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Program
08.45 Velkommen v/Ritsa Storeng
09.00 Generelt om fertilitet/infertilitet og utredning av «paret» v/Jon Hausken
09.30 Hva er Assistert befruktning (ART)? v/Jon Hausken
10.00 Infertilitet hos kvinnen – diagnoser og behandling v/Arne Schwennicke
10.30 Pause
11.00 Infertilitet hos mannen – diagnoser og behandling v/Nan Birgitte Oldereid
11.30 Hormonstimulering ved assistert befruktning v/Arne Schwennicke
12.00 Lunsj
13.00 IVF laboratoriet – metoder v/Mette Haug Stensen
13.30 ART – i går, i dag, i morgen v/Shabana Sayed
14.00 Komplikasjoner/risiki ved infertilitetsbehandling v/Marte Myhre Reigstad
14.30 Pause
15.00 Bioteknologiloven og assistert befruktning – hvor går vi? v/Torolf Holst-Larsen
15.30 Infertilitet og assistert befruktning i løpet av det siste århundret v/Eira Bjørvik
16.00 Spørsmål / Slutt
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Program for Infertilitet – fra diagnose til behandling (33417)
Stavanger Universitetssykehus
Tirsdag 7. mai 2019
08:45
9:00‐9:30
9:30‐10:00
10:00‐10:30

Velkommen
Generelt om fertilitet/infertilitet og utredning av «paret»
Hva er Assistert befruktning (ART)?
Infertilitet hos kvinnen – diagnoser og behandling

Ritsa Storeng
Jon Hausken
Jon Hausken
Arne Schwennicke

10:30‐11:00 Pause
11:00‐11:30 Infertilitet hos mannen – diagnoser og behandling
11:30‐12:00 Hormonstimulering ved assistert befruktning

Nan Oldereid
Arne Schwennicke

12:00‐13:00 Lunsj
13:00‐13:30 IVF laboratoriet – metoder
13:30‐14:00 ART – i går, i dag, i morgen
14:00‐14:30 Komplikasjoner/risiki ved infertilitetsbehandling

Mette Haug Stensen
Shabana Sayed
Marte Myhre Reigstad

14:30‐15:00 Pause
15:00‐15:30 Bioteknologiloven og Assistert befruktning – hvor går vi?
15:30‐16:00 Infertilitet og assistert befruktning i det siste århundret
16:00‐16:15 Spørsmål / Slutt
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Finansiering

Faglig mandat
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Forskning

Ca. 13‐14 mill. Nok / år
Evalueres hver 5. år

Torolf Holst‐Larsen
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Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
•

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse arbeider med sykdommer som
primært rammer kvinner herunder reproduktiv helse og kjønnsforskjeller i
helse.

•

Tjenestens kjerneaktivitet er kunnskapsformidling, forskning og fagutvikling

•

Kompetansetjenesten i samarbeid med nasjonale / internasjonale fagnettverk
bidrar til:
– Forskning om årsaksforhold og behandling av sykdommer innen
reproduksjon og kjønnsforskjeller i helse.
– Etablering av et nasjonalt register som understøtter implementering av
kunnskapsbasert praksis i svangerskapsomsorgen.

•

Tjenesten formidler kunnskap gjennom kurs, hjemmesider, blogg & artikler i
forskning.no og vitenskapelige publikasjoner.

Kompetanseoppbygging
Informasjon og rådgivning

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Kvinneklinikken
Oslo universitetssykehus

Målet er å være en nasjonal aktør som
fremmer kunnskap om kvinners helse i
et livsløpsperspektiv til myndigheter,
helsepersonell og publikum

https://oslo‐universitetssykehus.no/fag‐og‐forskning/nasjonale‐og‐
regionale‐tjenester/nasjonal‐kompetansetjeneste‐for‐kvinnehelse
Kvinnehelsebloggen http://forskning.no/profil/kvinnehelsebloggen

Åpne utlysninger en gang i året (PhD & postdok)

Generelt om fertilitet/infertilitet og
utredning av paret

Infertilitet
• Forsøkt å oppnå graviditet siste 12 mndr
• Infertilitet er ikke det samme som sterilitet

Stavanger 7. mai 2019

• Hvert 6‐7 par vil oppleve infertile perioder

Jon Wegner Hausken

• Primær og sekundær infertilitet

Infertilitet

(født barn sammen)

Hvorfor skjer det ikke ?

• Hvis normale forhold; 30%
sjanse for å oppnå graviditet
per eggløsning
• Sjansen til å oppnå graviditet
faller raskt og er kun 5% etter
6 mndr

Alder er og blir viktigste faktor
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Generell utredning hos kvinnen
• Alder
• Biologisk alder / ovarial kapasitet
FSH
LH
Østradiol
AMH
AFC

Generell utredning hos kvinnen

Generell utredning hos kvinnen

• Generell fertilitets anamnese

• Ultralyd evt med Hydroscan og vurdering av tubene

• Menstruasjons syklus

• TSH, T4, anti TPO, Prolactin

• Ovulerer hun
• Dysmenorrhoe / dysparuni = er det noe som tyder på endometriose

• Koagulasjonsstatus, kromosom us
• ERA test

pET

(25% er prereceptive)

• Økte immun responser / implantasjon
• Tubar status

Generell utredning hos mannen

Sædanalyse

• Fertilitets anamnese

• Volum

2‐5 ml

• Sædanalyse

• Antall

>15‐20 mill per ml

• Motilitet

>50% hvorav ensrettet rask bev >25‐30%

• Morfologi

>50% (ved strict criteria >4‐10%)

• US av testiklene evt ultralyd
• Tidligere kirurgi ? Retentio testis ? Varicocele ?
• FSH, LH, Testosteron, kromosom us, Y delesjon AZF
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Generell utredning hos paret
Hva er Assistert befruktning (ART) ?
• Det viktigste med utredning av paret er å finne sannsynlige årsaker
• Hva en selv kan gjøre for å øke sjansen til å lykkes
Stavanger 7. mai 2019

• Hvilke behandlinger som foreligger og hva en kan forvente av resultat
Jon Wegner Hausken

Hva er Assistert befruktning (ART) ?

Fertilitets behandling
• Tett oppfølging gir raskere resultater

• Legge forholdene til rette for at graviditet og fødsel skal oppstå
• God informasjon om hvordan den biologiske prosessen arter seg
• Hvis paret ønsker, starte behandling
• Behandlingen som tilbys tar utgangspunkt i årsak

Hva kan man forvente av resultat ?

• Timet samleie;

ultralyd, LH tester evt HCG trigger

• Hvis ovulasjonsproblemer; hormonstimulering
Clomiphen Citrat (CC), Letrozol eller FSH inj
• Hvis noe redusert sædkvalitet; IUI med eller uten hormon stim

In Vitro Fertilization = IVF

• Ovulasjonsproblemer og hormonstimulering
3‐4 av 10 vil kunne lykkes innen 6‐12 stim sykler
Obs hormon stim øker frekvens av flerlinger

Assistert befruktning = IVF

UK; ca 10% suksess rate per forsøk
Men er høyere på rett indikasjon og ikke som ledd i en
generell prosedyre for infertile par !

• Hele den biologiske prosessen åpnes og optimaliseres
• Flere egg, sikrere fertilisering, utvelgelse av det mest kompetente embryo
og bedre ivaretagelse av tidlig implantasjon
• Frys av overtallige kompetente embryo

25% sjanse såfremt der ikke er tilleggs faktorer hos kvinnen

• Mye bedre resultater

• IUI

• IUI donor

Hvis 35 år eller yngre 50% sjanse på første forsøk
(25‐30% per forsøk)
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Infertilitet

Behandlings protokoller
• Lang protokoll;

nedregulering med GnRH agonist 2‐3 uker før FSH start
Dgl FSH inj i 10‐12 dgr, HCG for å starte ovulasjon og
36 timer senere OPU (aspirasjon av egg)

• Kort protokoll;

FSH start når mensen starter
GnRH antagonist fra stimuleringsdag 5‐6 (Fol < 12‐13 mm)
Samme OPU prosedyre
Synkronisere med p‐pille eller Progynova

Utvelgelse av det beste embryo
• Time lapse monitorering
• Mer stabilt miljø
mindre stress for embryo

Ved redusert sædkvalitet
• ICSI
• PESA/TESA/TESE
• Micro TESE

• Soft wear for bildegjenkjenning (Eeva)
• Hormon stimulering, aromatase inhibitor, antioxidanter, antibiotika
• Evt totalfrys for bedre implantasjon
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Komplikasjoner
• OHSS (1‐2%)
Obs slanke unge PCOS
Behandling er KP med agonist trigger og totalfrys, ingen luteal støtte
• Infeksjoner (<1%)
• Blødninger (meget sjelden)
• Torsjon (sjelden)
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Definisjon
•

WHO: Infertility is “a disease of the reproductive
system defined by the failure to achieve a clinical
pregnancy after 12 months or more of regular
unprotected sexual intercourse".

•

Utredning anbefales etter 6 mnd ubeskyttet samleie
for kvinner over 35 (uptodate)

•

Individuell vurdering: uregelmessig syklus, kjent
risikofaktor for infertilitet som endometriose,
tidligere PID, etc.

Infertilitet hos kvinnen - diagnose
og behandling

Alder og ovarialreserver

Copyrights apply

Folkehelseinstitutt

SSB
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Faktorer som påvirker fertilitet
hos kvinnen

•

Follikelmodning og ovulasjon

•

Befruktning og transport til uterinkaviteten

•

Implantasjon

Follikulogenese
Parakrin

Endokrin

Endocrine Reviews, Volume 21, Issue 2, 1 April 2000, Pages 200–214, https://doi.org/10.1210/edrv.21.2.0394
The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

Hypothalamus-hypofysegonader

Menstruasjonssyklus

Anamnese

Hormonprøver

•

Syklusanamnese?

•

Ovulasjonstest?

•

Syklusendring hos «eldre» kvinner?

