
          Yumurtalıq   rezervinin dəyərləndirilməsi 

                  T.e.d. Mehman Həmzəyev 

            Baku Medical Plaza Klinikası 



         Yumurtalıq rezervi – 

yumutalıqlarda  olan 
oositlərin sayı  və  keyfiyyətini 

ifadə etmək üçün isifadə 

olunan bir termindir. 



          İdeal  yumurtalıq rezerv testi 
 
-Sadə, qısa və düzgün olmalıdır. 

-Təkrarlana bilməlidir ( inter observer variability) 

-Siklin günündən asılı olmamalıdır. 

-Müalicə ilə və ya müalicəsiz canlı doğum şansının olub - 

olmadığını əvvəlcədən bildirməlidir.  

-İVF müalicəsinə şəxsin yararlı olub-olmadığı haqqında 

informativ olmalıdır. 
-Ovulyasiya induksiyasına zəif cavabın olmasını əvvəlcədən 

bildirməlidir. 

-Gonadotropin dozasının seçilməsində informativ olmalıdır. 

 



         Yumurtalıq rezerv testləri 
     Statik testlər  
  - Yaş 

  - FSH 
  - E₂ 
  - İnhibin – B 

  - Antimüller hormon (AMH)  

      Dinamik testlər 
  - Klomifen sitrat testi (CCCT) 

  - GnRHa stimulyasiya testi (GAST) 

  - Ekzogen FSH stimulyasiya testi (EFORT) 

 



              Ultrasonoqrafiya 
  - Over həcmi 

  - Antral folikul sayı 
  - Over sistolik qan axın sürəti 

 -  Over biopsiyası 

 - Stimulyasiyaya over cavabı ( ilk İVF sikli ) 
 





     Yumurtalıq  rezerv testinə olan göstərişlər : 
  - Yaşın  35-dən  yuxarı  olması 

  - Anamnezdə müxtəlif yumurtalıq əməliyyatlarının olması   

  - Anadangəlmə və ya əməliyyat nəticəsində 

yumurtalıqlardan birinin olmaması 
  - Siqaret istifadəsi 

  - Ailə anamnezində overian failor sindromunun olması 

  - Autoimmun xəstəlik 

  - Şəxsin kimyaterapiya və ya radyoterapiyaya məruz 

qalması  
  - Şəkərli diabet, hipertenziya və sistem birləşdirici xəstəliklər  



           Primordial follikul sayı 
   

  20 həftəlik  fetusda          -  8 milyon 

  Doğumda                        -  1-2 milyon 
  Pubertat dövrdə              -  250 –400 min 

  37 yaşda                          -  25 min 
  Menopauza dövründə   -  <1000 



                         Yaş 



                        Yaş 



                    Yaş 



               Yaş – spontan abort 

    Yaş             Spontan abort 

< 33 yaş                   13 % 

  40 yaş                    27 % 

>43 yaş                    64 % 



            Bazal  FSH 
  - Normada  follikulyar fazada 2.9-10 

mIU / ml intervalında olmalıdır. 

  - Artmış FSH miqdarı oosit sayının və 

hamiləlik ehtimalının azalmasını göstərir .  

  - Bir sikldə FSH-ın artması sonrakı sikllərdə 

normal miqdarda olsa belə proqnozu 

pisləşdirir.  





                         Bazal FSH 



                Bazal  FSH 
    FSH miqdarının 

artması 

yumurtalıq 

rezervinin 

azalmasını 

göstərən ən əsas 

meyarlardandır. 





   Yaşı 35-dən az olan qadınlarda  FSH  

artımının hamiləliyin yaranma ehtimalına təsiri 

azdır. 

   FSH<5IU/l olan şəxslərdə yaşın artması 

hamiləlik və canlı doğum faizinə təsir etmir. 

   FSH >10 IU/l hamiləlik ehtimalı 23.6 %, canlı 

doğum ehtimalı isə 16.9 % -dir.  

