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REZUMAT
Obiective. Evaluarea factorilor de infl uenţă asupra şanselor de succes în reproducerea umană asistată (RUA).
Materiale şi metodă. Studiu retrospectiv pe un eşantion care conţine informaţii referitoare la 1.121 de cicluri de 
embriotransfer (ET) provenind din proceduri cu ovocite şi spermă autologe.
Pentru cuantifi carea relaţiei dintre indicatorii de succes şi factorii de infl uenţă au fost utilizate modele de regresie 
logistică binomială în care fi ecare dintre cele două variabile asociate şansei de obţinere a unei sarcini biochimice 
sau a unei sarcini clinice este analizată în corelaţie cu 14 variabile independente (factoriale, explicative).
Rezultate. Variabilele cu infl uenţă pozitivă corelate cu obţinerea unei sarcini biochimice sau clinice identifi cate au 
fost: tipul medicaţiei de stimulare ovariană, vârsta embrionilor la data embriotransferului, numărul de zile de 
stimulare, numărul de ovocite recoltate, vârsta pacientei. 
Concluzii. Cunoaşterea factorilor de risc şi de infl uenţă asupra succesului în tratamentele de reproducere asistată 
poate aduce explicaţii suplimentare şi poate schimba practica în domeniul fertilizării in vitro (FIV). Vârsta partenerei 
feminine, durata stimulării ovariene şi numărul de ovocite sunt predictori ai şansei de sarcină în cazul tratamentelor 
FIV. Studii mai amănunţite sunt necesare, mai ales studii ce pun accent pe analiza factorilor legaţi de calitatea 
embrionilor, ca predictor ai sarcinii în FIV.

Cuvinte cheie: infertilitate, reproducere umană asistată, factori de predicţie, sarcină

ABSTRACT
Objectives. Study of predictive factors of outcome in assisted reproductive technologies. 
Material and methods. The retrospective study on a sample that contains information about 1,121 cycles of embryo 
transfer (ET) from oocytes and sperm autologous procedures. To quantify the relationship between indicators of suc-
cess and infl uence factors, a multivariate analysis were used for factors affecting probability of pregnancy (bio-
chemical or clinical) with in vitro fertilization in relation with 14 independent variables (factorial explanatory).
Results. Variables with positive infl uence correlated with biochemical or clinical pregnancy were identifi ed as: type 
of medication for ovarian stimulation, age of embryo at the day of transfer, number of days of stimulation, number 
of retrieved oocytes, female age.
Conclusion. Study of risk factors and their infl uence on the success of assisted reproduction technologies may 
offer new information and could change practice in the fi eld of in vitro fertilization (IVF). Female age, number of 
days of stimulation and number of retrieved oocytes are predictors for the chance of pregnancy in IVF treatments. 
More extensive studies are needed, especially studies that focus on the analysis of factors related to embryo qual-
ity as predictors of pregnancy in IVF.
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INTRODUCERE

Infertilitatea este defi nită ca o boală a sistemului 
reproductiv ce are ca efect eşecul conceperii unui 
copil după 12 luni de activitate sexuală neprotejată 
(1).

Afectează 10-15% din cuplurile afl ate la vârsta 
reproductivă şi poate avea consecinţe grave de 
ordin medical, emoţional, familial şi socio-eco no-
mic.

În peste 15% din cazuri infertilitatea determină 
simptome depresive severe şi un grad înalt de 
anxietate, mai ales dacă se asociază cu eşecul tra-
tamentelor. (2-4)

Cauzele infertilităţii sunt multiple şi distribuite 
relativ egal între partenerul feminin şi cel masculin; 
în aproximativ 30% din cazuri infertilitatea se dato-
rează unei cauze exclusiv feminine, 30% unei cauze 
masculine, 20% din cazuri au o etiologie mixtă, 
datorată ambilor parteneri; în aproximativ 15-20% 
din cazurile de infertilitate cauza nu este depistată. 
Aceste procente pot varia uşor de la o ţară la alta, în 
funcţie de prevalenţa anumitor factori de risc sau 
aspecte culturale diferite (5).

Studiile arată că rata infertilităţii creşte de la 6% 
la femeile sub 24 de ani la peste 30% la femeile din 
grupul de vârstă de 35-44 de ani (6,7). Fertilitatea 
este considerată optimă până la 30 de ani, apoi se 
reduce progresiv. La 35 de ani scade la jumătate 
faţă de o femeie de 30 de ani, iar la 38 de ani, la un 
sfert (8,9).

