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ÖZET 

Farelerde Puberte Sonrası Nikotin Maruziyetinin Spermatogonyal FarklılaĢma 

Üzerine Olası Etkilerinin Ġmmün ĠĢaretleme Yöntemleriyle Ġncelenmesi 

 Erkeklerde puberte sonrası dönemdeki erken yaĢlarda sigara kullanımı 

çeĢitli derecelerde üreme bozukluklarına neden olabilmektedir. Literatürde, 

sigaranın temel toksik komponenti olan nikotinin erkek üreme biyolojisi üzerine 

olan etkilerini moleküler düzeyde inceleyen çok az çalıĢma bulunmaktadır. Bu 

çalıĢmada, farelerde puberte sonrasına denk gelen postnatal 60 ve 90. günler 

arasındaki bir aylık süreçteki nikotin maruziyetinin spermatogonyal farklılaĢma 

sürecini üzerine olan etkisinin morfolojik ve immünohistokimyasal olarak 

incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda 63 adet 60 günlük C57BL6J soy erkek fare P90, P105 ve 

P120’de kontrol, sham ve nikotin grupları olmak üzere toplam 9 gruba (n=7/grup) 

ayrılmıĢtır. Her bir yaĢ günündeki nikotin grubuna P60-90 arasında 3mg/kg 

dozunda nikotin subkutan olarak enjekte edildi. Sham grubuna serum fizyolojik 

sıvısı aynı yöntemle verildi. Kontrol grubu farelere ise kesim günlerine kadar 

hiçbir iĢlem uygulanmadı. Her yaĢ gününe ait farelerin seminifer tübül çapları ve 

germinal epitel kalınlıkları morfolojik olarak değerlendirildi. Elde edilen testis 

dokularındaki GDNF, Oct-4 ve C-kit immünohistokimyasal protein ekspresyonları 

semikantitatif olarak değerlendirildi. 

Morfolojik değerlendirmelerde P90, 105 ve 120 nikotin gruplarına ait 

farelerin kontrol ve sham gruplarına kıyasla tübül çapı ve germinal epitel kalınlığı 

parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı azalmanın olduğu gözlendi. 

Ġmmünohistokimyasal değerlendirmelerde ise tüm yaĢlardaki nikotin grubu 

GDNF, C-kit Oct-4 protein ekspresyonlarının kontrol ve sham gruplarına kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı semikantitatif olarak gösterildi. 

Kontrol ve sham grupları arasında bu değerler açısından anlamlı düzeyde farklılık 

tespit edilmedi. 

Sonuç olarak,  elde edilen verilerin hem spermatogonyal farklılaĢma 

çalıĢmalarına hem de nikotine bağlı üreme bozukluklarının patogenez 

mekanizmalarına ıĢık tutacağı düĢünüldü. 

Anahtar Kelimeler: Nikotin maruziyeti, spermatogonyal farklılaĢma, erkek 

üremesi 
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ABSTRACT 

The Immunohistochemical Evaluation of the Effects of After-Puberty Nicotine 

Exposure on the Spermatogonial Differentiation of Mice. 

It’s known that postpuberty smoking in men can lead to breeding problems. The 

existing literature has still lack of sufficient knowledge on the effects of nicotine 

exposure on the male breeding.  Presently, it’s aimed to investigate the effects of 

nicotine exposure during P60-90 just after the termination of the puberty on the 

spermatogonial differentiation in mice.  

A number of 63 male C57BL6/J mice at the age of P60 were used. Our 

experimental design consist of 3 age groups (P90, P105 and P120) and main groups 

as Naive Control, Sham and Nicotine groups (n=7/group). By sub-cutaneus 

injections, a dose of 3mg/kg/body weight nicotine were given to the nicotine groups 

of mice. Paralelly, an iso-volumetric saline solution was also admistered to a group 

of body weight matched mice designated as the sham group. Naive controls were 

kept lack of any procedures until the harvesting days. Each group of mice testes 

were analysed for the body and testes weights, the diameter of and thickness of 

seminiferous tubules and expressions of GDNF, Oct-4 and C-kit proteins were 

evaluated. 

By the morphological values of evaluated seminiferous tubules of nicotine groups 

as compared to the controls were observed as at lower degrees. A similar trend was 

also observed in terms of the immunohistochemical assesments of GDNF, Oct-4 

and C-kit protein expressions. On the other hand, no significant difference was 

observed between the two controls. 

In conclusion, we postulate that the findings of the present study will illuminate the 

near future studies for understading the spermatogonial differention. 

Key Words: Nicotine Exposure, Spermatogonial Differentation, Male Breeding  
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1. GĠRĠġ 

 

 

Erkeklerde puberte sonrası dönemdeki erken yaĢlarda sigara kullanımının üreme 

üzerine olan ve hayat boyu süren olumsuz etkileri bilinmektedir (1). Günümüzde 

nedenleri tam olarak açıklanamayan içinde zekâ geriliğiyle karakterize geliĢimsel 

kusurlardan, geniĢ bir yelpazede gözlenen pediatrik ve eriĢkinlik dönemi kanserleri ve 

nörodejeneratif hastalıkların da içinde olduğu uzun bir sağlık problemleri listesi 

bulunmaktadır ve sigara kullanımının bu idiyopatik hastalıkların baĢ Ģüphelilerinden biri 

olduğu düĢünülmektedir. Literatürde yaygın olarak gebelik öncesinde ve gebelik 

sırasındaki maternal sigara kullanımının bir sonraki nesilde yarattığı etkiler üzerinde 

durulmaktadır (1, 2). Pek çok genetik ve çevresel faktöre ek olarak maternal sigara 

kullanımının erkek üreme sistemi geliĢiminde bazı problemlere yol açabileceği ve 

dolayısıyla bu durumun sonraki nesilleri de dolaylı olarak etkileyebileceği 

düĢünülmektedir (2). Ayrıca erkekler tarafından sigara kullanımının da erkek üreme 

biyolojisi üzerindeki olumsuz etkilerinin bir sonraki nesile yansıyabilen çok çeĢitli 

derecelerde sağlık problemlerine yol açabileceğinden kuĢkulanılmaktadır (1, 2). Sigara 

içeriğinde birçok kimyasal zararlıyı barındırmakla birlikte esas etken maddelerinden 

birinin nikotin olduğu bilinmektedir. Nikotinin erkek üreme biyolojisi üzerindeki 

etkilerini moleküler düzeyde inceleyen çok az sayıda çalıĢma bulunmaktadır (2). 

Günümüzde erkek üremesinin altında yatan esas biyolojik olay olarak bilinen 

spermatogenez’in normal moleküler iĢleyiĢi hakkında halen yeterli düzeyde bilgi 

mevcut değildir. Normal spermatogenez iĢleyiĢinde rol oynayan moleküler 

mekanizmaların daha iyi anlaĢılması Ģüphesiz ki genetik ve çevresel faktörlerin bu 

önemli biyolojik olayın iĢleyiĢi üzerindeki etkileri hakkında daha etkin anlaĢılmasını 

sağlayacaktır.  

Bu çalıĢmada, hem spermatogenezin normal iĢleyiĢi sırasında rol oynayan bazı 

moleküler mekanizmaları hem de sigara içerisindeki esas zararlılardan biri olan 

nikotinin bu moleküler iĢleyiĢ üzerindeki olası olumsuz etkilerini incelemeyi 

amaçlanmıĢtır.  
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ÇalıĢmadan elde edilecek sonuçların, erkekler tarafından sigara kullanımının bir sonraki 

nesilde yapacağı etkilerin anlaĢılması için yapılacak çalıĢmalara temel ön bilgi 

oluĢturacağını öngörmekteyiz.  
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2. GENEL BĠLGĠLER 

 

 

2.1.1. Testis Histolojisi 

 

Erkek üreme sistemi testisler, genital boĢaltım kanalları, aksesuar cinsiyet 

bezleri ve penisten oluĢmaktadır. Aksesuar cinsiyet bezleri ise seminal veziküller, 

prostat ve bulboüretral bezler olarak bilinmektedir. Testis, spermatogenez ve 

steroidogenez olmak üzere baĢlıca iki fonksiyona sahiptir. BaĢlıca testosteron olmak 

üzere androjenler, spermatogenez için gereklidirler, erkek embriyonun fenotipik erkek 

fetusa embriyonik geliĢiminde önemli rol oynarlar ve seksüel dimorfizmden 

sorumludurlar (3). 

Erkek üreme organı olan testisler, sağlı sollu olmak üzere bir çift halinde ve 

vücut boĢluğu dıĢında yer alan skrotum adı verilen deri içerisinde bulunmaktadırlar. 

Testisin temel iki görevi hormon ve spermatozoon üretmektir. Testisler, tunika 

albuginea adı verilen yoğun bağ dokudan oluĢan kalın bir kapsül ile çevrilidirler. Tunika 

albuginea testisin arka yüzünde kalınlaĢarak mediastinum testis adı verilen yapıyı 

oluĢturmaktadır. Buradan bezin içine giren fibröz uzantılar, bezi testiküler lobüller 

denilen yaklaĢık 250 adet piramidal bölmeye ayırırlar. Tam boĢluk Ģeklinde olmayan bu 

uzantılar ve bölmeler çoğunlukla birbiriyle iliĢkilidir. Her lobülde gevĢek bağ dokusu ile 

sarılı 1-4 seminifer tübül yer almaktadır. Bu bağ dokusu bol miktarda kan ve lenf 

damarı, sinirler ve interstisyel hücreleri (Leydig hücreleri) içermektedir. Seminifer 

tübüller erkek üreme hücreleri olan spermatozoonları üretirken, interstisyel hücreler de 

testiküler androjenleri salgılamaktadırlar (3, 4). 

