is een 

historischh cohortonderzoek uitgevoerd in het AMC. Een levend geboren kind was de 

primairee uitkomstmaat. Alle vrouwen met PCOS die tussen 1993 and 2003 behandeld waren 

mett gonadotrofines voor ovariële hyperstimulatie in verband met IVF of ICSI, werden 

geïncludeerdd in het cohort. 

Zesendertigg vrouwen met PCOS ondergingen 87 IVF/ICSI pogingen met hMG, 11 

vrouwenn ondergingen 22 pogingen met uFSH en 38 vrouwen ondergingen 93 pogingen met 

rFSH.. De gegevens werden geanalyseerd met multivariabele, logistische regressie modellen, 

gecorrigeerdd voor de verschillen in klinische karakteristieken en behandeling tussen de drie 

groepen. . 

Err werd geen significant verschil gevonden in levend geboren kinderen (OR 2.15; 95% 

BI:: 0.77 tot 5.90). De hMG groep had echter wel een significant hogere kans op conceptie 

dann de rFSH groep (OR 2.81; 95% BI 1.11 tot 5.81). 

Omm verder te corrigeren voor de bias die onvermijdelijk is door de retrospectieve opzet 

vann het onderzoek, is tevens een referentiepopulatie onderzocht bestaande uit 425 IVF 

pogingenn bij 170 vrouwen die behandeld waren vlak voor en na elke eerste cyclus van elke 

vrouww in het historische cohort. 

Dee drie gonadotrofines werden gebruikt in verschillende tijdsperiodes. Zowel in de 

PCOSS als in de referentie populatie werd hMG gebruikt tot 1997, uFSH werd gebruikt van 

19977 tot 2000 en rFSH werd gebruikt vanaf 1997. In de referentiepopulatie vonden meer 

geboortess plaats in de rFSH-groep dan in de hMG-groep. In de vrouwen met PCOS vonden 

juistt minder geboortes plaats in de rFSH groep vergeleken met de hMG groep, hoewel dit 

verschill  niet statistisch significant was. 

Off  er verschillen waren in geboortes of concepties bij vrouwen die behandeld waren met 

uFSHH ten opzichte van hMG en rFSH kon niet vastgesteld worden, gezien het kleine aantal 

vrouwenn dat met uFSH behandeld was. 

Samenvattendd suggereert dit retrospectieve cohortonderzoek dat ovariële 

hyperstimulatiee met hMG tot even veel levend geboren kinderen leidt als ovariële 

hyperstimulatiee met rFSH bij vrouwen met PCOS die IVF of ICSI ondergaan. 
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Hoofdstukk 7 concentreert zich op de vijfde vraag 

HoeHoe verhouden hMG en rFSH voor ovariële hyperstimulatie in IVF and ICSI zich in termen 

vanvan klinische uitkomsten bij normogonadotrope vrouwen met een regelmatige menstruele 

cyclus? cyclus? 

Omm deze vraag te beantwoorden hebben we een systematische review en meta-analyse 

uitgevoerdd van gerandomiseerde klinische trials die hMG en rFSH vergeleken voor 

gecontroleerdee ovariële hyperstimulatie bij gedownreguleerde vrouwen die IVF of ICSI 

ondergingen.. We hebben bij dit review gebruik gemaakt van de zoekstrategie ontwikkeld 

voorr de Cochrane Menstrual Disorders and Subfertility Group en beschreven in de 

Cochranee database. Om relevante trials te identificeren hebben we gezocht in de Cochrane 

MenstrualMenstrual Disorders and Subfertility Group trials register, PubMed, MEDLINE en Web of 

Science.Science. Daarnaast werden van alle geïdentificeerde artikelen de referentielijsten 

nagetrokken. . 

Zess gerandomiseerde studies werden meegenomen met in totaal 1030 vrouwen. In elk 

vann de zes trials was de richting van het behandelingseffect in het voordeel van hMG. 

