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In the beginning…



Terug opfrissen: Meiose



meerderheid van de eicellen 
na stimulatie vertonen 1 of 
meerdere afwijkingen van de 
‘ideale eicel’. (oa. De Sutter et 
al.,1996)0

Natuurlijke cyclus  
~ 1-2 eicellen / cyclus

Gestimuleerde cyclus                
Meerdere eicellen / cyclus

Niet allemaal dezelfde kwaliteit!

Natuurlijk vs. gestimuleerd



Morfologie van de eicel
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Morfologie van de eicel
1. cumulus-corona cellen

Cumulus- of granulosa cellen 
‘Expanded layer’

Immature eicel
Corona en cumuluscellen 

zitten heel compact tegen de 
eicel

Cumulus-corona cellen zijn rijp, 
maar geen PBI aanwezig



Morfologie van de eicel
Na verwijderen van de cumulus-corona cellen           betere evaluatie van de eicel

- Maturiteit van de eicel
- Aanwezigheid en morfologie 1e poollichaam
- (meiotische spindle)
- Grootte en vorm eicel
- Uitzicht cytoplasma
- Dikte en kleur zona pellucida (ZP)
- Grootte en uitzicht perivitelline ruimte (PVS)



Morfologie van de eicel

Metafase II (MII)
Aanwezigheid van het 1e
poolichaampje in PVS

2. Maturiteit van de eicel

GV
Aanwezigheid van germinal

vesicle

Metafase I (MI)
Afwezigheid van het 1e

poolichaampje of een germinal
vesicle (GV) wil zeggen dat de 
eicel onrijp is. Een intermediair 
stadium (tussen GV en MII)

nucleus

nucleoli



Morfologie van de eicel
3. 1e poollichaam

Normaal PBI Heel groot PBI Gefragmenteerd PBI

Normaal gezien een kenmerk voor nucleaire rijpheid



Morfologie van de eicel

Sub-optimale cultuur condities, temperatuurfluctuaties en 
chemische stress gedurende manipulatie kan leiden tot 
negatieve effecten op MS

Rijpe MII eicel Onvolledig rijpe MII eicel
(deze eicel is de 1e

meiotische deling nog aan 
het afwerken)

Telofase I eicel
(de meiotische deling is nog 

niet compleet)

4. Meiotische spindle



Morfologie van de eicel
5. Grootte en vorm van de eicel

De gemiddelde diameter van MII eicellen is ongeveer 200µm (mag wat variëren)
Giant oocyten hebben ongeveer 2 maal het volume van een normale eicel (1 extra 
set van chromosomen)

Normale grootte vs. Giant Abnormale vorm



Morfologie van de eicel
6. Cytoplasma

NORMAAL Granulair cytoplasma
ZP is dikker linksonder

Granulair cytoplasma
Lichte afwijking van normaal

Granulair cytoplasma
ZP is abnormaal, verschillende 

dikte

Hoge graad van granulariteit, 
ook een vergroot poolichaam

Grote granulaire zone (patch)



Morfologie van de eicel
6. Cytoplasma

Smooth Endoplasmatic
Reticulum (SER) clusters 

(vacuole-achtige, 
doorschijnende structuren)

Kleine vacuolen 5-10µm
(waarschijnlijk geen invloed)

Grote vacuolen > 14µm
(lagere blastocystrate en dus 
geassocieerd met falen van 

fertilisatie)

Één van de ergste 
cytoplasmatische

abnormaliteit van MII-eicellen
NIET GEBRUIKEN!!!



Morfologie van de eicel
6. Cytoplasma 

Refractile body = lipofuscin
body

?????
Vroeg stadium van rijpheid?



Morfologie van de eicel
7. Zona pellucida

Eicel zonder zona pellucida
(eicel links, cumuluscellen rechts)

Dikke, donkere zona 
pellucida

Dikke, donkere, 
onregelmatige zona 

pellucida

ZP is compact en homogeen



Morfologie van de eicel
8. Perivittelline ruimte (PVS) 

Eicel met grote PVS. In het 
cytoplasma is een grote

granulaire zone.

Eicel met grote PVS. 
Verschillende fragmenten

aanwezig in de PVS.

~ 1/3 van alle eicellen vertonen een grote PVS
Een grote PVS is vaak te wijten aan overrijpe eicellen.
Granulariteit in de PVS zou ook geassocieerd zijn met overrijpheid van 
de eicellen.