 

2.2. Seminifer Tübüller 

 

Spermatozoonlar seminifer tübüllerde üretilmektedir. Her testiste yaklaĢık 250 – 

1000 seminifer tübül bulunmaktadır. Her seminifer tübül yaklaĢık 150 - 200 µm çapında 

ve 30 - 70 cm uzunluğunda olup ve tek bir testisteki tübüllerin toplam uzunluğu 

yaklaĢık 250 metredir. Seminifer tübüller karmaĢık yapıda bir epitel ile döĢelidir. 

Tübüllerin kıvrımlı ve baĢlangıçta kör uçlu olduğu sonlanırken lümenin daraldığı ve düz 
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tübüller ya da tubuli rekti olarak anılan kısa segmentler halinde devam ettiği 

bilinmektedir. Bu düz tübüller, seminifer tübüllerin rete testis denilen, epitel ile döĢeli 

kanalların oluĢturduğu bir labirente bağlanmasını sağlamaktadır. Anastomoz yapan rete 

testis kanalları, yaklaĢık 10 - 20 duktuli efferentes ile epididimisin baĢ kısmında 

bağlanmaktadır (4). 

 

2.3. Seminifer Tübül Epiteli 

 

Seminifer tübüller fibröz bir bağ dokusu kılıfı, belirgin bir bazal lamina ve 

karmaĢık bir germinal epitel ya da seminifer epitelden oluĢmaktadır. Seminifer tübülü 

saran fibröz tunika propria birkaç fibroblast katmanından oluĢmaktadır. Bazal laminaya 

yapıĢık olan en içteki katman, düz kas özellikleri de gösteren yassılaĢmıĢ miyoid 

hücreler içermektedir. Seminifer epitelde iki tip hücre bulunmaktadır; bunlar Sertoli, 

destek ya da sustentaküler hücreler ile spermatogenezdeki seriyi oluĢturan hücrelerdir. 

Spermatogenik seri hücreleri 4 - 8 tabaka halinde düzenlenmiĢtir; iĢlevleri 

spermatozoonları üretmektir (3). 

 

2.4. Kemirgenlerde Spermatogenez 

 

Kemirgenlerde, rezerv kök hücre özelliğinde olan Tip A (single) 

spermatogonyumların (SPG) (As) kendini yenileme ve farklılaĢma özelliklerine sahip 

olduğu bilinmektedir. As’ler farklılaĢarak Tip A (paired) Spg’ları (Ap) 

oluĢturmaktadırlar. Ap’ler ise Tip A (aligned) (4, 8, 16, 32) alt birim Spg’lara (Aal) 

farklılaĢmaktadır. Daha sonra Tip Aal Spg’lar farklılaĢarak Tip A1 Spg’ları ve 6 

bölünme evresiyle Tip A2, A3, A4, Intermediate ve Tip B SPG’ları oluĢmaktadırlar. Tip 

B SPG’lar ise farklılaĢarak primer spermatositleri oluĢturmaktadırlar. Primer 

spermatositler birinci mayoz bölünme ile sekonder spermatositleri, sekonder 

spermatositler ise ikinci mayoz bölünme ile spermatidleri oluĢturmaktadırlar. 

Spermatidler farklılaĢma basamaklarıyla spermlere dönüĢmektedir. Kemirgenlerde 

spermatogenez süreci yaklaĢık 8,6 gün sürmektedir (5).  
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2.5. Ġnsanlarda Spermatogenez 

 

Spermatogenez, seminifer tübüllerde gerçekleĢen SPG’dan sperm geliĢimi süreci 

olarak bilinmektedir. Ġnsanda, spermatogonyal öncül hücreler fetal hayatta inaktif 

durumda olmakla beraber puberte ile birlikte mitoz bölünmelerle sayılarını 

arttırmaktadırlar. Ġnsanda tanımlanan üç tip SPG bulunmaktadır. Bunlar; Tip A dark 

(Ad) SPG, Tip A pale (Ap) SPG ve Tip B SPG olarak bilinmektedir. Bunlardan Tip Ad 

SPG’ların rezerv kök hücre özelliğinde olduğu bilinmektedir. Tip Ad SPG’lar mitotik 

bölünmelerle spermatogonyal nüfusun belli bir aralıkta tutulmasını ve ek olarak 

farklılaĢarak Tip Ap SPG’ların oluĢmalarını sağlamaktadırlar. Tip Ap SPG’lar mitoz 

bölünmelerle Tip B SPG’lara farklılaĢmaktadırlar. Tip B SPG’lar da daha sonra 

farklılaĢarak primer spermatositleri oluĢturmaktadırlar. Primer spermatositler ise birinci 

mayoz bölünme ile sekonder spermatositleri, sekonder spermatositler ise ikinci mayoz 

bölünmeyi geçirerek haploid sayıda kromozom içeren spermatidleri meydana 

getirmektedirler. OluĢan spermatidler birbirlerine sitoplazmik köprülerle bağlı oldukları 

için, SPG’lardan spermatid oluĢumuna kadar geçen evreye spermatositogenez 

denilmektedir. Spermatidlerden sperm oluĢumu yani farklılaĢma evresi dört basamağı 

kapsamaktadır. Bunlar; akrozom oluĢumu, çekirdeğin kondanse olması, boyun, orta 

parça ve kuyruk oluĢumu ve fazla sitoplazmanın atılması olarak bilinmektedir. 

Spermatogenez süreci insanda ortalama 72 gün sürmektedir ve puberteden hayatın 

sonuna kadar döngüsel olarak devam etmektedir (6). 

 

2.6. Spermatogonyal Kök Hücreler 

 

Testisteki eriĢkin kök hücre popülasyonu olan spermatogonyal kök hücrelerin 

(SKH’lerin) normal biyolojik aktivitelerinin spermatogenez döngüsünün sağlıklı 

iĢleyebilmesi için Ģart olduğu bilinmektedir. Bu hücreler postnatal hayatta ortaya 

çıkmakta ve hayat boyu devamlılığını sürdürmektedir. SKH’ler eriĢkin fare testisinde 

3000 de 1 konsantrasyonunda bulunmaktadır (7). Günümüzde hala, SKH’lerin fenotipik 

karakterleri ve bu hücrelerin fonksiyonlarını düzenleyen mekanizmalar hakkında çok az 

bilgi bulunmaktadır. Diğer eriĢkin kök hücrelere benzer Ģekilde, SKH’lerin kendini 
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yenileme ve farklılaĢma dengesi çok çeĢitli ekstrinsik ve intrinsik faktörler tarafından 

regüle edilmektedir (8). 

 

2.6.1 Spermatogonyal Kök Hücrelerin Kökeni 

 

Postnatal dönemde, SKH’ler gonositler olarak adlandırılan henüz farklılaĢmamıĢ 

hücrelerden, bu hücreler ise genital kabartıya göç eden ve embriyonik gonad oluĢumuna 

katılan primordial germ hücrelerinden köken almaktadır (8). Gonositlerin SKH’lere 

dönüĢümü erkek farelerde postnatal 0 – 6 günler arasında gerçekleĢmekte ve ilk 

biyolojik aktiviteleri yaklaĢık postnatal 3 – 4 günler arasında gözlenmektedir (9). Diğer 

türlerde, gonositlerin SKH’lere dönüĢümü birkaç ay sürmektedir. Ġnsan ve diğer 

primatlarda ise bu zaman süreci yıllarla ifade edilmektedir. 

Farelerde yapılan çoğu çalıĢmalarda, yenidoğan fare testisinde 2 farklı tip gonosit 

popülasyonu bulunduğu gösterilmiĢtir; ilk popülasyondaki gonositler kendilerini 

yenileme bölünmelerini geçirmeden direkt olarak farklanmıĢ SPG’lara dönüĢürler. 

Ġkinci popülasyondaki gonositlerin ise, spermatogenez sürecinin tüm aĢamalarını 

geçirdikleri bilinmektedir (10, 11, 12). 

 

2.6.2. Spermatogonyal Kök Hücre NiĢi 

 

SKH’ler, hayat boyu, seminifer epitelin bazal kompartmanında aynı zamanda 

özelleĢmiĢ mikroçevre olan ve “niĢ” olarak da adlandırılan bölgede bulunmaktadırlar. 

Bu niĢ kök hücrelerin kendini yenileme, baskılanma, tek ya da çoklu farklılaĢma gibi 

spesifik özelliklerini regüle etmektedir (13, 14). SKH niĢinin oluĢmasında ve 

fonksiyonunu yerine getirmesinde somatik hücreler önemli rol oynamaktadır. 

Sözkonusu niĢin oluĢmasında Sertoli hücreleri, peritübüler miyoid hücreler ve Leydig 

hücrelerinin rol oynadığı bilinmektedir (14). 

Sertoli hücreleri, seminifer epitelin tek somatik hücreleri olmakla birlikte; glial 

hücre bağımlı nörotrofik faktör (GDNF),  esas fibroblast büyüme faktörü (Bfgf)ve 

epidermal büyüme faktörü (EGF) gibi birçok büyüme faktörünü SKH’lerin büyümesi ve 

kendilerini yenilemeleri için sekrete etmektedirler (15, 16). 
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Leydig hücreleri ve peritübüler miyoid hücreler, kan dolaĢımıyla gelen 

maddeleri, SKH’ler ve SPG’ların hayatta kalmaları için kontrol etmektedirler. Tüm bu 

dıĢ yolakların, kök hücrelerin hayatta kalmaları için kritik rol oynadıkları bilinmektedir 

(17). 