Samenvoegenn van de resultaten van de vijf trials die een lang GnRHa protocol hadden 

gebruiktt resulteerde in een hoger aantal klinische zwangerschappen in de hMG groep in 

vergelijkingg tot de rFSH-groep (RR: 1.22; 95% BI: 1.03 tot 1.44). Na uitsluiting van één 

pseudo-gerandomiseerdee trial, was de gepoolde RR voor klinische zwangerschap 1.19 (95% 

BI:: 1.00 tot 1.42) voor hMG versus rFSH. Er kon echter geen verschil in kans op een 

doorgaandee zwangerschap of levend geboren kind per vrouw worden aangetoond tussen 

hMGG en rFSH (RR: 1.20; 95% BI: 0.99 tot 1.45). Tevens waren er geen verschillen in 

gebruiktee gonadotrofine dosis, aantal verkregen oocyten, miskraam en meerling-

zwangerschap. . 

Samenvattendd resulteerde het gebruik van hMG in hogere klinische 

zwangerschapscijferss dan het gebruik van rFSH in IVF/ICSI cycli na down-regulatie volgens 

eenn lang protocol. 

Hoofdstukk 8 behandelt de zesde vraag: 

IsIs de isovormsamenstelling van FSHpreparaten van belang voor klinische werkzaamheid? 

Hett FSH molecuul is niet een eenduidige entiteit maar bestaat als een aantal verschillende 

isovormen.. In deze review wordt het FSH molecuul en zijn isovormen beschreven, evenals 

dee isovormsamenstelling van gonadotrofinepreparaten en de waargenomen verschillen in 

bioactiviteitt van die preparaten. 
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Bijj  mensen zijn een 20-tal isovormen van FSH geïdentificeerd. De meer zure isovormen 

bevattenn een hoog aantal siaalzuurresiduen wat een meer complex vertakkingspatroon van 

hett molecuul weerspiegelt. De minder zure isoformen hebben juist weinig siaalzuurresiduen 

watt leidt tot weining vertakkingen van de koolhydraten van de oligosacchariden. Door het 

verschill  in zuurgraad kunnen de isovormen op grond van hun lading gescheiden worden. 

Dee meeste studies suggereren dat de in vitro bioactiviteit van de meer zure isovormen 

lagerr is dan die van de minder zure isovormen. FSH isovormen met een isoelectrisch punt 

onderr de 4, oftewel de meest zure isovormen, zijn vooral aanwezig in preparaten die 

verkregenn zijn uit de urine van menopausale vrouwen. Daarbij zijn de sterkst opgezuiverde 

urinairee FSH preparaten het meest zuur. De isovormsamenstelling van rFSH is daarentegen 

juistt meer basisch. 

Kortom,, elk FSH preparaat wordt gekenmerkt door een specifieke isovormen-

samenstellingg die gerelateerd is aan heterogeniteit in de lading, complexiteit van de 

oligosaccharidenn en aan de in vitro bioactiviteit. We vroegen ons af of de FSH 

isovormensamenstellingg de klinische werkzaamheid van de preparaten zou kunnen 

beïnvloeden.. Daarom hebben we gezuiverde uFSH met een hoog gehalte aan zure isofomen 

(Metrodin-HP)) vergeleken met rFSH dat rijk is in de minder-zure isovormen (Gonal F) in 

eenn meta-analyse, met doorgaande zwangerschap als primaire uitkomstmaat. Na een 

literatuuronderzoekk in PubMed, MEDLINE en EMBASE (allen gezocht van 1985 tot 15 

maart,, 2004), konden vijf gerandomiseerde trials geïdentificeerd worden die specifiek 

Metrodin-HPP met Gonal F hebben vergeleken voor ovariële hyperstimulatie in IVF of ICSI 

cyclii  bij vrouwen die waren downgereguleerd met het standaard lange protocol. De 

resultatenn van deze vijf trials konden samengevoegd worden. 

Eenn verschil in doorgaande zwangerschap per vrouw kon niet worden aangetoond al was 

dee richting van het effect in het voordeel van rFSH (OR 1.27, 95% BI 0.98 tot 1.65). Wel 

werdenn in de rFSH-groep significant minder gonadotrofïnes gebruikt (WMD: -3.0 ampulen, 

95%% Cl -3.8 tot -2.3) en was de duur van de behandeling korter dan in de opgezuiverde 

uFSHH groep (WMD: -1.2 dagen, 95% BI -1.4 tot -0.9). Bovendien kwamen in de rFSH groep 

significantt meer follikels (>10 mm op de dag van hCG) tot ontwikkeling (WMD: 2.3 , 95% 

BII  1.6 tot 2.9) en werd een groter aantal oocyten verkregen (WMD: 2.3 , 95% BI 1.6 tot 2.9) 

inn vergelijking tot de opgezuiverde uFSH groep. 

