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Kvinnelig infertilitet v/Martha Agnes Hentemann
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Hormonstimulering ved assistert befruktning (COH) v/ Ida Olsen
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11:00 Pause
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12:00 Aldring og fertilitet v/Mette Haug Stensen
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ART – fortid ‐ nåtid ‐ fremtid v/Ritsa Storeng
ART– komplikasjoner: OHSS, blødning og kreftrisiko hos kvinner og
barn v/Marte M Reigstad
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Infertilitet – fra diagnose til behandling
26.April 2018

Mannlig subfertilitet
• Mannlig årsak til barnløshet

Mannlig
subfertilitet
- infertilitet

• Angår omtrentlig 9-16% av alle menn
Barratt et al., HRU, 2017

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

• Oftest uforklarlig – 50-80%?
Baker et al., 1986, Krausz 2011, WHO 2000

Nan B. Oldereid
Klinikksjef dr.med.
LIVIO IVF-Klinikken Oslo
«Homunculus»
Hartsoeker, 1694

• Hyppigste årsak ved infertilitet
Hull et al., 1985
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Mannlig subfertilitet

LIVIO IVF-klinikken Oslo

ICSI - mikroinjeksjon

• Tilstander som kan behandles: ca.10%

14. januar 1992 - Belgia
(Lancet juli 1992)

• Sterilitet som ikke kan behandles: ca.15%

Største fremskritt ved
infertilitetsbehandling
ved mannlig infertilitet?

• Subfertilitet som ikke kan behandles: ca.75%
Ref.: Baker 2000, Baillière’s Clin Endocrin Metab, 14,409

Assistert befruktning
→ metoden som velges avhenger av sædkvaliteten

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Hvorfor undersøke
mannen?
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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
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LIVIO IVF-klinikken Oslo

WHO 2010 (5.versjon)
• Spermieanalyser

• Semen volume (mL)
• Total sperm number (mill./ejaculate)
• Sperm concentration (mill./mL)
• Total motility
• Progressive motility
• Vitality (live spermatozoa)
• Sperm morphology (normal forms)

Eneste test som trenges ved infertilitetsutredning hos
alle menn
• Tidlig i utredning!

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

• WHO-guidelines 2010

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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1.5
39
15
40%
32%
58%
4%

LIVIO IVF-klinikken Oslo

Spermieanalyser – kvalitet?

Ejakulatet

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

Spermiene utgjør

<10%
1-5%
30%
60%

• Ingen «funksjonell»
undersøkelse
av spermiene

Tegning: K. Purvis

Hva er en ”normal” spermieanalyse?

1%

Referanseverdier?
Oppnåelse av vellykket
graviditet

Var alt med i prøveglasset?
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LIVIO IVF-klinikken Oslo
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LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Variasjon: spermie konsentrasjon

En sædcelles
funksjonelle liv
Forstyrrelseinfertilitet

WHO laboratory manual for the examination of human semen
and sperm-cervical mucus interaction 4. edition, 1999, side 5

Spermie-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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Spermieparametre hos ”fertile” &
”subfertile”:
• Sammenheng: infertilitet/fertilitet og spermieanalyser
• Flere infertile menn med ”subfertile” parametre

• MEN:
Betydelig overlapp av middelverdier mellom
infertile/fertile:
• Spermie konsentrasjon + motilitet + morfologi
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Leukocyter i ejakulatet
”Positiv”: >1mill/ml leukocytter i sædvæske
Ved vedvarende leukocytospermi uten
symptomer
•Mikrobiologisk utredning inkl analyse av Chlamydia
•Urindyrkning
•(Dyrkning av sæd)

Antibiotika: bare ved symptomer på urogenital
infeksjon eller positiv dyrkning (han/henne)
http://www.fertilitetsselskab.dk
2014

Guzick et al, 2001, NEJM
17

LIVIO IVF-klinikken Oslo

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Klinisk betydning av sædanalyser
Barratt et al, 2017

Bortsett fra ved sikker azoospermi:

Hvordan utrede ved
mannlig infertilitet?

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
Interaksjon med partner!

?

MEN:

Sier noe om mannens sædkvalitet kan være årsak til
parets befruktningsproblem
Forstyrrelse i mannlig genitalorganer  videre utredning
Viktig for å angi hvilken behandling er best egnet for
pasienten/paret
LIVIO IVF-klinikken Oslo
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LIVIO IVF-klinikken Oslo

Ultralyd testis

Klinisk undersøkelse

• Hvorfor?

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

• Vevsforandringer
• (Tumor)
• Mikroforkalkninger
• Cyster

Orchiometer

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

• Epididymis
• Ductus deferens
• Hypospadi/varicocele
• Hårvekst/skjeggvekst
21
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Azoospermi

Biopsi – diagnostisk og terapeutisk

= fravær av spermier i ejakulatet etter
undersøkelse av sentrifugert sæd ved minimum
to undersøkelser
(Willott 1982)
• Obs kryptozoospermi – enkelte spermier
• Omtrent 1% av alle menn

TESA – testikulær spermieaspirasjon

TESE – testikulær spermieekstraksjon

• Omtrent 5% av menn i infertile par (Irvine, 1998)
• Omtrent 10-15% menn med ”mannlig årsak”
til infertilitet

• Non-obstruktiv vs obstruktiv azoospermi
PESA – perkutan epididymal spermie-aspirasjon

Mikro-TESE
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Årsaker til mannlig infertilitet
•

Pre‐testikulære årsaker

•

Testikulære årsaker

Hormonalle årsaker
Produksjons svikt
Testikulær dysfunksjon

•

Post‐testikulære årsaker
Transport problem

()FSH ()LH
()testosteron
Testikkel-størrelsen ofte
mindre
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Aftenposten

Pretestikulær årsak «Overordnet svikt»
Sekundær hypogonadisme

lørdag 20.mai 2017

FSH LH
testosteron

• Sjelden! (1%)
• Oftest fra endokrinolog
• Oftest idiopatisk
• Tumor (Hypofysær/hypothalamisk)
•

/N/

• Testikkelstørrelsen varierer

Postoperativt svikt

• Hematokromatose
• Medfødt – idiopatisk
•

FSH LH testosteron
Testikkel-størrelse varierer
Ofte små testikler

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

Med anosmi (Kallmanns syndrom)

Krevende behandling
• Flere injeksjoner/uke i 2‐3år
• Motivasjon!
• Effektiv behandling!

27
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Genetiske årsaker

Genetisk årsak - testikkelproblem
– hvem bør utredes?

Klinefelter
47XXY

Mikrodelesjon av
Y- kromosom

• Translokasjoner
• Flere autosomale & X‐bundete gener
identifisert som regulerer spermatogenesen
Krausz 2011
29

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Andre testikulære årsaker

Testikulære årsaker
• Medikamentbruk

•Kryptorkisme/retinerte testikler (uni-/bilateralt)

• Salazopyrin (vanligvis reversibel)
• Cytostatika
• andre?

•Vanlig medfødt misdannelse hos gutter, 2-5%
•Multifaktorielle årsaker
•Risiko for malignitet, 2-6%

•Testikkelkreft

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

•Kryptorkisme risikofaktor, 5-10%

•Postinflammatorisk orkitt

• Strålebehandling

•eks. kusma etter puberteten

•Testistorsjon

• Feber (reversibel)
31

•Skade – sjelden

LIVIO IVF-klinikken Oslo

32

Uforklart mannlig infertilitet

Antioksidanter/Sporstoffer
– nyttig?

• Hormonell behandling – evt for hvem?

• Vitamin D

• Mus uten vitamin-D reseptor: utvikler infertilitet (motilitet)
• Forbedring av motilitet hos mannen?

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

• Vitamin C

• Ikke konklusiv effekt

• Vitamin E

• Ikke konklusiv effekt

• Selen, glutation, carotenoider, coenzyme Q10, zinc,
copper
• Ikke konklusiv effekt

• Carnitin (aminosyre - fettstoffskiftet)

• Ikke konklusiv (1 studie positiv, 3 studier uten effekt)
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Produksjonssvikt
Testikkel problem

Varicocele
• Effekt av behandling? Kontroversielt!

• Mange årsaker – oftest uforklart
• Ingen kausalbehandling

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

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

• (Medikamenter?)
• Testosteron kontraindisert
• Andre hormoner (hCG-CC-aromatase hemmere)
• Ikke dokumentert signifikant effekt

• Hvem kan/skal behandles? (ASRM anbefaling 2014)

• (Kirurgi?)

• Ved oligozoospermi + klinisk varicocele+ ikke andre
infertilitetsårsaker?
• Unge med klinisk varicocele og redusert testikkelvolum?

• Varicocele
• dersom tydelig varicocele, ung mann, få spermier
• Ingen annen forklaring til infertilitet og planlagt ART

• Overbehandling? Eller bør flere opereres?

35

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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LIVIO IVF-klinikken Oslo

Assistert befruktning
36

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Post-testikulære årsaker
- transport problem

Lavt sædvolum:
Retrograd ejakulasjon?
• Medisinsk behandling

• Manglende utvikling av
sædleder (CF-pasienter)
• Hypospadi
• Uretrastrikturer
• Kirurgi
• Infeksjon (tbc, epididymitt)
• Dysfunksjonell aspermi

• Rinexin (Alpha reseptor stim) 25mgx2
• (Anticholinergika (Imipramin/Tofranil))
• Spermier fra urinen  Assistert befruktning
• Spermier fra testikkel  Assistert befruktning

• Hva er best?