 

2.7. Kemirgenlerde Spermatogonyal FarklılaĢma 

 

Kemirgenlerde, SKH’ler Tip As olarak bilinmektedir. Bu hücrelerin hem 

bölünerek kendilerini yeniledikleri ve kök hücre popülasyonunu oluĢturdukları, hem de 

farklılaĢma yoluna girerek Tip Ap SPG’ları ürettikleri bilinmektedir. Tip As SPG’ların 

kendilerini yenilemeleri ile Tip Ap SPG’lara farklılaĢmaları arasında sıkıca düzenlenmiĢ 

bir denge olduğu bildirilmiĢtir (17, 18). Bu dengenin spermatogenezin hayat boyu 

sağlıklı bir Ģekilde sürmesini sağlayan önemli bir iĢleyiĢ olduğu düĢünülmektedir. Tip 

As SPG’ların kendilerini yenileme fonksiyonlarını kaybedip sadece Tip Ap SPG’lara 

farklılaĢmaya gitmesi durumunda spermatogenezin devamlılığı için Ģart olan kök hücre 

rezervi özelliği taĢıyan Tip As SPG hücre popülasyonunun tamamen ortadan kalkacağı 

düĢünülmektedir. Bunun tam aksine, Tip As SPG’ların farklılaĢma özelliklerini 

kaybedip sadece kendilerini yenilemeye doğru yön değiĢtirmeleri durumunda ise kök 

hücre rezervinde aĢırı artıĢ olacağı düĢünülmektedir (4). Mutant fareler kullanılarak 

yapılan çalıĢmalarda ID4, ZBTB ve Nanos2 gibi genlerin bu dengenin ayarlanmasında 

önemli rol oynadıkları gösterilmiĢtir (18, 19, 20). Ġlginç olarak, ID4 geninin farelerde bu 

dengenin ayarlanması sırasında spesifik olarak sadece Tip As SPG’larda eksprese 

edildiği gösterilmiĢtir. ID4’ün in vitro ortamda ekspresyonunun azalması SKH’lerin 

çoğalmasının azalmasına neden olduğu gösterilmiĢtir (18). Ayrıca, ID4 geninin 

farelerde çıkartılması, germ hücre silinmesi ve erkek kısırlığı ile sonuçlanmıĢtır (18). 

Tip Ap ve Tip Aal SPG’lar spermatogonyal farklılaĢmanın öncülleri olarak 

görünmelerine rağmen, son zamanlarda Tip Ap ve Tip Aal SPG’ların da kök hücre 

potansiyeline sahip oldukları yapılan bazı çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (21). Diğer 

yandan, spermatogonyal farklılaĢmadaki dengenin korunmasında rol oynayan bir baĢka 

önemli gen olan Nanos2’nin ise Tip As ve Tip Ap SPG’larda eksprese edildiği 

gösterilmiĢtir (20). Farelerde postnatal hayatta Nanos2 geninin çıkartılması ya da 

ekspresyonunun arttırılması sırasıyla farklanmamıĢ SPG’ların silinmesi ya da 
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birikmesiyle sonuçlanmıĢtır (20). Yukarıda bahsedilen spermatogonyal farklılaĢmada 

önemli fonksiyonu olduğu ortaya konulan genlerin yanı sıra GDNF adı verilen sinyal 

yolunun da bu biyolojik süreçte önemli roller üstlendiği yapılan pek çok çalıĢmada 

gösterilmiĢtir (21, 22, 23). Bir büyüme faktörü olan GDNF esas olarak Sertoli hücreleri 

ve peritübüler miyoid hücreler tarafından salgılanmaktadır (24, 25, 13). Bu büyüme 

faktörünün in vitro ortamda SKH çoğalmasını ciddi ölçüde aktive ettiği gösterilmiĢtir 

(26, 27, 28). GDNF’nin ekspresyonu ile birlikte spermatogonyal yenilenmede önemli 

rolü olan ID4 ve Bcl6b gibi genlerin de aktive olduğu gösterilmiĢtir (18, 29). GDNF’nin 

fazla eksprese olması durumunda farklılaĢmamıĢ SPG’ların arttığı, ekspresyonun 

olmadığı durumlarda ise SKH’lerin kayboldukları ve germ hücrelerinin belirgin Ģekilde 

azaldığı gözlenmiĢtir (22, 30).  

Sonuç olarak, GDNF ekspresyonunun SKH’lerin kendini yenilemesi ve 

farklılaĢması arasındaki dengenin düzenlenmesinde çok önemli olduğu görülmektedir. 

Bu sinyal yolu spermatogonyal yenilenmenin düzenlenmesinde bilinen en güçlü 

mekanizmadır (26, 27, 28, 29, 30).  

Spermatogonyal farklılaĢmanının bir sonraki basamağı olan, Tip Aal SPG’ların 

geç formlarının A1 SPG’a farklılaĢmasında ise bir tirozin kinaz reseptörü olan C-Kit 

adlı genin önemli rol oynadığı gösterilmiĢtir (31, 32). C-Kit geninin çıkarılması 

durumunda Tip Aal Spg’dan A1 SPG’un farklılaĢmasınının bloke olduğu gösterilmiĢtir 

(32, 33). Spermatogonyal farklılaĢmada önemli rol oynayan bir diğer önemli faktör ise 

spermatogenez ve oogeneze özel temel sarmal döngü sarmal (Sohlh) proteinleridir. 

Farelerde bu protein ailesine ait Sohlh1 geninin Aal, A1-4, Intermediate ve Tip B 

SPG’larda eksprese olduğu (34), ailenin diğer üyesi olan Sohlh2 geninin ise tüm Tip A 

SPG formlarında (As, Ap, Aal, A1-4) eksprese edildiği gösterilmiĢtir (34). Dikkat çekici 

bir Ģekilde farklılaĢmıĢ Tip B SPG’larda Sohlh1 geninin eksprese olduğu, Sohlh2 

geninin ise eksprese olmadığı gösterilmiĢtir (35). Bu iki genden herhangi birinin genetik 

olarak çıkarılması durumunda anormal spermatosit oluĢumuna eĢlik eden infertilitenin 

ortaya çıktığı gözlenmiĢtir (34, 36). Bazı genetik çalıĢmalarda bu genlerin ekspresyon 

düzeylerinde oluĢan değiĢikliklerin C-Kit geninin ekspresyonunda da önemli 

değiĢimlere yol açtığı gösterilmiĢtir (34, 37).  
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2.8. Ġnsanlarda Spermatogonyal FarklılaĢma 

 

Ġnsan SPG’ları morfolojik kritere göre; Tip Ad, Tip Ap ve Tip B olarak 

sınıflandırılmaktadır. Tip Ad SPG’lar, ince granüler kromatinli koyu bazofilik boyanan 

heterokromatik oval nükleusa sahip hücreler olarak bilinmektedirler. Bu hücreler 

seminifer epitelin rezerv kök hücre popülasyonu olup en immatür hücreler olarak 

bilinirler. Belirli aralıklarla bölünerek hem yeni Tip Ad SPG’ları hem de farklılaĢarak 

Tip Ap SPG’ları oluĢtururmaktadırlar. Ġnce granüler kromatinli açık renk boyanan 

ökromatin nükleusa sahip olan Tip Ap SPG’lar mitozla bölünerek Tip B SPG’ları 

meydana getirirmektedirler. Tip B SPG’lar ise, genel olarak nüklear zarf boyunca ve 

merkezî bir nükleolusun çevresinde geniĢ kümeler oluĢturacak Ģekilde yoğunlaĢmıĢ 

kromatini bulunan yuvarlak nükleuslara sahiptirler (38).  

Yakın geçmiĢte, eriĢkin primat testisinde SKH’lerin fenotipik ve moleküler 

karakteristikleri tanımlanmıĢtır. Ġnsan SPG’larının karakeristiği hakkındaki bilgiler ise 

oldukça kısıtlıdır (39). Yapılan çalıĢmalarda, Tip Ad SPG’larının daha immatür özelliğe 

sahip olduklarını gösteren plazma membran proteini bileĢeni olan EXOSC10 

molekülünü yüksek oranda eksprese ettikleri, Tip Ap ve Tip B SPG’ların ise Tip 

Ad’lerden farklı olarak hücre proliferasyonu ile karakterize olan Ki-67 molekülünü 

yüksek oranda eksprese ettikleri gösterilmiĢtir (40). Yukarıda bahsedilen genlerin yanı 

sıra, CD49f, CD133, PLZF, SSEA-4, MAGE-4, GPR-125, VASA, DAZL ve CD90 gibi 

genlerin de insan SPG’larında yoğun bir Ģekilde ekssprese olduğu gösterilmiĢtir (41, 42, 

43, 44). Bu konuyla ilgili çok sayıda araĢtırma bulunmasına rağmen, günümüzde hala 

eriĢkin insan SKH’lerine ait moleküler ve fenotipik karakteristiklerin yeteri kadar 

aydınlatılamadığı yaygın olarak kabul görmektedir (44). 

 

2.9. Nikotin 

 

Sigara kullanımı geliĢmekte olan ülkelerde özellikle gençler ve eriĢkinler 

arasında önlenebilir ölüm nedenlerinden biri olup halk sağlığını tehdit etmektedir. 

Sigara dumanı toksik ve karsinojenik etkisi bulunan 4000’den fazla kimyasaldan oluĢan 

kompleks bir karıĢım olarak bilinmektedir (45). Sigaranın major toksik bileĢeni; piridin 
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ve pirolidin halkasından oluĢan ve Nicotiana tobacum bitkisinin yapraklarından izole 

edilen kuvvetli bir alkoloid olan nikotin olarak bilinmektedir (46, 47).  

 

2.9.1 Nikotinin Kimyasal Özellikleri 

 

Nikotinin kimyasal adı; (S)-3-(1-Methyl-2-pyrroli-dinyl) pyridine’dir. Sıvı, 

renksiz, uçucu, suda çözünebilen toksik bir bileĢiktir. Hava ve ıĢığa maruz kaldığında 

renk değiĢtirerek sarı ve koyu kahve renge dönüĢmekte ve böylece viskozitesi 

artmaktadır. Nikotin, en yüksek oranda tütün bitkisinin yapraklarında bulunmaktadır. 