   







                   Bazal  Estradiol 

  Siklin  3. günü  E₂ miqdarının təyin edilməsinin 

yumurtalıq rezervinin müəyyənləşdirilməsində 

informativ olduğu öyrənilmişdir. 
    Siklin  3. günü  E₂ miqdarı artdıqca  oosit miqdarı  

və hamiləlik ehtimalı azalır.  
    Siklin 3. günü bazal E ₂ > 80 pg/ml olan hallarda 

IVF-də hamiləlik ehtimalı minimuma enir. ( IVF üçün 

ideal miqdar 40-80 pg/ml –dır ) 

 

  > 30 pg/ml                    LHR:1.2  
  > 75 pg/ml                    hamiləlik ehtimalı 0 % 

  > 80 pg/ml                    LHR:3.1 (PR) və 3.9 (CR)  



                  Bazal Estradiol 



                        Inhibin  B 
  - TGF B ailəsindən olan dimer formalı 

qlikoprotein hormondur. 

  - FSH-ə həssas antral folikullarda 

sintez olunur. 

  - Hipofizdən  FSH  sintezini  inhibə 

edir. ( daha çox inhibin-A). 

  - Cutt of dəyəri 45 pg/ml-dir. 

  -  < 45 pg/ ml  olan hallarda 

anovulyator sikl ehtimalı  3 dəfə  artır. 

  - Yaş artdıqca miqdarı azalır. 

  - Yumurtalıq rezervindən çox 

yumurtalıq aktivliyini göstərir. 



             Inhibin – B  ölçülməsi 
   -  Sikllin 3. günü  İnhibin – B  

miqdarı < 45 pg/ ml  olan 
şəxslər stimulyasiyaya  daha pis 

cavab verirlər. 

   - LHR: 3.5 

   - Yaş artdıqca  anovulyator 
sikllərin  diaqnozunda  daha 

informativdir. 

   - Bazal FSH miqdarı 
artmazdan əvvəl İnhibin-B 

azaldığı üçün yumurtalıq 
rezervinin azalmasının öncədən 

diaqnostikasında informativdir. 



                                                            Inhibin  B 

LHR:4; post-testprobability:%55 , LHR:4 posttest probability: %5 



                           AFC 



                      AFC 

 - Xronoloji  yaş ilə daha yaxşı  korrelyasiya  

olur. 
  - Müasir dövrdə istifadə olunan ən informativ 

üsullardan biridir.  
  - IVF üçün ən ideal antral follikullar 4-6 mm 

ölçüsündə olanlardır, hansı ki onlar AMH 

sintezində iştirak edirlər. 

  - 8 mm-dən böyük antral follikullarda 

yumurtalıq rezervi və IVF zamanı hamiləlik 

ehtimalı minimuma düşür. 

 



                    AFC 



                     AFC  



Overyan volumun(Yumurtalıq həcminin)ölçülməsi 
    

 

 

 

  3 D USM 2D USM-dən 

daha effektivdir. 



        Yumurtalıq həcminin ölçülməsi 



Yumurtalıq həcminin ölçülməsi – yumurtalıq rezervinin 

təyinində rutin istifadə olunan testlərə aiddir. 





                       AFC: 
   - AFC < 4  hamiləliyin olması ehtimalını 8.7 dəfə azaldır. 

   -  anovulyator sikl ehtimalını 37 dəfə artırır. 

   - AFC > 7 olan hallarda hamiləliyin baş vermə ehtimalı 

maksimum olur. 

 

 

                Yumurtalıq  həcmi < 3 sm³ :  
   - Hamiləliyin baş vermə ehtimalı 7 % -dir. 
   - Anovulyator sikl ehtimalı 92 % -dir. 



                                                 AMH 

      AMH –u ölçüsü  4-6 mm olan  antral folikulların qranulyoz hüceyrələrindən sintez 

olunur. 

   Əsas fizioloji rolu erkən dövrdə folikul yaranmasını inhibə etməkdir.   



 -  Doğuşda AMH səviyyəsi qanda təyin oluna bilməyəcək dərəcədə azdır. 

 -   2-4 yaşları arasında cüzi artmağa başlayır. 

 -   Yetkin şəxslərdə sabit miqdardadır. 

 -   Folikul rezervinin azalması ilə miqdarı düşməyə başlayır. 

  -  Menopauza dövründə miqdarı təyin oluna bilməyəcək dərəcədə azdır. 

  - Serum AMH miqdarı siklin ortasında və sikldən öncə dəyişmər. Siklin istənilən günü ölçülə bilər. 



