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Chapter 9

ENGLISH SUMMARY

Infertility is defines as “failure to achieve clinical pregnancy despite at least 12 months 
of regular, unprotected intercourse’’ . The prevalence of infertility has remained 
mainly unchanged over the past years, despite advancements in assisted reproductive 
techniques: 2-3% of women experience unwanted childlessness and 6-10% have less 
children than desired. In addition, the success of fertility procedures is limited and 
the access to these is restricted in regions where they are most needed (for example, 
in Sub-Saharan Africa). Moreover, infertility causes emotional, physical and financial 
stress for the woman/the couple, and it can also be a sign of underlying disease and has 
even been linked to premature mortality. All in all, infertility is a topic that deserves 
further scientific research and it is of no surprise that the World Health Organization 
has declared it a disease and potential source of disability.

An ovulatory cycle, normal function of the fallopian tubes and sexual activity are 
the basic requirement for achieving pregnancy. In addition, female fertility is influenced 
by a large number of preconception factors, among which (i) the composition of the 
natural environment of the oocyte, the follicular fluid (FF) and (ii) the overall health 
status of the woman.

FF components are either locally produced by the granulosa cells and the oocyte, 
or derived from blood capillaries surrounding the follicle via the follicle-blood barrier. 
The composition of FF is of great importance for the maturation of the oocyte. For 
instance, growth and survival of the follicle are dependent on steroidogenic activity of 
specialized follicular cells, the granulosa cells and the theca cells. Furthermore, there 
is an intimate communication and exchange of nutrients between the granulosa cells 
directly surrounding the oocyte, the so-called cumulus cells (via gap junctions), and 
the oocyte.

Lifestyle factors (such as physical activity, nutrition, intoxications) and systemic 
disease (such as overweight, the metabolic syndrome and its components) influence the 
functioning of organ systems such as the liver and the gut microbiota, which results 
in a change in systemically produced intermediates (known as metabolites). A part of 
these changes will be reflected in the composition of FF, and this can further influence 
de quality of the oocyte. Given the current obesity pandemic it is of no surprise that 
many patients attending fertility clinics are overweight and/or display characteristics of 
the metabolic syndrome. The current obesogenic diet, characterized by a combination 
of dietary changes (i.e. abundant in fat and sugars; calorie rich) and decreased physical 
activity, has led to a dramatic increase in the incidence of overweight worldwide as 
well as in the Netherlands. This trend is also visible in women in the reproductively 
active age group: in 2018 31.8% of Dutch women between 18-34 years and 47.5% of 
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Dutch women between 35-49 years were overweight. Overweight and obesity have 
a tight relationship with, or can even cause metabolic dysregulation in the shape of 
the metabolic syndrome and its components (among which abdominal adiposity, high 
levels of fat and sugars in blood, and hypertension). The mechanisms behind this 
relationship are complex and include diverse physiologic processes such as inflammation 
and oxidative stress in diverse organ systems (including the adipose tissue), but also 
more recently discovered players such as the composition of the bacteria in the intestine 
(the microbiome) and bile acids.

There is an increasing body of literature that supports an association between obesity 
and metabolic dysregulation with infertility, both in natural reproduction as well as 
in assisted reproductive techniques. A possible cause is de decreased oocyte quality in 
patients with metabolic dysregulation as a result of obesity and possibly also diet. Data 
from animal and human studies have shown that maternal overweight and obesity 
may lead to immaturity, decreased quality, functional and microscopic defects of the 
oocyte and the resulting embryo. De maturation of the oocyte is partially dependent 
on the composition of FF, which contains metabolites derived from blood. Therefore, 
it is expected that in humans systemic metabolic dysregulation as seen in obesity and 
the metabolic syndrome will be reflected in the composition of follicular fluid, and 
that this will likely impact the maturation of the oocyte. This theory has already been 
proven in animal models.