Normal bir sigara 20 mg nikotin içermesine rağmen yakarak içildiği için vücuda 0,5-1,5 

mg arasında nikotin alınmaktadır (48). 

 

2.9.2 Nikotin Absorbsiyonu 

 

Nikotinin hücresel membranlarda absorbsiyonu pH bağımlı bir olay olarak 

bilinmektedir. Ph asidik ise nikotin iyonize olmakta ve hücresel membranlardan kolayca 

geçememektedir. Fizyolojik pH’ da (pH=7,4) ise nikotinin iyonize olmadığı, bu sayede 

hücresel membranlardan kolayca geçtiği, %5’inin plazma proteinlerine bağlandığı ve 

%60-80’inin solunum yolu ile absorbe olduğu bilinmektedir. En hızlı absorbsiyon 

alveoller ile geniĢ yüzeye sahip olan akciğerlerde gerçekleĢmektedir. Az bir kısmı asidik 

ortamı nedeniyle midede absorbe olmakta daha alkali pH’ ya ve geniĢ yüzeye sahip olan 

ince barsakta ise daha fazla absorbsiyon gerçekleĢmektedir (49, 50). 

Otopsi örneklerinde yapılan çalıĢmalar sonucunda en yüksek afinitenin 

karaciğer, dalak, böbrek ve akciğerde en az afinitenin ise yağ dokusunda olduğu rapor 

edilmiĢtir (51). Ayrıca, plasental membranları geçerek fötusa ulaĢabildiği de 

bilinmektedir. Nikotin atılımı ise feçes, üre, gastrik sıvı, ter ve süt bezleri yoluyla 

gerçeklemektedir. Ġnsan kanında yarı ömrünü 2-3 saatte tamamlayarak kaybolmaktadır 

(52, 53). 
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2.9.3 Nikotin Metabolizasyonu 

 

Nikotin insanlarda karaciğer tarafından 6 primer ve birçok yan metabolite 

metabolize olmaktadır (54, 55, 56, 57). Memelilerde en önemli metaboliti kotinindir ve 

insanlarda alınan nikotinin %70-80 kadarı C-oksidasyonu yoluyla kotinine metabolize 

olmaktadır. Metabolizasyonu; sitokrom P450 bağımlı monooksijenazlar ile gerçekleĢen 

nikotinin hidroksilizasyonu ve sitozolik bir enzim aracılığı ile nikotinin yerini 

tutabilecek bir aldehit olan kotininin üretimi ile baĢlamaktadır. Nikotinin C-oksidasyonu 

ile kotinine metabolize olmasından sorumlu enzim P450 2A6 olarak bilinmektedir (54).  

 

2.9.4. Nikotin Toksitesi 

 

Deney hayvanlarında nikotinin ortalama öldürücü dozu (LD50) değiĢkendir ve bu 

değiĢkenliğin kullanılan hayvan türünden ve nikotinin verilme yönteminden 

kaynaklandığı rapor edilmiĢtir (58). Farelerde vücut ağırlığına göre intravenöz olarak 

verilen nikotinin LD50 değeri 7,1 mg/kg iken intraperitoneal olarak verilen nikotinin 

LD50 değeri 5,9 mg/kg olarak belirlenmiĢtir (58, 59). Sıçanlarda vücut ağırlığına göre 

oral yolla verilen nikotinin LD50 değerinin ise 50 mg/kg ile 60 mg/kg arasında olduğu 

tespit edilmiĢtir (60). Kemirgenlerde nikotinin toksik etkisine duyarlılığın genetik olarak 

belirlendiği düĢünülmektedir (61).  

 

2.10. Nikotin ve Erkek Üreme Sistemi 

 

Günümüzde sigara sağlığı tehdit eden ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılan 

maddelerden biri olarak kabul görmektedir (62). Dünya Sağlık Örgütü’nün 2008 yılında 

yayınladığı verilere göre dünya popülasyonunun üçte biri yani yaklaĢık 1 milyar 300 

milyon kiĢi sigara içmektedir (63). Sigara kullanımı, akciğer, böbrek, özefagus, kolon 

ve mesane kanserlerinin yanı sıra, kronik astım, solunum yetmezliği, amfizem, diabetes 

mellitus, kardiyovasküler sistem hastalıkları gibi çok sayıda sağlık sorununa neden 

olmaktadır. Günümüzde erkek bireylerin sigara kullanımının sperm sayısında, 

konsantrasyonunda, motilitesinde ve morfolojisinde olumsuz etki yarattığı açıkça 

bilinmektedir.  
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Yapılan bir çalıĢmada sigara içen ve içmeyen erkek bireylerin sperm 

konsantrasyonları karĢılaĢtırılmıĢ ve sigara içen bireylerin sperm konsantrasyonlarının 

içmeyen erkek bireylere göre %13 oranında daha düĢük olduğu rapor edilmiĢtir (64). 

Yapılan baĢka bir çalıĢmada, erkek fareler sigara dumanına maruz bırakılmıĢ ve 

epididimis dokularından spermler izole edilerek morfolojik olarak değerlendirilmiĢtir. 

Sonuç olarak; baĢ-boyun defektleri ve kuyruk defektleri görülme sıklığının %20 

oranında arttığı rapor edilmiĢtir (65). Yapılan diğer bir çalıĢmada ise, sigaradaki majör 

toksik komponent ve doğal bir alkoloid olan nikotinin, plazma proteini olan tübüline 

bağlanarak sperm nükleusunda mikrotübül polimerizasyonunu bozduğu ve dolayısıyla 

da mayoz mekiğinin bozulmasına neden olduğu gösterilmiĢtir. Mayoz mekiğinin kutup-

kutup uzunluğunun normalden daha kısa, ekvatoryal uzunluğun ise normalden daha 

geniĢ olduğunu gözlemlenmiĢtir. Ayrıca, kromozomların biraraya gelemediği yani 

kromozomal ayrılma defektleri olduğu gözlenmiĢtir. Bu sonuçlara göre nikotinin 

kromozom sayısında artma ya da azalmaya neden olabileceği rapor edilmiĢtir (66, 67). 

Memelilerde nikotinin metaboliti olan kotinin seminal plazma bileĢiminde tespit 

edilmiĢtir, dolayısıyla kan- testis bariyerini geçebildiği anlaĢılmıĢtır (68, 69). Sigara 

içen ve içmeyen erkek bireylerin seminal plazma kotinin seviyesinin karĢılaĢtırıldığı bir 

çalıĢmada sigara içmeyen bireylerin kotinin seviyesinin 1ng/mol, sigara içen bireylerin 

ise 15ng/mol olduğu rapor edilmiĢtir (70). 

Sigara dumanında bulunan çeĢitli mutajenik, karsinojenik maddeler ve nikotin 

oksidatif strese neden olan reaktif oksijen türevlerini içermektedirler. Oksidatif stres ilk 

olarak sperm DNA’sında hasara neden olmakta ve oluĢan bu hasar sonucunda infertilite 

gözlenebilmektedir. Ġkinci olarak oksidatif stres, spermin mitokondriyal membrandan 

zengin orta parçasında hasar oluĢturmakta ve hücre içindeki ATP’nin hızlı kaybıyla 

sperm motilitesinde azalma gözlenmektedir (71). 

Literatürde yer alan bir baĢka çalıĢmada ise, daha önce doğum yapmamıĢ diĢi 

sıçanlara çiftleĢme iĢleminin 2 hafta öncesinden süt kesimine kadar günlük 1mg/kg 

dozunda subkutan enjeksiyon yolu ile nikotin enjekte edilmiĢ ve gebe kalmaları 

sağlanmıĢtır (72). Yeni nesildeki sham ve nikotin grubu annelerden doğan erkeklerin 

testis ve epididimis dokuları postnatal 7. ve 26. haftalarda histolojik olarak 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Sham grubuna ait seminifer tübüllerin oldukça düzenli olduğu ve 

spermatojenik hücre serisine ait tüm hücrelerin gözlendiği rapor edilmiĢtir. Buna karĢın, 
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nikotin grubuna ait seminifer tübüllerin ise morfolojisinin yüksek oranda bozulduğu, 

vakuol oluĢumuyla beraber spermatojenik hücre serisine ait tabaka kalınlığının azaldığı 

ve hücrelerin lümene doğru döküldüğü bildirilmiĢtir (72). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 3.1. ÇalıĢmanın AĢamaları ve Deney Gruplarının OluĢturulması 

 

Bu tez çalıĢması, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı, Hayvan 

Etik Kurul BaĢkanlığı’nın onay raporu ile yürürlüğe girmiĢtir. ÇalıĢmamızda deney 

hayvanı modeli oluĢturulması, gerekli dokuların elde edilmesi ve dokuların kullanım 

aĢamasına kadar muhafaza edilmesi iĢlemleri, MEÜ Tıp Fakültesi Deney Hayvanları 

AraĢtırma Laboratuvarı ile Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı’nda 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

ÇalıĢmamızda MEÜ Tıp Fakültesi Deney Hayvanları AraĢtırma 

Laboratuvarı’ndan elde edilmiĢ 63 adet 60 günlük C57BL6J soy erkek fare 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmamız üç ana yaĢ grubu (P90, P105 ve P120) ve her yaĢ grubu 

kendi içerisinde kontrol (K), sham (S), nikotin (N) olmak üzere üç alt grubu 

içermektedir. Tüm yaĢ günlerindeki N grubu farelere 4 hafta boyunca (60. yaĢ gününden 