Individualisere behandlingen til pasienten/paret
Minst invasiv behandling først

•Spinal skade
•Perifer nevropati

•Erektil dysfunksjon – spørre!
Jefferys, Siassakos, Wardle, Fertil&Steril 2012
Systematisk review

•Retrograd ejakulasjon
•alfa blokkere, antipsykotika,
antidepressiva
37
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Kryopreservering
•
•
•
•

Betydning av livsstilsfaktorer?

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?

• Hvis spermieanalyser >1 million spermier:
• Risiko for azoospermi 0,6%
Montagut et al, Human Reprod, 2015

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Betydning av overvekt?

Betydning av tobakk?

•Overvekt reduserer fertilitet – tid til graviditet øker
•10kg økning i vekt hos mannen
 omtrent 10% reduksjon i fertilitet

Sædceller - antall, bevegelig, utseende
- svak negativ effekt

(Sallmén, Epidemiology, 2006)

•Sammenheng mann-kvinne

MEN:
Tobakksprodukter kan indusere skader
på arvestoffet i spermiene

•begge er overvektige økt sannsynlighet for
(Ramlau-Hansen, Human Reprod 2007)
infertilitet
•Nedsatt antall spermier ved BMI35

(Zenzes et al., Mol Hum Reprod 1999)

(Chavarro F&S 2010)

•Høyt inntak av mettet fett  spermier
•Høyt omega-3   spermier
(Attaman HR 2012)
41

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Mors livstil i svangerskapet → Testikkelfunksjon?
Antar at en del utviklingsforstyrrelser oppstår i tidlig svangerskap

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
Sharpe, R. M et al. BMJ 2004;328:447-451

Eksempel mødre som røyker i svangerskapet
43

LIVIO IVF-klinikken Oslo

• Assistert befruktning like god behandling ved
mannlig årsak som ved annen infertilitet
LIVIO IVF-klinikken Oslo
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Anbefalt litteratur:
”Low sperm count is not a diagnosis,
it’s a physical sign”

• Jungwirth & medarb.
European Urology 2012;62:324-332

”The whole man, and not just
his sperm, are preferred under
the diagnostic spotlight”

• European Association of Urology:
Guidelines on Male Infertility 2015
• Barratt et al, Human Reprod Update 2017; 23:
660-680

(ESHRE 2012)

45

LIVIO IVF-klinikken Oslo
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LIVIO IVF-klinikken Oslo
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ART: assisted reproduction technology

◦ Samlebetegnelse på flere metoder som brukes for å
oppnå graviditet
◦ Assistert fertilisering, assistert befrukning

Ida Terese Myrnes Olsen
Legespesialist, Kvinneklinikken, UNN
26.04.18



IUI: intrauterin inseminering, innsprøyting
av sædceller inn i uterinhulen



IVF: in vitro fertilisering, befruktning utenfor
kroppen

 AIH (inseminering med partners sæd)
 AID (inseminering med donor sæd)





ICSI: intracytoplasmatisk spermie injeksjon -> en
sædcelle direkte inn i et egg

Hormonstimulering ved anovulasjon
◦ Klomifen (østrogenantagonist)
◦ Letrozole (aromatasehemmer)
◦ Kontrollert stimulering med FSH



Assistert Fertilisering:
◦
◦
◦
◦

IUI
IVF
ICSI
FER (frozen embryo replacemant, tilbakesetting av
tinte fryste embryo)

1

◦ Oppnå et optimalt antall oocytter egnet for
befruktning
◦ Unngå endogen LH topp.
◦ Timing av ovulasjon









Klomifencitrat (Pergotime)
Letrozol (Femar)
Lavdose FSH
Kombinasjon av disse

Oligoamenore eller anovulasjon
WHO klasse 2: normogonadotrop
normoøstogen anovulasjon
◦ PCOS












Åpne tuber
Normal uterinkavitet
Normal sædkvalitet

Selektiv østrogen reseptor modulator
Blokkerer østrogenreseptorene i
hypothalamus (også hypofysen)
Blokkerer østogenrespetorene i cervix og
endometriet
Lang halveringstid (5 dager – 3 uker)
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Dose:

◦ 50- 100 mg daglig i 5 dager, vanligvis fra
syklusdag 5



Oppfølging:

◦ LH stix
◦ Progesteron
◦ Ultralyd vanligvis rundt dag 10



Pergotime:









◦ Avregistert i Norge 31.12.16. Kan søkes om spesielt
godkjenningfritak for klomifen.




Femar
Dose:

Høyere risiko for multifolikulær
utvikling

Oppfølging

Lang halveringstid

◦ 2,5-5 mg daglig i 5 dager





Lik ovulasjons og graviditetsratio
Randomisert studie + 6 metaanalyser:

◦ Kumulativ ovulasjonsrate var høyere med letrozol (RR
1,44, 95% CI 1,1-1,87)
◦ Kumulativ «live birth rate» var høyere med letrozol (RR
1,28, 95% CI 1,19-1,37)
◦ Ved BMI < 30 var det lik «live birth rate» i de to
gruppene
◦ Ved BMI > 30 var «live birth rate» signifikant høyere i
letrozol gruppa
◦ Lik andel spontanabort
◦ Lavere andel tvillingsvangerskap i letrozolgruppa? (ikke
signifikant forskjell)

Lav risiko for multifolikulær
utvikling

Antiøstrogen effekt på endometriet Ingen antiøstrogen effekt på
endometriet

◦ LH stix
◦ Progesteron
◦ Ultralyd vanligvis rundt dag 10



Reversibel seletiv aromatasehemmer
Hemmer østrogenproduksjon samtidlig som
konsentrasjon av androgen i ovariene øker
Reduserer negativ feedback til hypothalamus
og hypofyse
Kort halveringstid, ca 45 timer
Utvikling av en folikkel, lav risiko for
multifolikulær utvikling




Kort halveringstid, lavere teratogen
effekt

50-75 IE x 1 daglig
Risiko for multifolikulær utvikling

◦ Må kunne avbryte behandlingen eller omgjøre til IVF

3



1. Suppresjon av hypofysen
 GnRH agonist
 GnRH antagonist



2. Gonadotropiner



3. Ovulasjontrigger



4. Lutealfasestøtte










1970 tallet:
1980 tallet:

naturlig syklus
Klomifen, hMG

Tidlig 1990 tallet: GnRH agonist + hMG
Sent 1990 tallet:
2000 tallet:

Nesespray: Suprecur, Synarela
Implantat: Zoladex

binder på GnRH reseptor -> hypofysen tømmes for LH/FSH



Subcutan injeksjon: Orgalutran, Cetrotide

direkte hemming av GnRH -> direkte hemming av LH/FSH sekresjon



Lang protokoll: GnRH agonist
◦ Fordeler:

 Mest bruk/lang erfaring
 Bedre oocytt modning?
 Enklere logistikk (fleksibel start FSH/OPU dag)

◦ Ulemper:

 Lang behandlingstid
 Nedregulering – subjektive klimakteriske plager
 Initial «flare up» kan føre til cystedannelse
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Kort protokoll: GnRH antagonist
◦ Fordeler:

 Kort behandlingstid
 Mindre subjektive plager
 Mindre risiko for OHSS

◦ Ulemper:

 Mindre fleksibel start FSH/OPU dag
 Mindre erfaring –dårligere resultater?



Første behandling:
◦
◦
◦
◦

Alder
BMI (vekt)
antall antrale follikler ved ultralyd
Hormonstatus: FSH og østradiol dag 3, AMH



Evt. ny behandling



Ultralyd + Østradiol





Urinderiverte






◦ Menopur (FSH og LH)
◦ Fostimon (FSH)



Som regel 1-2 kontroller
Biologisk variasjon

Rekombinante
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦ Tidligere respons – resultat

◦ FSH dosejustering
◦ Når HCG?
◦ Endometriet





Pasientens ønske/erfaring (bivirkninger)
Legens erfaring
Medisinske årsaker
Logistikk
Resultat av evt tidligere IVF/ICSI forsøk
Forskjell privat/offentlig klinikk



Gonal F (FSH)
Puregon (FSH)
Bemfola (FSH)
Elonva (FSH)
Rekovelle (FSH)
Pergoveris (FSH og LH)

hCG
 - Ovitrelle, Pregnyl
 - LH effekt
 - Induserer endelig oocyttmodning
 - Gis 35-36 timer før OPU (egguthenting)
GnRH agonist
- ved antagonist protokoll
 - ved fare for OHSS
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•

•

•
•

Receptivt/sekretorisk endometrium er
nødvendig for implantasjon
Progesteron omdanner endometriet fra
folikulærfase til sekretorisk
Preparater: Lutinus, Crinone, Utrogestan
Vaginal applikasjon



Transfer av frosne embryo – frozen embryo
replacement
Krever regelmessig menstruasjonssyklus
Ultralyd ca dag 10
LH måling
Endometriet bør være > 8 mm
Ikke fleksibel transferdag
Progesteron



Artificial inseminasjon by husband/ donor



Naturlig syklus + HCG: IUI












Østradiol f.o.m 1. mensdag
(Progynova/Estradot)
UL ca dag 10:
◦ når transfer?
◦ når starte Progesteron?





Endometiet > 8 mm, ingen folikler > 10mm
Fleksibel transfer dag
Hvis gravid: Østrogen + Progesteron til uke
10





◦ Anbefales prøvd i 6 sykluser

Klomifen/letrozol + HCG: IUI
FSH + HCG: IUI
Klomifen/letrozol+ FSH+ HCG: IUI
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IVF Clinic

•

Approx. 300 couples are treated

•

Approx. 100 babies born/year

Assisted Reproductive
Technology (ART) Lab
Purusotam Basnet
IVF Lab leader,
IVF Unit, University Hospital of North Norway (UNN), Tromsø

Working team:
two doctors
two nurses
three bioengineers
a secretory
a laboratory leader
an administrative leader

Test tube baby (IVF babies)
Assisted Reproduction Technology (ART)

It is the technology used primarily for infertility treatments,
and is also known as fertility treatment. It mainly belongs to
the field of reproductive endocrinology and infertility.

