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Folliküler ve Luteal Faz Sırasında Elde Edilen Sığır
Oositlerinin İn-Vitro Değerlendirilmesi *

Güneş SERİN
İlker SERİN
Ahmet CEYLAN

Bu araştırmada inek ovaryumlardan elde edilen oositlerin morfolojik yapı ve kalitelerine göre
sınıflandırılması yapılmıştır. Bu amaçla mezbaha materyalinden elde edilen 105 adet ovaryum
kesimden sonraki 2-4 saat içinde laboratuara ulaştırıldı. Ovaryum yüzeyindeki fonksiyonel yapıların
inspeksiyonu ile siklus fazı belirlenen ovaryumlar folliküler (n=66), luteal (n=33) ve nonsiklik (n=6)
olarak sınıflandırıldı. Aspire edilen kumulus hücre kompleksleri (COC) stereomikrokroskopta
incelendi. Her bir COC belirtilen morfolojik kriterlere göre sınıflandırıldı. COC-A: çok sıralı ( >3 )
kompakt kumulus hücreleri ile sarılı homojen ooplasma, COC-B: Koyu renkli ve daha az sıralı
kumulus hücreli oosit , COC-C: Koyu renkli ve tamamen yayılmış ya da soyulmuş oosit.

Adnan Menderes
Üniversitesi
Veteriner Fakültesi,
Doğum ve Reprodüksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Aydın-TÜRKİYE

A sınıfı (n=341), B sınıfı (n=374) ve C sınıfı (n=260) olmak üzere toplam 975 COC görüldü. Buna
göre folliküler faz içerisindeki ovaryumlardan 3,52±0,38 adet A kalite, 3,42±0,28 adet B kalite ve
2,36±0,24 adet C kalite COC; luteal faz içerisindeki ovaryumlardan ise 2,79±0,51 adet A kalite,
3,82±0,41 adet B kalite ve 2,64±0,43 adet C kalite COC elde edildi. Folliküler ve luteal faz grubuna
ait ovaryumlardan elde edilen A, B ve C sınıflarındaki ortalama COC sayıları arasında istatistiksel
yönden fark gözlenmedi (p>0,05).
Sonuç olarak, seksüel siklus fazınının elde edilen COC kalitesi üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı,
in-vitro çalışmalar için her iki faza ait oositlerin kullanılabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Oosit, COC, östrus siklusu, inek.

In-Vitro Classification of Bovine Oocyte Recovered at Follicular and Luteal
Phases
In this study, bovine oocytes were classified according to morphology and quality. A total of 105
ovaries recovered from slaughterhouse, 2-4 h to our laboratory. After inspection of the functional
mass on the ovarian surface for determination of cyclic phases, ovaries were classified as follicular
(n=66), luteal (n=33) and noncyclic (n=6).
Cumulus oocyte complexes (COCs) were aspirated and examined stereomicroscopically. Each
COCs was assigned to one of three quality based groups on the appearance of the cumulus cells:
COC-A: the oocytes with homogenous ooplasm surrounded by multilayer (>3 layers) compact and
bright cumulus cells, COC-B: less compact and surrounded by a layer dark cumulus cells, and
COC-C: strongly expanded cumulus with dark spots or denuded.
Totally 975 COCs, consisting of A class (n=341), B class (n=374) and C class (n=260) were
determined. The mean COCs counts were 3.52±0.38 in A class, 3.42±0.28 B class and 2.36±0.24
C class in follicular phase group; 2.79±0.51 A class, 3.82±0.41 B class and 2.64±0.43 C class in
luteal phase group. There was no significant difference between the mean COCs counts recovered
from follicular and luteal ovarian phase (p>0,05).
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In conclusion, there is no effect of ovarian phase on COCs quality and counts. Therefore,
recovered oocytes from follicular and/or luteal phases are suitable for in-vitro studies.
Key Words: : Oocyte, cumulus oocyte complex, estrus cycle, cows.
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Son yıllarda sığır oositlerinin in-vitro maturasyonu (IVM) ve in-vitro fertilizasyonu (IVF)
alanında önemli aşamalar kaydedilmesine rağmen in-vivo üretimle karşılaştırıldığında
elde edilen başarının oldukça düşük olduğu görülmektedir (1). İn-vitro embriyo
üretiminde kullanılan kumulus oosit kompleksleri (COC) mezbahalardan siklus dönemi
değerlendirilmeksizin toplanan ovaryumlardan elde edilebilmekte ancak bu hücrelerin
birçoğu blastosist aşamasına erişmemektedirler (2, 3). İn vitro çalışmalarda daha kaliteli
oosit seçiminin yapılması ile maturasyon ve blastosist gelişim oranlarının arttırılabileceği
görülmektedir (2, 4).
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İneklerde seksüel siklus boyunca 2 ya da 3 adet
folliküler dalga oluşmaktadır. Bu folliküler dalgaların
sonuncusunda o siklusa ait corpus luteumun (CL) lizisi
şekillenmekte ve o dalgaya ait dominant follikül,
progesteron hormonunun gonadotropinlerin üzerindeki
inhibitörik etkinin kalkmasıyla ovulasyon şansını
yakalamaktadır. Aktif CL bulunduğu dönemdeki folliküler
dalgaya ait folliküller ise atreziye uğramaktadır (5). Bir
kısım araştırmacı ovaryum üzerinde aktif CL ve dominant
follikülün bulunmasına bağlı olarak değişecek östradiol,
progesteron, FSH ve LH değerlerinin COC kalitesi
etkileyerek IVM ve IVF başarısını etkileyebileceğini
bildirmektedir (3, 6-8).