90. yaĢ gününe kadar) hergün her seferinde vücut ağırlıklarına göre 3 mg/kg dozunda 

subkutan enjeksiyon yoluyla serum fizyolojik içerisinde çözdürülmüĢ 100 µL hacminde 

nikotin (Sigma N-0267) solüsyonu uygulanmıĢtır. Uygulanan doz orta düzey içiciliği 

modellemektedir. Tüm yaĢ günlerindeki S grubu farelere 100 µL hacimde serum 

fizyolojik sıvısı aynı zaman aralığında ve aynı yöntemle verilmiĢtir. Nikotin ve serum 

fizyolojik uygulamaları fareler 90. yaĢ gününe gelince sona erdirilmiĢtir. Deney 

tasarısında belirlenen P90, P105 ve P120. yaĢ günlerinden P90 nikotinin akut etkisini 

ortaya koymuĢtur. P105 insanlarda sigara bırakıldıktan 6 ay sonraki, P120 ise 12 ay 

sonraki etkisini ortaya koymuĢtur. Fareler 90, 105 ve 120. yaĢ günlerine kadar standart 

laboratuar kafeslerinde barındırılarak (her bir yaĢ grubu için n=7) ilgili yaĢ günlerinde 

uygun anestezi altında bilateral testis dokuları çıkarılmıĢ ve halen anestezi altındayken 

dekapite edilerek sakrifiye edilmiĢlerdir. K grubu fareler ise kesim günlerine kadar 

hiçbir uygulama yapılmayarak standart laboratuvar Ģartlarında barındırılmıĢ ve aynı 

günlerde (90, 105 ve 120. günler) diğer iki gruba uygulanan iĢlemler uygulanmıĢtır.  
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Çizelge 3.1. Deney gruplarının Ģematik gösterimi. 

P90 P105 P120 

K (n: 7) K (n: 7) K (n: 7) 

S (n: 7) S (n: 7) S (n: 7) 

N (n: 7) N (n: 7) N (n: 7) 

 

 3.2. Subkutan Enjeksiyon Uygulamasının AlıĢtırma Dönemi 

 

ÇalıĢmamızda subkutan enjeksiyon uygulamasının S ve N grubu fareler üzerinde 

oluĢturabileceği muhtemel stresin etkilerini en aza indirgemek amacıyla; asıl deney 

baĢlangıç günü olan P60’den 1 hafta önce (54. günde) deneylerde uygulanacak hacime 

denk serum fizyolojik solüsyonu 1 hafta boyunca hergün subkutan enjeksiyon 

yöntemiyle söz konusu grup farelere uygulanmıĢtır. Bu bir haftalık süreçte her bir 

farenin kafes içi rutin davranıĢlarında stres benzeri davranıĢlar olup olmadığı gün 

içerisinde periyodik olarak gözlenmiĢ ve vücut ağırlıkları ölçülmüĢtür. 

 

3.3. Nikotin Dozunun Hesaplanması 

 

Yukarıda bahsedildiği üzere çalıĢmamızda 3 mg/kg dozunda sıvı nikotin 

solüsyonu ve ona denk hacimde serum fizyolojik sıvısı farelere subkutan enjeksiyon 

yoluyla verilmiĢtir. Söz konusu hesaplama 30 günlük deney süresince tüm farelerin 

ortalama 25 gr ağırlığında olduğu kabul edilerek hesaplanmıĢtır. Her bir fareye tek bir 

seferde 3 mg/kg dozunda nikotin solüsyonu 100 µL hacminde verilmiĢtir. Bu iĢlem 30 

gün boyunca tekrarlanmıĢtır. 

3 mg/kg doz için; 25 gr bir farenin alması gereken nikotin miktarı 0,075 mg 

olarak hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmamız için kullandığımız nikotin solüsyonu, 490 µL olup 

içinde 500 mg nikotin içermektedir. Buna göre bu solüsyonun 0,0735 µL hacminde 

0,075 mg nikotin olduğu hesaplanmıĢtır. Söz konusu hacimdeki nikotin solüsyonuna 

99,9265 µL hacminde steril serum fizyolojik solüsyonu ekleyerek bir fareye tek seferde 

vereceğimiz 100 µL hacimde ve 3 mg/kg dozunda nikotin solüsyonu elde edilmiĢtir. 

Fakat söz konusu hacimlerin küçüklüğü ve 30 gün boyunca her gün 27 fareye nikotin 

uygulaması yapılacağı düĢünüldüğünde ilgili solüsyonun çoklu hazırlık aĢamalarındaki 
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hata payının yüksek olabileceği öngörüldüğünden dolayı, tüm deneyler için gerekli olan 

(30 gün X 27 fare) nikotin solüsyonu tek seferde hazırlanmıĢtır. Buna göre, stok nikotin 

solüsyonundan; 30 gün X 27 fare X 0,0735 µL = 59,535 µL hacminde nikotin 

solüsyonu uygun bir mikro pipet aracılığıyla çekilerek; üzerine 80940,465 µL serum 

fizyolojik solüsyonu eklenmek suretiyle 81 mL hacminde (3 mg/kg dozunda) nikotin 

solüsyonuna dönüĢtürülmüĢtür. Tüm bu iĢlemler steril koĢullarda gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Hazırlanan bu ana stoktan her 3-4 deney gününde bir yeteri miktarda solüsyon 5 mL’lik 

steril enjektörün içerisine alınıp daha sonra her deney günü steril insülin enjektörlerine 

100 µL çekilerek farelere deri altı enjeksiyon yoluyla verilmiĢtir. S grubu farelere ise; N 

grubu farelere denk olarak her bir uygulamada 100 µL hacmindeki serum fizyolojik 

solüsyonu aynı yöntemle uygulanmıĢtır. Tüm deneyler boyunca her bir fareye deri altı 

enjeksiyonu her seferinde yeni ve steril insülin enjektörü kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

3.4. Testis Dokularının Elde EdiliĢi ve Fiksasyon 

  

 K, S ve N grubuna ait farelerin testis dokuları P90, P105 ve P120’de 50 mg/kg 

Ketamin ve 8 mg/kg Ksilazin anestezisi altında izole edilmiĢtir. Çıkarılan testis dokuları 

hızlıca +4°C sıcaklıkta 0,1M'lık sodyum fosfat ile tamponlanan %4'lük paraformaldehit 

tespit solüsyonu içerisinde 24 saat immersiyon fiksasyonuna alınmıĢtır. Histolojik takip 

tüm deney dokuları izole edilene kadar gerçekleĢtirilmemiĢtir. Bu süre boyunca testis 

dokuları +4°C sıcaklıkta 0,1M'lık sodyum fosfat ile tamponlanan %0,1'lik 

paraformaldehit tespit solüsyonu içerisinde muhafaza edilmiĢ ve solüsyon haftalık 

olarak yenisiyle değiĢtirilmiĢtir. Tüm gruplara ait testis dokularının elde edilmesiyle 

birlikte, dokular parafin bloklara gömülmeden önce laboratuarımızda rutin olarak 

kullanılmakta olan ıĢık mikroskobik doku takibi protokolüne uygun Ģekilde takip 

edilmiĢtir. Daha sonra parafin bloklara tekli olarak gömülen testis dokularından polilizin 

kaplı lamlara 5 µm’lik mikrotom kestileri alınarak histolojik ve immünohistokimyasal 

boyamalar için hazır hale getirilmiĢtir. 
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3.5. IĢık Mikroskobik Doku Takip ĠĢlemi 

 

IĢık mikroskobik inceleme için P90, P105 ve P120’lere ait yukarıda verilen 

protokole uygun Ģekilde fikse edilmiĢ testis dokuları musluk suyunda 24 saat 

yıkandıktan sonra aĢağıdaki histolojik takip protokolüne alınmıĢtır. 

1. Etil alkol (%70)  15 saat 

2. Etil alkol (%80)  45 dk 

3. Etil alkol (%90)  45 dk 

4. Etil alkol (%96)  45 dk 

5. Etil alkol (%96)  45 dk 

6. Etil alkol (%96)  45 dk 

7. Etil alkol (%96)  45 dk 

8. Ksilol   15 dk 

9. Ksilol   15 dk 

10. Ksilol-Parafin (1:1) 1 saat 

11. Ksilol-Parafin (1:2) 15 dk 

12. Parafin   15 dk 

13. Parafin   2,5 saat 

14. Bloklama 

 

3.6. Histolojik ve Ġmmünohistokimyasal Ġnceleme 

 

 Parafin bloklardan elde edilen 5 µm’lik kesitler Hematoksilen–Eozin (H.E.) 

boyama yöntemiyle boyanmıĢtır. Ayrıca bu kesitler anti-Oct-4 (Abcam), GDNF (Santa 

Cruz) ve C-kit (Cell Signaling) primer antikorları ile iĢaretlenerek ıĢık mikroskobik 

olarak incelenmiĢtir.  

 Farklı yaĢ gruplarına ait gruplardaki GDNF, Oct-4 ve C-kit protein 

ekspresyonlarının semi-kantitatif olarak karĢılaĢtırılması amacıyla immüno 

histokimyasal H skorlaması yöntemi kullanılmıĢtır (73, 74, 75). Buna göre her gruba ait 

her bir fare testisinden elde edilen 5 µm aralıkdaki üç ardıĢık kesitte boyanan 

immünohistokimyasal görüntüler kullanılmıĢtır. GerçekleĢtirilecek analiz için kesitlere 

ait görüntüler Nikon Eclipse Ti marka inverted mikroskobunun 40 büyütmelik objektifi 
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kullanılarak alınmıĢtır. Parlak-alanlı görüntüler her antikora uygun kurulum ve ıĢık 

zamanına göre alınmıĢtır. Ġmmünohistokimyasal boyalı görüntüler halka açık kullanıma 

olan Image J (National Institutes of Health, Bethesda, MD) görüntü analiz yazılımı 

kullanılarak 16-bit renk formatına dönüĢtürülüp daha sonra kalibrasyon ayarı, 256 

seviyeli gri skalaya göre ayarlanmıĢtır. Görüntüsü alınan testis dokusundaki kesitler 

yukarıda bahsedilen her bir kesitteki (testis/üç kesit) en az iki tübül görüntüsünde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha sonra her bir tübül dört eĢit parçaya bölünerek sol alt 

kadranda lokalize olan ardıĢık her iki hücrenin (10 adet hücre) periferleri aynı yazılımın 

ilgi alanının yazılımdaki serbest el seçeneği yardımıyla çevrelenerek boyanma 

yoğunlukları ölçülmüĢtür. Her bir nükleusun gri skalaya göre ölçülen boyanma piksel 

yoğunluk değerleri; 0-30 = 0 (boyanma yok), 30-60 = 1 (az boyanma), 60-90 = 2 (orta 

boyanma), 90-120 = 3 (kuvvetli boyanma) dilimlerine bölecek Ģekilde skorlanmıĢtır. 