Declinul fecundităţii (abilităţii de a procrea) la 
femei este în primul rând asociat cu reducerea nu-
mărului şi calităţii ovocitelor, factori ce nu pot fi  
con trolaţi sau modifi caţi, nici cu ajutorul trata men-
telor (10,11). 

Scăderea odată cu înaintarea în vârstă a fecun-
dităţii la femei se asociază cu o creştere a duratei de 
timp necesare concepţiei (Olsen, 1990). Durata in-
fertilităţii până la momentul adresării către un spe-
cialist este considerată unul dintre factorii agravanţi 
majori în estimarea prognosticului unui tratament 
(12-14).

Reproducerea umană asistată (RUA) este o rea-
litate tot mai prezentă în societatea românească. 
RUA reprezintă ansamblul tehnicilor şi practicilor 
clinice sau biologice care permit procreerea în afara 
procesului natural, prin intervenţia şi la indicaţia 
medicului. Tehnicile de RUA sunt folosite atunci 
când, prin tratamentele obişnuite, hormonale, medi-
c amentoase sau chirurgicale, nu se obţine sarcina.

Progresele înregistrate în cercetarea ştiinţifi că 
clinică din domeniul sănătăţii reproducerii, în tra-
tarea infertilităţii, ca şi extinderea serviciilor de 

reproducere umană asistată medical, prin clinici 
specializate, se circumscriu obiectivului general de 
găsire a soluţiilor pentru sporirea fertilităţii în ţările 
afectate de reducerea serioasă a populaţiei şi de 
amplifi care a fenomenului de îmbătrânire demo-
gra fi că (15-18).

Din punctul de vedere al embriologului clinician, 
embrionul sau preembrionul este privit ca un po-
tenţial „pacient“, ceea ce poate părea un paradox 
pen tru restul lumii medicale.

Este foarte clar acum că perioada periconceptuală 
determină nu numai evoluţia în perioada perinatală, 
dar şi un impact de lungă durată asupra sănătăţii 
vii torului copil (19).

Factorii care îi afectează în dezvoltare pe aceşti 
mici „pacienţi“ pot avea infl uenţe asupra obţinerii 
unei sarcini, dar şi asupra evoluţiei acesteia şi 
asupra sănătăţii viitorului copil. A înţelege modul 
în care intervenţiile şi factorii periconcepţionali pot 
afecta sau pot fi  folosiţi pentru a îmbunătăţi re-
zultatele în procedurile RUA reprezintă un factor 
foarte important în cunoaştere (19).

Succesul tratamentului de infertilitate utilizând 
tehnici RUA este rezultatul unui complex de factori 
în care fi ecare variabilă implicată în proces este 
importantă în creşterea şansei de a obţine un copil. 
Scopul fi nal este acela de a optimiza aceste variabile 
pentru a atinge o rată crescută de sarcină şi o rată 
scăzută de sarcini multiple.

Studii anterioare au defi nit factorii predictibili 
corelaţi cu caracteristicile de bază ale pacienţilor, 
caracteristici ale tratamentului şi naşterile ca re zul-
tat al tratamentelor RUA (20). Alte studii au analizat 
infl uenţa diverşilor factori demografi ci şi de trata-
ment în corelaţie cu obţinerea unei sarcini clinice, a 
unei naşteri, precum şi infl uenţa asupra riscului de 
avort sau naştere prematură (21).

MATERIAL ŞI METODE

Cercetarea de faţă îşi propune să facă o analiză a 
variabilelor ce reprezintă principalii factori de in-
fl u enţă asupra şanselor de obţinere a sarcinii bio-
chi mice şi clinice în reproducerea umană asistată 
fo lo sind un eşantion de 1.121 de cazuri de embrio-
transfer fresh de embrioni obtinuţi din proceduri cu 
ovocite şi spermă autologe.

Au fost excluse ciclurile cu ovocite şi spermă 
donate, ciclurile de embriotransfer cu embrioni 
congelaţi sau procedurile cu mamă surogat.