F.Ü. Sağ. Bil. Derg.

A sınıfı COC: Oositin etrafını en az 3 sıra halinde
tam olarak çevreleyen temiz, berrak cumulus hücreleri ile
saydam ve homojen ooplazmaya sahip oositten oluşmuş
hücreler (Şekil 1).

Oosit kalitesinin belirlenmesinde morfolojik özellikler
ilk sırayı almaktadır. Elde edilen oositlerin morfolojik
olarak
sınıflandırılmasında
kumulus
hücreleri
tabakalarının sayısı, yaygınlığı ve ooplazmanın yapısı ve
rengi gibi kriterler kullanılmaktadır (3, 9, 10).
Bu araştırma mezbaha materyalinden elde edilen
siklusun değişik fazlarındaki (folliküler ya da luteal) inek
oositlerinin
morfolojik
yapılarının
in-vitro
değerlendirilmesi ve siklus fazının elde edilen oositlerin
morfolojik kalitelerine etkilerinin olup olmadığının
araştırılmasına yönelik tasarlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Çalışmada materyal olarak Aydın ili ve çevresindeki
mezbahalardan temin edilen 105 adet inek ovaryumu
0
kullanıldı. Bu ovaryumlar sıcaklığı 30-35 C olan penisilin
(100 İU/ml) -streptomisin (100 µg/ml) katkılı serum
fizyolojik içerisinde termos kap vasıtasıyla kesimden
sonraki 2 saat içerinde laboratuara ulaştırıldı.
Yüzeyindeki fonksiyonel yapıların inspeksiyonu ile siklus
dönemi tahmin edilen ovaryumlar; folliküler (n=66), luteal
(n=33) ve nonsiklik (n=6) olarak sınıflandırıldı.

Şekil 1. A sınıfı COC’nin steriomikroskobik görüntüsü

B sınıfı COC: Kompakt ve koyu renkli en az 3 sıra
halinde oositi çevreleyen cumulus hücreleri ile koyu
renkli homojen olmayan ooplazmaya ve bu ooplazmayı
çevreleyen koyu renkli corona ratiataya sahip oositler
(Şekil 2).

Oosit kaynağı olan ineklerin seksüel siklus fazının
belirlenmesi
Labortauvara getirilen ovaryumlar inspeksiyon
yöntemi ile aşağıdaki kriterlere göre folliküler, luteal ya
da nonsiklik olarak değerlendirildi.
Luteal faz: Değişik büyüklüklerde kırmızımsı, portakal
ya da kahverengi CL barındıran ovaryumlar.
Folliküler faz: Regrese olmuş ve soluk rengi ile
tanınabilen CL ile dominant follikülü barındıran
ovaryumlar.
Nonsiklik Ovaryumlar: Yüzeyinde herhangi bir
fonksiyonel yapı (değişen boyutlardaki folliküler yapılar
ve/veya corpus luteum) görülmeyen ovaryumlar.
Oositlerin elde edilmesi
Oositler ovaryum yüzeyinde bulunan 3-8 mm çaplı
antral folliküllerden 10 ml’lik steril enjektöre bağlı 18 G
iğne ile aspire edilerek elde edildi. Aspire edilen kumulus
hücre kompleksleri PBS ile 3 kez yıkanarak
stereomikrokroskopta aşağıdaki morfolojik kriterlere göre
değerlendirildi (Wit ve ark., 2000).
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Şekil 2. B sınıfı COC’nin steriomikroskobik görüntüsü