A series of important players in systemic metabolism are worthy of research in the 
context of local ovarian metabolism: (1) sterols, of which cholesterol is well known for 
its role in reproductive physiology as a substrate for the synthesis of steroid hormones; 
however, the family of sterols also contains less well known members, such as bile 
acids, which play an important role in systemic metabolism; (2) inflammatory and 
oxidative balance, important players in both systemic and local ovarian homeostasis; 
(3) the microbiota, a potential mediator of the effect of preconception diet (healthy 
or obesogenic) on fertility. The current thesis investigates the impact on embryo 
development of three key players in obesity-related metabolic dysregulation: bile acids, 
anti-inflammatory and anti-oxidative function of high-density lipoproteins (HDL), and 
trimethylamine-N-oxide (TMAO).

Previous research on the relationship between metabolic dysregulation, FF 
composition and oocyte quality and embryonal development has failed to formulate a 
model that includes all three components (blood, FF and oocyte-embryo). The reason 
behind this is that during a traditional hyperstimulation-in vitro fertilization (IVF) 
procedure the contents of several follicles are retrieved and mixed. For the current 
research we have used materials from modified natural cycle-IVF (MNC-IVF). This 
procedure is close to the natural physiology of follicular development, in the sense 

9.
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that only one dominant follicle matures and its contents are retrieved during follicular 
punction. This allows for correlation of the composition of FF with the characteristics 
of the oocyte, embryo and possible pregnancy. Therefore, using MNC-IVF as a 
research model it is possible to study the relationship between systemic metabolism, 
FF composition, and embryo development and the occurrence of pregnancy.

Sterols such as cholesterol and steroid hormones are present in FF and they play a 
crucial role in follicular development and oocyte maturation. Bile acids, which belong to 
the sterol family, aid in bile production and fat absorption from the diet. In the previous 
years it has become evident that bile acids also play a role in systemic metabolism and 
in the development of obesity and type II diabetes mellitus. Moreover, bile acids seem to 
be present in FF, but they role in oocyte development has yet to be investigated properly.

Chapter 2 reports on the concentration and composition of the FF bile acid pool 
and its relation with the quality of oocytes and embryos in MNC-IVF. Bile acids atr 
present in FF in a concentration that is almost double than in serum. In addition, the 
concentration of ursodeoxycholic acid (UDCA) derivatives (i.e., the sum of conjugated 
and unconjugated bile acids) is significantly higher in FF of embryos with an optimal 
number of cells in relation to the day of follicular punction and in FF from oocytes 
that developed into top quality embryos, than in FF from oocytes of lower quality. In 
addition, the level of chenodeoxycholic acid (CDCA) derivatives is higher and that of 
deoxycholic acid derivatives is lower in FF of embryo’s with fragmentation, as compared 
to embryos without fragmentation. To conclude, bile acids are abundantly present in FF 
and they seem to play a role in embryonal development in humans.

Chapter 3 describes the preconception effect of bile acids in serum and FF on fetal 
growth in children born after MNC-IVF procedures. There is a significant relationship 
between the concentration of bile acids (total amount) or of different types of bile acids in 
FF and the birth weight of infants. Serum levels of CDCA and cholic acid are negative 
predictors of birth weight. Concluding, the preconception maternal serum concentrations 
of certain bile acids is predictive for the birth weight of the infant.

Chapter 4 studies the origin of ovarian bile acids, among which the possibilities 
of local production, passive diffusion and active transport. Human granulosa cells 
express specialized bile acid transporters (the importer Na+-taurocholate cotransporting 
polypeptide [NTCP] and the apical Na-dependent bile acid transporter [ASBT] and 
one exporters, ATP Binding Cassette Subfamily C Member 3 [ABCC3]) and nuclear 
receptors that are involved in bile acid signaling processes (farnesoid X-receptor [FXR], 
retinoid X-receptor-alpha [RXR-alpha], liver X-receptor-alpha [LXR-alpha], liver receptor 
homolog-1 [LRH-1] and G protein-coupled receptor TGR5 [also known as GPBAR1]) 
that are typically found in the enterohepatic circulation. There is no evidence of local 
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ovarian bile acid production. To conclude, FF bile acids likely originate from blood by 
passive diffusion or active transport.

Inflammation and oxidative stress are important hallmarks of obesity and metabolic 
syndrome and they are associated with diseases impacting fertility, such as the polycystic 
ovary syndrome. Research from the cardiovascular field has shown that HDL possess 
anti-oxidative and anti-inflammatory functions. In fertility HDL are best known for 
their role in cholesterol transport in FF. There is little research available on the 
functional properties of HDL in FF. Chapter 5 studies the relationship between anti-
oxidative FF-HDL function and embryo quality, while chapter 6 studies the relationship 
between anti-inflammatory FF-HDL function and embryo quality in the setting of 
MNC-IVF.