Studiul retrospectiv foloseşte informaţii primare 
înregistrate în baza de date a unei clinici de fertilitate 
acreditată. Aceasta conţine date raportate ofi cial, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, către Agenţia 
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Naţională de Transplant (ANT) în perioada ianuarie 
2007 – decembrie 2014.

S-au studiat câteva variabile caracteristice ciclu-
rilor de tratament care ar putea infl uenţa semnifi cativ 
şansa de a se obţine o sarcină utilizând modelul de 
regresie logistică binomială. S-au construit modele 
de regresie distincte pentru estimarea şanselor de 
suc ces asociate la două variabile dependente diho-
tomice:

• sarcina biochimică (documentată ca bHCG 
pozitiv în ziua a 14-a de la efectuarea puncţiei 
ovariene);

• sarcina clinică (documentată ecografi c prin 
evidenţierea a cel puţin unui sac gestaţional).

Factorii de infl uenţă luaţi în studiu ca variabile 
independente (explicative) în cadrul analizei au 
fost: grupa de vârstă a partenerilor, indicele masei 
corporale (ICM) a partenerei, medicaţia de sti mu-
lare ovariană, cauza infertilităţii, protocolul de sti-
mulare ovariană, tehnica de fertilizare, ziua em-
brio transferului (vârsta embrionilor la data em brio-
transferului), parametrii spermei la data procedurii, 
medicaţia trigger pentru declanşarea ovulaţiei, du-
rata infertilităţii (ani), numărul de zile de stimulare, 
numărul de ovocite recoltate şi numărul de embrioni 
obtinuţi. Lista variabilelor studiate este prezentată 
în Tabelul 1. În cadrul modelului de regresie, fi ecare 
dintre cele două variabile dependente asociate suc-
ce sului este analizată în corelaţie cu cele 14 va-

riabile independente considerate factori de infl uenţă 
(variabile explicative).

SOFTWARE UTILIZAT

Pentru calculul parametrilor de regresie s-au 
folosit pachete de programe specifi ce din software-
ul de analiză statistică R. Pachetele de programe 
asigură informaţii privind metodologiile de pre-
lucrare a datelor şi un sumar al rezultatelor obţinute, 
în funcţie de scopul analizei. De exemplu, în cazul 
modelelor de regresie logistică se utilizează pa che-
tul nlme care încorporează funcţia glm (generalized 
linear model). Un sumar al rezultatelor obţinute, în 
acest tip de analiză a datelor, prezintă coefi cienţii 
de regresie, abaterile standard, testele de semni fi -
caţie t-student şi F-statistic, raportul de determinare, 
precum şi valorile probabilităţilor de estimare a 
regresorilor, pentru diferite intervale de încredere 
(22-24)

REZULTATE

Studiul include în observaţie 1.121 de cicluri de 
embriotransfer, obţinându-se o rată de 55,6% sar-
cini biochimice pozitive şi 44,9% sarcini clinice 
po zitive.

Modelul ecuaţiei de regresie, în cazul în care 
variabila dependentă este Documentare sarcina 

Rezultatele modelului se prezintă sub forma unui panel sinteti c care conţine  valorile esti mate  ale coefi cienţilor de 
regresie şi o secţiune care cuprinde abaterile standard cu care sunt esti maţi aceşti  coefi cienţi.

În cadrul studiului, sunt selectate dintre toate variabilele explicati ve ale modelului, numai cele esenţiale, adică cele 
pentru care există semnifi caţie stati sti că a corelaţiei cu variabilă dependentă, în ordinea ierarhică a importanţei lor.

Pentru selecţia variabilelor factoriale în modelul de regresie a fost uti lizată procedura stepwise, conţinută în soft ware 
de analiză stati sti că R, prin funcţia step, care uti lizează criteriul de selecţie AIC (Akaike's informati on criterion), uti lizând 
cumulat două sub-proceduri: forward stepwise și backward-stepwise.

Acest ti p de regresie modelează relaţia dintre o mulţime de variabile independente x (categoriale, conti nue) şi o 
variabilă dependentă dihotomică (nominală, binară) y. Se calculează astf el raportul de şanse care arată ce se întâmplă 
atunci când o variabilă independentă se modifi că cu o unitate, iar celelalte variabile independente nu au nicio infl uenţă 
asupra modifi cării variabilei dependente.

