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Situering van het proefschrift  
 
Het endometrium van de baarmoeder is slechts 
gedurende een korte periode van 4 dagen 
ontvankelijk of receptief voor een implanterend 
embryo tijdens de menstruele cyclus, dit noemt 
men het implantatievenster. Tijdens een  
in-vitrofertilisatie (IVF) behandeling wordt de 
receptiviteit van dit endometrium verstoord. Met 
dit doctoraatsonderzoek werden de 
veranderingen op genniveau in het endometrium 
nagegaan. Endometriale biopten genomen op het 
moment van de eicelafname bij patiënten die 
zwanger werden na een IVF behandeling en bij 
niet-zwangere patiënten werden vergeleken met 
microarrays. Deze techniek maakt het mogelijk 
om het gehele genoom van ongeveer 30.000 
genen te bestuderen op één chip. Dit 
doctoraatswerk beschrijft een netwerk rond COX-
2 (cyclooxygenase-2) dat significant verschillend 
tot expressie komt bij zwangere en niet-
zwangere patiënten. Verder behandelt het ook de 
verschillen in genexpressie wanneer de 
morfologische datering van het endometrium 
verschilt en wanneer de progesteronconcentratie 
op de dag van hCG (humaan chorion 
gonadotrofine) toediening tijdens de IVF 
behandeling verschilt tussen patiënten. In een 
laatste luik van dit onderzoek werd de 
endometriale genexpressie bestudeerd in een 
natuurlijke cyclus tijdens de implantatie van een 
embryo. Deze resultaten dragen bij tot het 
ontwikkelen van een genetisch profiel van een 
receptief endometrium, zodat hiermee rekening 
kan gehouden worden tijdens een IVF 
behandeling. 
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