2

Overview of IVF

Test Tube Baby
Louise Brown ‐ The first test tube baby (1979).
More than 5 million test tube babies born so far
130‐million babies born annually.
Approx. 0.3% born babies are test tube babies.
In vitro fertilization (IVF) is a process by which an egg is fertilized by
sperm outside the body (in vitro). IVF is a major treatment for infertility
when other methods of assisted reproductive technology (ART) have
failed.
Robert G. Edwards, the physiologist who started and developed the IVF
treatment for human, was awarded the 2010 Nobel prize in Medicine.

After nine months

Summary of main procedures in the IVF lab
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Collection/evaluation/purification of semen sample/sperm cells
Retrieval of egg (ovum pick up: OPU)/evaluation
Fertilization (IVF/ICSI)
Embryo culture and evaluation
Embryo transfer
Storage of sperm cell/embryos

References:
1. Who Laboratory manual for the examination and processing of human semen, Fifth Edition, 2010, WHO.
2. Revised guidelines for good practice in IVF laboratories, Dec. 2015.
3. Evaluering av bioteknologiloven 2015 – Oppdatering om status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/evaluering‐av‐bioteknologiloven‐2015‐op‐som‐reguv‐loven
5
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1. Collection, evaluation and purification of semen sample
Collection of semen/spermatozoa samples:
Masturbation: Generally semen sample is collected by masturbation after 3‐5 days
abstaining in a sterile plastic box. Samples has to be arrived to lab within 1 h without
exposing to direct light and maintaining as close as to body temperature.
Retro‐ejaculation: Media is injected into urinary bladder and asked for masturbation.
Semen/sperm sample is collected together with urine.
TESA: Testicular Epididymal Sperm Aspiration
PESA: Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration
TESE: Testicular Epididymal Sperm Extraction. In this procedure, a small amount of testis
tissue is taken by biopsy under local anaesthesia.
Microsurgery: Testis is opened by surgery and with help of microscope sperm cell rich area
is explored visually and aspirated

1. Collection, evaluation and purification of semen sample
(Cont..)
A semen sample is characterized by:
• Oligozoospermia when the number of spermatozoa is lower than normal (<20
million/ml)

1. Collection, evaluation and purification of semen
sample (Cont..)
Evaluation of Semen quality:
Semen quality is a measure of the ability of a man to accomplish
fertilization. Thus, it is a measure of fertility in a man. It is the sperm in the
semen that are of importance, and therefore semen quality involves both
sperm quantity and quality. Decreased semen quality is a major factor of
male infertility.
Volume (1.5 mL)
Viscosity (grade 2)
Sperm cell motility (more 40%)
Sperm cell concentration (15 million/mL)
Total count (39 million/mL)
Morphology (normal morphology more than 4%)

1. Collection, evaluation and purification of semen sample
(Cont..)
Purification
1. Swim Up Method

• Asthenozoospermia when the percentage of motile spermatozoa is low
• Oligoasthenozoospermia when both the number and motility are lower than normal
• Teratozoospermia when a high percentage of malformed spermatozoa is observed

Semen sample/
sperm wash medium (5 ml)

Remove media
Add new wash medium

Centrifuge (500 x g for 10 min)

Centrifuge
(500 x g for 10 min)

• Azoospermia when spermatozoa are completely absent.

Add swim up media
Leave in incubator
for 5% CO2, 37 oC, 1 h

2. Gradient Separation Method
In case of low quality semen sample or their immaturity, however, testicular sperm need ICSI
(Intra Cytoplasmic Sperm Injection: micromanipulation).
It is a breakthrough that sperm do not have to “mature” and pass through the epididymis in
order to fertilize an egg.

2. Retrieval of egg (ovum pick up: OPU)/evaluation

Semen sample

Bottom layer

Top layer
Centrifuge (500 x g for 10 min)

Remove media
Add new wash medium

Add media
Leave in incubator

Centrifuge
(500 x g for 10 min)

for 5% CO2, 37 oC

2. Retrieval of egg (ovum pick up: OPU)/evaluation
(Cont..)

Incubator at 5% CO2
And 37 oC until egg matures

No vacuole
No granulation
Round shape at about 100‐120 micron

2

3. Fertilization (IVF/ICSI)

3. Fertilization (IVF/ICSI) (Cont…)

IVF: In Vitro Fertilization

ICSI: Intra Cytoplasmic Sperm Injection

Approx. 200,000 sperms/mL

Incubate 3 h
in fertilization medium
Separate eggs from
Sperm cells

Embryo culture and evaluation (Cont…)

4. Embryo culture and evaluation (Day 1)

Day 0

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Normal fertilization
2 PN

16‐18 h after
insemination or ICSI
IVF

Evaluation of Embryo

ICSI

No PN

1 PN

• Morphology of
embryo (Size, shape,
fragmentation,
vacuole)
• Rate of development
of embryo
3 PN

Embryo culture and evaluation (Cont…)
Time‐lapse evaluation
(Embryoscope) of human
embryo development

Haydar Nadir Ciray et al. J Assist Reprod Genet
(2012) 29:891–900

Evaluation of Day 3 Embryo:
1: Blastomeres of equal size, no fragmentation
2: Blastomeres of unequal size, <10% cytoplasmic fragments or
granular blastomeres
3: Blastomeres of unequal size, 10‐50% cytoplasmic fragments and
granular blastomeres
4: Blastomeres of unequal size, >50% cytoplasmic fragments and
granular blastomeres
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5. Embryo transfer

Embryo culture and evaluation (Cont…)
Blastocyst evaluation
Blastocyst development stage status
B1 Blastocoel cavity less than half the volume of the embryo
B2 Blastocoel cavity more than half the volume of the embryo
B3 Full blastocyst, cavity completely filling the embryo
B4 Expanded blastocyst, cavity larger than the embryo, with thinning of the shell
B5 Hatching out of the shell
B6 Hatched out the shell
Inner cell mass (ICM )quality
A. Many cells, tightly packed
B. Several cells, loosely grouped
C. Very few cells
Trophectoderm quality
A. Many cells, forming a cohesive layer
B. Few cells, forming a loose epithelium
C. Very few large cells

6. Storage of sperm cell/embryos

Quality control in the IVF Lab

Cryopreservation of sperm cell
Cryopreservation of embryo and blastocyst
water
Thawing
Warm up media

Cryoprotectants

Frozen under liquid nitrogen

Slow freezing

Vitrification

Terminology

Low levels of cryoprotectants

High level of cryoprotectant

Slow controlled rates of cooling (0.1‐0.3
oC/min)

Extremely fast rates of cooling (>20,000
oC/min)

Cooling
Freezing (Slow freezing)
Vitrification (Vitrification)
Warming
Thawing (Slow freezing)
Warming (Vitrification)

Slow dehydration of cells to minimize ice
crystal formation and damage

No ice crystal formation or damage

Freezing machine required (calibration,
expensive)

No freezing machine required

Takes hours

Takes a few seconds

Physico‐Chemical parameters:
1. Air quality
2. Temperature
3. pH
4. Oxidative stress
5. Mechanical stress
6. Chemical stress
7. Osmotic stress
8. Exposure to light
9. Mouse embryo assay (MEA) screening

Sperm cells are can be stored up
to 10 years and embryos up to 5
years.

Air quality control in the ART laboratory is a major
determinant of IVF success
Asian Journal of Andrology (2016) 18, 596–599

Sandro C Esteves, Fabiola C Bento

A recently published article described how a fertility center in the United States
implemented air quality control to newly designed in vitro fertilization (IVF) laboratory. A
highly‐efficient air filtration was achieved by installing a centered, system supplying
filtered air to the IVF laboratory and related critical areas, combining air particulate and
volatile organic compound (VOC) filtration. As a consequence, live birth rates were
increased by improvements in air quality. This article highlights the key aspects of air
contamination in the IVF context. The topic is important not only to IVF specialists but also
to Andrologists due to the great number of male infertility patients referred to assisted
reproductive technology (ART) treatments. The evidence is growing that laboratory air
quality is paramount importance for improved IVF outcome.
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Airborne Particulate Cleanliness Classes (by cubic meter):
Number of Particles per Cubic Meter by Micrometer Size

Class
ISO1
ISO2
ISO3
ISO4
ISO5
ISO6
ISO7
ISO8
ISO9

IVF outcome before and after installation of air filtration new
system

0.1 micron 0.2 micron 0.3 micron 0.5 micron 1 micron 5 microns
10
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000

2
24
237
2,370
23,700
237,000

10
102
1,020
10,200
102,000

4
35
8
352
83
3,520
832
35,200
8,320
352,000
83,200
3,520,000 832,000
35,200,000 8,320,000

Changes to the air
filtration system, three
separate testing times
(TT):
TT1 was prior to the
carbon filter change;
TT2 was after the
carbon filter change
but prior to the
installation of the new
Landson™ system,
TT3 was after the
installation of the
Landson™

29
293
2,930
29,300
293,000

Spindle images in human oocytes after cooling and rewarming. The oocytes were imaged after being maintained at
37°C or cooled to 33, 28 and 25°C and then rewarmed to 37°C. Images were taken before cooling, 5 and 10 min after
cooling and again 10 and 20 min after rewarming to 37°C. Arrows indicate the spindles, and arrowheads indicate the
first polar body. Original magnification, 120.