•

Uregelmessig syklus, oligo-/amenore: hirsutisme,
acne, vekt, familieanamnese

•

reg syklus, pos LH test og samsvar med
sykluslengde => ingen hormonell utredning

•

uregelmessig syklus/sekundær amenore => TSH,
PRL, AMH, sd 2-4: FSH, LH, Ø2
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Faktorer som påvirker fertilitet
hos kvinnen

Behandling anovulasjon
•

Hypo-/hyperthyreose og hyperprolaktinemi:
Behandling av årsak
•

Follikelmodning og ovulasjon

•

Hypothalamisk/hypofysær årsak: FSH/HMG
stimulering

•

Befruktning og transport til uterinkaviteten

•

PCOS: Letrozol, evt. + Metformin

•

Implantasjon

•

Ovarialsvikt: IVF/eggdonasjon

Husk:

Tubar faktor
•

PID: chlamydiainfeksjon, tuboovarialabscess,
perforert appendicitt

•

Endometriose

•

Abdominal kirurgi

Uterin årsak
•

Uterine anomalier

•

Synechier (Asherman`s syndrome)

•

Adenomyose

•

Myomer, polypper

Diagnostikk

•

Ultralyd, 3D ultralyd

•

HyCoSY, hysteroskopi og laparoskopi på indikasjon
og dersom terapeutisk konsekvens

HyCoSy
•

Enkel undersøkelse, ingen narkose, lite smerter

•

Sensitivitet/spesifisitet?

•

Obs indikasjon! Mannlig faktor, endometriose,
sactosalpinx, alder.
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Myomer

Kirurgi
•

Submukøse myomer

•

Sactosalpinx

•

Intrauterine synechier

•

Septumreseksjon

•

Polypper (?)

•

Endometriose (?)

Endometriose

Uterine anomalier
•

There was no evidence that medical treatment
improved clinical pregnancy rates.

•

Laparoscopic surgery improved live birth and
pregnancy rates compared to diagnostic
laparoscopy alone.

Cochrane review 2014

Endometriose

Uforklarlig infertilitet

•

Individualisering!

•

Alder

•

Forekomst ca. 20-25%

•

TTP

•

Ingen funn, ingen problem?

•

Endometrioma

•

Varighet, alder

•

Smerter
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Infertilitet – fra diagnose til behandling
07. Mai 2019 Stavanger

Læringsmål
• Kunnskap om prevalens av mannlig infertilitet
• Årsaker, utredning og behandling ved mannlig årsak til
infertilitet
• Tolkning av sædprøveresultater
• Få et bedre grunnlag for å kunne diskutere mannlige
reproduksjonsproblemer med infertile par
• Kort om betydning av noen livsstilfaktorer på mannlig
reproduksjon

Mannlig
subfertilitet
- infertilitet
Nan B. Oldereid
Klinikksjef dr.med.
LIVIO IVF-Klinikken Oslo
nan.oldereid@livio.no

«Homunculus»
Hartsoeker, 1694
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Mannlig subfertilitet

LIVIO IVF-klinikken Oslo

Mannlig subfertilitet

• Mannlig årsak til barnløshet
• Angår omtrentlig 9-16% av alle menn

• Tilstander som kan behandles: ca.10%

Barratt et al., HRU, 2017

• Sterilitet som ikke kan behandles: ca.15%

• Et symptom med mange årsaker – ingen diagnose
• Medfødte/ervervede etiologiske faktorer

• Subfertilitet som ikke kan behandles: ca.75%

• Oftest uforklarlig – 50-80%?

Ref.: Baker 2000, Baillière’s Clin Endocrin Metab

Baker et al., 1986, Krausz 2011, WHO 2000

Assistert befruktning

• Hyppigste årsak ved infertilitet

→ metoden som velges avhenger av sædkvaliteten

Hull et al., 1985
LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Hvorfor undersøke
mannen?

4

LIVIO IVF-klinikken Oslo

Infertilitetsutredning inkluderer begge!

Oftest ingen effektiv behandling av ham

• Begge til samtale/utredning

MEN:
• Identifisere menn som kan tilbys effektiv behandling

”Fellesprosjekt”
Infertilitet er et parproblem

• Medisinsk
• (Operativ)

 Kvinnens alder/inf.-varighet

• Oppdage sykdom eks. testiscancer, hypogonadisme
Kvinnen gjennomgått diverse utredninger
og behandling inkludert:
•røntgen
•operativt inngrep i narkose/sykml.
•hormon behandling........

• Identifisere menn med genetisk årsak til infertilitet
• Genetisk veiledning
• Oppfølging

• Planlegge egnet fertilitets‐behandling
for paret
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LIVIO IVF-klinikken Oslo

Mannen produserer ingen spermier!
6
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Hormonell regulering av testikkelfunksjon
og spermatogenese

Spermatogenese

(og aromatiseres til
østradiol)
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LIVIO IVF-klinikken Oslo

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Årsaker til mannlig infertilitet
•

Pre-testikulære årsaker

•

Testikulære årsaker

• Spermieanalyser

Hormonalle årsaker

Eneste test som trenges ved infertilitetsutredning hos
alle menn ved infertilitet

Produksjons svikt
Testikulær dysfunksjon

•

• Tidlig i utredning!

Post-testikulære årsaker

• Referanseverdier varierer mellom laboratorier

Transport problem

• Forskjellige teknikker benyttes
• Basert på forskjellige «normal-materiale»
• Fertile menn – annen populasjon
• Reelle regionale forskjeller?

• WHO-guidelines 2010

9

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Ejakulatet

WHO 2010 (5.versjon)
• Sæd volum (ml)
• Total spermie antall (mill./ejakulat)
• Spermie konsentrasjon (mill./ml)
• Total motilitet
• Progressiv motilitet
• Vitalitet (levende spermier)
• Spermie morfologi (normalt utseende)

1.5
39
15
40%
32%
58%
4%

Sekret fra
1 Bulbouretrale kjertler
2 Bitestikkel /spermier
3 Prostata
4 Vesicula seminalis

Spermiene utgjør

<10%
1-5%
30%
60%

Tegning: K. Purvis

1%

Var alt med i prøveglasset?
11

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Spermieanalyser – kvalitet?

En sædcelles
funksjonelle liv

• Beskrivende

Forstyrrelseinfertilitet

• Ingen «funksjonell»
undersøkelse
av spermiene
Hva er en ”normal” spermieanalyse?
Referanseverdier?
Oppnåelse av vellykket
graviditet

Sæd-analyser

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Hva er nødvendig spermiekonsentrasjon
for å oppnå graviditet?
Percent becoming pregnant
in a menstrual cycle

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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•Høy sensitivitet (90%)
•Diagnostiserer 9 av 10 med sann nedsatt spermiekvalitet

•Lav spesifisitet
•Ofte falsk positiv unormal test
•Flere tester øker spesifisiteten

•Sammenheng med abstinenstid
•Konsentrasjon og volum
•Vitalitet og motilitet
•Betydning for fertilitet??

ml

m
Bonde, JPE et al. 1998. Lancet 352:1172-1177.

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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LIVIO IVF-klinikken Oslo

Klinisk betydning av sædanalyser

Spermieparametre hos ”fertile” &
”subfertile”:

Bortsett fra ved manglende spermier (azoospermi):
Sier lite om forplantningsevnen til den enkelte mann
Ved normal prøve: ikke gjenta (husk variasjon)
Ingen av parametrene alene eller kombinert skiller
mellom infertile/fertile

• Sammenheng: infertilitet/fertilitet og spermieanalyser
• Flere infertile menn med ”subfertile” parametre

Interaksjon med partner!

• MEN:
Betydelig overlapp av middelverdier mellom
infertile/fertile:

MEN:

Sier noe om mannens sædkvalitet kan være årsak til
parets befruktningsproblem
Forstyrrelse i mannlig genitalorganer  videre utredning

• Spermie konsentrasjon + motilitet + morfologi

Viktig for å angi hvilken behandling er best egnet for
pasienten/paret
Guzick et al, 2001, NEJM
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LIVIO IVF-klinikken Oslo
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LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Barratt et al, 2017

Hvordan utrede ved
mannlig infertilitet?

Anamnese
• Kirurgi urinveier/abdominalt? Som barn?
• Medikamenter?
• Testosteron – krem, plaster……
• Kosttilskudd kjøpt på nett……

• Tidligere sykdommer

• Viral orkitt, retentio testis/kryptorkisme/jojo-testis
• Epididymitt

?

• Ereksjonsproblem/Ejakulasjons problem?
• Ved coitus
• Coitusfrekvens

• Livsstilsfaktorer
• Familieanamnese (brødre, far)
19

LIVIO IVF-klinikken Oslo

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Anamnese (2)

Klinisk undersøkelse – av hvem?

• Medikamentbruk

• Testikkel volum

• Salazopyrin (vanligvis reversibel)
• Cytostatika
• Andre?

• >15ml: normal
• <15ml: indikerer
produksjonsproblem
• Rundt 4cm lengste diameter

• Finasteride (5α-reductase, TDHT)
• Ibuprofen? (Reduserer testosteron-nivået via forandringer i testikkelen)

Orchiometer

• Epididymis
• Ductus deferens

• Strålebehandling
• Hypospadi/varicocele
• Hårvekst/skjeggvekst

• Feber (reversibel)
21

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Ultralyd testis – når?

Azoospermi

• Hvorfor?

= fravær av spermier i ejakulatet etter
undersøkelse av sentrifugert sæd ved minimum
to undersøkelser
(Willott 1982)

• Vevsforandringer
• (Tumor)
• Mikroforkalkninger
• Cyster

• Omtrent 1% av alle menn
• Omtrent 5% av menn i infertile par (Irvine, 1998)

• Microlithiasis  cancerrisiko (6-26%)
• Små testikler
• Retinerte testikler
• Infertilitet

• Omtrent 10-15% menn med ”mannlig årsak”
til infertilitet

• Non-obstruktiv azoospermi
• Obstruktiv azoospermi

23
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Hormonell utredning – ved «få» spermier?