Bunun sonucunda her bir kesit için az boyanan hücrelerin yüzdesi x 1 +, orta boyanan 

hücrelerin yüzdesi x 2 +, iyi boyanan hücrelerin yüzdesi x 3 + denklemi ile 0-400 

arasında bir immünohistokimyasal H skoru elde edilmiĢtir. Elde edilen H skorları K, S 

ve N grupları arasında parametrik olarak karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

 3.7. Hematoksilen - Eozin Boyama Protokolü 

 

 Mikrotomla non- adheziv lamlara 5 µm kalınlığında alınan kesitlere uygulanan 

iĢlemler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

1. Kesitler deparafinizasyon iĢlemi için 58°C etüv içersinde 1 saat bekletildi. 

2. Ksilol  20 dk 

3. Ksilol  20 dk 

4. Etil alkol (%96) 10 dk 

5. Etil alkol (%90) 10 dk 

6. Etil alkol (%80) 10 dk 

7. Distile su ile yıkandı. 

8. Hematoksilen 90 sn 

9. Musluk suyu ile durulanıncaya kadar yıkandı. 

10. Amonyak solüsyonuna batırılıp çıkarıldı. 

11. Musluk suyu ile yıkandı. 
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12. Asit alkol solüsyonuna batırılıp çıkarıldı. 

13. Musluk suyu ile yıkandı. 

14. Eozin 35 sn 

15. Etil alkole (%80) batırılıp çıkarıldı. 

16. Etil alkole (%90) batırılıp çıkarıldı. 

17. Etil alkole (%96) batırılıp çıkarıldı. 

18. Kesitler kurumaya bırakıldı. 

19. Ksilol 40 dk. 

20. Lam üzerideki kesitlerin üzerine entellan damlatılarak lamel ile kapatıldı. 

 

3.8. Ġmmünohistokimyasal ĠĢaretleme Protokolü 

 

Mikrotomla adhesiv lamlara 5 µm kalınlığında alınan kesitlere uygulanan 

iĢlemler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

1. Kesitler deparafinizasyon iĢlemi için 58°C etüv içerisinde 1 saat bekletildikten sonra 

aĢağıdaki iĢlemlerden geçirildi. 

2. Ksilol  2 x 5 dk 

3. Etil alkol (% 100) 2 x 3 dk 

4. Etil alkol (% 96) 3 dk 

5. Etil alkol (% 70) 3 dk 

6. Etil alkol (% 50) 3 dk 

7. Kesitler distile su ile yıkandı. 

8. Fiksasyon ve parafine gömülmekten kaynaklanan antijenik maskelenmeyi ortadan 

kaldırmak için kesitler sitrik asit çözeltisinde (pH: 6,0), 90°C’de 20 dakika kaynatılıp 20 

dakika soğumaya bırakıldı. 

9. Kesitler endojen peroksidaz aktivitesini ortadan kaldırmak için %3’lük hidrojen 

peroksit ile oda ısısında 10 dakika inkübe edildi. 

10. Kesitler taze hazırlanmıĢ fosfatlı tuz tamponu (PBS) ile 3 x 5 dakika oda ısısında 

inkübe edildi. 

11. Dokuların permeabilitesini arttırmak için kesitler %1’lik Triton-X çözeltisinde 30 

dakika inkübe edildi. 
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12. Kesitler taze hazırlanmıĢ fosfatlı tuz tamponu (PBS) ile 3 x 5 dakika oda ısısında 

inkübe edildi. 

13. Kesitlerin etrafı hidrofobik kalem ile çizildi. 

14. Nonspesifik antikor bağlanmasını ve bundan dolayı oluĢabilecek zemin boyanmasını 

engellemek için protein block ile 10 dakika inkübe edildi. 

15. Dokuların üzerindeki protein block uzaklaĢtırılarak yıkama yapılmadan PBS 

içerisinde %0,2 Triton-X ve %1,5 normal keçi serumu ile sulandırılmıĢ primer antikor 

damlatıldı. Kesitler nemli çember içinde +4°C sıcaklıkta 14-18 saat inkübe edildi. 

16. Kesitler PBS ile 3 x 5 dakika inkübe edildi. 

17. Biotin bağlı sekonder antikor ile oda ısısında 10 dakika inkübe edildi. 

18. Kesitler PBS ile 4 x 5 dakika inkübe edildi. 

19. Streptavidin peroksidaz ile oda ısısında 10 dakika inkübe edildi. 

20. Kesitler 2 x 5 dakika PBS ile inkübe edildi. 

21. Kesitler 2 x 5 dakika TBS ile inkübe edildi. 

22. Peroksidaz substratı olan diaminobenzidin (DAB) damlatıldı ve boyanma 

yoğunluğu mikroskop altında kontrol edilerek 1- 2 dakika inkübe edildi. 

23. Kesitler 2 x 5 dakika PBS ile inkübe edildi. 

24. Kesitler 2 x 5 dakika TBS ile inkübe edildi. 

25. Metil yeĢili ile 10 saniye zıt boyama yapıldı. 

26. Kesitler çeĢme suyuna batırılıp çıkarıldı. 

27. Kesitler distile su içine batırılıp çıkarıldı. 

28. Etil alkol (%50)  15 dk 

29. Etil alkol (%50)  15 dk 

30. Etil alkol (%70)  15 dk 

31. Etil alkol (%70)  15 dk 

32. Etil alkol (%95)  15 dk 

33. Etil alkol (%95)  15 dk 

34. Etil alkol (%100)  10 dk 

35. Etil alkol (%100)  10 dk 

36. Etil alkol (%100)  10 dk 

37. Ksilol: Alkol (1:1) 10 dk 

38. Ksilol   10 dk 
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39. Ksilol   10 dk 

40. Ksilol   10 dk 

41. Entellan ile kapatıldı. 

Negatif kontrol amacıyla ayrılan kesitlere primer antikor içermeyen PBS 

içerisinde %0,2 Triton- X ve %1,5 normal keçi serumu damlatıldı. Daha sonra protokole 

aynı Ģekilde devam edildi. 

 

 3.9. Ġstatiksel Analiz 

 

DeğiĢik verilere ait analizler çoklu sütun içeren, zamana bağlı değiĢimi gösteren 

çoklu çizgi tablolarıyla ortalama ± standart hata veya Box-Plot sütunları Ģeklinde 

sunulmuĢtur. Ġstatistiksel değerlendirme için ANOVA, uygun bir post hoc testi ve 

gerekirse t testi kullanılmıĢtır. P<0,05 olan veriler anlamlı kabul edilmiĢtir. 

DeğiĢkenlerin normal dağılıma uygun olup olmadıkları Shapiro Wilk testi ile 

incelenmiĢtir. Dağılım varsayımı sağlandığı durumda sürekli değiĢkenler 

ortalama±standart sapma Ģeklinde, sağlanmadığı durumda medyan [min.-max.] Ģeklinde 

özetlenmiĢtir. Kategorik değiĢkenler ise sayı ve yüzde cinsinden özetlenmiĢtir. Ġkiden 

fazla grup karĢılaĢtırmasında dağılım varsayımı sağlandığı durumda ANOVA, 

sağlanmadığı durumda Kruskal Wallis testinden yararlanılmıĢtır. Ġkiden fazla bağımlı 

grup karĢılaĢtırılmasında dağılım varsayımı sağlandığı durumda tekrarlanan ölçümlü 

varyans analizi, dağılım varsayımı sağlanmadığı durumda Friedman testinden 

yararlanılmıĢtır. Analizler MedCalc v.12.3.0 programı ile yapılmıĢtır. p<0,05 

istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiĢtir. 
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4. BULGULAR 

 

 4.1. Vücut Ağırlığının Gruplar Arasında KarĢılaĢtırılması 

 

P90, P105 ve P120’deki K, S ve N grubu farelerin tüm deney süresi boyunca 

vücut ağırlıkları ölçülmüĢtür. N grubu farelerin vücut ağırlığının deney süresince diğer 

iki gruba kıyasla daha düĢük kaldığı gözlenmiĢtir. Deneyin son günü olan P120’de ise 

hem N hem de S grubu farelerin vücut ağırlıklarının kontrol grubuna kıyasla daha düĢük 

kaldığı gözlenmiĢtir. 

 

 4.2. Testis Ağırlıklarının Gruplar Arasında KarĢılaĢtırılması 

 

 K, S ve N grubu farelerin P90, P105 ve P120’de testis ağırlıkları mg cinsinden 

ölçülmüĢtür. P105 ve P120’de N grubu farelerin testis ağırlıkları K ve S gruplarına 

kıyasla daha düĢük olduğu gözlenmiĢtir. P90’da ise gruplar arasında farklılık 

gözlenmemiĢtir. 