Chapter 5 shows that HDL is the most important antioxidant in FF and that the 
anti-oxidative properties of FF-HDL are significantly higher than those of plasma-
HDL. The latter may be due to an increased content of vitamin E and sphingosine 
1-phosphate in FF-HDL as compared to plasma-HDL. In addition, the anti-oxidative 
function of FF-HDL is inversely related to the chance of the oocyte undergoing normal 
fertilization. Chapter 6 describes the anti-inflammatory function of FF-HDL. The anti-
inflammatory capacity of FF is comparable with that of plasma. Importantly, an increase 
in FF-HDL anti-inflammatory function is significantly related to an increased chance 
of the oocyte developing into a top quality embryo. For both FF-HDL anti-oxidative and 
anti-inflammatory function there is no significant relationship with the occurrence of 
pregnancy. To conclude, FF-HDL has anti-oxidative and anti-inflammatory functions 
that potentially play a role in embryo development in humans.

The metabolic syndrome is often associated with the presence of obesity and 
an unhealthy lifestyle, such as consumption of a diet abundant in calories and fat, 
and physical inactivity. These factors are also associated with the composition of the 
intestinal microbiota. The dietary components choline (found in, for example, dairy 
products and fish) and l-carnitine (found in, for example, red meat) are metabolized 
by the intestines and the liver into TMAO, which is an important player in systemic 
metabolism. Recent studies have shown that TMAO is involved in the development of 
cardiovascular disease, diabetes and obesity, and in the promotion of oxidative stress and 
inflammation. The association of these disease/pathological processes with infertility 
brings up the question of whether TMAO is a potential mediator of the effect of systemic 
metabolic dysregulation on reduced fertility.

Chapter 7 researches the presence of TMAO and its precursors (choline, l-carnitine, 
gamma-butyrobetaine) in FF and their relationship with the outcomes of MNC-IVF. 
All four above-described metabolites are present in FF. The FF levels of TMAO and 
gamma-butyrobetaine (precursor of TMAO that is produced by the microbiota), but not 

9.
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the dietary components l-carnitine and choline, are related to embryo development. 
In addition, there is a positive relationship between the dietary precursors of TMAO 
(choline, l-carnitine) and the ones produced after metabolization by the microbiota and 
the liver (gamma-butyrobetaine, TMAO). This finding suggests that metabolization 
of dietary components by the microbiota is an important step in transforming dietary 
components into active metabolites that influence the development of embryos and thus 
possibly also of oocytes.

Conclusion

The results of the projects described in the current thesis demonstrate that bile acids, 
HDL anti-oxidative and anti-inflammatory function, and TMAO are present in FF. 
These components are recognized as biomarkers that play a role in systemic metabolism 
and the pathophysiology behind obesity and the metabolic syndrome. In FF these 
components have a relationship with embryo development as shown in the MNC-IVF 
model. In addition, these components seem to be derived from blood and not locally 
produced in the ovaries. Finally, FF levels of UDCA derivatives, HDL anti-inflammatory 
function and TMAO are related to embryo quality. It is expected that changes in the 
circulating levels of these components (as a result of metabolic dysregulation, obesity 
of lifestyle factors such as diet) will be reflected in FF with consequences for the 
development of the oocyte and embryo quality. Further research is needed into the 
possible interactions between these compounds, the influence of different patient profiles 
(BMI, metabolic dysregulation) on their concentrations and functions in FF in relation 
to oocyte development and embryo quality.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Onvruchtbaarheid wordt gedefinieerd als “het uitblijven van een zwangerschap 
ondanks ten minste 12 maanden regelmatige, onbeschermde geslachtsgemeenschap”. 
Ondanks de geavanceerde behandeltechnieken binnen voortplantingsgeneeskunde 
is de prevalentie van onvruchtbaarheid de afgelopen jaren grotendeels onveranderd 
gebleven: 2-3% van de vrouwen krijgt ongewenst geen kinderen en 6-10% krijgt 
minder kinderen dan gewenst. Bovendien blijft het succes van behandelingen binnen 
voortplantingsgeneeskunde beperkt en de toegang behandelingen daartoe onvoldoende 
met name in de gebieden waar de onvruchtbaarheid het meeste voorkomt (bijv. Sub-
Sahara Afrikanen). Onvruchtbaarheid brengt emotionele, fysieke en financiële stress 
met zich mee voor de vrouw/het paar. Tenslotte, kan onvruchtbaarheid ook een teken 
zijn van onderliggende ziekte en zelfs een samenhang hebben met een verhoogd risico 
op vroege sterfte. Al met al is onvruchtbaarheid een onderwerp dat wetenschappelijk 
onderzoek verdient en het is niet verwonderlijk dat de Wereldgezondheidsorganisatie 
het tot een ziekte heeft verklaard.