Aftenposten
lørdag 20.mai 2017

FSH LH

?

/N/ testosteron

• Testikkelstørrelsen varierer
• Ofte azoospermi
• reversibel
• Spermie produksjon vanligvis tilbake
etter 6-12 måneder eller lenger

?

• Obs – testosteron fra fastlegen
()FSH ()LH
()testosteron
Testikkel-størrelsen ofte
mindre

FSH LH testosteron
Testikkel-størrelse varierer
Ofte små testikler
26

Genetiske årsaker

Genetisk årsak - testikkelproblem
– hvem bør utredes?

Klinefelter
47XXY

Mikrodelesjon av
Y- kromosom

Translokasjoner

CF mutasjoner

Krausz 2011
LIVIO IVF-klinikken Oslo
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LIVIO IVF-klinikken Oslo

Biopsi – diagnostisk og terapeutisk

Andre testikulære årsaker
•Kryptorkisme/retinerte testikler (uni-/bilateralt)
•Vanlig medfødt misdannelse hos gutter, 2-5%
•Multifaktorielle årsaker
•Risiko for malignitet, 2-6%

•Testikkelkreft

•Kryptorkisme risikofaktor, 5-10%

TESA – testikulær spermieaspirasjon

(TESE – testikulær spermieekstraksjon)

•Postinflammatorisk orkitt

•eks. kusma etter puberteten

•Testistorsjon
•Skade – sjelden
PESA – perkutan epididymal spermie-aspirasjon
29

Mikro-TESE

30
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Få spermier & ingen forklaring

Varicocele
• Effekt av behandling? Kontroversielt!

• Hormonell behandling – evt for hvem?

• Meta-analyser – ulike svar:
• Ingen bedring vedr spontan graviditet, forbedrer sædparametre
• Ikke konklusivt
• Opr før ART: Økt “live birth rate”

• Guidelines Dansk Fertilitetsselskab 2014:
«Det kan ikke anbefales, at behandle mænd med
idiopatisk infertilitet med gonadotropiner,
cabergolin, bromocriptin eller anti-østrogener, da der
ikke er dokumenteret positiv effekt på fertiliteten»

(Baazeem 2011)
(Kroese 2013)
(Kirby 2016)

• Hvem kan/skal behandles? (ASRM anbefaling 2014)
• Ved lavt antall spermier + klinisk varicocele+ ingen andre
infertilitetsårsaker?
 Unge med klinisk varicocele og redusert testikkelvolum?

http://www.fertilitetsselskab.dk/images/2014_dok/guideline/andrologi%20guideline%20dfs%20endelig%202014.pdf

• Overbehandling? Eller bør flere opereres?

• Mulig effekt hos enkelte menn
• overvektige med høyt østrogennivå?
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LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Post-testikulære årsaker
- transport problem
• Manglende utvikling av
sædleder (CF-pasienter)
• Hypospadi
• Uretrastrikturer
• Kirurgi
• Infeksjon (tbc, epididymitt)
• Dysfunksjonell aspermi

Kryopreservering
•
•
•
•

Før cytostatika
Før stråleterapi
Før omfattende gastrokirurgi og urologisk kirurgi?
Før sterilisering?

• Påvist lavt antall spermier ved utredning?
• Totalantall spermier ≤100.000
• Risiko for azoospermi senere: 50%
• Fryse spermier?

•Spinal skade
•Perifer nevropati

• Hvis spermieanalyser >1 million spermier:

•Erektil dysfunksjon – spørre!

• Risiko for azoospermi 0,6%

•Retrograd ejakulasjon

(Montagut et al, Human Reprod, 2015)

•alfa blokkere, antipsykotika,
antidepressiva
33

Betydning av livsstilsfaktorer?

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Betydning av overvekt
hos mannen?
Overvekt reduserer fertilitet
•Tid til graviditet øker

•10kg økning i vekt hos mannen
 omtrent 10% reduksjon i fertilitet

(Sallmén, Epidemiology, 2006)

Sammenheng mann-kvinne:
Begge er overvektige
økt sannsynlighet for infertilitet
(Ramlau-Hansen, Human Reprod 2007)

Nedsatt antall spermier ved BMI35
35

36

(Chavarro F&S 2010)
(Andersen et al., 2015)

6

Overvekt og mannlig reproduksjon?
Mulige virkninger:
• Endokrinologisk
• Temperatur
• Genetisk
• Seksuelle årsaker

37

Meta-analyser:
• Kommer til forskjellig
konklusjon
• Semondade et al.,
2013
• MacDonald et al.,
2010

38

Betydning av tobakk?
Sædceller - antall, bevegelig, utseende
- svak negativ effekt
MEN:
Tobakksprodukter kan indusere skader
på arvestoffet i spermiene
(Zenzes et al., Mol Hum Reprod 1999)

39

40

Mors livstil i svangerskapet → Testikkelfunksjon?
Antar at en del utviklingsforstyrrelser oppstår i tidlig svangerskap

LIVIO IVF-klinikken Oslo

Konklusjon - mannlig infertilitet
• Et symptom med mange årsaker

• Hos de fleste: ”idiopatisk” foreløpig…..

• Sædanalyse begrenset verdi
• Forsiktig med å konkludere...

• Medisinsk behandling kun aktuelt for menn med
hormonsvikt
• Assistert befruktning like god behandling ved
mannlig årsak som ved annen infertilitet
Sharpe, R. M et al. BMJ 2004;328:447-451

Eksempel mødre som røyker i svangerskapet
41

LIVIO IVF-klinikken Oslo

42

LIVIO IVF-klinikken Oslo

7

”Low sperm count is not a diagnosis,
it’s a physical sign”
”The whole man, and not just
his sperm, are preferred under
the diagnostic spotlight”
(ESHRE 2012)

43

LIVIO IVF-klinikken Oslo

8

Indikasjoner
Hormonstimulering ved assistert
befruktning

•

Anovulasjon: Monofollikulær vekst (og
ovulasjonsinduksjon)

•

IVF: multifollikulær vekst, time tidspunkt for
ovulasjon, lutealstøtte nødvendig

Hypothalamus-hypofysegonader

PCOS
•

Legro RS et al. N Engl J Med 2014;371:119-129.

Rotterdam kriterier:
•

Oligo-/anovulasjon

•

Hyperandrogenisme

•

PCO (ultralyd)

•

Letrozol (+Metformin), lavdose FSH

•

husk blodprøver (HIV+HEP) før oppstart lavdose

Legro RS et al. N Engl J Med 2014;371:119-129.

1

Protokoller
ovulasjonsinduksjon
•

Letrozol: 2,5-5mg fra sd 4-9, ultralydkontroll sd 1113

•

FSH 50-75 fra sd 2-3, ultralydkontroll sd 10/11,
trinnvis økning ved manglende follikelvekst

•

WHO I: HMG i stedet for FSH

•

Behandlingsmål: 1-2 ledende follikler, obs.
flerlingsrisiko! Konvertering IVF som alternativ

Stimulering IVF
•

Multifollikulær vekst

•

Kontrollere prematur LH stigning

•

Minimere risiko for OHSS

•

Sikre lutealfase

Assosiasjon mellom egg og LBR
(Sunkara et al 2011)

> 400 000 IVF sykler i HFEA
registeret
15 egg synes å være det
optimale tallet for å maksimere
LBR og samtidig unngå økt
risiko for OHSS

Sunkara et al 2011

Stimulering IVF
•

Multifollikulær vekst

•

Kontrollere prematur LH stigning

•

Minimere risiko for OHSS

•

Sikre lutealfase

GnRH agonist
•

Etablert klinisk tidlig på 80-tallet

•

Ingen alternativ behandling for å stoppe prematur
LH stigning

•

Gode resultater

•

Enkelt å planlegge i forhold til drift

2

Men…
•

lang behandlingstid (nedregulering + lengre
stimuleringstid)

•

høyere forbruk av gonadotropiner

•

bivirkninger

•

risiko for OHSS

GnRH antagonist
•

mindre risiko for OHSS

•

mindre forbruk av gonadotropiner

•

mindre bivirkninger

•

kortere stimuleringstid

Men…

Antagonist
•

•

færre egg

•

tidlig luteinisering/progesteronstigning?

•

like effektiv?

Marco Gaudoin, ESHRE Istanbul 2012

Sammenligning med agonist:
•

4 prospektiv randomiserte studier i 2000 og 2001

•

Første metaanalyse i 2001: Cochrane, Al-Inany
og Aboulghar: signifikant lavere OPR (ca. 5%)!

•

Update 2006 og 2011: Jo flere studier inkludertes,
desto mindre ble forskjell, ved siste metaanalyse
ikke lenger forskjell vedrørende LBR

Marco Gaudoin, ESHRE Istanbul 2012

3

3 wave cycle

2 wave cycle

Baerwald A et al, Human Reproduction update 2012

Baerwald A et al, Human Reproduction update 2012

COS
•

Multifollikulær vekst

•

Kontrollere prematur LH stigning

•

Minimere risiko for OHSS

•

Sikre lutealfase

2018

Agonist

Antagonist

Komplikasjoner Klinikk
Hausken

Trigger
•

•

HCG: urinderivert eller rekombinant
•

både ved agonist og antagonist sykler

Komplikasjoner (% per startet syklus)

2014

2015

2016

2017

2018

•

Dose: 5000-10000 IE, ingen signifikant forskjell i antall MII oocytter

Infeksjon med innleggelse

0,3

0,5

0

0

0,08

•

250 microgram rekombinant equivalent

Blødning med innleggelse

0

0,13

0

0

0

Torkvering med kirurgi

0

0

0,1

0,09

0,17

0

0,09

0

0,32

0,17
1

GnRH agonist som trigger ved antagonist sykler (f eks Gonapeptyl 2 ampuller sc.)
•

signifikant reduksjon av OHSS

Trombose/emboli
Extrauteringraviditet med kirurgi

•

lavere LBR og OPR (Cochrane review 2014)

•

lutealfase?

OHSS

•

Dual trigger: GnRH agonist + HCG: flere MII oocytter?