Types of media
One step media
Sequential media (Fertilization, cleavage, blastocyst)
Supplement of serum/purified human serum albumin
Use of oil

Human meiotic spindles are
exquisitely sensitive to alterations
in temperature. The maintenance
of temperature at 37°C during in‐
vitro manipulation is important for
spindle integrity and, therefore, is
likely to be important for normal
fertilization and subsequent
embryo development.

Temperature, pH, O2 Level, Osmotic pressure (Osmolality), light
MEA Assay

Wei‐Hua Wang et al. Human Reproduction,
Vol 6, No 11. pp. 2374‐2378.

Vacuolization throughout preimplantation
development
(A) Vacuole (17 μm) in
MII oocyte.
(B) Ten‐ μmvacuole at
zygote stage.
(C) Compacting
embryo with severe
vacuolization (22–35
μm).
(D) Vacuole (17 μm) in
the inner cell mass of
an expanded
blastocyst.
CS cytoplasmic string;
V vacuole.
Figure 1. Grading of spermatozoa into four groups according to the presence or size
of the vacuoles. Grade I: normal form and no vacuoles (A). Grade II: normal form
and ≤ 2 small vacuoles (B, C). Grade III: normal form, >2 small vacuoles or at least
one large vacuole (D, E); Grade IV: large vacuole and abnormal head shapes or other
abnormalities (F). Original magnification ×6600.

Evaluation of ART/IVF success or outcome
Number of oocytes
Number of MII phase oocytes (ICSI)
Number of normally fertilized eggs
Embryo development
Embryo transferred
Embryo cryopreserved
Pregnancy of rate: Percentage of patients with positive HCG
Clinical pregnancy rate: Percentage of patients with positive heart
beat by ultrasound around 7 W of pregnancy
Implantation rate: Percentage of embryos with positive heart beat
by ultrasound at around 7 W of pregnancy
Live birth/Healthy baby
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Alder og fertilitet
Mette Haug Stensen
PhD, Senior klinisk embryolog
Laboratoriesjef
@

Nasjonalt kompetansetjeneste for kvinnehelse
Mette Haug Stensen

Bakgrunn

Bakgrunn

30-34 år
25-29 år

per 1000

1970: 2.50

35-39 år
20-24 år
40-44 år
15-19 år
45-49 år

2017: 1.62

Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

Modell: naturlig fertilitet

Bakgrunn
2017: 31.7 år
2017: 29.3 år

• Populasjoner med
naturlig fertilitet:
fertiliteten er høyest i
20- årene, gradvis
dårligere i 30 årene,
raskere reduksjon i
midten av 30 årene til
menopause 51 år
• Sterile 10 år før
menopause?
(te Velde et al., 2002)

• 10 % har mistet
menstruasjonen når de
er 45 år, 1 % før fylte 40
år (Nikolaou et al., 2004)

Mette Haug Stensen

Broekmans et al., 2007

Mette Haug Stensen

Årsaker: Oocyttkvantitet

Årsaker: Oocyttkvalitet

Nedgang i fertilitet:
oocytt-kvantitet og
oocytt-kvalitet

Kuliev et al., 2011

primordial

6 – 7 mill
foster

Alviggi et al., 2009

1 – 2 mill
fødsel

250 000
menarche

25 000
37 år

Mette Haug Stensen

Fødselsrate egne egg vs donoregg

Hassold and Hunt, 2001

ca 1000
menopause
Mette Haug Stensen

Meiose: oocyttene
• Meiose I: begynner i
fjerde mnd i fosterlivet,
stanser i Profase I ved 20
uker
• Pause i opptil 50 år
• Etter puberteten: LH↑,
fullføring av meiose I, 1.
pollegeme (oocytt
modning)
• Meiose II: fullføring av
meiose II etter (og bare
etter) fertilisering av en
spermie (oocytt
aktivering), 2.pollegeme

Braude P , Flinter F BMJ 2007;335:752-754

Mette Haug Stensen

Meiosen – genetisk rekombinasjon

Mette Haug Stensen

Meiosen - nondisjunction

Nagaoka et al., 2012

Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

Mitose: embryo

Mitosen

Vázquez-Diez et al., 2018
Clift og Schuh, 2013
Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

Oocytt/egg

Eggutviking - modenhet

• 0.1 - 0.2 mm
• Kroppens største celle: så vidt synlig med øyet
• Mikroskop

PV
1.PB
ZP
GV
CYTOPLASMA

Oocytt

OOLEMMA

MII
GV = germinal vesikkel

MII = metafase II

MI

Cumulusceller
MI = metafase I
Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

EMBRYOKVALITET

• Morfologi (utseende)
• Delingshastighet
• Blastomerstørrelse
(jevnhet)
• Fragmenter
• Kjerner i blastomerene

•
•
•
•

2

3
4

3
5

6
2

EMBRYOKVALITET – delingshastighet

1

2

4

7

1
8

•
•

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

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

EMBRYOKVALITET - fragmentering

EMBRYOKVALITET - fragmentering

• Cytoplasmatiske rester
som kommer ut i PV –
rommet
(perrivitelinrommet)

• Korrelerer med kromosomfeil

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

• Korrelerer negativt med
graviditets- og implantasjonsrater

• Andel av embryo som
inneholder fragmenter
(%)
• Fordeling i embryoet

(Ziebe et al., 1997)

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

•«Forsvinner» og kommer
tilbake

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

Mette Haug Stensen

Racowsky et al., 2011

Mette Haug Stensen

EMBRYOMORFOLOGI – blastomerstørrelse
• Cellestørrelsen synker med
økende blastomerer og
fragmentering
(Hnida et al., 2004; Hardarson et al., 2001)

• 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

Mette Haug Stensen

Alder og oocytt-kvantitet/-kvalitet

Alder og assistert befruktning
• Oppdages
aldersrelaterte
endringer på
oocytt - og
embryokvalitet?
• Retrospektiv
studie
• 4587
behandlinger
• Over 43 000
oocytter, 25 000
embryo og 7900
tilbakesatte
embryo

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%)

-

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

BMI (kg/m²)

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

< 0.001
0.73

Anovulasjon

4
(5.1%)

53
(5.8%)

104
(4.8%)

35
(2.6%)

2
(2.5%)

< 0.001

Tubarfaktor

14
(17.9%)
8
(10.3%)

141
(15.5%)
87
(9.6%)

402
(18.6%)
270
(12.5%)

297
(22.0%)
233
(17.3%)

16
(19.8%)
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

Uforklarlig

Mette Haug Stensen

< 0.001

ICSI

Mette Haug Stensen

IVF

Alder og embryomorfologi

Alder og behandlingsresultater
Odds ratio for graviditet (logistisk regresjon)
Univariat
Multivariat
Alder

0.95 **

0.95 **

Antall oocytter

1.03**

1.96 **

Oocytt score

1.23*

1.42 *

Morfologi
1.65**
score
Blastomer
1.52**
score
Kumulativ total 5.59 **
embryo score

1.43 *
1.27 **
4.97 **

* p<0.05 ** p<0.001

Mette Haug Stensen
Mette Haug Stensen

Alder og fragmentering
• Alder: oocytter og embryo
høy andel kromosomfeil
(Kuliev et al.,2011, Hassold and Hunt,
2001)

• ~ 50 – 80% av humane
embryo har kromosomfeil
(~ 75%: Chavez et al., 2012)

• Topp kvalitets embryo: 20%
meiotiske feil og > 50%
mitotiske feil

Chavez et al., 2012

(Chavez et al., 2012)

• Høy fragmenteringsgrad:
embryo har ofte
kromosomfeil
(Plachot et al., 1987; Pellestor et al.,
1994; Munnè og Cohen, 1998)

• Fragmenter kan inneholde
kromosomer – bidra til
mosaikker?
(Chavez et al., 2012)

Mette Haug Stensen

Fragmentering og meiose (meiotisk
spindel)

35.5 timer
etter
eggløsningssprøyte

Mette Haug Stensen

Fragmentering og mitose (time-lapse)

36.5 timer
etter
eggløsningsprøyte
Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

Oppsummering fragmentering

Mette Haug Stensen

Alder og mitose (time-lapse)

Alder og meiose (meiotisk spindel)

Mette Haug Stensen

Oppsummering alder/fertilitet:
• Kvinners fertilitet synker med økende alder
• Kvinnens alder viktigste årsak til resultat ved assistert
befruktning
• Alder relatert til meiotiske feil ved nondisjunction
• Aldersrelaterte endringer i embryokvalitet gjenspeiles
ikke ved rutinemessige morfologiske bedømmelser –
eller nye metoder som morfokinetiske bedømmelser
og visualisering av meiotisk spindel
• Ingen sammenheng mellom reproduktiv aldring og
embryofragmentering

Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

Mette Haug Stensen

ART – fortid‐nåtid‐fremtid
1978‐2018
1968 – In vitro fertilisering av humant oocytt
Edwards RG et al. Nature; 1969 221:632

Ritsa Storeng
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Tromsø
26. april 2018

1973 – Transfer av humant zygote
De Kretzer D et al. Lancet 1973; 302:728
1978 – Første IVF fødsel
Steptoe PC & Edwards RG, Lancet 1978; 2:366

«NORMAL» BABY
• «My birth has been ranked alongside man walking on the moon as
one of the most historic events of the 20th Century»
• «The fact that I am «normal» has made the birth of millions of
other people in the world possible
• «This was a baby born without a couple having sex to make it
happen – and sex sells newspapers!» «…headlines in just about
every country in the world»