Een ovulatoire cyclus, normale tubafunctie en seksuele activiteit zijn de basis 
voorwaarden voor een zwangerschap. Daarnaast wordt de vruchtbaarheid van de vrouw 
beïnvloed door een groot aantal preconceptionele factoren, waaronder (i) de samenstelling 
van de natuurlijke omgeving van de eicel, namelijk de ovariële follikelvloeistof (FF) en 
(ii) de algehele gezondheidsstatus van de vrouw.

FF is een weerspiegeling van zowel lokale geproduceerde stoffen (stoffen die 
worden geproduceerd door granulosacellen en de eicel zelf), als stoffen uit het bloed 
(passage van stoffen uit het bloed vanuit capillairen rondom de follikel naar FF via 
de follikel-bloedbarrière). De samenstelling van FF speelt een rol in de eicelrijping. 
Follikelgroei en -overleving zijn afhankelijk van de steroïdogene activiteit van de 
gespecialiseerde folliculaire cellen, granulosacellen en thecacellen. Daarnaast is er een 
nauwe communicatie en uitwisseling van voedingsstoffen tussen granulosacellen, de 
zgn. cumuluscellen (via gap junctions), die dicht tegen de eicel aanliggen, en de eicel.

Leefstijlfactoren (zoals lichaamsbeweging, voeding, intoxicaties) en systemische 
ziekten (zoals overgewicht, het metabool syndroom en de componenten ervan) beïnvloeden 
het functioneren van orgaansystemen zoals de lever en de darmmicrobiota. Dit resulteert 
in een verandering in systemische geproduceerde stoffen (zgn. metabolieten) en een deel 
van deze stofwisselingsproducten zal zich weerspiegelen in de samenstelling van de FF. 
Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van de eicel. Gezien de huidige obesitas pandemie 
is het niet opmerkelijk dat veel patiënten van voortplantingsklinieken overgewicht 
hebben en/of kenmerken hebben van het metabool syndroom. Zowel wereldwijd, als in 
Nederland, heeft de hedendaagse obesogene samenleving, die gekenmerkt wordt door 
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een combinatie van dieetveranderingen (d.w.z. de combinatie een vet- en suikerrijk dieet; 
calorierijk dieet) en minder lichaamsbeweging, geleid tot een dramatische toename van 
de incidentie van overgewicht. Dit komt ook tot uiting bij vrouwen van vruchtbare 
leeftijd: in 2018 hadden 31.8% en 47.5% van de Nederlandse vrouwen tussen 18-34 
jaar en 35-49 jaar last van overgewicht. Overgewicht en obesitas hangen samen met, 
of leiden tot, verstoringen van stofwisseling in de vorm van het metabool syndroom en 
de onderdelen hiervan (waaronder romp adipositas, verhoogde vet en suikerspiegels in 
het bloed, en hoge bloeddruk). Het mechanisme hierachter is complex en omvat een 
diverse reeks fysiologische processen zoals inflammatie (een vorm van ontsteking) en 
oxidatieve stress in diverse orgaansystemen, waaronder het vetweefsel, maar ook meer 
recent onderzochte componenten zoals de samenstelling van bacteriën in de darm (het 
microbioom) en galzuren.