OHSS med innleggelse og intervensjon
Sum komplikasjoner (%)

0
*

0
*

*

2,4

2

1,2

1,3

1

1,6

0,3

0,32

0

3,7

4,23

1,6

2,12

1,42

*: ikke rapportert

4

Dual trigger
•

Lin et al., fertil steril 2013: 378 pasienter, prosp rand, normal
responders, signifikant økt IR, OCP og LBR.

•

Griffin et al, fertil steril 2014: > 25% umodne oocytter ved tidligere
behandling. Sammenligning dual trigger vs HCG: økt prosentual antall
MII oocyter, men ingen klinisk signifikant forskjell mht IR og OPR.

•

Lin et al., Reprod Biol Endocrinol 2019: 427 pasienter med DOR,
signifikant bedre CPR, LBR og FR.

•

Zhou et al., Int J Gynaecol Obstet 2018: 325 pasienter
(normoresponders), ingen forskjell i LBR, men signifikant bedre FR,
EUR og TQER

COS
•

Multifollikulær vekst

•

Kontrollere prematur LH stigning

•

Minimere risiko for OHSS

•

Sikre lutealfase

Lutealfase
•

•

Progesteron
•

Applikasjon: vaginal/po/im

•

Dosering: 90mg - 800mg daglig

Cochrane review 2011
•

Progesteron bedre enn placebo

•

HCG eller E2 + progesteron gir totalt sett ingen
tilleggsgevinst. Obs økt risiko for OHSS ved HCG!

•

Prog + GnRH agonist viser en signifikant bedre
LBR,OPR og CPR. Ingen forskjell vedr. abortfrekvens
og flerlingsgraviditeter. Obs antall studier/pasienter!

•

Ingen signifikante forskjell vedrørende administrasjon

HCG, E2, GnRH?

5

Assistert befruktning i
laboratoriet

Naturlig oocytt – og embryoutvikling

Mette Haug Stensen
PhD
Senior klinisk embryolog
Laboratoriesjef

@
Clift og Schuh, 2013

Hva skjer i laboratoriet ved en
behandling?
• Dag 0: sædanalyse,
sædpreparering, egguttak (ovum
pick up = OPU), inseminering
(IVF/ICSI)

Mette Haug Stensen

DAG 0: Egguthenting/OPU (ovum pick up)
• Uthenting av follikkelvæske med
oocytter
• Oocytter med granulosa
cumulusceller rundt (fysisk
beskyttelse, vekstfaktorer,
hormoner, næringsstoffer,
aminosyrer)
• Modne oocytter for å fertiliseres

• Dag 1: bedømmelse av
befruktning
• Dag 2 – 5: vurdering av
embryokvalitet og utvelgelse av
embryo til tilbakesetting av livmor
(embryotransfer)
• Dag 2 – 5: Embryotransfer (ET)
• Dag 0 – 6: Kryopreservering (frys)
av egg (oocytter), befruktede egg
(zygoter), embryo, blastocyster
Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

DAG 0: SÆDANALYSE

DAG 0: SÆDPREPARERING – IVF/ICSI
• Avgjør befruktningsmåte:
IVF/ICSI
• Preparerer sædprøver
med bevegelige spermier
(swim up/gradient)
• IVF: 50 000 – 100 000
preparerte spermier til
hvert egg i
fertiliseringsmedium
ICSI?

• Analyserer konsentrasjon og motilitet
• Evt andre faktorer av betydning
Mette Haug Stensen

Cumulus
celler

Ca 100 μm

Bioteknologirådet

IVF?

Oocytt

Mette Haug Stensen

Dag 0: Intracytoplasmatisk
spermieinjeksjon (ICSI)

Dag 0: OOCYTTKVALITET
• Oocytt unormalt stor
størrelse
• 1.pollegeme
• Cytoplasma
• Zona pellucida
• Perivitellin-rommet
• Avvikende data – ikke
enighet om god/dårlig
kvalitet og
embryoutvikling

PV
1.PB
ZP

GV

CYTOPLASMA
OOLEMMA

Unor
mal

(Rienzi et al., 2010)

MI
MII
GV = germinal vesikkel

• Inne i cytoplasma
viktigst

Rienzi et al, 2010

MII = metafase II
ZP = Zona Pellucida

MI = metafase I

• Denudering (fjerning av granulosa
cumulusceller)
• Vurdering av modenhet

Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

DAG 1:FERTILISERING (BEFRUKTNING)

DAG 0: ICSI - PROSEDYRE

IVF:
• Flere proteiner i zona pellucida
involvert
• Endringer i intracellulært Ca2+ i
oocytten – fullfører meiose II
• Frigjøring av kortikale granuler
rett under zona pellucida
• Indusert av Ca 2+
• Hindrer polyspermi ved
endringer i zona pellucida (blir
hard)
• Spermiekjernen går inn i
oocytten og utvikles til mannlig
pronucleus (forkjerne)

• Modne egg (MII)
gjennomgått reduksjonsdeling
(meiose)

• Injiseres med èn
spermie

Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

DAG 1: FERTILISERING
•

•

DAG 1: UNORMAL FERTILISERING

Kontrollerer for fertilisering 16 – 19 timer
etter inseminering/mikroinjeksjon
Gjennomsnittlig 60 -70% av oocyttene
ZP

ZP
1PB

2PB

2PB

1P
N

2PN
ZP

ZP

Ikke fertilisert
0 pronuclei = PN, 1PB

3PN

2PB

Fertilisert = zygote
2PN, 2PB

1PN, 2PB

Mette Haug Stensen

3 PN, 2PB

Mette Haug Stensen

DAG 1/DAG 2: EMBRYOUTVIKLING

DAG 3/DAG 4: EMBRYOUTVIKLING

• Early cleavage 25 – 27 timer (ICSI) og 27 – 29 timer (IVF)
etter inseminering/mikroinjeksjon: 2 celler (blastomerer)
– økt graviditets – og implantasjonsrate, lavere
kromosomfeil (Sakkas, et al., 1998; Lundin et al., 2001)

• Dag 3: 64 – 72 timer etter inseminering: 4 – 10 celler;
8 celler foretrekkes - early morula? (Racowsky et al., 2011)

• Dag 4: morula: ≈ 16 celler. Kompaksjon: tight
junctions og desmosomer holder cellene
tett sammen

• Dag 2: 44 – 48 timer etter inseminering: 2 – 6 celler; 4
celler foretrekkes – høyere implantasjonsrate

Morula

(Ziebe et al., 1997)

ZP
1

ZP

2

8

2
7

5
4

3

2

11

6

3

4

1

ZP

1

4
12
13

10

1
7 9 6

8

3

5
2

ZP

Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

Dag 5 - 6: EMBRYOUTVIKLING
• Dag 5 - 6: Blastocyst; fra 32- 100
celler, inner cell mass (foster),
trophectoderm (placenta) og
blastocoel (væskefylt rom), tynn
zona pellucida

ICM

•
•
•
•

TE

BL

• Hatching (klekking):
trophectodermcellene
kommer ut av Zona Pellucida

ZP
ICM = inner cell mass
TE = trophectoderm
BL = blastocoel

EMBRYOMORFOLOGI – delingshastighet
Dag 1: early cleavage(?)
Dag 2: 4 celler
Dag 3: 8 celler
Synkronisert deling –
(2,4,8,16….)
• Dag 4: morula
• Dag 5:
blastocyst/ekspandert
blastocyst
• Dag 6 blastocyst/ekspandert
blastocyst - FRYS

25 %
20 %
15 %
10 %

Implantasjonsrate

5%
0%
2 celler 3 celler 4 celler

>4
celler

Ziebe et al, 1997

Racowsky et al., 2011
Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

EMBRYOMORFOLOGI - fragmentering

EMBRYOMORFOLOGI – blastomerstørrelse
• Cellestørrelsen synker med
økende blastomerer og
fragmentering

• Korrelerer med kromosomfeil

(Plachot et al., 1987; Pellestor et al., 1994;
Munnè og Cohen, 1998)

• Korrelerer negativt med
graviditets- og
implantasjonsrater

(Hnida et al., 2004; Hardarson et al.,
2001)

(Ziebe et al., 1997)

• Kan inneholde kromosomer
(Chavez, et al., 2012)

• Svært ofte sett i humane embryo
• Kan endres gjennom
embryoutviklingen
• Stort fragment eller blastomer?

Mette Haug Stensen

Racowsky et al., 2011

• Ujevne blastomerer →
oftere multinukleære
blastomerer, lavere
implantasjonsrate og
levende fødte barn
(Hardarson et al, 2001; Hnida et al.,
2004)
Hnida et al., 2004

Mette Haug Stensen

EMBRYOMORFOLOGI – antall kjerner
• Bi-, multi- og mikro-nukleære
• Blastomerer med èn synlig
kjerne ↑ graviditets- og
implantasjonsrate

BLASTOCYSTMORFOLOGI
• Størrelse (ekspandert)
(blastocoel)

(Palmstierna et al., 1998; Fauque et al.,
2013)

• Multinukleære blastomerer →
↑ kromosomfeil,
↓embryoutvikling,
graviditets-, implantasjons –
og fødselsrate

(Hardarson et al., 2001; Magli et al.,
2001; Van Royen et al., 2003; Egashira et
al., 2015)

• Inner cell mass (ICM): antall
celler og kompaksjon
• Trophectoderm (TE): struktur og
antall celler, Zona Pellucida: tynn
• Tidligere embryoutvikling også
viktig; hurtig deling – oftere
kromosomfeil

BL

TE

ICM

(Kroener et al., 2015)
ICM

• Kan gi friske barn ved
tilbakesetting – korrigeres?
(Yilmaz et al., 2014)

Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

SELEKSJON AV EMBRYO

Time-lapse
• Integrert mikroskop i en inkubator
• Observerer dynamiske prosesser
• Morfokinetikk = morfologi + timelapse
• Unormale delinger (1→3, 2→5),
reverserte delinger
(Rubio et al., 2012)

• Ikke nok bevis for å velge time-lapse
inkubator over “vanlig inkubator”

• Velger embryo(et) med størst
sannsynlighet for graviditet
• Viktigste parameter:
1. Embryo: antall celler,
etterfulgt av
fragmenteringsgrad og
størrelse på blastomerer
2. Blastocyst:
ekspanderingsgrad, inner cell
mass, trophektoderm

(Armstrong et al., 2015: Cochrane)

• Øker sannsynligheten for å
sette tilbake et normalt
embryo

• Kunstig intelligens?

Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

DAG 2-5: EMBRYOTRANSFER
• Embryoet/blastocysten
legges i skål med medium
• Suges opp i et kateter vha
sprøyte
• Sprøytes inn i livmoren ultralydguidet
• Kateteret sjekkes etterpå!
• Graviditetstest + ultralyd

Mette Haug Stensen

Ziebe et al., 2003

FRYS/TIN
• Fryseprosessen: frysemedium inn
som hindrer isdannelse, lagres i
strå i flytende nitrogen (- 196°C)
eller nitrogendamp
• Embryo/blastocyster kan lagres i
opptil 5 år (jfr Bioteknologiloven)
• Tineprosessen: frysemedium ut,
væske fra mediumet inn i cellene
• Minst 50% av et embryos
blastomerer (celler) må overleve
• Times til livmorslimhinnen
• Naturlig eller substituert syklus

Mette Haug Stensen

DAG -1/DAG 0 : TESA/PESA

Resultater ART

• Ingen spermier i ejakulatet
(azoospermi/retrograd/
sterilisert)
• TESA = testikulær sperm
aspirasjon
• PESA = percutanøs epidymal
sperm aspirasjon
• Moser/kutter opp tråder av vev
med spermier
• Bevegelige eller
ikke-bevegelige spermier
• ICSI

Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

Påvirker kvinnens alder oocytt- og
embryokvaliteten?
• Oppdages
aldersrelaterte
endringer på
oocytt - og
embryokvalitet
ved morfologiske
evalueringer?
• Retrospektiv
studie
• 4587 par
> 43 000 oocytter
> 25 000 embryo
> 7900 ET
Stensen et al., 2010

Alder og oocytt-kvantitet/-kvalitet

Pasientdata
Alder

≤ 25 år

26 - 30 år

31 - 35 år

36 - 40 år

≥ 41 år

P

Antall
pasienter

78
(1.7%)

911
(19.9%)

2168
(47.3%)

1349
(29.4%)

81
(1.8%)

-

24.3
(SD 4.5)
24
(30.8%)
6
Endometriose (7.7%)

23.9
(SD 4.3)
232
(25.5%)
102
(11.2%)

23.6
(SD 3.8)
459
(21.2%)
274
(12.7%)

24.0
(SD 4.3)
219
(16.3%)
150
(11.1%)

23.6
(SD 4.3)
14
(17.3%)
5
(6.2%)

0.061

Anovulasjon

4
(5.1%)

53
(5.8%)

104
(4.8%)

35
(2.6%)

2
(2.5%)

< 0.001

Tubarfaktor

14
(17.9%)

141
(15.5%)

402
(18.6%)

297
(22.0%)

16
(19.8%)

< 0.001

Uforklarlig

8
(10.3%)

87
(9.6%)

270
(12.5%)

233
(17.3%)

20
(24.7%)

< 0.001

Andre

1
(1.3%)

12
(1.3%)

24
(1.1%)

31
(2.3%)

5
(6.2%)

< 0.05

Kombinert

21
(26.9%)

283
(31.1%)

632
(29.2%)

382
(28.4%)

19
(23.5%)

0.16

BMI (kg/m²)

Mannlig
faktor

< 0.001
0.73

Stensen et al., 2010
Mette Haug Stensen

Alder og embryokvalitet

IVF

Alder og behandlingsresultater

Stensen et al., 2010
Stensen et al., 2010

Mette Haug Stensen

ICSI

Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

Alder og time-lapse

Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

Historie om ART

ART‐fortid‐nåtid‐fremtid
Infertilitet –fra diagnose til behandling
7.Mai 2019
Stavanger
Shabana Sayed
Senior Embryolog &IVF lab ansvarlig
Klinikk Hausken

ART‐milepæler

ART‐Fortid

•In vitro fertilisering av human oocytt: Edwards RG et al. Nature; 1969: 221: 632
•Transfer av human zygote; De Kretzer D et al. Lancet 1973; 302: 728.
•Første ‘’test tube baby’’ eller ‘’prøverørsbarn’’(1978)‐ Louise Brown
Steptoe PC & Edwards RG, Lancet 1978; 2:366.

Nobel pris i medisin tildelt Sir Robert
Edward(2010)

•Første fødsel etter frysing/tining av embryo(1983)
•Første norske prøverørsbarn (1984)
•Surrogati barn (1985)
•Første barn etter ICSI (1992)
•Første donor barn (donorsædcelle og donoregg)(1995)
•Første norske ICSI barn(1996)
•Første fødsel etter frysing/tining av egg(1997)
•Første barn født etter ovarialvev frysing(2004)

1

IVF hovedprinsipper

Ovulasjon – fertilisering ‐ implantasjon

Hormonstimulering

Egguthenting

Kontrollert ovarial
hyperstimulering med
hormoner (COH)

&
Sædprøve‐
preparering

Ultralyd monitorering
Av follikkelutviklingen &
ovulasjonsinduksjon

IVF eller ICSI
Embryo dyrking
Embryo transfer
Evnt.
Frysing av overtallige
embryo

Klinikk Hausken & Oslo universitetssykehus

7

Van Voorhis BJ. N Engl J Med 2007;356:379‐386

Klinikk Hausken & Oslo universitetssykehus

30%
50%
50%

70%
86%

ESHRE Campus symposium Greece, 2012 (Maria Jose
Santos, IVI,Valencia)

Frysing og lagring av overtallige embryo

High tech IVF units
•
•

Nedkjøling (0,3oC/min) eller ’slow freezing’’
Vitrifisering eller ’’rapid freezing’’

•

Lagring i flytende nitrogen (‐ 196oC)
5 år (Bioteknologiloven)

•

Tining og dyrkning in vitro

•

Frozen Embryotransfer
(FER)
Første fødsel etter frysing/tining av embryo(1983)

•

Klinikk Hausken & Oslo universitetssykehus

2

•
•
•
•
•

Nedfrysing kan brukes til sperm, zygote, cleavage stage embryoer,
blastocyst samt testikkel og eggstokk vev.
Det gir muligheten til å bruke overtallige embryoene i fremtidige IVF eller
ICSI sykluser
Dersom behandlingen må avbrytes etter egguttak(for eksempel
OHSS(ovarian hyperstimulering syndrome)
å donere ubrukte embryo for behandling av andre kvinner eller til
forskning.(ikke tillat i Norge)
medisinsk behandling, for eksempel for kreft, som kan påvirke
fruktbarheten, (embryo frysing er for tiden den mest effektive måten for
kvinner å bevare sin fruktbarhet).

• Før en vasektomi
• har en lav sperm count eller produserer sperm som er
forverret i kvalitet over tid
• har problemer med å produsere en prøve ved
fertilitetsbehandling
• sperm kommer til å bli brukt til donasjon, i hvilket tilfelle
frysing gjør at sædcellene å være i karantene i seks
måneder.
• har en medisinsk tilstand som kan føre til infertilitet for
eksempel, Klinefelter syndrom
• medisinsk behandling som kan påvirke fruktbarheten, for
eksempel, noen former for kreftbehandling.

Klinikk Hausken & Oslo universitetssykehus

Klinikk Hausken & Oslo universitetssykehus

Fertilitetsbevarende behandling

Kryopreservasjon av embryoer- en viktig markør til
suksess
•
•
•
•

Stor fleksibilitet i infertilitetsbehandlinger
Muliggjør utsetting av embryo overføring
Reduksjon I forekomst av flerling graviditeter
Bidrar til total suksess av en enkel stimuleringssyklus ved
å øke den kumulativ graviditetsraten.
• Utvikling og standardisering av avansert vitrifisering

Nedfrysing av eggstokkvev
Kreft hos fertile kvinner
Kreft hos barn
Benign sykdommer: thalassemi,
aplastic anemi, benign eggstokksvultser
• Første barn født I 2003: Baby Tamara
• Gode sjanser for friskmelding etter
avsluttet kreftsbehandling
• Lovlig i norge siden 2004

•
•
•
•

Klinikk Hausken & Oslo universitetssykehus

2004
Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus
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Third‐ party reproduction
•
•
•
•

De nye familiene

Spermdonasjon ‐tillat
Eggdonasjon‐ ikke tillat
Embryodonasjon‐ ikke tillat
Surrogati‐ ikke tillat

Surrogati

Preimplantasjon genetisk testing‐ PGT

• Første surrogat barn født I 1985‐ Baby Cotton
• ´traditional surrogati´og ´gestational surrogati´.
• Antall barn født av surrogati mellom 1993‐2013 i USA: >18,000.

https://ormgenomics.com/2018/09/20/pgt‐what‐does‐it‐all‐mean/
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(Transplantation 2018;102: 569–577)

• ´medfødt uterin agenesis(Mayer‐Rokitansky‐Küster‐Hauser
syndrome eller en kirurgisk fraværs livmor

M. Brännström et al.,The Lancet 385, 9968, 607‐616,2015
M. Brännström et al.,Fertility &Sterility 106,2016,261

´´Three person babies´´

Strict maternal inheritance of mitochondrial
DNA

• Sykdommer forårsaket av feil I mitokondrie gener: Leigh´s
syndrome, Kearns‐Sayre Syndrome...
• Påvirker organer som bruker mye energi: hjerne, hjerte, lever,
muskler..
• Klinisk studie godkjent i UK av HFEA(Human Fertilisation and
Embryology Authority): 2015
• Behandling i New Castle, London og Oxford
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Mitokondriell overføring
• Zain Rajani‐første barn født ved
hjelp av morens egg stamceller I
2015.
• Overføring av mitokondrie fra
morens umodne egg til morens
modne egg for å revitalisere
kvaliteten til egg.