Infl uenţa variabilelor explicati ve se analizează independent una de cealaltă, în sensul că variaţia uneia dintre acestea 
conduce la variaţia variabilei dependente, în condiţiile în care toate celelalte variabile independente rămân constante.

Evaluarea modelului de regresie conţine două etape:
• în prima etapă se determină dacă există sau nu variabile independente care nu au o infl uenţă semnifi cati vă asupra 

dependentei, prin testarea semnifi caţiei coefi cienţilor de regresie asociaţi acestora;
• în cea de a doua etapă se evaluează – prin intermediul unor măsuri stabilite convenţional – dacă modelul este adecvat 

(în limba engleză, goodness-of-fi t); această etapă presupune și evaluarea capacităţii de predicţie a modelului.
O măsură des uti lizată pentru testarea semnifi caţiei coefi cienţilor de regresie, precum şi pentru testarea adecvării 

modelului de regresie logisti că, este -2LL (-2 x Log Likelihood). Verosimilitatea (likelihood) este probabilitatea ca valorile 
variabilei dependente y să poată fi  esti mate (corect/credibil) pe baza valorilor observate ale predictorilor x. Testarea se 
face cu ajutorul testului (Chi-Square, în limba engleză), deoarece diferenţa între valorile -2LL , calculată pentru oricare 
două câte două modele posibile, este o variabilă aleatoare care urmează o distribuţie  . Testul poartă şi denumirea 
de testul Wald sau testul raportului de verosimilităţi (Likelihood Rati o Test). Un model adecvat (fi tt ed model, în limba 
engleză) este acela care îndeplineşte criteriul verosimilităţii maxime, adică  ti nde la zero.
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biochimică (βHCG pozitiv), după aplicarea algo-
ritmului pas cu pas, este de forma:

regresie asupra şanselor de succes ale documentaţiei 
βHCG şi ale sarcinii sunt prezentaţi în Tabelul 1.

Şansele de succes privind rezultatele testului 
βHCG sunt explicate de variabilele considerate în 
model, astfel:

– Probabilitatea maximă ca βHCG să fi e pozitiv 
este întâlnită în cazul pacientelor tinere (sub 30 de 
ani), la 103,2% faţă de şansa unei persoane de sex 
feminin cu vârsta cuprinsă în categoria de referinţă 
(31-34 ani). În grupa de vârstă 35-39 de ani, şansele 
de a obţine sarcina scad la 76,4% faţă de categoria 
de referinţă, respectiv la 37,1% pentru vârste peste 
40 de ani;

– Tipul medicaţiei de stimulare ovariană este, de 
asemenea, un factor care infl uenţează probabilitatea 
ca βHCG să fi e pozitiv. Aplicarea unui tratament 
combinat cu hMG/uFSH poate creşte cu până la 
50% şansele unei paciente să rămână însărcinată 
(cu 49,5%), faţă de tratamentul cu recFSH (consi-
derat de referinţă); 

– În cazul protocolului de stimulare ovariană, 
fo losirea protocolului lung (PL), considerat de 
referinţă, şansa de a obţine un rezultat pozitiv este 
cu mult mai mare decât în cazul folosirii altor pro-
tocoale;

– Ziua embriotransferului (vârsta embrionului la 
data embriotransferului) infl uenţează, de ase menea, 
şansa de succes a rezultatului documentaţiei βHCG, 
şanse mai mici de succes înregistrându-se în cazul 
transferului de ziua 3 sau în alta zi decât cea stabilită 
în categoria de referinţă (a cincea şi a şasea zi). 
Probabilitatea de succes scade la 62,6% pentru Z3, 
respectiv la 59,6% pentru alte zile decât categoria 
de referinţă;

– Numărul de zile de stimulare şi numărul de 
ovocite recoltate par să infl uenţeze şansele de 
obţinere a sarcinii (Tabelul 2); 

• creşterea numărului de zile de stimulare faţă 
de medie conduce la o scădere a probabilităţii 
ca BHCG să fi e pozitiv (la 90,4%); numărul 
mediu de zile de stimulare pentru eşantionul 
studiat a fost de 12,2 zile.

• creşterea numărului de ovocite faţă de media 
ovocitelor recoltate creşte probabilitatea de 
succes, în medie, la 109,6; numărul mediu de 
ovocite recoltate, în cazul eşantionului stu-
diat, a fost de 9,6 ovocite.