   Hamiləlikdə və GnRH aqonistlərinin istifadəsi zamanı AMH miqdarında dəyişiklik  

baş  vermir. 
   PCOS-da  AMH  miqdarı  normal  yumurtalıqlarla müqayisədə  2  dəfə  artmışdır 

və  xəstəliyin  ağırlığından  asılı olaraq  miqdarı  artır. 

   PCOS  diaqnostikasında  çox  informativdir. ( həssaslıq - 92 %, Spesifiklik- 67 % ). 



        KOH -u ( kontrol olunmuş over  

hipertimulyasiyası) proqnozlaşdırmada AMH-

un rolu. 



    Qonadotropinlərlə stimulyasiyaya  cavabın  

proqnozunda  AMH-un informativliyi. 



                   AMH 
Neqativ cavabda  spesifiklik və həssaslıq. 







              AMH – un normal miqdarı :  

    2-6.8 ng/ml  və ya 14.28-48.55 pmol/l 

 





   
    Cut off dəyəri :                   zəif cavab : 

      
    1.26 ng/ml                 ≤  4 oosit ( sens .97 % ) 

     0.5   ng/ml                 ≤  2 oosit ( sens.88 % ) 

 

AMH yumurtalıq rezervinin dəyərləndirilməsində 
əsasdır və  ≤ 1.26 olan hallar rezervin azaldığının əsas 
göstəricisidir. 









   AFC üçün spesifiklik- 
88%, həssaslıq 93%, 

  AMH üçün spesifiklik- 
73%, həssaslıq 100 %-dır.  

  AFC :  cut off <10 folikul 

  AMH : cut off< 0.99 ng/ 

MI 





   Ooferektomiya aparılmış 40 sağlam qadın (26-52 yaş) 



              Klomifen Sitrat Testi (CCCT) 

 
  - Siklin 3. günü FSH miqdarı ölçülür. 
  - Siklin 5-10. günləi 100 mg/gün CC verilir. 

  - Siklin 10.günü FSH təkrar ölçülür. 

  - Rezervi normal olan yumurtalıqlarda FSH 
artımı E₂ və İnhibin-B tərəfindən supressiya edilir. 



               Klomifen Sitrat Testi 

                   infertil popülasiyada 
      Yaş:             Anormal test nəticəsi: 

      <30                  3 % 

      30-34               7% 

      35-39               10% 

      >40                  26% 

    
         Hamiləlik: 

   Anormal test nəticəsi olanlarda – 9%  

   Normal test nəticəsi olanlarda   - 43% 



                      GAST  testi -  

      GnRH  Aqonist  Stimulyasiya  Testi. 
     

  -  GnRH –un hipofizə təsiri nəticəsində  FSH və LH 
hormonlarının artması nəticəsində serum E₂  
hormonunun artması ilə izah olunur. 

  -  D 1: 1mg GnRH aqonisti verilir. 
  -  D2-D3 : günlük E₂ hormonunun səviyyəsi ölçülür. 

  -  E₂ hormonu bazal səviyyəyə nisbətən  ≥ 2 qat artan 

və artmaqda davam edən xəstələrdə rezerv yetərlidir.  



                        EFORT  testi - 

       Ekzogen  FSH  Overyan Rezerv  Testi  

 

  - IVF  üçün  yararlı  xəstələri  seçmək  üçün  

seçilmişdir. 
   - D3 : FSH və  E₂ hormon  səviyyələri  ölçülür.  

               300 IU  FSH  verilir. 
   D4 : E₂   hormonunun qanda  səviyyəsi  ölçülür. 

   24  saat müddətində E ₂ hormonu  30 pg/ml 

olanlarda  IVF cavabı  daha  yaxşıdır. 



     CCCT , GAST və  EFORT  testləri. 









        FSH, AFC, İnhibin B, CCT. 



         Yumurtalıq  rezervinin               

dəyərləndirilməsi – nəticə.  

  -  Müasir  dövrdə  istifadə olunan yumurtalıq 

rezerv testləri ovulyasiya  induksiyasına  qarşı 

cavabı  proqnozlaşdırmaqda  orta  və ya 

yüksək dərəcədə  effektivdir.  

   -  Hamiləliyin baş  vermə  ehtimalını 

proqnozlaşdırmaqda  isə effektivliyi  zəifdir. 

  -   Xronoloji yaş-  Yumurtalıq  rezervinin  
dəyərləndirilməsində ən vacib faktordur.  

 



      Diqqətinizə görə minnətdarıq 