Gene redigering

Gene redigering: CRISPR & Cas9

CRISPR & Cas9
• Clustered Regularly
Interspaced Short
Palindromic Repeats: først
observert I bakterie
• Endre DNA ved å benytte et
enzym (Cas9) som kutter
DNA på et spesifik sted
• Kan brukes til å fjerne eller
sette inn DNA

• Første gang muligheten til å endre gener, også I kjønneller, befruktede egg og embryoer.
• Duchennes muskeldystrofi gene redigert I mus embryo: friske mus unger født
• Huntington, Hemophili A terapi, beta‐thalassemi..
• Første gene redigerte tvillinger født i Kina (He Jiankui; 2018 nov)
•

redigert inn resistens mot HIV‐viruset( mangler CCR5‐gene).

• Sykdomsforebygging eller genetisk forbedring?

https://www.cnet.com/news/crispr‐gene‐editing‐explained‐what‐
is‐it‐and‐how‐does‐it‐work‐genetic‐engineering/
Klinikk Hausken & Oslo universitetssykehus
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Liu et al. Cell 2018: 172: 1‐7

Healthy offspring from freeze‐dried mouse
spermatozoa held on the International Space
Station for 9 months
Sayaka Wakayama et al. PNAS, 22.05.2017

Mouse pups were all healthy,
despite increased radiation levels
in space.
Scientists say success of freeze‐
dried mouse sperm stored on
international station could be
significant for human
reproduction when ‘space age’
arrives

Klinikk Hausken & Oslo universitetssykehus

https://news.nationalgeographic.com/2018/
01/monkey‐clones‐dolly‐sheep‐china‐
medicine‐science/

In vitro gametogenese (IVG)

In vitro gametogenesis
•
•
•
•

Kunstige egg og sæd celler
Laget av hudceller I laboratoriet
same sex couples; multiplex parenting; solo IVG
Ny infertilitets behandling eller science fiction?

•

https://www.sciencemag.org/news/2016/10/mouse‐egg‐cells‐made‐
entirely‐lab‐give‐rise‐healthy‐offspring

Breakthrough as human eggs developed
in the lab for first time
The Guardian
February 9 2018

Developing eggs from earliest stages to maturity could open
the door to new approach to fertility preservation
https://www.theguardian.com/science/2018/feb/09/breakthrough‐as‐human‐eggs‐developed‐in‐the‐lab‐for‐first‐
time?
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https://www.bbc.com/news/health‐43960363

https://www.ivf.com.au/success‐rates/leading‐technology/artificial‐
intelligence‐in‐ivf

Artificial intelligence: a need?
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Komplikasjoner…

Komplikasjoner ved
assistert befruktning

Avviksmelding
Sjeldent / forventet
Konsekvens for pasienten

Infertilitet ‐ fra diagnose til behandling
7. Mai 2019
Stavanger
Marte Myhre Reigtad
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Kvinneklinikken, Oslo Universitetssykeshus

Komplikasjoner ved assistert
befruktning (ART)

Tidlige komplikasjoner

Tidlige komplikasjoner Sene komplikasjoner

1.
2.
3.
4.
5.

Tidlig vs sen OHSS

OHSS Klassifisering

Tidlig OHSS
• Innen 9 dager etter hCG for ovulasjonsinduksjon og
skyldes kraftig stimulering
• Mildt forløp, går raskt tilbake
• Sen OHSS
• Skyldes endogen hCG‐sekresjon fra tidlig
svangerskap
• Alvorlig og protrahert forløp
• Klassifisering av alvorlighetsgrad

Mild OHSS
• Utspilt abdomen, milde magesmerter
• Ovarier < 8 cm i diameter
Moderat OHSS
• Ascites, moderate magesmerter, kvalme/oppkast
• Ovarier 8 – 12 cm i diameter
Alvorlig OHSS
• Klinisk ascites, oliguri, hemokonsentrasjon (Hct > 45),
hypoproteinemi
• Ovarier vanligvis > 12 cm
Kritisk OHSS
• Spent ascites eller betydelig hydrothorax, oliguri/anuri
• Hct > 55, Hvite > 25000
• Tromboembolisme/ARDS/DIC/Blødning fra ovarier

Ovarial hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
Blødninger / infeksjoner ved oocyte pick‐up (OPU)
Tromboser
Torsjon av ovarier
Svangerskap etter assistert befruktning
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Diagnostikk ‐ OHSS

Diagnostikk av OHSS

• Risikopasienter

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Generell status, BT/puls/temp/RF
Vektøkning
Måle bukomfang
Vurdere grad av ødemer
Lab prøver: Hb, EVF, hvite, trombocytter,
leverfunksjonsprøver, kreatinin, albumin, elektrolytter
• Vaginal ultralyd, størrelse av ovarier
• UL abdomen ‐ ascites
• Rtg Thorax/DVT utredning

Tidligere OHSS
PCOS pasienter
Høy AMH
Langvarig og høy dose stimulering

• Symptomer
•
•
•
•
•

Økt bukomfang
Ødemer
Dyspone
Trombose (større risiko dersom graviditet)
Nedsatt urinproduksjon

Diagnostikk av OHSS

Behandling OHSS

Hb

OHSS
OHSS
16
16

Hct

55

Leukocytter
INR
Na

130

137 ‐ 145

K

3,6 ‐ 5,0

mmol/L

Østradiol

3,5
50

>0,10 (syklusavhengig)

nmol/L

Albumin

30

36 ‐ 48

g/L

Labverdi

Referanse

Enhet

11,7 ‐ 15,3

g/100 mL

15

3,5 ‐ 10,0

X 10^09 /L

1,5

0,40 ‐ 0,50

1. Symptomatisk behandling
2. Tromboseprofylakse
3. Forebygging!

mmol/L

Behandling OHSS

Behandling OHSS
• Innleggelse

• Poliklinisk behandling
• 85%?
• Kontroll hver 2. – 3. dag avhengig av symptomer

• Behandling
• Smertebehandling (IKKE NSAIDS)
• Væskeinntak styres etter tørste (gjerne elektrolyttholdige
væsker, eks. Farris)
• Være i lett aktivitet
• Klinisk us: vekt, bukomfang (i navlehøyde), ultralyd
• Blodprøver: Hb, Hct, kreatinin, Na, K, ASAT, ALAT

• Klinisk ascites
• Alvorlig hemokonsentrasjon (>45?)
• Organpåvirkning

• Behandling
•
•
•
•
•
•
•
•

Smertebehandling (Ikke NSAIDS)
Kvalme (Metoclopramid eller meclozin)
Monitorerer væskebalanse (2‐3l/døgn)
Daglige blodprøverNa, K, Hb, Hct, koagulasjonsstatus,
trombocytter, hvite, ASAT, ALAT, kreatinin, albumin,
totalprotein.
Tappe ascites/dren
Evt drenasje av pleuravæske / Ekko‐cor ved dyspnoe
Korreksjon av elektrolytter og evt kolloider
Tromboseprofylakse (LMH) < uke 13. (Obs senere i svangerskap)
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Forebygge OHSS
• Identifisere risikopasienter, individualisert
hormonstimulering, hyppige controller (ved
tidligere OHSS)
• Metformin til PCOS pasienter ut 1. trimester
• Viktigste behandling: total‐frys av alle embryo

2. Komplikasjoner etter Oocyte Pick‐up
(OPU)
• Blødninger etter punskjon
Av 386 punksjoner, 2009‐2011 (Seyhan et al 2014 Fert Ster)
6 smerter (som gjorde at de tok kontakt igjen)
6 blødninger fra vaginaltoppen eller eggstokken
2 punksjoner av endometriomer
1 mistanke om infeksjon (feber 2 dager etter
punksjon)
• 1 utviklet ascees, drenert etter 2 mnd.

•
•
•
•
•

• Under 1 % komplikasjonsrate
(Siristatidis J Obst Gyn 2013, Aragona Fert Ster 2011)

Komplikasjoner etter OPU

3. Tromboser

Blødninger etter OPU

• Økt trombosetendens – trolig pga økte
østrogennivåer, og OHSS (hemokonsentrasjon)
• Oftest ved IVF forsøk som medfører graviditet
• Atypisk lokalisasjon (halskar, mesenteriale kar)
• Sjelden (insidens 0.015‐0.04%) men, høy
mortalitet.
• Lav terskel for CT/MR ved mistanke.

Legges inn til observasjon: kontroll ultralyd/Hb
Ekspektant behandling, sjelden aktuelt med laparoskopi

Infeksjon etter OPU
Endometriompunksjon
IBD pasienter
Bekkenadheranser (f eks etter PID)
‐Antibiotikaprofyakse

4. Torsjon av ovarier

5. Svangerskapskomplikasjoner

• Sjelden men alvorlig
• Symptomer

• Flerlinger
• Nedadgående i senere år
• Risiko for barna:

• Kraftige, takvise krampaktige smerter
• +/‐ kvalme og oppkast

• Diagnostikk
• Klinisk
• Redusert/opphørt sirkulasjon av eggstokk ved doppler
• Diagnostisk laparoskopi

• Behandling:
• Laparoskopisk detorkvering/evt feste til bukveggen
• Nekrotisk ovar: ooforektomi

• Prematuritet
• SGA (small for gestational age)
• Misdannelser

• Risiko for mor:
• Gestasjonell diabetes
• Preeklampsi
• Komplikasjoner under forløsning

• Elective single embryo transfer (eSET))
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5. Svangerskapskomplikasjoner

Hvordan går det senere i livet?

• Oppfølging av IVF gravide
• I Norge følges vanlige svangerskapskontroller
• Henvises spesialisthelsetjenesten etter behov
• Nyere data tyder på økt risiko for

1.
2.
3.
4.