Pe baza probabilităţilor estimate (ca BHCG să 
fi e pozitiv), s-au construit profi luri ale pacientelor 
cu şanse de succes maxim şi minim în obţinerea 
sarcinii biochimice prin proceduri de reproducere 
umană asistată. Estimările au evidenţiat următoarele 
cazuri, pe baza eşantionului luat în analiză.

Unde: p – reprezintă probabilitatea ca βHCG să 
fi e pozitiv.

În cazul modelului analizat, procedura step a 
păstrat în model următoarele variabile: 

Gr_.V_F – Grupa de vârstă a pacientelor de sex 
feminin

Cod_Medicatie – Tipul medicaţiei de stimulare 
ovariană

Cod_protocol – Tipul protocolului de stimulare
Cod_ziua_ET – Ziua embriotransferului
ZILE_STIM – Numărul de zile de stimulare 

ovariană
OVOCITE_REC – Numărul de ovocite recoltate.
Modelul ecuaţiei de regresie, în cazul în care 

variabila dependentă este Documentare sarcina 
clinică, după aplicarea algoritmului regresiei pas 
cu pas, este de forma:

Unde: p – reprezintă probabilitatea ca sarcina 
clinică să înregistreze valori pozitive

Gr_.V_F – Grupa de vârstă a pacientelor de sex 
feminin

Cod_protocol – Tipul protocolului de stimulare
Cod_ziua_ET – Ziua embriotransferului
ZILE_STIM – Numărul de zile de stimulare 

ovariană
OVOCITE_REC – Numărul de ovocite recoltate.

Şansele de succes privind sarcina biochimică 
(βHCG ) 

Pentru a interpreta rezultatele modelului de re-
gresie logistică binomială, se determină raportul de 
şanse, prin care se compară şansele categoriei „Po-
zitiv“ a variabilei dependente Cod_βHCG să înre-
gistreze un succes, faţă de categoria de referinţă 
„Negativ“ (adică şansa ca βHCG să fi e pozitiv ver-
sus negativ), în condiţiile în care toate celelalte va-
riabile independente rămân constante. 

Termenul liber (în engl. intercept) din ecuaţia de 
regresie logistică arată valoarea estimată a logarit-
mului din raportul de şansă, corespunzător unui 
model restrâns, în care nici una dintre variabilele 
factoriale nu ar fi  considerate în model. Valorile 
care exprimă efectele generate de coefi cienţii de 
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TABELUL 1. Valorile e care exprimă efectele generate de coefi cienţii de regresie asupra şanselor de succes ale 
documentaţiei BHCG şi ale sarcinii
Variabile explicati ve Variabile dependente (e)

Documentare BHCG Sarcină clinică
Termenul liber/constanta (intercept) 2,943001 2,119975
Grupa de vârstă feminină
Gr_.V_F

≤ 30 1,032275 1,058986
31-34 (categorie de referinţă)
35-39 7,646631e-01 7.601583e-01
≥ 40 3,706655e-01 3.680500e-01

Grupa de vârstă masculin
Gr_.V_M

≤ 30 NA NA
31-34 (categorie de referinţă)
35-39 NA NA
≥ 40 NA NA

Indicele masei corporale 
(partenera)

< 19,0 NA NA
19,0-24,9 (categorie de referinţă)
25,0-30,0 NA NA
> 30 NA NA

Medicaţie de sti mulare 
ovariană
Cod_MEDICATIE

0 = recFSH (categorie de referinţă)
1 = hMG/uFSH 1,495039 NA
2 = hMG/recFSH 1,205988 NA
3 = recFSH/recLH 1,048064 NA
4 = recFSH/recLH/hMG) 5,276037e-01 NA

Cauza inferti lităţii
cod_cauza_inf

0 = masculină (categorie de referinţă)
1 = ovariană (ov) NA NA
3 = ompc NA NA
4 = tubară NA NA
5 = uterină NA NA
6 = neexplicată NA NA
7 = mixtă (combinaţii) NA NA

Protocol sti mulare ovariană
cod_protocol

0 = PL (categorie de referinţă)
1 = PS-antag 8,472667e-07 4,804656e-01
2 = alte 2,011421e-06 3,931531