Assistert befruktning
Fra oocyttmodning til eggløsning til
befruktning, til embryoimplantasjon & til fødsel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

38 - 42 weeks

Hormonstimulering (COH)
Ultralydmonitorering
Ovulasjonsinduksjon
Oocyttuthenting
Sædprøve
Inseminering av oocytter (IVF eller ICSI)
Embryokultur / evaluering av embryo
Embryotransfer
hCG +/‐
Monitorering av graviditet
Fødsel

Van Voorhis BJ. N Engl J Med 2007;356:379-386
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Inseminasjon med ICSI

Inseminasjon av oocytter
Klassisk IVF
Ca. 100.000 sædceller/oocytt

+
+

1992‐1.fødsel etter ICSI
1996‐1.fødsel etter ICSI i Norge

1.barn i Norge 1984

Kryopreservering / lagring av overtallige
befruktede egg

Preimplantasjons genetisk diagnostikk - PGD
Teknikk som brukes i
forbindelse med IVF
for å undersøke om
ebryoet er genetisk
normalt FØR det
utføres
embryotransfer

• Lagres i flytende nitrogen (-196oC)
– 5 år

•
•
•
•
•

Tining
Kultur in vitro
Embryotransfer
Graviditet
1. fødsel i verden 1983

1. gang 1988

Fertilitetsbevarende behandling

Surrogati
Klassisk (Inseminasjon)
 IUI av surrogat med fars
sæd
Barnet genetisk beslektet til
far og surrogat

 IUI av surrogat med
donor sæd
Barnet beslektet genetisk til
surrogat

Nedfrysing av eggstokkvev
Ved ART (Gestational)
 Embryo skapt ved IVF
med foreldrenes egg &
sæd
 Donor sæd /morens egg

 Kreft hos fertile kvinner
 Barnekreft
 Benigne sykdommer
•

Sickle cell anemi, thalassemi, aplastic anemi, benign eggstokksvulster

 >50% sannsynlighet for infertilitet
 Gode sjanser for friskmelding etter avsluttet kreftbehandling

 Donor egg /fars sæd
 Donor egg & donor sæd
(donor embryo)
 Lovlig i Norge siden 2004
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Autotransplantasjon av eggstokkvev
Vellykket graviditet og fødsel

Ca. 100 barn født i verden
2 barn født i Norge i 2014
(Eggstokkvevet frosset i 2005 & 2006)
(Tanbo et al. 2015)

Donnez J. et al.

2004

Lancet, 364, 24.09.2004

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

Trinn 1: Umodne humane egg i eggstokkvev begynner å utvikle seg i kultur.
Trinn 2: Egg mer enn doblet i størrelse.
Trinn 3: Egg og cumulus/granulosaceller utvikles videre.

Developing eggs from earliest stages to maturity could open
the door to new approach to fertility preservation

M.McLaughlin et al. Mol. Hum. Reprod. 2018

Uterin transplantasjon

A Second Baby Has Been Born Via Uterus Transplant in the
U.S. ‐ 2018

«One uterus bridging three generations:
first live birth after mother-to-daughter uterus
transplantation»

3D UL‐ bilde
graviditets uke18

Det nyfødte rett etter fødselen

http://time.com/5184291/uterus‐transplant‐baylor‐
university/?utm_source=time.com&utm_medium=email&ut
m_campaign=the‐
brief&utm_content=2018030414pm&xid=newsletter‐brief

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

«Tre‐person‐baby»
•
•

• Har sine egne gener – 37 stk. (0.001% av arvematerialet)
• Arves fra moren
• Feil i mitokondrie-DNA kan føre til

Barnet arver gener fra «to mødre» og
en far
Tanken er å forhindre at mitokondrielle
sykdommer blir overført fra «mor 1» til
barnet

– Sykdom hos barn
Illustration by Vasava

http://www.nature.com/news/reproductiv
e‐medicine‐the‐power‐of‐three‐1.15253
Ewen Callaway

Sykdommer forårsaket av feil i
mitokondriegener

Doctors given approval for UK's first 'three‐
person babies‘
BBC News 2.februar 2018

hjerne, hjerte, lever, muskler (organer som bruker mye energi)
Leigh’s syndrom (neurometabolic disorder that affects the CNS)
Barth syndrome (multi‐system disorder, only males)

Forbindes også til mer vanlige medisinske problemer slik som:
 The two cases involve women who have mitochondrial diseases, which are passed
down by the mother and can prove fatal.
 Three‐person babies involve an advanced form of IVF that uses a donor egg, the
mother's egg and the father's sperm.
 Doctors at the Newcastle Fertility Centre will carry out the procedure.
 The decision was approved by the UK Fertility Regulator, the Human Fertilisation
and Embryology Authority (HFEA).

Parkinsons
Døvhet
Sviktende syn
Epilepsi
Diabetes

Mitokondrieoverføring
Gamle egg blir som
unge igjen!
Overføring av mitokondrier
fra morens umodne egg
(eggstamceller)
til morens modne egg
revitaliserer man egget slik
at kvaliteten blir høy igjen

Den kanadiske babyen Zain Rajani er
den første i verden som er født ved hjelp
av morens egg‐stamceller i 2015

1) Eggs from a mother with damaged mitochondria and a donor with healthy
mitochondria are collected
2) The majority of the genetic material is removed from both eggs
3) The mother's genetic material is inserted into the donor egg, which can be
fertilised by sperm
Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA)
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Genredigering (CRISPR)

 CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)
Oppkalt etter en type DNA‐sekvens som først ble observert i bakterier

1) Two eggs are fertilised with sperm, creating an embryo from the intended
parents and another from the donors
2) The pronuclei, which contain genetic information, are removed from both
embryos but only the parents' are kept
3) A healthy embryo is created by adding the parents' pronuclei to the donor
embryo, which is finally implanted into the womb

 Metoden brukes til å endre DNA ved å benytte seg av et enzym
(Cas9) som kutter et spesifikt sted på DNA.
 Metoden kan også brukes til å fjerne eller sette inn DNA.

Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA)

Genredigering på kjønnsceller og
embryoer

“Space sperm” produces healthy mice, raising
prospect of future human settlement
Healthy offspring from freeze‐dried mouse
spermatozoa held on the International
Space Station for 9 months
Sayaka Wakayama et al. PNAS, 22.05.2017

• Med CRISPR‐teknologien har man for første gang muligheten
til å endre gener også i kjønnsceller, egg eller sædcelle,
befruktede egg og embryoer
• Genredigering av genet for Duchennes muskeldystrofi i museembryo førte til friske
musunger

• Mouse pups derived from spermatozoa preserved on the International Space
Station for nine months.
• 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
https://www.sigmaaldrich.com/technical‐
documents/articles/biology/cell‐culture/crispr‐mouse‐
embryo.html/

nature.com nature.com
NEWS
24 JANUARY 2018

First monkeys cloned with technique that made
Dolly the sheep

The Guardian 22.5.2017
Photograph: Teruhiko Wakayama, University of Yamanashi

In vitro gametogenese (IVG)
Kunstige egg‐ og sædceller
• Eggceller og sædceller blir laget av hudceller i laboratoriet
• Eggceller eller sædceller kan i kombinasjon med genredigering
(CRISPR) bli genetisk normale, i de tilfellene det eksisterer genetisk
feil
• Disse gametene kan kombineres til å produsere et embryo som så
utvikler seg til et avkom
• Hudcellene kan komme fra bare 1 person slik at rent teoretisk en
kvinne kan være både mor og far til sitt barn!

Liu et al. Cell (2018)172,1‐7

Ny infertilitetsbehandling eller science fiction ?
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In vitro gametogenese (IVG)
Kunstige egg‐ og sædceller

Artificial mouse oocytes created from
embryonic stem cells. Researchers have also
made eggs from skin cells reprogrammed
into an embryonic‐like state
O. Hikabe et. al., Nature 538, 7625 (20
October 2016)

From mice to babies: Lab‐grown mice
egg cells give hope to infertility cure

jukai5/Depositphotos)

Mice derived from labmade eggs
were normal, fertile adults.

Today, mice. One day, people?

O. Hikabe et. al., Nature 538, 7625
(20 October 2016)

Kobajashi t. Et al.Nature. 2017 Jun 15;546(7658):416‐420. doi: 10.1038/nature22812. Epub 2017 Jun 7.

1+24 ways to make a baby…….