Er is een toenemende hoeveelheid literatuur die een associatie aantoont tussen 
obesitas en ontregeling van de stofwisseling met onvruchtbaarheid, zowel in het kader 
van natuurlijke, als bij geassisteerde voortplanting technieken. Een mogelijk oorzaak 
hiervan is de verminderd eicelkwaliteit bij patiënten met ontregeling van de stofwisseling 
bijvoorbeeld t.g.v. obesitas, maar mogelijk t.g.v. de samenstelling van het dieet. Gegevens 
uit dier- en studies bij de mens hebben aangetoond dat overgewicht en obesitas bij de 
moeder kunnen leiden tot verminderde rijping, verminderde kwaliteit, functionele en 
microscopisch zichtbare afwijkingen van de eicel en het resulterende embryo. De rijping 
van eicellen is deels afhankelijk van de samenstelling van FF, waarvan een deel van 
de stoffen afkomstig zijn vanuit het bloed. Het is dus aannemelijk dat bij de mens, 
systemische ontregeling van de stofwisseling zoals aanwezig bij obesitas en het metabool 
syndroom wordt weerspiegeld in de samenstelling van FF, en dat zal waarschijnlijk 
impact hebben op de rijping van de eicel. Dit is al aangetoond in diermodellen.

Een aantal belangrijke spelers in de systemisch stofwisseling verdienen onderzocht 
te worden in de context van de lokale ovariële stofwisseling: (1) sterolen, het meest 
bekend in de reproductieve fysiologie is cholesterol (substraat voor de synthese van 
steroïdhormonen); de familie bevat echter ook een aantal minder bekende leden, zoals 
galzuren, die een belangrijk rol spelen in het systemische stofwisseling; (2) inflammatoire 
en oxidatieve balans, waarvan de systemische invloed in de context van de lokale ovariële 
omgeving nog onvoldoende is onderzocht; (3) het microbioom, een mogelijke mediator 
van het effect van preconceptioneel dieet (gezond of obesogeen) op de vruchtbaarheid. 
Dit proefschrift beschrijft het onderzoeken van de rol van drie hoofdrolspelers in 
obesitas-gerelateerde metabole ontregeling: galzuren, anti-inflammatoire en anti-
oxidatieve functie van high-density-lipoprotëine (HDL), en trimethylamine-N-oxide 
(TMAO), bij de ontwikkeling van embryo’s.
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Eerder onderzoek naar de relatie tussen ontregeling van de stofwisseling, 
samenstelling van FF en eicelkwaliteit en embryonale ontwikkeling heeft alle de drie 
componenten (bloed, FF en eicel-embryo) niet in één model kunnen onderzoeken, 
omdat bij traditionele hyperstimulatie-in vitro fertilisatie (IVF) de inhoud van meerdere 
follikels (d.w.z. FF en eicellen) tijdens één procedure wordt verkregen en dus gemengd 
is. Voor het huidige onderzoek hebben we materialen van gemodificeerde natuurlijke 
cyclus-IVF (MNC-IVF) gebruikt. Deze procedure ligt dicht bij de natuurlijke fysiologie 
van de follikelontwikkeling, in de zin dat slechts één dominante follikel rijpt en de 
inhoud hiervan wordt verkregen bij follikelpunctie. Hierdoor is het mogelijk om de 
samenstelling van FF te correleren met de eigenschappen van de eicel, het embryo en de 
eventuele zwangerschap, en dus de relatie tussen systemische stofwisselingscomponenten, 
samenstelling van FF en embryo ontwikkeling en zwangerschap te bestuderen.

Sterolen zoals cholesterol en van steroïden afgeleide hormonen zijn aanwezig in 
FF en ze spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van de follikels en de rijping van 
eicellen. Galzuren, die tot de sterolfamilie horen, zijn van belang in de galafscheiding 
en vetopname vanuit de voeding. De laatste jaren werd het duidelijk dat galzuren ook 
een rol spelen in systemische stofwisseling en in de ontwikkeling van obesitas en DM 
type II. Ook bleken galzuren aanwezig te zijn in FF, maar hun rol in de ontwikkeling 
van eicellen was nog niet in detail onderzocht.