C sınıfı COC: Düzensiz, kümeler halinde ekspande
olmuş cumulus hücreleri ile homojen olmayan
ooplazmaya sahip oositler (Şekil3).
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saydam ve homojen ooplazmalı oosit bulunan ve
etrafında en az 3 katmanlı cumulus hücresi bulunan A
kalite komplekslerin en yüksek gelişim potansiyeline
sahip olduğu görülmüştür (15). Yine intrafolliküler
progesteron ve androjen konsantrasyonu yüksek olan
atretik folliküllerden elde edilen COC’lerinin östradiolden
zengin büyük antral folliküllerde bulunan COC’lere oranla
in vitro fertilizasyon başarısının daha yüksek olduğu
bildirilmiştir (16). Östrus siklusu içerisinde en yüksek
COC-A sayısına ulaşabilmek için ovaryum üzerindeki
değişkenlerin etkisi çok sayıda araştırmanın konusunu
oluşturmuştur.

Şekil 3. C sınıfı COC’nin steriomikroskobik görüntüsü

A, B ve C sınıfı oosit sayıları bakımından, folliküler ve
luteal faz döneminde elde edilen ortalamalar arasında
istatistiksel yönden bir fark olup olmadığını belirlemek
için Mann-Whitney U Testi yapıldı.
Bulgular
Araştırmada nonsiklik ovaryumlar değerlendirilmeye
alınmazken folliküler ve luteal faza ait COC ‘lerinin kalite
yönünden sınıflandırılması ve bu sınıflandırmalara ait
ortalama oosit sayıları Tablo1’de sunulmuştur. Buna göre
araştırmada kullanılan tüm ovaryumlardan A sınıfı
(n=341), B sınıfı (n=374) ve C sınıfı (n=260) olmak üzere
toplam 975 COC elde edilmiştir. Siklus dönemine göre
folliküler faz içerisindeki ovaryumlardan 3,52±0,38 adet A
kalite, 3,42±0,28 adet B kalite ve 2,36±0,24 adet C kalite
COC, luteal faz içerisindeki ovaryumlardan ise 2,79±0,51
adet A kalite, 3,82±0,41 adet B kalite ve 2,64±0,43 adet
C kalite COC elde edilmiştir. A, B ve C sınıflarındaki
COC sayıları bakımından her iki faz grubuna ait
ovaryumlardan elde edilen ortalama değerler arasında
istatistiksel yönden fark gözlenmemiştir (p>0,05).
Tablo 1. Ovaryumlardan (n=105) elde edilen A, B ve C sınıf
COC ortalama sayıları.
A sınıf (n=
B sınıf
C sınıf
341)
(n=374)
(n=260)
Folliküler faz

3,52±0,38

3,42±0,28

2,36±0,24

Luteal faz

2,79±0,51

3,82±0,41

2,64±0,43

Önemlilik

Ö.D.

Ö.D.

Ö.D.

Ö.D.: Önemli Değil (p > 0,05)

Tartışma
Bu çalışmada farklı siklus fazlarına ait mezbaha
materyalinden elde edilen COC ‘lerin morfolojik yönden
sınıflandırılması yapılmış ve siklus fazının COC kalitesi
üzerindeki olası etkisi araştırılmıştır.
İn vitro çalışmalarda kullanılan COC’lerin morfolojik
yönden değerlendirilmesi ilk kez Leibfried ve First (11)
tarafından yapılmış bundan sonra da çok sayıda
araştırmacı oositi saran cumulus hücre katmanlarının
sayısı, bütünlüğü ve oositin genel görünümüne
dayanarak COC’i sınıflandırmıştır (12-14). Buna göre