•
•
•
•
•

Kreft
Somatisk sykdom blant IVF‐barn
Kognitive funksjoner
Psykososiale aspekter ‐ infertile par

Prematur fødsel
Føtal vekstretardasjon
Post partum blødning
Placenta‐komplikasjoner
Eldre gravide?

1. Kreft etter assistert befruktning

Tidlige studier

• Hormoner spiller en rolle ved utvikling av visse
typer kreft.

• Whittemore i 1982

• “Incessant ovulation” og eggstokkreft

“The risk associated with the use of fertility drugs was higher
among the nulligravid (OR = 27.0, 95 % CI 2.3‐315.6) than among the
gravid (OR = 1.4, 95 % CI 0.52‐3.6). “

• Assistert befruktning gjøres i sårbare perioder av
fosterets utvikling.
• Behandlede grupper er nå større og eldre: mulig å
studere kreft

Senere studier

Kreftrisiko etter assistert befruktning
Norge 1984 ‐ 2014

Brystkreft
(Paper 1)

Gynekologisk
og andre
kreft

Bryst,
Gynekologisk
Andre kreft

(Paper 2)

(Paper 3)

Barnekreft
(Paper 4)
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Kreft hos kvinner etter IVF

Barnekreft og IVF

• Generelt: IVF er trygt, og få signifikante økninger

• Internasjonalt: Få store studier, enkelte antyder økt
kreftrisiko

• Økt risiko for eggstokk‐ and bryst kreft, spesielt ved
bruk av klomifensitrat
• Høyere risiko blant nulliparae for eggstokk‐ og
endometrie kreft
• Mindre konklusivt når det gjelder andre kreftformer:
• Endometrie
• Thyroidea
• CNS tumores

2. Somatisk sykdom blant IVF‐barn

• I Norge:
• Ingen økning i barnekreft totalt
• Økt risiko for leukemi blant barn unnfanget etter
ART, muligens også Hodgkin lymphoma.
• Fortsatt få barnekreft i IVF gruppen, som fortsatt er
ung.

Andel barn med sykehusinneggelser‐
frozen vs fresh embryo transfer

• Misdannelser:
• Stabilt noe økt forekomst blant IVF barna, til tross for
andre parametre som faller (Henningsen, 2016, Abstract ESHRE)

• Bruk av helsevesenet/sykehusinnleggelser var lik
blant IVF barn som ikke IVF‐barn (Pelkonen)

S. Pelkonen et al. Hum. Reprod. 2015;30:2411-2418

3. Kognitive funksjoner

4. Psykososiale aspekter ‐ infertile par

• Har vært antydet økt, kjent assosiasjon til
prematuritet.
• Små forskjeller i akademiske ferdigheter (Pinborg 2017)
• En dansk studie fant samme forekomst av mental
retardasjon, utviklingsforstyrrelser og
adferdsforstyrrelser etter ART(Bay et al, BMJ 2013)

• Langvarig stressor – lav grad av kontroll
• Høyere stress hos kvinnen enn mannen
• Affiserer parforhold, og forhold til familie/venner
• Alvorlig depressive symptomer hos par som søker
infertilitetsbehandling (Volgsten, 2008)
• 11‐15% av kvinner
• 5 % av menn
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4. Psykososiale aspekter ‐ infertile par

Det vi ennå vet lite om…

• En studie viste forverring ved mislykket behandling
• Stress påvirker behandlingsresultat ‐ dårlig evidens
• Norge har ingen fast psykologisk tjeneste tilknyttet
IVF klinikkene

• …fordi vi snakker om sjeldne tilstander, eller fordi
populasjonen er ung ennå

Noen eksempler

• Barnekreft
• Voksenhelse, og fertilitet hos IVF – barn når de blir
voksne

Case 1
(Azem Fert Ster 2000)
• 42 år gml, P0, 7 oocytter ved OPU
• 10 timer etter OPU, magesmerter, kvalme, oppkast, tenesmer.
• Puls 96 s/min, blek og irritabel. Uttalt palpasjonsømhet og 3‐4 cm
væskebrem i fossa douglasi.
• Hb 9,3 g/dL, Trc 130, Normale koagulasjonsparametre

Case 2
(Grynberg Fert Ster 2011)

Case 2
(Grynberg Fert Ster 2011)

• 26 år gml kvinne, PCOS 4 år infertilitet
• Stimulert med GnRH agonist, hCG, og 36 timer senere OPU:
23 oocytter aspirtert, 20 inseminerte
• 24 t senere, til akutt mottak med bekkensmerter og uvelhet
• US: blek, BT 136/75, puls 80, RF 18, temp 37,1.
• Abdomen: bløt, defense i hypogastriet, lett slippøm.
• GU ruggeøm, og palpasjonsøm, mest til høyre
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Case 2

Case 3

(Grynberg Fert Ster 2011)

(Wais J Obst Gyn Can 2018)

• Så forverring av magesmerter, spesielt høyre side
• Urin stix: 4 + blod

• 36 år gml kvinne, G4, P1
• Tidligere sykdom med hab abort, hypothyreose,
PCOS og vaginal plastikk
• OPU ved privat klinikk – lå til obs etter 27
uthendede oocytter
• Plusetlige magesmerter, vansker med toalettbesøk

Case 3

Case 3

(Wais J Obst Gyn Can 2018)

(Wais J Obst Gyn Can 2018)

Oppsummering

Kliniske implikasjoner

Tidlige komplikasjoner
1. Ovarial hyperstimuleringssyndrom
2. Blødninger / infeksjoner ved
oocyte pick‐up (OPU)
1. Tromboser
2. Torsjon av ovarier
3. Svangerskap etter IVF

• Som behandlere
• Være oppmerksomme på sjeldne
komplikasjoner akutt
• Gi pasientene fornuftige råd

Sene komplikasjoner
1.
2.
3.
4.

Kreft
Somatisk sykdom blant IVF‐barn
Kognitive funksjoner
Psykososiale aspekter ‐ infertile par

• Som «scientists»
• Fortsette å følge kvinner og barn
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Bioteknologiloven og
assistert befruktning-hvor
går vi?
Stavanger universitetssykehus.
Tirsdag 7. mai 2019
Torolf Holst-Larsen
Spesialist gyn/obs, Klinikk Hausken.
Medlem bioteknologirådet 2014-2019

Læringsmål
•

Hva er bioteknologi?

•

Litt om bioteknologiloven og evalueringen av
denne.

•

Bioteknologilovens regulering av assistert
befruktning.

•

Hvor går vi?

Moderne bioteknologi
reguleres av

Hva er bioteknologi:
• Bioteknologi betegner tradisjonelt all bruk av
levende organismer – planteceller, dyreceller og
mikroorganismer – til å lage produkter som er
nyttige og nødvendige for oss.
• Selv om ordet bioteknologi er nytt, har
menneskene i tusenvis av år bakt brød, brygget
øl og ystet ost, alt ved hjelp av forskjellige
mikroorganismer. Denne type bruk av
bioteknologi er det ingen som stiller spørsmål
ved.

Første bioteknologilov: 1994
(Lov om medisinsk bruk av bioteknologi)
• Norge ett av de første landene i verden som
fikk lovregulering av medisinsk bruk av
bioteknologi.
• Etter det har flere land fått lovregulering
på området, ofte med den norske loven
som utgangspunkt.

•

Genteknologiloven: dekker mikroorganismer,
planter og dyr

•

Bioteknologiloven: dekker medisinsk bruk av
bioteknologi på mennesker.

Assistert befruktning
• Gjennomgått stor faglig utvikling siste 30 årene og antall barn født
etter assistert befruktning utgjør nå nærmere 4 % av alle barn som
fødes i Norge hvert år.
• Verdens første prøverørsbarn ble født i 1978
– Stor sensasjon. Reaksjonen var sterke og delte..
• Etter det er det født over 4 millioner barn
• I Norge kom det første barn i 1984.
• I Norge fødes over 2000 barn årlig etter assistert befruktning.
• Vi kan regne med at det i Norge finnes minst ett IVF barn i hver
skoleklasse.

Utvikling i Norge
• Antall klinikker øker.
• Antall par som ønsker behandling øker.
– Aldersrelatert, overvekt, diabetes, stress og
røyk.

• Antall flerfødsler avtar.
• Antall barn øker
• Antall fryseforsøk øker.

Fortsettelse

Er det en menneskerett å få barn?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvem skal få tilbud?
Psykososial vurdering?
Hvordan ivareta hensynet til et barn som ikke er født?
Familiebyggingsperspektivet – Hva er en god familie?
Er det større grunn til å vurdere hva som er god familier når barnet blir til ved
assistert befruktning enn når barnet blir til ved spontan unnfangelse?
Sæddonasjon. Åpen eller anonym? Hva er best?
Assistert befruktning til lesbiske par siden 2009.
Hvorfor ikke til enslige kvinner?
Kan sædgivers samtykke være gyldig?
Får barnet hvite hvordan det er blitt til?
Hva med eggdonasjon? Alder kvinne (både mottaker og donor)? Kjent eller
anonym? Egg sharing? Hvem er mor? Likestilling? Forskjell på egg- og
sæddonasjon?

• Hva med surrogati?
– Kommersiell?
• India, enkelte stater i USA. Avtalen
tvangsgjennomføres hvis surrogatmor trekker seg.
– Ikke kommersiell?
• Belgia, Danmark, Nederland, Spania og
Storbritannia. I disse landene kan surrogatmor
trekke seg og beholde barnet.
– Hva med eggdonasjon og surrogati? Hvem er mor?
– Er surrogati menneskehandel?

Evaluering av bioteknologiloven
• 2004: Stortinget ba regjeringen om å evaluere
bioteknologiloven og dens virkeområde.
• 2009: Helsedirektoratet fikk en rekke oppdrag:
– Befolkningsundersøkelse for å kartlegge befolkningens
holdninger til etiske spørsmål vedrørende
bioteknologi. Resultat publisert på www.helsedir.no
– Kartlegge fagmiljøenes synspunkter/erfaringer med
bioteknologiloven.
– Kartlegge erfaringer med administering og praktisering
av loven, påpeke mangler, uklarheter og
tolkningsproblemer.