Tip procedură ferti lizare 
(tehnica ferti lizării)
cod_tehnica_fert

0 = FIV (categorie de referinţă)
1 = ICSI NA NA

Ziua ET (embriotransferului)
cod_ziua_ET

0 = Z5/ Z6 (categorie de referinţă)
1 = Z3 6,261654e-01 6,196800e-01
2 = alte 5,960444e-01 4,252440e-01

Cod_spermograma 0= normozoospermie (categorie de referinţă)
1 = astenozoospermie NA NA
2= teratozoospermie NA NA
3= azoospermie NA NA

Medicaţie trigger
(declanșare ovulaţie)
cod_med_decl_ov

0=fără medicaţie  NA 1,354261e-05
1=HCG NA 7,215239e-01
2=GnRH agonist NA 1.017574
3=RecHCG (categorie de referinţă)

Durata_inferti lităţii (ani) Variabilă conti nuă NA NA
Nr_zile_sti mulare Variabilă conti nuă 9,041706e-01 9,196489e-01
Nr_embrioni_obti nuţi Variabilă conti nuă NA NA
Nr_ovocite_recoltate Variabilă conti nuă 1,096074 1,069945

NA – Variabila eliminată prin procedura stepwise regression (regresia pas cu pas)
PL – Protocol lung
PS – Protocol scurt – antagonişti 

Cazul de succes maxim: probabilitatea maximă 
(99,9%) de a obţine un rezultat pozitiv al testului 
BHCG este atribuită unor paciente care au vârsta 

cuprinsă între 35-39 de ani, care urmează un tra-
tament de stimulare ovariană cu hMG/uFSH, folo-
sind un protocol lung de stimulare ovariană (LP), 
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– Protocolul de stimulare ovariană cu pro ba bi litate 
maximă în obţinerea unui rezultat pozitiv este de 3,9 
ori mai mare în cazul protocolului scurt (an ta gonist) 
decât în cazul celui de referinţă, protocolul lung (LP); 
această diferenţă faţă de cazul sarcinilor biochimice 
poate fi  explicată prin probabilitatea mai mare de 
complicaţii care opresc în evoluţie sar cinile obţinute 
în urma folosirii protocolului lung de stimulare.

– Ziua embriotransferului infl uenţează, de ase-
me nea, şansa de succes a rezultatului sarcinii. Dacă 
embrionul se transferă în orice altă zi decât în cele 
stabilite în categoria de referinţă (a cincea şi a şasea 
zi), scad şansele sarcinii clinice (probabilitatea de 
suc ces scade la 62,0% pentru Z3, respectiv la 
42,5% pentru alte zile);

– Numărul de zile de stimulare şi numărul de 
ovocite recoltate par să infl uenţeze, şi în acest caz, 
şansele de obţinere a sarcinii; 

• creşterea perioadei de stimulare ovariană s-a 
dovedit a fi  corelată cu o scădere a proba bi-
lităţii de sarcină (la 92,0%);

• numărul mai mare de ovocite recoltate, cu 
fi ecare ovocit în parte, corelat cu o proba bi-
litate mai mare de succes; cu cât numărul de 
ovocite recoltate e mai mare, şansa prezenţei 
naşterilor este de 1,06 ori mai mare faţă de 
ab senţa lor.

DISCUŢII

Studiul de faţă şi-a dorit să estimeze proba-
bilitatea de succes în procedurile de fertilizare in 
vitro (FIV) şi să favorizeze strategii ce pot să îm-
bună taţească rezultatul acestora prin balansarea 
fac torilor cu infl uenţe pozitive sau negative asupra 
succesului în procedurile FIV.

Metoda folosită a fost regresia multivariată bi-
no mială care minimizează efectele şi infl uenţele 
între factorii studiaţi.

TABELUL 2. Numărul mediu de ovocite recoltate şi de zile de stimulare în cadrul eşantionului studiat 

cu o durată de 11 zile, în care se recoltează un nu-
măr de opt ovocite pentru care tehnica fertilizării 
este FIV; se obţin opt embrioni, iar embriotransferul 
se realizează în ziua a 5-a.

Cazul cu şanse minime: probabilitatea minimă 
(0,1%) de a obţine un rezultat pozitiv al testului 
BHCG este atribuită unor paciente care au vârsta 
peste 40 de ani, care urmează un tratament de sti-
mulare ovariană cu hMG/recFSH, folosind un pro-
tocol scurt de stimulare ovariană (PS – antagonişti), 
cu o durată de 10 zile, în care se recoltează un nu-
măr de 2 ovocite pentru care tehnica fertilizării este 
FIV; se obţin 2 embrioni, iar embriotransferul se 
realizează în orice altă zi decât ziua 3, 5 sau 6.