ART milepæler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1978 - First test tube baby (Steptoe & Edwards)
1982 - Test tube twins
1983 - First frozen embryo birth
1984 - First norwegian ”test tube” baby
1985 - Surrogate baby
1988 - First embryo screening (PGD)
1992 - First baby born after ICSI
1995 - First ”donor child” (donor sperm & donor egg)
1996 - First norwegian ICSI baby
1997 - First ”frozen egg” baby
1999 - Laser assisted-hatching
1999 - Chromosome screening
2004 - First baby after ovarian tissue cryopreservation
2010 - Nobel prize in medicine for Bob Edward
2011 – 30 years of IVF in Norway
2014 – First livebirth after uterine transplantation
2015 – Mitochondrial donation – 3 parent IVF
2017 – First 3-parent baby is born
2018 - Louise Brown 40 år

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Natural sex +
Artificial insemination -- of mother with father's sperm
Artificial insemination -- of mother with donor sperm
Artificial insemination -- with egg and sperm donors, using surrogate mother
IVF (in vitro fertilization) -- using egg and sperm of parents
IVF -- with Intra-Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)
IVF -- with frozen embryos
IVF -- with Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD)
IVF -- with egg donor
IVF -- with sperm donor
IVF -- with egg and sperm donor
IVF -- with surrogate using parents' egg and sperm
IVF -- with surrogate and egg donor
IVF -- with surrogate and sperm donor
IVF -- with surrogate using her egg, sperm from baby's father (AI or IVF)
IVF -- with surrogate using egg and sperm donors
Cytoplasmic transfer (from young eggs to old eggs)
Nuclear transfer and cloning
TESA( testicular sperm aspiration) & ICSI
PESA ( percutaneous epididymal sperm aspiration) & ICSI
Assisted hatching and embryo fragment removal
IVF – after ovarian tissue cryopreservation
Uterine transplantation
Mitochondrial transfer
Thank you!
Mitochondrial donation or 3-parent IVF baby

400 million people in 2100 may be alive as a result
of assisted reproductive technologies (ART)
3% of the world population

Takk for oppmerksomheten

Faddy MJ et al. RBMOnline,2018 36, 4, 455
http://www.rbmojournal.com/article/S1472‐6483(18)30039‐7/fulltext
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Hvorfor?
Nedfrysing av eggstokkvev ‐
fertilitetsbevarende behandling til
jenter og unge kvinner

• 75‐80% overlevelse hos unge kreftpasienter
• Mer aggressiv behandling av benigne
sykdommer
– Aplastisk anemi, thalassemi, rheumatisme, SLE…

Ritsa Storeng
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Kvinneklinikken, OUS
26. April 2018
Tromsø

• Fremtidig livskvalitet etter gonadotoksisk
behandling – ovarialsvikt , fertilitet

Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.
(bioteknologiloven)

Primordiale follikler 94%
Prepubertet 98‐99,7%

revisjon 2004
§ 2‐17 Lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev
 Bare virksomheter som er godkjent etter § 7‐1 til å utføre assistert befruktning
kan etter godkjenning lagre ubefruktede egg og eggstokkvev.

Primærfollikler 5,3%

 Ubefruktede egg og eggstokkvev kan bare lagres når lovens vilkår for assistert
befruktning er oppfylt, eller dersom en kvinne skal gjennomgå behandling som
kan skade befruktningsdyktigheten.
Antralfollikler 0,7%

 Lagrede ubefruktede egg og lagret eggstokkvev kan bare oppbevares så lenge
hensynet til kvinnen som har avgitt materialet tilsier det og det kan anses
medisinsk forsvarlig.
 Ved kvinnens død skal lagrede ubefruktede egg og lagret eggstokkvev destrueres.

Eggstokkfunksjon

Aneuploidier relatert til kvinnens alder

Nedgang i antall follikler fra fødsel til
menopause & nedgang i fertilitet

te Velde ER et al. Mol Cell Endocrinol. 1998:145:68

Pellestor 2004
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Hvordan gir stråler og cytostatika skader
på follikkelapparatet?
• Induserer apoptose i primordialfolliklenes
pregranulosaceller

• Forårsaker skade på DNA

Effekter av strålebehandling på
follikkelapparatet
• 4 Gy mot ovariet er den stråledosen som
halverer antall follikler (LD50)
• Ca 20 Gy mot ovariet hos kvinner < 40 år
forårsaker permanent ovarialsvikt
• Tilsvarende dose for kvinner > 40 år = 6 Gy

C.C. Lushbaugh, Cancer 1976

Mulige virkningsmåter av kjemoterapi i ovariet

Waks A.G. et al. 2016
S. Morgan et al. Hum. Repr. Update 2012

Sjanse for å gå i menopause etter
kreftbehandling
• Øker med økende alder
–
–
–
–

<30 år
31‐35 år
36‐40 år
> 40 år

4‐40 %
19‐47 %
21‐73 %
76‐100 %

• Avhengig av:
– Type & kumulativ dose av cytostatica
– Strålebehandling (helkropp, abdomen/bekken,
hjerne)

Mulige metoder for bevaring av
fertilitet
• Transposisjon av ovariet slik at direkte bestråling unngås
• GnRH‐agonist nedregulering for å beskytte ovariene ved å
redusere aktivitet i ovariene
• Nedfrysing av befruktede egg (IVF) – lagres i 5 år (norsk
lov)
• Nedfrysing av modne, ubefruktede egg
• Nedfrysing av umodne, ubefruktede egg
• Nedfrysing av ovarialbiopsier
– Eneste opsjon før pubertet
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Non‐oncological conditions requiring
fertility preservation

Indikasjoner for frysing av eggstokkvev

Indication
•
Autoimmune diseases
•
•
•
•
•

• Kreft hos barn og tenåringer

•
•
•

• Kreft hos kvinner i reproduktiv alder
• Benigne sykdommer

Systemic lupus erythematosus (SLE)
Behcet’s disease
Churg‐Strauss syndrome (eosinophilic granulomatosis)
Steroid resistant glomerulonephritis
Granulomatosis with polyangiitis (formerly Wegener’s
granulomatosis)
Inflammatory bowel diseases
Rheumatoid arthritis
Pemphigus vulgaris

•

Hematopoietic stem cell transplantation

•
•

Autoimmune diseases unresponsive to immunosuppressive therapy
Haematological diseases (sickle cell anaemia, thalassaemia major,
plastic anaemia)

•

Medical conditions causing POI

•
•
•
•
•
•
•
•

Altered hypothalamic–pituitary–gonadal axis
Ovarian oophoritis
Benign ovarian tumours
Mosaic Turner’s syndrome
Fragile X Mental Retardation 1
Galactosemia
Beta‐thalassaemia
Endometriosis

•

Medical conditions causing Premature ovarian
insufficiency (POI)

•
•
•
•
•
•
•
•

Altered hypothalamic–pituitary–gonadal axis
Ovarian oophoritis
Benign ovarian tumours
Mosaic Turner’s syndrome
Fragile X Mental Retardation 1
Galactosemia
Beta‐thalassaemia
Endometriosis

•
•
•

Gender reassignment procedures (Darney, 2008)
Severe body trauma requiring surgical intervention
POI, premature ovarian insufficiency.

Martinez F, Human Reprod. 32,9,2017

For kvinner i reproduktiv alder…

Høsting av ovarialvev til nedfrysing
Eggstokk i
fosfatbuffered
saline

• >50% sannsynlighet for tap av fertilitet
• Kvinnen har reell sjanse for senere graviditet
og fødsel

Medulla renses
fra cortex

Cortex biter
ca.5x5mm

Små biter av
cortex
ca.5x5mm
ekvilibreres
med
kryoprotektant
Fryses
0,3 gr/min

Lagres i LN2
‐196oC

Strategier for bruk av kryopreservert eggstokkvev

Heterotop translantasjon

Ortotop transplantasjon ‐ ovariet

Naturlig graviditet eller IVF

Heterotop transplantasjon – abdomen, brystområdet, arm, mus
Follikelisolasjon – in vitro modning

IVF

Heterotop transplantasjon – abdomen, brystområdet, arm

IVF

IVF
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Heterotop transplantasjon i underarmen

Fertility first with tissue transplant
BBC news, 13.10.2003 ‐ from 2003 ASRM meeting

eggstokk transplant
Infant monkey BRENDA was born from
transplanted ovarian tissue.
Oregon Health & Science University
Lee DM et al., Nature 428, 137–138; 2004
Umodent egg

IVM

Modent egg

A healthy rhesus monkey was born after the transplant of ovarian tissue into
various body parts (kidney, stomach, arm).
Estrogen & progesterone were produced and follicles developed
Oktay K, JAMA 2001

Oocytes were extracted. ICSI performed ‐ birth of this monkey, 500g. female

BBC news 23.09.2004

Ortotop transplantasjon

Baby for ovary transplant woman
A cancer patient made infertile
by chemotherapy has, in a world first,
given birth after revolutionary treatment, Belgian doctors say.

Ortotop transplantasjon ‐ ovariet

Naturlig graviditet eller IVF

Tamara
First baby to be born to a woman after
an ovary transplant
Donnez J. et al. Lancet, 364, 24.09.2004

Autotransplantasjon av eggstokkvev

Follikelisolasjon & in vitro eggmodning

Vellykket graviditet og fødsel
NB!
I Norge…
Inntakt og funksjonell uterus er
en forutsetning
Surrogati IKKE tillatt

Follikelisolasjon

in vitro modning

IVF

IKKE vellykket hos menneske ennå, men i februar 2018
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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

Step one: immature human eggs within ovarian tissue begin to develop in culture.
Step two: eggs more than doubled in size.
Step three: eggs and surrounding cells develop further in a nutrient‐rich membrane.
M.McLaughlin et al. Mol. Hum. Reprod. 2018

Eggstokkvevfrysing &
ortotop transplantasjon i Norge frem til 2017
• 200 kvinner– aldersfordeling 10‐36 år
– Ingen nedre aldersgrense
– <35 år
– <25 år (leukemi)

• 8 transplantasjoner hos 7 kvinner

Tanbo et al. AOGS, 94, 2015

• 2 barn født i 2014

Verden
86 successful births and 9 ongoing pregnancies
worldwide in women transplanted with frozen‐
thawed ovarian tissue: focus on birth and
perinatal outcome in 40 of these children

Series of 60 live births after transplantation of frozen-thawed ovarian cortex
Cryopreservation
procedure

Number of
transplanted
women desiring
pregnancy

Number of live
births (..) = ongoing
pregnancies

Donnez and Dolmans et
SF
al.
Meirow et al.
SF

19

8 (+1) twins

NA

6

Demeestere et al.

SF

NA

3

Andersen’s et al.

SF

25

8

Silber et al.
Piver et al. and Roux et
al.

SF

6

4

SF

NA

3 (+1) twins

Pellicer et al.

SF

33

6a (+3) twins

Revel et al.