Dee lagere gebruikte dosis gonadotrofine, de kortere duur van de behandeling en het 

groterr aantal follikel en oocyten in de rFSH-groep in vergelijking tot de opgezuiverde uFSH 

groepp wijzen op een hogere in vivo bioactiviteit van rFSH. Een daadwerkelijk verschil in 

effectiviteitt in termen van een doorgaande zwangerschap kon echter niet worden 

aangetoond. . 
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Conclusies s 
1.. De laparoscopische electrocoagulatiestrategie en ovulatie-inductie met rFSH zijn 

gelijkwaardigg wat betreft de kans op een doorgaande zwangerschap en de aan de 

behandelingg verbonden kosten binnen een tijdshorizon van 12 maanden. Echter, de 

electrocoagulatiee strategie leidt tot significant minder meerlingzwangerschappen en is 

daaromm de behandeling van eerste keuze. 

2.. Persisterende anovulatie na electrocoagulatie kan voorspeld worden en vrouwen met een 

hogee kans op persisterende anovulatie kunnen onderscheiden worden. Parameters die de 

kanss voorspellen dat een vrouw geen doorgaande zwangerschap bereikt na 

laparoscopischee electrocoagulatie gevolgd door CC zijn niet geïdentificeerd. Daarom kan 

eenn subgroep van vrouwen met een lage kans op een doorgaande zwangerschap na 

electrocoagulatiee gevolgd door CC niet onderscheiden worden. Omdat van 

laparoscopischee electrocoagulatie nu is vastgesteld dat het de voorkeursbehandeling is bij 

vrouwenn met CC-resistente PCOS betekent dit dat geen enkele vrouw a-priori dient te 

wordenn uitgesloten van deze behandeling. 

3.. Een doorgaande zwangerschap na ovulatie-inductie met rFSH kan voorspeld worden. 

Mett behulp van een model bestaande uit oligo/amenorrhea, duur van de infertiliteit en 

FAII  level kan onderscheid gemaakt worden tussen vrouwen met een lage kans en 

vrouwenn met een hoge kans op een doorgaande zwangerschap. 

4.. Er is geen bewijs voor de superioriteit van rFSH voor ovariële hyperstimulatie in 

vrouwenn met PCOS. 

5.. Ovariële hyperstimulatie met hMG leidt tot meer klinische zwangerschappen dan rFSH 

inn vrouwen die IVF of ICSI ondergaan na GnRHa downregulatie volgens een lang 

protocol,, hoewel de verschillen klein zijn. 

6.. Een verschil in doorgaande zwangerschap per vrouw tussen een FSH product met relatief 

veell  zure isovormen (Metrodin-HP) en een FSH product met een minder zure 

isovormsamenstellingg (Gonal-F) is niet aangetoond bij vrouwen die IVF of ICSI 

ondergaann na GnRHa downregulatie volgens een lang protocol. Echter, de lagere 

gebruiktee dosis gonadotrofine, de kortere duur van de behandeling en het groter aantal 

follikelss en oocyten in de rFSH-groep in vergelijking tot de HP-uFSH groep wijzen op 

eenn hogere in vivo bioactiviteit van rFSH. 
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Implicatiess voor toekomstig onderzoek 

CCC is nog steeds de voorkeursbehandeling bij vrouwen met PCOS en CC-resistentie is een 

relevantt beleidsprobleem. Daarom zou het nuttig zijn het onderzoek te richten op het 

voorkómenn van CC-resistentie. Gedurende de afgelopen jaren is het algemene praktijk 

gewordenn om metformine, meestal als co-medicatie, te gebruiken voor ovulatie-inductie in 

vrouwenn met PCOS. De insuline-sensitiser metformine lijk t de kans op succesvolle ovulatie-

inductiee met CC te vergroten.1 Het definitieve bewijs voor de werkzaamheid ontbreekt echter 

nogg steeds. Of standaard behandeling met CC daadwerkelijk effectiever wordt door 

gelijktijdigg toedienen van metformine en of deze toevoeging het ontstaan van CC resistentie 

kann voorkomen wordt momenteel onderzocht in verscheidene grote gerandomiseerde 

placeboo gecontroleerde trials. 