 

 4.3. Seminifer Tübüllerin Histolojik Olarak Değerlendirilmesi 

 

K, S ve N grubu farelerin P90, P105 ve P120’de testis dokuları H.E. ile boyanarak 

histolojik olarak değerlendirildi. Tüm yaĢ günlerindeki K ve S grubu farelerde, 

seminifer tübül içindeki germinal hücrelerin normal döngüde seyrettiği, interstisyel alan 

dokusunun bütünlüğünü koruduğu, seminifer tübüllerin normal morfolojide olduğu 

gözlendi (ġekil 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16). Tüm yaĢ 

günlerindeki N grubu farelerde seminifer tübül epitelinde muhtemelen hücreler arası 

sıkı bağlantıların kaybına bağlı olarak hücreler arası mesafenin geniĢlediği, epitel 

içerisinde boĢlukların oluĢtuğu, hücreler arasında yer yer vakuolizasyonun var olduğu , 

ve lümene doğru epitel bütünlüğünün bozulduğu gözlendi. Ayrıca seminifer tübül 

lümeninde spermatogenezin etkilendiğini gösteren immatür spermatojenik hücrelerin 

varlığı ve seminifer tübül epiteli dejenerasyonunun belirgin olduğu tübüllerde çok 

nükleuslu dev hücre varlığı dikkati çekmekteydi. Bazı tübüllerde spermatojenik hücre 

kaybına bağlı olarak seminiferöz epitel kalınlığının oldukça azaldığı ve buna bağlı 
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olarak da lümen çapının geniĢlediği gözlendi. Ayrıca interstisyel alanda doku 

bütünlüğünün korunmadığı izlendi (ġekil 4.5, 4.6, 4.11, 4.12, 4.17, 4.18). 

 

 

ġekil.4.1. P90, Kontrol grubu. Normal morfolojik özelliklere sahip seminifer tübüller ve 

intersitisyum, x200, H.E. 

 

 

 

ġekil.4.2. P90, Kontrol grubu mikrogr. Yüksek büyütmede normal 

morfolojik özelliklere sahip seminifer tübüller ve intersitisyum x400, H.E. 
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ġekil.4.3. P90, Sham grubu mikrografı. Normal morfolojik özelliklere 

sahip seminifer tübüller ve intersitisyum ,x200, H.E. 

 

 

 

ġekil.4.4. P90, Sham grubu mikrografı. Yüksek büyütmede normal 

morfolojik özelliklere sahip seminifer tübüller ve intersitisyum, x400, 

H.E. 
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ġekil.4.5. P90, Nikotin grubu mikrografı. Epitel bütünlüğünün bozulduğu 

ve epitel içerisinde boĢlukların oluĢtuğu seminifer tübüller ve 

intersitisyum, x200, H.E. 

 

 

 

ġekil.4.6. P90, Nikotin grubu. Yüksek büyütmede seminifer tübül 

epitelinde dejeneratif değiĢiklikler ve hücreler arası vakuolizasyon (ok 

baĢı), x400, H.E. 

   

 

 



 

26 

 

 

ġekil.4.7. P105, Kontrol grubu. Normal morfolojik özelliklere sahip 

seminifer tübüller ve intersitisyum, x200, H.E. 

 

 

 

ġekil.4.8. P105, Kontrol grubu. Yüksek büyütmede normal morfolojik 

özelliklere sahip seminifer tübüller ve intersitisyum ,x400, H.E. 
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ġekil.4.9. P105, Sham grubu. Normal morfolojik özelliklere sahip 

seminifer tübüller ve intersitisyum, x200, H.E. 

 

 

 

ġekil.4.10. P105, Sham grubu. Yüksek büyütmede normal morfolojik 

özelliklere sahip seminifer tübüller ve intersitisyum, x400, H.E. 
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ġekil.4.11. P105, Nikotin grubu. Epitel bütünlüğünün bozulduğu ve epitel 

içerisinde boĢlukların oluĢtuğu seminifer tübüller ve intersitisyum, x200, 

H.E. 

 

 

 

ġekil.4.12. P105, Nikotin grubu. Yüksek büyütmede seminifer tübül 

epitelinde dejeneratif değiĢiklikler ve lümene dökülmüĢ immatür germ 

hücreleri (ok), x400, H.E. 

. 
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ġekil.4.13. P120, Kontrol grubu. Normal morfolojik özelliklere sahip 

seminifer tübüller ve intersitisyum ,x200, H.E. 

 

 

 

ġekil.4.14. P120, Kontrol grubu. Yüksek büyütmede normal morfolojik 

özelliklere sahip seminifer tübüller ve intersitisyum, x400, H.E. 
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ġekil.4.15. P120, Sham grubu. Normal morfolojik özelliklere sahip 

seminifer tübüller ve intersitisyum, x200, H.E. 

 

 

 

ġekil.4.16. P120, Sham grubu. Yüksek büyütmede normal morfolojik 

özelliklere sahip seminifer tübüller ve intersitisyum, x400, H.E. 
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ġekil.4.17. P120, Nikotin grubu. Seminifer tübül epitelinde dejeneratif 

değiĢiklikler, bazı seminifer tübüllerde belirgin spermatojenik hücre kaybı 

ve vakuolizasyon (yıldız), x200, H.E. 

 

 

 

ġekil.4.18. P120, Nikotin grubu. Seminifer tübül epitelinde dejenerasyon, 

spermatojenik hücre kaybı ve çok nükleuslu dev hücre (yıldız), x400, 

H.E. 
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4.4. Seminifer Tübül Çapı ve Germinal Epitel Kalınlığının Gruplar 

Arasında Değerlendirilmesi 

 

K, S ve N grubu farelerin P90, P105 ve P120’de seminifer tübül çapı ve epitel 

kalınlığı parametreleri µm cinsinden ölçülerek değerler her bir yaĢ grubu içerisindeki 

gruplar arasında Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yöntemiyle üçlü olarak 

karĢılaĢtırıldı. Söz konusu parametreler açısından her bir yaĢ grubu içerisindeki K ve S 

grupları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmezken, N gruplarına ait 

değerlerin diğer iki gruba kıyasla anlamlı düzeyde azalmıĢ olduğu tespit edildi (p<0,01). 

KarĢılaĢtırmalara ait grafik ġekil 4.1.’de ve istatiksel bilgiler Çizelge 4.1.’de 

sunulmuĢtur. 

 

 

ġekil.4.19. K, S ve N grubu farelerin P90, P105 ve P120’de seminifer tübül çapı (A) ve epitel kalınlığı 

(B) parametrelerinin (µm cinsinden) her bir yaĢ grubu içeresindeki üçlü karĢılaĢtırılması ortalama ± 

standart hata biçiminde renkli sütunlarla sunulmuĢtur.  
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Çizelge 4.1. Her bir yaĢ grubunda K, S ve N gruplarının; seminifer tübül çapı ve epitel kalınlığı 

parametreleri (µm) açısından üçlü karĢılaĢtırılması sonucunda elde edilen ortalama ± standart hata (OSH) 

ve Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda elde edilen P ve F istatistik değerleri yukarıdaki çizelgede 

sunulmuĢtur.  

İlgili Analiz 

(OSH=1 

ANOVA=2) 

P90 P105 P120 

K S N K S N K S N 

Seminifer Tübülü Kalınlığı (µm) 

1 276±26 259 ±30 225 ±24 285±13 282 ±5 262±11 287±11 283 ±16 269±7 

2 P˂0,001 F=55,6 P˂0,001 F=66,5 P˂0,001 F=48,4 

Epitel Kalınlığı (µm) 

1 84±9 87 ±4 69 ±5 86±7 80 ±2 71 ±3 87±4 87 ±6 71 ±3 

2 P˂0,001 F=95,2 P˂0,001 F=132,2 P˂0,001 F=209,1 

 

 

4.5. Spermatogonyal Hücrelerde Ġmmünohistokimyasal GDNF Ekspresyonu 

 

ÇalıĢmamızda P90, P105 ve P120 yaĢ gruplarındaki K, S ve N grubu farelerin 

spermatogonyal farklılaĢmasında görev alan GDNF proteininin immünohistokimyasal 

ekspresyonu semi-kantitatif olarak değerlendirilmiĢtir (ġekil 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 

4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38). GDNF 

ekspresyonu H Skoru değerinin parametrik ANOVA testiyle her bir yaĢ grubu içinde 

(P90, P105 ve P120) gruplar arasında üçlü karĢılaĢtırılmasında K ve S grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmezken, N grubunun diğer iki gruba kıyasla 

anlamlı düzeyde düĢük olduğu tespit edilmiĢtir (P90 p<0,001, P105 p<0,001, P120 

p=0,01) (ġekil 4.39, 4.40, 4.41). Ġmmünohistokimyasal H Skorlarının üçlü karĢılaĢtırma 

analizlerine ait istatistiksel değerler tablo halinde sunulmuĢtur (Çizelge 4.2). 
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ġekil.4.20. GDNF boyamasına ait negatif kontrol boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.21. P90, Kontrol grubuna ait GDNF boyaması, x200. 
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ġekil.4.22. P90, Kontrol grubu GDNF boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.23. P90, Sham grubu GDNF boyaması, x200. 

 

 



 

36 

 

 

ġekil.4.24. P90, Sham grubu GNDF boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.25. P90, Nikotin grubu GDNF boyaması, x200. 
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ġekil.4.26. P90, Nikotin grubu GDNF boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.27. P105, Kontrol grubu GDNF boyaması, x200. 
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ġekil.4.28. P105, Kontrol grubu GDNF boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.29. P105, Sham grubu GDNF boyaması, x200. 
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ġekil.4.30. P105, Sham grubu GDNF boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.31. P105, Nikotin grubu grubu GDNF boyaması, x200. 
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ġekil.4.32. P105, Nikotin grubu GDNF boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.33. P120, Kontrol grubu GDNF boyaması, x200. 
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ġekil.4.34. P120, Kontrol grubu GDNF boyması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.35. P120, Sham grubu GDNF boyaması, x200. 
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ġekil.4.36. P120, Sham grubu GDNF boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.37. P120, Nikotin grubu GDNF boyaması, x200. 
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ġekil.4.38. P120, Nikotin grubu GDNF boyaması, x400. 