Hoofdstuk 2 rapporteert over de concentratie en samenstelling van galzuren in FF 
en hun relatie tot de kwaliteit van eicellen en embryo’s in MNC-IVF. Galzuren zijn 
aanwezig in FF in een concentratie die bijna het dubbele is van die in serum. Daarnaast 
is de concentratie van ursodeoxychoolzuur (UDCA)- derivaten (d.w.z. de som van niet-
geconjugeerde en geconjugeerde galzuren) significant hoger in FF van embryo’s met een 
optimaal aantal cellen in relatie tot de dag van follikelpunctie en in FF van eicellen die 
zich ontwikkelen tot embryo’s van topkwaliteit, dan in FF van eicellen van mindere 
kwaliteit. Bovendien is het niveau van chenodeoxychoolzuur (CDCA)-derivaten hoger en 
van deoxychoolzuur-derivaten lager in FF van embryo’s met fragmentatie, in vergelijking 
met embryo’s zonder fragmentatie. Concluderend, galzuren zijn overvloedig aanwezig in 
FF en lijken een rol te spelen bij embryonale ontwikkeling in mensen.

Hoofdstuk 3 beschrijft het preconceptioneel effect van galzuren in serum en FF 
op foetale groei bij kinderen geboren na MNC-IVF. Er is geen significante relatie 
tussen de concentratie van galzuren (totaal) of de concentratie van verschillende 
galzuursoorten in FF en het geboortegewicht van pasgeborenen. Serumspiegels van 
CDCA en choolzuur zijn negatieve voorspellers van geboortegewicht bij pasgeborenen. 
Concluderend, de preconceptionele serum concentratie van bepaalde galzuren van de 
moeder is voorspellend voor de geboortegewicht van het kind.

9.
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Hoofdstuk 4 onderzoekt de oorsprong van ovariële galzuren binnen de ovariële 
follikels waaronder: lokale productie, passieve diffusie en actief transport. Humaan 
granulosacellen hebben gespecialiseerde galzuurtransporters (de importeurs Na+-
taurocholate cotransporting polypeptide [NTCP] en   de apicale natriumafhankelijke 
galzuurtransporteur [ASBT] en een exporteur, ATP Binding Cassette Subfamily 
C Member 3 [ABCC3]) en nucleaire receptoren betrokken bij galzuurgerelateerde 
signalering (farnesoïde X-receptor [FXR], retinoïde X-receptor-alfa [RXR-alfa], lever 
X-receptor-alfa [LXR-alfa], leverreceptor-homoloog-1 [LRH-1] en G-proteïne gekoppelde 
receptor TGR5 [ook bekend als GPBAR1]) die typisch voorkomen in de enterohepatische 
circulatie. Er is geen aanwijzing voor lokale ovariële galzuurproductie. Concluderend, 
galzuren in FF zijn waarschijnlijk afkomstig vanuit het bloed door passieve diffusie en 
actief transport.

Ontsteking en oxidatieve stress zijn belangrijke kenmerken van obesitas en het 
metabool syndroom en zijn geassocieerd met voortplantingsstoornissen, zoals bijvoorbeeld 
polycysteus-ovariumsyndroom. Onderzoek in het cardiovasculaire veld laat zien dat HDL 
anti-oxidatieve en anti-inflammatoire vermogen heeft. In voorplantingsgeneeskunde is 
HDL bekend voor de rol als cholesteroldrager in FF. Er is weinig onderzoek verricht 
naar de functionele eigenschappen van HDL in FF. In hoofdstuk 5 wordt de relatie 
tussen de anti-oxidatieve eigenschappen van FF-HDL en embryo kwaliteit en in 
hoofdstuk 6 de relatie tussen de anti-inflammatoire eigenschappen van FF-HDL en 
embryo kwaliteit binnen het model van MNC-IVF beschreven.