SF

NA

2

Dittrich et al.

SF

20

6

Revelli et al.

SF

NA

1

Callejo et al.

SF

NA

1

Stern, Gook, and Rozen

SF

14

3a

NA

2

Kawamura and Suzuki et
VF
al.
Burmeister and Kovacs,
SF
et al.

2

1

Rodriguez‐Wallberg and
SF
Hovatta et al.

NA

1

Tanbo et al.

SF

2

2

Agarwal et al.b

SF

NA

1

Makolkin et al., and
Kalugina et al.b

SF

NA

2

Donnez, J & Dolmans, M‐M, 2015

Faktorer man må tenke på
 Levetid til re‐implantert ovarialvev
 Effektivitet i fertilitetsgjenoppretting
 Sikkerhet ved auto‐transplantasjon

Denmark, 15 healthy children born after transplantation of
frozen‐thawed ovarian tissue to 41 women

 Når er en kvinne for gammel for ovarialvevsfrysing

Jensen AK et al.2017
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Overlevelse av kryopreservert eggstokkvev

BBC News 14.12.2016
Health
Woman has baby using ovary frozen in childhood
A woman has given birth in London after doctors
restored her fertility using frozen ovarian tissue
removed when she was a young child.
The 24‐year‐old who suffers from beta
thalassaemia is thought to be the first in the
world to have a baby after having an ovary frozen
before the onset of puberty.
Moaza Al Matrooshi, whose son was delivered at
the privately‐run Portland Hospital yesterday, told
the BBC: "It's like a miracle”.

Not the 1st in the world
Demeestere I. et al.Human Reprod. 30, 2015
A 27 year woman with sickle cell anemia who had
frozen ovarian tissue before menarche gave birth
to a boy after ovarian tissue transplantation.

Jensen AK et al. Hum Reprod. 2015;30(12):2838-2845

http://www.bbc.com/news/health‐38312995

Ovarian tissue cryopreservation within the wider context of fertility preservation for girls and women.

Risiko for metastasering av kreftceller til
eggstokkene ved forskjellige kreftformer
 Lav

risiko (<0.2%)
Wilm’s tumor, Ewing’s sarkom, Brystkreft stadium I‐III,
Osteogenisk sarkom, cervix cancer, Hodgkins lymfom, Non‐
Hodgkins lymfom

 Moderat risiko (0.2‐11%)
Colon cancer, Brystkreft stadium IV, Adenocarsinom i cervix
 Høy risiko (>11%)
Leukemi, Nevroblastom, Burkitt lymfom

Konklusjoner
 Gjenoppretting av fruktbarhet og fødsel av barn
 Trygt og effektivt men fortsatt eksperimentell behandling

From: Ovarian tissue cryopreservation for fertility preservation: clinical and research perspectives
Hum Reprod Open. 2017;2017(1). doi:10.1093/hropen/hox001

http://ehandbok.ous‐hf.no/folder/163
http://tidsskriftet.no/2007/04/oversiktsartikkel/kryopreservering‐av‐
ovarialvev
http://tidsskriftet.no/2010/10/kommentar/kryopreservering‐av‐
ovarialvev‐brukes‐lite
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aogs.12700/epdf

 Norge og Danmark har nasjonale behandlingstjenester
 Fertilitetsbevarende behandling brukes for lite
 Bør være en integrert del av kreftbehandlingen

https://academic.oup.com/hropen/article/2017/1/hox001/3092402/
Ovarian‐tissue‐cryopreservation‐for‐fertility
Jensen AK, et al.
J Assist Reprod Genet. 2017 Mar;34(3):325‐336
doi: 10.1007/s10815‐016‐0843‐9. Epub 2016 Dec 27
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Komplikasjoner…

Komplikasjoner ved
assistert befruktning

Avviksmelding
Sjeldent / forventet
Konsekvens for pasienten

Infertilitet ‐ fra diagnose til behandling
O‐32537
26. April 2018

Noe du vil lære mer om i dag?

Komplikasjoner ved assistert
befruktning

Tidlige komplikasjoner

Tidlige komplikasjoner Sene komplikasjoner

1.
2.
3.
4.
5.

1. Ovarialt hyperstimuleringssyndrom
(OHSS)

Tidlig vs sen OHSS

1.
2.
3.
4.

Forstørrede, polycystiske ovarier
Økt karpermiabilitet
Hemokonsentrasjon
Lekkasje av væske til tredjerom (peritoneum,
pleurahulen)
5. Vasoaktive stoffer som frigjøres fra ovarier som er
hyperstimulerte.
• Forekomst: Alvorlig OHSS er 0,6‐1%
• Mortalitet 1:100 000 IVF syklue, ofte pga trombose

Ovarial hyperstimuleringssyndrom
Blødninger / infeksjoner ved oocyte pick‐up (OPU)
Tromboser
Torsjon av ovarier
Svangerskap etter IVF

Tidlig OHSS
• Innen 9 dager etter hCG for ovulasjonsinduksjon og
skyldes kraftig stimulering
• Ofte mildt forløp og går raskt tilbake med mindre
pasienten blir gravid.
Sen OHSS
• Skyldes endogen hCG‐sekresjon fra tidlig
svangerskap
• Alvorlig og protrahert forløp.
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Diagnostikk ‐ OHSS

Diagnostikk av OHSS

• Risikopasienter

• 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

OHSS Klassifisering

Hb

OHSS
OHSS
16
16

Hct

55

Leukocytter

15

3,5 ‐ 10,0

INR

1,5

0,40 ‐ 0,50

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
X 10^09 /L
mmol/L

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

Behandling OHSS

Behandling OHSS

1. Symptomatisk behandling
2. Tromboseprofylakse
3. Forebygging!

• 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
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Behandling OHSS

Behandling OHSS

• Innleggelse

• Behandling

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

•
•
•
•

•
•
•
•

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)

Behandling OHSS

2. Komplikasjoner etter Oocyte Pick‐up
(OPU)

• Forebygge

• Blødninger etter punskjon

• Identifisere risikopasienter, individualisert
hormonstimulering, hyppige controller (ved tidligere
OHSS)
• Metformin til PCOS pasienter ut 1. trimester
• Viktigste behandling: total‐frys av alle embryo

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 Oocyte Pick‐up
(OPU)
Blødninger etter punskjon
Legges inn til observasjon: kontroll ultralyd/Hb
Ekspektant behandling, sjelden aktuelt med laparoskopi

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

3. Tromboser
• 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.
• Kraniale tromber oppstår median 10 dager etter
OPU, tromboser andre steder, oppsto senere
(Ou Hum Rep 2003)
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4. Torsjon av ovarier

5. Svangerskapskomplikasjoner

• Sjelden,også hos ikke‐IVF pasienter
• Symptomer

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

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

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

• Diagnostikk
• Klinisk diagnose
• Kan observere redusert/opphørt sirkulasjon av eggstokk
ved doppler ultralyd
• Diagnostisk laparoskopi

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

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

• Elective single embryo transfer (eSET))

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

4

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)

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 CC
• 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 (ref Pelkonen)

S. Pelkonen et al. Hum. Reprod. 2015;30:2411-2418
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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 IVF (Bay et al, BMJ
2013)

Det vi ennå vet lite om…

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

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

Test 4 case reports

• …fordi vi snakker om sjeldne tilstander, eller fordi
populasjonen er ung ennå
• Barnekreft
• Voksenhelse, og fertilitet hos IVF – barn når de blir
voksne

Case 1

Case 2

(Azem Fert Ster 2000)

(Grynberg Fert Ster 2011)

• 42 år gml, P0, 7 oocytter ved OPU
• 10 timer etter OPU, magesmerter, kvalme, oppkast,
tenesmer.

• 26 år gml kvinne, PCOS 4 år infertilitet.
• KOH med GnRH agonist, hCG, og 36 timer senere
OPU
• 23 oocytter aspirtert, 20 inseminerte
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Case 3

Case 4

(Wais J Obst Gyn Can 2018)

(Edris Fert Ster 2007)

• 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

• 38 år gml kvinne, 4 år infertilitet, myomatøs uterus
• GnRH agonist (reduskjon av myomer) i 4 mnd
• Startet stimulering med rFSH; og hCG dag 14.
• Etter 36 timer, uthentet 6 oocytter, og sET 3. dag

Hb

Oppsummering

Hct

Leuk

Trc

Kreatinin

Na

K

Urea

ALAT

ASAT

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

Takk!
martereigstad@gmail.com
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Preimplantasjonsgenetisk
testing : diagnostikk og
screening
Kurs 32537
Infertilitet‐ fra diagnose til behandling
Tromsø 26. April 2018
Ragnhild Glad, overlege, spesialist medisinsk genetikk
Medisinsk genetisk avdeling UNN

Preimplantasjonsgenetisk diagnostikk (PGD)
• Genetisk diagnostikk på embryostadiet (evt. oocytt‐stadiet),
før implantasjon og graviditet er påbegynt
• Alternativ til naturlig konsepsjon og prenatal diagnostikk for par med
høy risiko for å overføre alvorlig arvelig sykdom
• Muliggjør oppstart av svangerskap i forvissing om at fosteret er
uaffisert

Aktuelle tilstander
• Minimerer risiko for svangerskapsavbrudd
• Mulighet for de som har moralske eller religiøse overbevisninger mht
svangerskapsavbrudd

• Bærere av kromosomavvik (balansert kromosomtranslokasjon, strukturelt
kromosomavvik)
• Bærere av alvorlig arvelig monogen sykdom (oftest recessiv eller X‐bundet
tilstand men dominant sykdom også mulig)

• Har vært benyttet siden 1990 (Handyside et al) og for >190 ulike
monogene tilstander

• Mitokondrielle sykdommer

forhindre nedarving av alvorlig sykdom, i økende grad også mulighet
for de som trenger IVF og genetisk diagnostikk..