Wit ve ark., (3) follikül kalitesinin COC kalitesi ile
paralel seyrettiğini, atrezi derecesi düşük folliküllerden
daha fazla sayıda COC-A, atretik folliküllerden ise artan
ölçüde B ve C kalite COC elde edildiğini bildirmişlerdir.
Bununla birlikte, siklus fazının COC kalitesi dağılımı ve
blastosist oluşum oranı üzerinde önemli derecede etkisi
olmadığını kaydetmişlerdir. Bu araştırmada siklusun
dönemlerine göre elde edilen ortalama COC sayıları
folliküler fazda 7,0, erken luteal fazda 6,7 ve geç luteal
fazda 6,6 adet bulunduğu, yapılan istatistiksel
değerlendirmede de seksüel siklus evresinin elde edilen
oosit kalitesi üzerinde bizim çalışmamızla paralel olarak
bir etkisinin bulunmadığı bildirilmektedir.
Machatkova ve ark., (8) yaptıkları araştırmalarında da
in vitro çalışmalarda kullanılabilir kalitedeki oosit
sayısının siklusun fazından etkilenmediğini ancak follikül
büyüklüğünün elde edilen embryo sayısına direkt olarak
etki ettiğini bildirmektedirler. Aynı araştırmada gelişen
follikül döneminden elde edilen oositlerin gelişme
kapasitelerinin dominant follikül döneminde elde edilen
oositlerden daha fazla olduğu da söylenmektedir.
Vassena ve ark., (10) CL bulunan ovaryumlarda
kontralateral ovaryuma oranla C kalite COC sayısında
azalma, bununla birlikte dominant follikül bulunan
ovaryumlarda ise C kalite COC sayısında artış
gözlemlemişlerdir. Ancak bu değişim A ve B kalite
COC’lerinde gözlenmemiştir. Folliküler dalganın 2, 3, 5
ve 7. günlerinde elde edilen sağlıklı COC’lerinin
fertilizasyon
sonuçlarında
belirgin
bir
farklılık
bulunmadığını belirtmişlerdir.
Salamone ve ark., (6) ise folliküler fazın farklı
dönemleri içerisinde elde edilen COC’lerin fertilizasyon
başarısını etkilediğini bildirmektedir. Araştırmacılar
folliküler regresyon döneminde COC-B sayısında anlamlı
bir artış kaydetmişlerdir. Folliküllerin gelişme ve statik
fazında ağırlıklı sayıda COC-A ver COC-C elde
edilmesine rağmen, maksimum morula üretimi COC-B
eldesinin
yüksek
olduğu
regresyon
fazında
gerçekleşmiştir.
Varisanga ve ark., (4) çalışmaları sırasında
COC’lerini sağlıklı, dejenere ve çıplak olmak üzere 3
grupta incelemişler ve yapısında dominant follikül ya da
CL gibi aktif bir yapı bulunmayan (nonsiklik)
ovaryumlardan elde edilen oositlerin in-vitro gelişimlerinin
daha zayıf olduğunu gözlemlemişlerdir.
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Knuth ve Hunter (17) yaptıkları çalışmalarında olgun
corpus luteum (CL) bulunan ovaryumlardan elde edilen
oositlerin fertilizasyon oranlarının gelişen CL bulunan ya
da CL bulunmayan ovaryumlardan elde edilen oositlerin
fertilizasyon oranlarından daha düşük bulunduğunu
bildirmektedirler. Yine Boedino ve ark. (18) aynı şekilde
fertilize olan oositlerdeki bölünme oranlarının da daha
düşük olduğunu rapor etmektedirler.
Benzer şekilde gebe olan ya da olmayan ineklerden
elde edilen oositlerin bölünme oranları bakımından da
farklı yayınlar bulunmaktadır. Örneğin Behboodi ve ark.
(19) ile Vajta ve ark. (20) gebe olmayan ineklerden elde
edilen oositlerin bölünme oranlarını gebelerden daha
yüksek olarak bildirirlerken Sivakumaran ve ark. (21)
gebe inek oositlerinin bölünme oranlarını diöstrüs ve
anöstrüsteki
inek
oositlerinden
daha
yüksek
belirtmektedirler.

F.Ü. Sağ. Bil. Derg.

Bu çalışma sonucunda Aydın bölgesindeki mezbaha
materyalinden elde edilen COC’lerinin morfolojik yönden
sınıflandırması yapılmış ve ovaryumların siklus fazının
elde edilen COC kalitesi üzerinde etkisi olmadığı
görülmüştür. Bu nedenle in vitro çalışmalarda
kullanılacak oositlerin her iki faza ait ovaryum
dokusundan da sağlanabileceği fikrine varılmıştır. COC
kalitesinin IVM ve IVF çalışmalarının sonuçlarını olumlu
yönde etkilediğine yönelik çok sayıda araştırma
bulunmakla birlikte, oosit kalitesinin tespitinde morfolojik
özellikler yanında follikül büyüklüğü, aspirasyon tekniği,
kullanılan medyumlar, pH gibi birçok faktörün etkisinin
olduğu unutulmamalıdır.
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