Hoofdstuk 5 laat zien dat HDL de belangrijkste antioxidant in FF is en dat de anti-
oxidatieve eigenschap van FF-HDL significant hoger is dan die van plasma, wat mogelijk 
te wijten is aan een verhoogd FF-HDL gehalte aan vitamine E en sfingosine 1-fosfaat 
in vergelijking met plasma-HDL. Bovendien is de anti-oxidatieve functie van FF-HDL 
omgekeerd gerelateerd aan de kans dat de eicel een normale bevruchting ondergaat. 
Hoofdstuk 6 beschrijft het anti-inflammatoire vermogen van FF-HDL fractie. De 
anti-inflammatoire capaciteit van FF is vergelijkbaar met die van plasma. Belangrijk is 
dat een toename van de anti-inflammatoire functie van FF-HDL significant verband 
heeft met een grotere kans dat de eicel zich ontwikkelt tot een topkwaliteit embryo. 
Voor zowel FF-HDL anti-oxidatieve, als anti-inflammatoire functie is geen significant 
verband gevonden met het optreden van zwangerschap. Concluderend, FF-HDL heeft 
anti-oxidatieve en anti-inflammatoire eigenschappen die mogelijk een rol spelen in 
embryo ontwikkeling bij de mens.

Het metabool syndroom wordt vaak geassocieerd met de aanwezigheid van 
obesitas en een ongezonde levensstijl, zoals een calorie- en vetrijk dieet en beperkte 
lichaamsbeweging. Dit is tevens geassocieerd met de samenstelling en de activiteit 
van het microbioom in de darm. De voedingscomponenten choline (gevonden in 
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bijvoorbeeld melkproducten, vis) en l-carnitine (gevonden in bijvoorbeeld rode vlees) 
worden omgezet door de darm en lever naar TMAO, een belangrijke speler in het 
systemische stofwisseling. Recente studies hebben aangetoond dat TMAO betrokken is 
bij de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas, en bij het bevorderen 
van oxidatieve stress en ontsteking. De associatie van deze ziekten/pathologische 
processen met onvruchtbaarheid roept de vraag op of TMAO een mogelijke mediator 
is tussen systemische ontregeling van de stofwisseling en verminderde vruchtbaarheid. 
Hoofdstuk 7 onderzoekt de aanwezigheid van TMAO en voorlopers (choline, l-carnitine, 
gamma-butyrobetaine) in FF en hun relatie met de uitkomsten van MNC-IVF. Alle vier 
genoemde metabolieten zijn aanwezig in FF. De FF spiegels van TMAO en gamma-
butyrobetaine (voorloper van TMAO die geproduceerd word door darmbacteriën), maar 
niet van de voedingscomponenten l-carnitine en choline, zijn gerelateerd aan embryo 
ontwikkeling. Bovendien is er een positieve relatie tussen van voeding afkomstige 
componenten van TMAO (choline, l-carnitine) en die geproduceerd na metabolisme 
door darmbacteriën en lever (gamma-butyrobetaine, TMAO). Dit geeft aan dat 
verandering van voeding door darmbacteriën een belangrijke stap is bij het omzetten 
van voedingscomponenten naar actieve stofwisselingscomponenten die de ontwikkeling 
van embryo’s en mogelijk dus ook de eicellen kunnen beïnvloeden.

Conclusie

De resultaten van de onderzoeken die in dit proefschrift zijn beschreven, tonen aan 
dat galzuren, HDL anti-oxidatieve en anti-inflammatoire functie, en TMAO, aanwezig 
zijn in FF. We kennen deze stoffen als biomerkers, die een rol spelen in systemische 
stofwisseling en de pathofysiologie achter obesitas en het metabool syndroom. In FF 
houden deze stoffen verband met de ontwikkeling van embryo’s zoals we aangetoond 
hebben in het MNC-IVF model. Bovendien blijken deze, in FF aanwezig stoffen 
afgeleid te zijn van bloed en niet lokaal geproduceerd. Ten slotte zijn FF concentraties 
van UDCA-derivaten, HDL anti-inflammatoire functie en TMAO gerelateerd aan de 
embryokwaliteit. De verwachting is dat veranderingen in de circulerende concentraties 
(als gevolg van metabole ontregeling, obesitas of levensstijlfactoren zoals voeding) 
weerspiegeld worden in FF met gevolgen voor de ontwikkeling van de eicel en de 
embryokwaliteit. Er is meer onderzoek nodig naar mogelijke interacties tussen deze 
stoffen, de invloed van verschillende patiëntprofielen (BMI, metabolische ontregeling) op 
hun concentraties en functies in FF, in relatie tot eicelontwikkeling en embryokwaliteit.

9.
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