Şansele de succes privind sarcina clinică
S-a determinat raportul de şanse, prin care se 

compară şansele categoriei „Pozitiv“ a variabilei 
de pendente Cod_SARCINA să înregistreze un 
succes (adică şansa să se înregistreze sarcină 
clinică), faţă de categoria de referinţă „Negativ“, în 
condiţiile în care toate celelalte variabile indepen-
dente rămân constante. 

Şansele de succes privind sarcina clinică sunt 
explicate de variabilele considerate în model, astfel:

– Vârsta este evident şi, în acest caz, un factor 
de infl uenţă ce balansează şansa maximă în favoarea 
pacientelor tinere cu vârste sub 30 de ani şi înclina 
spre şanse scăzute în cazul pacientelor de peste 40 
de ani. Probabilitatea să se înregistreze sarcină cli-
nică este mai mare în cazul pacientelor tinere (sub 
30 de ani), la 105,9% faţă de şansa unei persoane 
de sex feminin cu vârsta cuprinsă în categoria de 
referinţă (31-34 de ani). În cazul în care pacientele 
au vârsta mai mare de 34 de ani, şansa de succes a 
sarcinii scade (la 76,0% pentru grupa 35-39 de ani, 
respectiv la 36,8% pentru vârste peste 40 de ani 
faţă de şansele unei persoane cu vârsta situată în 
categoria de referinţă).

Nr. total zile sti mulare
-------------------------------------------------------------
               Percenti les          Smallest
1%      9   8
5%       10   8
10%       11   9 
25%       12   9 

50%       12   Mean              12.25536
          Largest            Std. Dev.  1.409456
75%       13 20
90%       14  20  Variance  1.986566
95%       15  20  Skewness  1.361655
99%       17  20  Kurtosis  8.065432

Nr. ovocite recoltate
-------------------------------------------------------------
               Percenti les          Smallest
 1%               1          1
 5%               2          1
10%               3          1 
25%               6          1 
50% 9                                        Mean                9.677679
          Largest                  Std. Dev.            5.409309
75%         13       27
90%         17       27             Variance 29.26063
95%         20       29             Skewness 0.7840749
99%         25       31             Kurtosis 3.267407
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Vârsta partenerei infl uenţează semnifi cativ sta-
tistic şansa de obţinere a unei sarcini biochimice, 
dar şi a celei clinice. Odată cu creşterea vârstei, in-
fl u enţa negativă a acesteia determină reducerea 
sem nifi cativă a şansei de succes în reproducerea 
umană asistată. În concordanţă cu cele mai relevante 
concepte despre îmbătrânirea ovarului, vârsta aso-
ciază dezechilibre rezultate din acumulări de bio-
molecule ireparabil distruse ca efecte adverse ale 
me tabolismului normal. (25-27)

Vârsta partenerului, corelată cu ceilalţi factori 
ce compun modelul econometric, nu pare să infl u-
en ţeze şansa de succes. Nici parametrii spermatici 
la data procedurii şi nici tehnica folosită pentru fer-
ti lizare (FIV sau ICSI) nu au o infl uenţă semni fi -
cativă asupra rezultatului fi nal, conform modelului 
studiat. Totuşi, există studii ce demonstrează că 
fac  torul masculin, în termeni de concentraţie, mo ti-
litate şi morfologie spermatică, poate avea infl uenţă 
asupra prognosticului de sarcină, precum şi asupra 
riscului de avort (28,29).

Aparent, oricare ar fi  cauza infertilităţii (indicaţia 
pentru tratamentul FIV), în eşantionul studiat, ea 
nu pare să infl uenţeze semnifi cativ şansa de obţinere 
a unei sarcini. Indicele masei corporale în cazul 
par tenerei feminine nu este un factor predictor pen-
tru obţinerea sarcinii în FIV, atunci când un embrion 
de bună calitate este disponibil spre a fi  transferat. 
Studiile arată că ovocitele care se dezvoltă într-un 
cli mat nutriţional în exces, dar şi în cazuri de mal-
nu triţie, nu infl uenţează negativ obţinerea unei sar-
cini, dar pot să determine o rată mai mare de pierderi 
de sarcină (30-32).