Voorspellendee modellen voor succes en falen na CC zijn aanwezig alhoewel hun 

validiteitt nog geëvalueerd moet worden. ' Het zou interessant zijn een voorspellend model 

tee maken voor falen na CC in combinatie met metformine, nadat de meerwaarde van 

metforminee is vastgesteld. 

Alss gevolg van de resultaten die zijn beschreven in dit proefschrift is laparoscopische 

electrocoagulatiee naar voren gebracht als voorkeursbehandeling bij vrouwen met CC-

resistentee PCOS. Het zou interessant zijn om na te gaan of metformine ook de werkzaamheid 

vann electrocoagulatie kan vergroten. Om electrocoagulatie met en zonder metfomine goed te 

vergelijkenn zou een bij voorkeur placebo-gecontroleerde trial met voldoende power 

uitgevoerdd moeten worden. 

Momenteell  wordt rFSH in de meeste westerse landen gebruikt bij IVF en IC SI bij 

downgereguleerdee normogonadotrope vrouwen. Dit proefschrift laat echter zien dat rFSH 

mogelijkk niet het meest effectieve gonadotrofine is voor deze indicatie. Hebben vrouwen dan 

tochh baat bij exogeen LH? Onderzoeken die hebben gekeken naar de toegevoegde waarde 

vann recombinant LH (rLH) in rFSH gestimuleerde cycli geven hier tot nu toe geen eenduidig 

antwoordd op. Mogelijkerwijze was leeftijd een confounder bij die onderzoeken. Er zijn 

aanwijzingenn dat additioneel rLH resulteert in hogere implantatiegraad bij vrouwen van 35 

jaarr of ouder terwijl jongere vrouwen minder of geen profijt hebben van rLH.4'5 Bovendien 

lijk tt toedienen van rLH bij vrouwen met een slechte respons op rFSH te resulteren in een 

beteree response. 
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Hoee kan de toevoeging van exogeen LH leiden tot een hogere implantatiegraad en 

zwangerschapscijferss bij deze subpopulaties van vrouwen? Een mogelijke verklaring is een 

intrinsiekk effect van LH op het endometrium. Echter, van exogeen LH is ook aangetoond dat 

hett effect heeft op de implantatiegraad in een oocyt donatieprogramma. Een meer 

aannemelijkee verklaring is een direct effect van LH op oocyten en embryocompetentie. Van 

LHH is bekend dat het een rol speelt bij de groei en maturatie van oocyten, en zo een relevante 

roll  zou kunnen spelen bij het optimaliseren van de fertilisatie en embryo competentie. 

Tevenss zijn er aanwijzingen dat LH, in de juiste hoeveelheid toegediend, leidt tot een hoger 

aantall  cleaving embryos met goede morfologie8 en een hoger aantal blastocysten . " 

Hett zou interesant zijn om te onderzoeken, of toevoeging van LH aan de standaard 

behandelingg met rFSH resulteert in meer competente embryos dan behandeling met rFSH 

alleenn voor ovariële hyperstimulatie in vrouwen jonger en ouder dan 35 jaar. 

Momenteell  wordt voor ovariële hyperstimulatie meestal één FSH-houdend preparaat 

gebruiktt gedurende de gehele periode van stimulatie. Hierdoor wordt een vrouw dus alleen 

blootgesteldd aan het FSH isovormenprofiel van dat specifieke FSH product. Daarentegen is 

hett FSH isovormenprofiel dat granulosacellen ervaren gedurende de folliculaire fase van een 

natuurlijkee cyclus veranderlijk. De isovormen zijn het zuurst in de vroege folliculaire fase 

wannerr de follikels gerecruteerd worden en minder zuur als de selectie van het dominante 

follikell  heeft plaatsgevonden en de ovulatie nadert. Door een meer zuur preparaat te geven 

gedurendee de vroege folliculaire fase, gevolgd door een minder zuur preparaat in de mid-

folliculauree fase zou de natuurlijke cyclus beter nagebootst kunnen worden. Of deze aanpak 

tott betere klinische resultaten kan leiden zou nader onderzocht moeten worden in een 

gerandomiseerdee trial. 
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