•

Bioteknologirådet har gjennomgått loven i perioden
2014-2016.

•

Stortingsmelding 39 (2017-2017) ble lagt frem 16. juni
2017.

•

Helse- og omsorgskomiteen la frem sin innstilling 273 S
(2017-2018) 8 mai 2018

•

Saken ble diskutert i Stortinget 15. mai 2018

Resultat av Stortingets
behandling:
Flertall for:
Eggdonasjon
Embryodonasjon
Mitokondriedonasjon
Behandling av enslige
«Social freezing»

I tillegg:
Ved sæddonasjon: maksimalt antall barn pr
familie, ikke pr. donor. (nå 8 barn i inntil 6
familier)
Redusere alder når barnet skal få
kjennskap til donors identitet fra 18 til 15 år.
Krav om forenklet politiattest før assistert
befruktning.
Tillatt med genredigering av embryo og
kjønnsceller i forskning.

Hva forventet vi:

•

Helse og
omsorgsdepartementet skulle
lage en ny lovproposisjon som
Stortinget skulle vedta.

•

Vi forventet at partiene skulle
stemme det samme som de
gjorde i første runde.

17 januar 2019
Granavoldenerklæringen.
H, FrP, V og Krf

Viktigste endringer:

•

Sveinung Stensland, H

•

Den største endringen er at de vil fjerne den nedre aldersgrensen for IVF?

•

Åshild Bruun Gundersen, Frp

•

Carl Eirik Grimstad, V

Kvinner som er rammet av alvorlig sykdom som kan skade eggene får ta
eggene ut og fryse de ned. Lagringstiden som nå er 5 år? skal utvides..

•

Geir Jørgen Bekkevold, KrF

•

•

Inseminering skal ikke regnes inn i det statlige tilbudet om tre forsøk med
assistert befruktning. Har det vært praktisert?

•

Varsler store endringer i
bioteknologiloven.

•

Øvre aldersgrense for assistert befruktning på 45 år.

•

De mener den 15 år gamle loven
er overmoden for endring og at
det er unge kvinner som har mest
å hente i den nye loven som de
håper å ha på plass i 2020.. (sitat
VG

•

For at ikke fagmiljøene skal konkurrere om hvem som er mest liberale med å
gi behandling til denne aldersgruppen…

•

Sette ned aldersgrensen for å oppgi donors identitet fra 18 til 15 år.

•

Foreldrene får en plikt til å fortelle barnet at det er unnfanget med donorsæd.

Stortingsflertall i mai 2018, men
ikke etter ny regjeringsplatttform:
•

Enslige får likevel ikke rett til assistert befruktning

•

Eggdonasjon, embryodonasjon og mitokondriedonasjon
blir ikke gjennomført på grunn av KrF ikke er enig med
stortingsflertallet. Krf har fremforhandlet en vetorett i
spørsmål om bioteknologi. Alle de fire partiene må være
enige.

•

Genmodifisering på overtallige befruktede egg og
kjønnsceller for forsking blir ikke tillatt pga Krf ikke enig.

•

«Social freezing» ikke tillatt pga H og Krf vil ikke.

Granavoldenekrkæringen
sier ikke noe om:
•

Fosterdiagnostikk - NIPT
•

Flertall for NIPT uten først å
benytte KUB for alle gravide som
tilfredsstiller kriteriene for
fosterdiagnostikk. Krf har i flere
nyhetsartikler sagt at det er viktig
for dem å hindre en utvidelse i
bruk av NIPT.

•

Genterapi og genredigering til
medisinske formål. Flertall for å
fjerne alvorlighetskriteriet og
vurdere genterapi etter samme
kriterier som annen behandling.

•

Prediktive gentester og genetiske
selvtester er ikke nevnt.

Konsekvenser av vetorett i
spørsmål om bioteknologi.
•

Alle de fire regjeringspartiene må være
enige hvis det skal gjøres andre endringer i
bioteknologiloven enn de som er spesifisert
i Granavoldenerklæringen.

•

Det vil ikke bli innført kontroversielle
liberaliseringer av bioteknologiloven. Dette
pga av et lite mindretall kan blokkere for
endringer selv om det er politisk flertall.

•

Sannsynligvis vil dette medføre at den
politiske diskusjonen om disse tema er
lukket i resten av denne stortingsperioden?

•

Bioteknologirådet har nå avgitt to store
uttalelser knyttet til evaluering av
bioteknologiloven (2012 og 2017) Skal det
nye rådet evaluere loven for tredje gang?

Nytt bioteknologiråd
2019-2023
Bioteknologirådets sammensetning
Leder:
Professor Ole Frithjof Norheim, Bergen
Nestleder:
Førsteamanuensis Kristin Sollum Steinsbekk, Trondheim
Øvrige medlemmer:
• Professor Trine Hvoslef-Eide, Ås
• Direktør Anne Ingeborg Myhr, Tromsø
• Forsker Arne Holst-Jensen, Oslo
• Avdelingsleder og overlege Hans Ivar Hanevik, Porsgrunn
• Professor og overlege Benedicte Paus, Oslo
• Seniorrådgiver Geir Sverre Braut, Bryne
• Professor Raino S. E. Malnes, Oslo
• Spesialrådgiver Bente Sandvig, Bærum
• Lege og forsker Morten Magelssen, Oslo
• Politisk rådgiver Synne Lerhol, Oslo
• Administrerende direktør Kristin Børresen, Stange
• Forsker, lege og forfatter Ishaq Bushra, Oslo
• Professor (em.) Inge Lorange Backer, Oslo
Varamedlemmer:
• Førsteamanuensis Marianne Klungland Bahus, Kristiansand
• Forsker og genetisk veileder Cathrine Bjorvatn, Bergen
• Førsteamanuensis Jakob Elster, Oslo
• Professor Trygve Brautaset, Trondheim
•

Lege og forsker Ishita Barua, Oslo
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“Barn lar oss se en av tilværelsens aller største verdier”.
I: Otto Lous Mohr, Forplantningslære, 1933

(lydfil)

Karl Evang, Helsedirektør 1938-1972

“Et middel anvendt med hell. – en spiseskje hvetekim hver dag”
I: Ernst Schjøtt-Rivers, Sterilitet hos kvinner, Liv og Sundhet, 1936

Evangs utvidede helsebegrep: barn som en “sunn og naturlig forventning til livet”.
Populært tidsskrift for seksuell opplysning, 1932-34 (1947)

“Det å kunne forplante slekten skulle være det normale for menn og kvinner, men ufrivillig

barnløshet er alminneligere enn de fleste er oppmerksom på. Det er ikke minst de siste årtiers
seksualhygieniske arbeid som har kastet lys over dette spørsmål som for mange er årsak til så
store vansker og så stor ulykke i deres liv. Sunne mennesker vil gjerne ha barn. [….] Likeså
klart er det at ufrivillig barnløshet er en betydningsfull samfunnssak og at den i høy grad
fortjener oppmerksomhet. [...] Det er merkelig at legene har vidd dette problem så liten
oppmerksomhet. Befolkningen har på sin side vært full av overtro, angst og skyldfølelse. Alle
slags spekulasjoner og grublerier har vært resultatet, uten at de har tenkt på å søke sakkyndig
hjelp. Til tross for den økende opplysning kommer tilfellene fremdeles ikke ofte nok til legenes
kunnskap. En av årsakene til dette er at ufruktbarheten ikke sjelden, med eller uten grunn, føres
tilbake til forhold ved seksuallivet før ekteskapet (onani, veneriske sykdommer osv.).
Uvitenheten om hva som har med disse ting å gjøre er fremdeles stor, og en gjensidig frykt
mellom ektefellene for å være den som har ‘skylden’ er ofte nok til å holde mange borte fra en
undersøkelse eller nødvendige forholdsregler, behandlinger eller inngrep som kan rette på ting
som ellers fortsatt ville bety vansker og ulykke i de fleste ekteskap.”

Arne Bruusgaard, Ufruktbarhet hos mann og kvinne, dens årsaker og behandling,
Seksuell opplysning II (ed. Karl Evang,Oslo: Tiden norsk forlag, 1947, s. 178).

Debatt om kunstig befruktning (sæddonasjon), diverse aviser, 1948-1953

“Det barnløse ekteskap ”, NRK 1969 (video)

Norges første prøverørsbarn, NRK, 1984 (video)

Arbeideravisa, 1984

Aftenposten,
A-magasinet,1983

IVF Vs naturen
Johan Hazekamp,
“In vitro fertilisering og embryotransfer”,
manuskript, privatarkiv, 1980-82

Frysedebatt, diverse aviser, 1986
Kåre Molnes privatarkiv

“Det barnløse ekteskap ”, NRK 1969 (stillbilde)

ENDRINGER I ADGANG TIL ASSISTERT
BEFRUKTNING DE SISTE 20 ÅR

Frokost TV, NRK, 1987 (video)

I: Inseminasjon: Forholdene hittil,
v/Jørgen Løvset, vedlegg til brev fra
Sosialdepartementet til
Justisdepartementet, 1948

Fædrelandsvennen,
26. Mai 1987
(Lov om kunstig befruktning,
i dag: Bioteknologiloven)

ENDRINGER I ADGANG TIL ASSISTERT BEFRUKTNING SISTE 20 ÅR
 Ugifte heteroseksuelle samboere (1994)
 Mannlig infertilitet og uforklarlig infertilitet (1994)

AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER VÅREN 2019

 Bærere av genetisk sykdom (1994)




 Lesbiske gifte og samboende(2009)

Eggdonasjon
Adgang for enslige kvinner

 Par hvor en eller begge parter har en seksuelt overførbar sykdom (2013)

NRK, 17. april 17, 2018

VG, 16. mai 2018

Fra Evang til Erna
100 år med assistert befruktning i Norge
VG, 19. november 2018

Eira Bjørvik
Infertilitet – fra diagnose til behandling (33417)
Stavanger Universitetssykehus, 7. mai 2019

(lydfil)
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