Tipul protocolului de stimulare (lung – GnRH 
agonist) sau (scurt cu GnRH antagonişti) are infl u-
enţă asupra obţinerii unei sarcini biochimice, dar şi 
clinice. Tipul medicaţiei de stimulare, însă, are o 
in fl uenţă mai mult asupra obţinerii sarcinii bio chi-
mice; cea mai favorabilă asociere în cazul eşan ti-
onului luat în studiu, în cazul în care medicaţia cu 
recombinate FSH este luată ca referinţă, pare a fi  în 
formula preparatelor de stimulare tip hMG/uFSH. 
Stimularea ovariană are un rol important în repro-
ducerea asistată; uneori poate avea efect negativ 
asupra ovogenezei, calităţii embrionilor, recep ti vi-
tăţii endometrului şi astfel poate avea efecte semni-
fi cative asupra rezultatului în FIV (33).

Embriotransferul realizat în ziua cinci sau şase, 
la stadiul de blastocişti, a fost probat ca fi ind sem-
ni fi cativ statistic în obţinerea unui rezultat pozitiv 
atât în obţinerea unei sarcini biochimice, dar şi cli-
nice. Transferul în alte zile, versus ziua 5/6, s-a do-

vedit a avea mai puţine şanse de succes. Calitatea 
embrionilor evaluată prin morfologia acestora, este 
un parametru critic în FIV şi embriotransfer. 
Aceasta determină care şi câţi embrioni pot fi  trans-
feraţi, obţinerea unei sarcini fi ind corelată direct cu 
numărul şi calitatea embrionilor transferaţi (34,35).

Una dintre limitele studiului de faţă este aceea 
că a luat în calcul toate cazurile care au ajuns la em-
briotransfer (1.121), eliminând cazurile cu eşec de 
fertilizare, cele cu embrioni de slabă calitate şi cele 
în care embrionii au fost congelaţi şi care nu au 
avut embriotransfer. O evaluare mult mai fi delă ar 
putea studia infl uenţa pe care o are calitatea unui 
em brion în obţinerea unei sarcini, însă aceasta ar 
presupune corelarea cu cazurile în care s-a efectuat 
embriotransfer cu un singur embrion. În eşantionul 
studiat numărul mediu de embrioni transferaţi a 
fost de 2 embrioni. (Tabelul 3)

TABELUL 3. Rata de sarcini pe embriotransfer şi 
numărul mediu de embrioni transferaţi în ziua 3, 
respectiv 5/6, în funcţie de vârsta partenerei feminine

Vârsta
partenerei 
feminine

Număr mediu 
de embrioni 
transferaţi 
în ziua 3

Număr mediu 
de embrioni 
transferaţi în 

ziua 5/6

Rata de sarcini 
clinice poziti ve 

(pe embrio-
transfer) (%)

≤ 30 de ani 2,48 (0,9) 2,07 (0,4) 55,22
31-34 de ani 2,58 (0,8) 2,18 (0,5) 51,54
35-39 de ani 2,57 (0,7) 2,22 (0,6) 42,82
≥ 40 de ani 2,54 (0,9) 2,30 (0,7) 25

Alţi doi factori predictori pozitivi în obţinerea 
unei sarcini biochimice, dar şi clinice, sunt: durata 
stimulării (număr zile stimulare ovariană) şi nu-
mărul de ovocite recoltate. Creşterea numărului de 
zile de stimulare determină o scădere a şanselor de 
sarcină, iar creşterea numărului de ovocite recoltate 
va avea infl uenţă favorabilă asupra rezultatului po-
zitiv în FIV.

CONCLUZII

Cunoaşterea factorilor de risc şi de infl uenţă 
asu pra succesului în tratamentele de reproducere 
asistată poate aduce explicaţii suplimentare şi poate 
schimba practica în domeniul FIV (36,37). Vârsta 
partenerei feminine, durata stimulării ovariene şi 
numărul de ovocite sunt predictori ai şansei de 
sarcină după tratamente FIV. Studii mai amănunţite 
sunt necesare, mai ales studii ce pun accent pe 
analiza factorilor legaţi de calitatea embrionilor, ca 
predictor ai sarcinii în FIV.
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