• Par med alvorlig syke barn som ønsker donorsøsken med spesifikk
vevstype: PGD‐HLA (identifisere Human Leucocytt Antigen kompatible
embryo egnet som stamcelledonor)

PGD –behandling

Forutsetninger for PGD

• Hormonbehandling: stimulering av eggstokkene for eggmodning
• Egguthenting
• Spermieprøve og preparering, inseminasjon
• Befruktning (In Vitro Fertilisering)
• Prøvetagning av embryo : embryobiopsering
• Genetiske analyser av enkeltcelle(r)
• Seleksjon av tilbakeførbare embryo
• Tilbakeføring og evt svangerskap (graviditetstest)
• (evt) prenatal diagnostikk

• Dispensasjon fra lov om bioteknologi
Søknad om PGD behandling skal være innvilget (klagenemda)
• Økonomisk behandlingsgaranti skal foreligge (utenlandsbehandling)
• Krav til kvinnen skal være innfridd
(alder/vekt/hormonprøver/ultralydundersøkelse taler for at ovariene
svarer på behandling)
• Krav til mannen: levende spermier
• Generelle IVF krav må være innfridd, inkl. psykososiale krav
• Genetisk testing må være mulig (metode etablert)
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Genetisk testing
• Informasjon

• Embryobiopsi dag 3 : 1‐(2) blastomerer
• Teknisk utfordrende å utføre genetisk diagnostikk på en celle

• Helse
• Økonomi
• Motivasjon
• God tid..

En celle: begrenset DNA og kromosomer
høy grad av aneuploidi
høy risiko for feil ved amplifisering
Arbeidssomt
Tidkrevende
Dyrt

Genetisk testing‐ metoder
• Embryo/blastocystbiopsi dag 5‐8 : 5‐10 trophoectodermceller
Flere fordeler, kan også unngå biopsi av embryoets indre cellemasse
Lavere risiko for feildiagnostikk
• Begrenset tidsvindu mht. å foreta analyser (ofte 24 t), nedfrysing gir
mere tid
• Amplifisering av arvestoff og analyse (cytogenetisk og
molekylærgenetisk analyse) skjer ved hjelp av ulike metoder, nye
metoder

1. Cytogenetisk diagnostikk :
Fluorescent in situ hybridization (FISH)
Kromosomal microarray (array‐CGH og Single Nucleotide
Polymorfisms; SNP‐array)
Next Generation Sequencing (NGS)

2. Molekylærgenetisk diagnostikk

3. ”Karyomapping”

Polymerase chain reaction (PCR, multiplex‐PCR)
Markørbasert analyse (indirekte analyse vha mikrosatelitter; STR eller
vha SNP ‐array)
Direkte analyse (direkte påvisning av sekvensvarianten ved
”minisekvensering”)

helgenom amplifisering (Whole Genome Amplification: WGA)
haplotyping av foreldregenomet vha Single Nucleotide Polymorfisms
(SNP) genotyping
muliggjør samtidig høyoppløselig molekylær og cytogenetisk analyse
lovende
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PGD‐begrensninger

Preimplantasjonsgenetisk screening (PGS)

• Embryoets naturlige biologi i form av kromosomal mosaisisme
• Feil ved amplifisering: allelic dropout (ADO) kan gi falske homozygote
 sentralt ved autosomal dominant sykdom (heterozygot) og autosomal
recessiv sykdom hvor mor og fars mutasjon er ulike (compound
heterozygot)
• Kontaminering
• Lovverk, etiske betraktninger
• Kostnader
• Krever tilgang på og nært samarbeid mellom flere spesialister
(fertilitetsspesialister, genetisk ekspertise, IVF‐lab., genetisk lab)

• ”lav‐risiko PGT ”
• Seleksjon av euploide embryo for å forbedre svangerskapsresultater
ved assistert reproduksjon
framskreden maternell alder (økt risiko aneuploide embryo)
implantasjonsproblem
singel embryo transfer
uforklarlig ab.hab
• Seleksjon av embryo med andre egenskaper er kontroversielt
• Polarlegemebiopsi benyttes også (NB begrensninger)

PGD‐regulering

Erfaringer med PGD og PGS

• Ulikt regulert i ulike land (lovverk, indikasjoner og framgangsmåte
varierer betydelig i ulike land)
• Sosial kjønnsbestemmelse forbudt i Europa
• PGD for arvelig kreft predisposisjon, lavpenetrante og sent
debuterende tilstander er omdiskutert men gjøres i noen land
• European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
har etablert best practice guidelines for PGD ‐behandling

• >10 000 barn i verden født etter PGD
• Risiko for feildiagnostikk er ikke null, oppfølgende fosterdiagnostikk
bør tilbys
• Suksessrate ved hver overføring max 30 %
• Fortsatt ikke klart hvorvidt PGS faktisk øker ”take home baby rate”
pågående RCT s (STAR trial, Beacon trial) for PGS vha NGS
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hCG‐ Humant choriongonadotropin

hCG i tidlig svangerskap

• Et glykoproteinhormon som produseres i syncytiotrofoblasten, initialt
muligens også i cytotrofoblasten.
‐ Består av en α‐ og β‐kjede. Α‐kjeden er nesten identisk med α‐kjeden til FSH, TSH og LH..
Β‐kjeden har fellestrekk med LH.

IVF‐kurs 26.04.18
Torill Aarseth
Lege i spesialisering

hCG‐ Humant choriongonadotropin

hCG – Humant choriongonadotropin

Hovedfunksjon:
• Bevare og stimulere corpus luteum til å kontinuere produksjonen av
progesteron og østrogen.
‐ Hindrer eggets avstøtning.

• Måles i enheten internasjonale enheter per liter: IE/L (milli‐IE/ml).
• hCG skilles ut i maternell sirkulasjon etter implantasjonen, ca 6‐12
dager etter ovulasjon.
• Konsentrasjonen dobles hver 39.‐53. time ila de første 30 dagene.
• hCG produksjonen når et maksimum 7‐10 uker etter befruktning.
Faller deretter. Stabiliserer seg etter 20. svangerskapsuke, og er da
omtrent konstant frem til termin.

Normalområder for hCG

hCG tester

Svangerskapsuke

hCG ‐ IE/L

Uke 0‐2

0‐3

• Ulike analysemetoder: intakt hCG, Total hCG = Intakt hCG + fritt β‐hCG dvs.
frie β‐kjeder. Fritt β‐hCG = Choriongonadotropin beta‐kjede
• Urin

Uke 3‐4

3 ‐ 156

Uke 5

101 ‐ 4.870

Uke 6

1.110 ‐ 31.500

Uke 7

2.560 ‐ 82.300

Uke 8

23.100 ‐ 151.000

Uke 9

27.300 ‐ 233.000

Uke 10‐13

29.900 ‐ 291.000

Uke 14‐18

6.140 ‐ 103.000

Uke 19‐23

4.720 ‐ 80.100

Uke 24‐41

2.700 ‐ 78.000

•
•
•
•

Helst morgenurin
Positive ca. 14 dager etter befruktning. Ofte 4‐5 dager før uteblitt menstruasjon.
7 dager etter implantasjon er 98% av testene positive
Positiv utslag ved 20‐ 50 milli‐IE/ ml. Avhenger av type test.

• Serum
• Gjennomsnitts hCG‐ konsentrasjonen er høyere i blod enn i urin.
• 5‐10 milli‐ IE/ ml.
• Kan påvises i serum 6‐8 dager etter befruktning
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Ved IVF (Tromsø)

UL undersøkelse i 1.trimester

• Måles s‐hcg:
‐ Ved ferskt embryo: 22 dager etter egguthenting (OPU).
‐ Ved frossent embryo: 18 dager etter innsetting (FER).
Altså omkring uke 5. Verdier fra 101‐ 4870 IE/L.
• Transvaginal UL hvis positiv s‐hCG i uke 7‐8.

Hva ser man etter?
•
•
•
•

Lokalisasjon
Antall fostre
Viabilitet
Gestasjonsalder

• Bør se tegn til graviditet ved uke 4,5 til 5 hvis intrauterint.
• Noe usikkert, men studier vist at man bør se tegn til graviditet ved s‐hcg
>1500 hvis intrauterint svangerskap.
• Mangel på gestasjonssekk, og s‐hCG >2000 taler sterkt for ex.u.

Indikatorer for normalt svangerskap
• Gestasjonssekk
‐ Det første som blir synlig intrauterint. Ses fra uke 4,5‐5. Vokser minimum 1,2 mm/dag.
• Plommesekk
‐ Synlig uke 5‐6. Forsvinner uke 10‐12. Da maks diameter, ca 6 mm.
• CRL
‐ Fosteranlegg ses vanligvis fra uke 6. Ved CRL >7 mm (uke 5,5‐6) bør man se hjerteaksjon.
• Hjerteaksjon, og hastighet på denne.
‐ ca. 110 spm ved 5‐6 uker.
‐ ca 170 spm ved 9‐10 uker.
Finnes tabeller som viser verdier på de forskjellige indikatorene i forhold til svangerskapslengde, og
forhold mellom disse. Kan gi god pekepinn på om det er normal utvikling.

Kilder
• UpToDate
‐ Clinical manifestations and diagnosis of early pregnancy.
‐ Prenatal assessment of gestational age, date of delivery, and
fetal weight
• Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology.
• NEL – hCG.
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