 

 

 

Şekil 4.39. P90, GDNF H Skoru düzeyleri bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır (p<0,001). Bu farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla post hoc testi uyguladığımızda, 

nikotin grubunun diğer gruplardan farklı olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). 
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ġekil 4.40. P105, GDNF H Skoru düzeyleri bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır (p<0,001). Bu farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla post hoc test uyguladığımızda, 

nikotin grubunun diğer gruplardan farklı olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). 

 

 

 
ġekil 4.41. P120, GDNF ekspresyon düzeyleri bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır (p=0,001). Bu farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla post hoc test uyguladığımızda, 

nikotin grubunun diğer gruplardan farklı olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). 

 

 

 4.6. Spermatogonyal Hücrelerde Ġmmünohistokimyasal Oct-4 Ekspresyonu 

 

ÇalıĢmamızda P90, P105 ve P120 yaĢ gruplarında K, S ve N grubu farelerdeki 

SKH’leri belirlemek amacıyla Oct-4 proteininin immünohistokimyasal ekspresyonu 

semi-kantitatif olarak belirlenmiĢtir (ġekil 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 
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4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60). Oct-4 ekspresyonu H 

Skoru değerinin parametrik ANOVA testiyle her bir yaĢ grubu içinde (P90, P105 ve 

P120) farklı gruplar arasında üçlü karĢılaĢtırılmasında, K ve S grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmezken, N grubunun diğer iki gruba kıyasla 

anlamlı düzeyde düĢük olduğu tespit edilmiĢtir (P90 p=0,05, P105 p=0,01, P120 

p<0,001) (ġekil 4.61, 4.62, 4.63). Ġmmünohistokimyasal H Skorlarının üçlü 

karĢılaĢtırma analizlerine ait istatistiksel değerler tablo halinde sunulmuĢtur (Çizelge 

4.2). 

 

 

 

ġekil.4.42. Oct-4 boyamasına ait negatif kontrol boyaması, x400. 
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ġekil.4.43. P90, Kontrol grubu Oct-4 boyaması, x200. 

 

 

 

ġekil.4.44. P90, Kontrol grubu Oct-4 boyaması, x400. 
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ġekil.4.45. P90, Sham grubu Oct-4 boyaması, x200. 

 

 

 

ġekil.4.46. P90, Sham grubu Oct-4 boyaması, x400. 
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ġekil.4.47. P90, Nikotin grubu Oct-4 boyaması, x200. 

 

 

 

ġekil.4.48. P90, Nikotin grubu Oct-4 boyaması, x400. 
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ġekil.4.49. P105, Kontrol grubu Oct-4 boyaması, x200. 

 

 

 

ġekil.4.50. P105, Kontrol grubu Oct-4 boyaması, x400. 
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ġekil.4.51. P105, Sham grubu Oct-4 boyaması, x200. 

 

 

 

ġekil.4.52. P105, Sham grubu Oct-4 boyaması, x400. 
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ġekil.4.53. P105, Nikotin grubu Oct-4 boyaması, x200. 

 

 

 

ġekil.4.54. P105, Nikotin grubu Oct-4 boyaması, x400. 
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ġekil.4.55. P120, Kontrol grubu Oct-4 boyaması, x200. 

 

 

 

ġekil.4.56. P120, Kontrol grubu Oct-4 boyaması, x400. 
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ġekil.4.57. P120, Sham grubu Oct-4 boyaması, x200. 

 

 

 

ġekil.4.58. P120, Sham grubu Oct-4 boyaması, x400. 
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ġekil.4.59. P120, Nikotin grubu Oct-4 boyaması, x200. 

 

 

 

ġekil.4.60. P120, Nikotin grubu Oct-4 boyaması, x400. 
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ġekil 4.61. P90, Oct-4 H Skoru düzeyleri bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır (p=0,015). Bu farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla post hoc test uyguladığımızda, 

nikotin grubunun diğer gruplardan farklı olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). 

 

 

 
ġekil 4.62. P105, Oct-4 H düzeyleri bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

vardır (p= 0,001). Bu farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla post hoc test uyguladığımızda, nikotin 

grubunun diğer gruplardan farklı olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). 
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ġekil 4.63. P120, Oct-4 H Skoru düzeyleri bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır (p<0,001). Bu farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla post hoc test uyguladığımızda, 

tüm grupların birbirinden farklı olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). 
 

 

4.7. Spermatogonyal Hücrelerde Ġmmünohistokimyasal C-kit Ekspresyonu 

 

ÇalıĢmamızda P90, P105 ve P120 yaĢ gruplarında K, S ve N grubu farelerin 

spermatogonyal farklılaĢmasında görev alan C-kit proteininin immünohistokimyasal 

ekspresyonu semi-kantitatif olarak belirlenmiĢtir (ġekil 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 

4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82). 

Parametrik ANOVA testiyle P90 ve P120’de K ve S grupları arasında istatistiksel bir 

fark gözlenmezken, N grubunda C-kit ekspresyonunun diğer iki gruba kıyasla anlamlı 

düzeyde daha az olduğu tespit edilmiĢtir (P90 p<0,001, P120 p=0,03). P105’de ise K, S 

ve N grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir (P105 

p=0,07) (ġekil 4.83, 4.84, 4.85). Ġmmünohistokimyasal H Skorlarının üçlü karĢılaĢtırma 

analizlerine ait istatistiksel değerler tablo halinde sunulmuĢtur (Çizelge 4.2). 
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ġekil.4.64. C-kit boyamasına ait negatif kontrol boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.65. P90, Kontrol grubu C-kit boyaması, x200. 
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ġekil.4.66. P90, Kontrol grubu C-kit boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.67. P90, Sham grubu C-kit boyaması, x200. 
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ġekil.4.68. P90, Sham grubu C-kit boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.69. P90, Nikotin grubu C-kit boyaması, x200. 
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ġekil.4.70. P90, Nikotin grubu C-kit boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.71. P105, Kontrol grubu C-kit boyaması, x200. 
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ġekil.4.72. P105, Kontrol grubu C-kit boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.73. P105, Sham grubu C-kit boyaması, x200. 
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ġekil.4.74. P105, Sham grubu C-kit boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.75. P105, Nikotin grubu C-kit boyaması, x200. 
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ġekil.4.76. P105, Nikotin grubu C-kit boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.77. P120, Kontrol grubu C-kit boyaması, x200. 
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ġekil.4.78. P120, Kontrol grubu C-kit boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.79. P120, Sham grubu C-kit boyaması, x200. 
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ġekil.4.80. P120, Sham grubu C-kit boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil.4.81. P120, Nikotin grubu C-kit boyaması, x200. 
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ġekil.4.82. P120, Nikotin grubu C-kit boyaması, x400. 

 

 

 

ġekil 4.83. P90, C-kit H Skoru düzeyleri bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır (p<0,001). Bu farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla post hoc test uyguladığımızda, 

nikotin grubunun diğer gruplardan farklı olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). 
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ġekil 4.84. P105, C-kit H Skoru düzeyleri bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık yoktur (p=0,097). 

 

 

 
ġekil 4.85. P120, C-kit H Skoru düzeyleri bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır (p=0,003). Bu farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla post hoc test uyguladığımızda, 

nikotin grubunun diğer gruplardan farklı olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). 
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Çizelge 4.2. Her bir yaĢ günündeki kontrol, sham ve nikotin grupları arasında GDNF, OCT-4 ve C-kit 

ekspresyonlarının immünohistokimyasal H Skorları bakımından parametrik ANOVA testiyle üçlü karĢılaĢtırma 

analizlerine ait anlamlılık (P) ve her bir gruba ait ortalama ± standart hata (OSH) tablo halinde sunulmuĢtur. 

 P90 P105 P120 

K S N K S N K S N 

GDNF 

OSH 320±31 358±44 195± 31 400±0 387±15 233±0 379±41 387±15 262±24 

ANOVA 

 

P<0,001 P<0,001 P<0,001 P<0,001 P<0,001 P<0,001 p=0,001 p=0,001 p=0,001 

OCT-4 

OSH 292±20 283±40 200±45 283±27      250±47        162±8 391±16      312±15     171±25 

ANOVA p=0,015 p=0,015 p=0,015 p=0,001 p=0,001 p=0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

C-kit 

OSH 370±28 333±47 141± 50 279± 67 239±35 183± 57 325±110 280±31 108±9 

ANOVA P<0,01 P<0,01 P<0,01 p=0,07 p=0,07 p=0,07 P= 0,03 P= 0,03 P= 0,03 
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5. TARTIġMA 

 

Bu çalıĢmada farelerde puberte sonrası ilk süreçte nikotin maruziyetinin 

spermatogonyal farklılaĢma üzerine etkisi morfolojik ve immünohistokimyasal olarak 

incelendi. Nikotin maruziyetine bağlı oluĢan seminifer tübül hasarını morfolojik olarak 

değerlendirmek için, tüm yaĢ günlerine ait K, S ve N gruplarındaki farelerin seminifer 

tübül çapları ve germinal epitel kalınlıkları ölçüldü. Tüm yaĢ günlerine ait N gruplarında 

bu iki parametrenin K ve S gruplarına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmıĢ 

olduğu gösterildi. Bu parametrelerin azalmıĢ olması, N grubu hayvanlarda 

spermatogenezin sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢmediğini göstermektedir. Ayrıca, histolojik 

olarak değerlendirildiğinde, tüm yaĢ günlerine ait N grubu farelerin seminifer tübüllerinde 

yüksek oranda dejenerasyon, Sertoli hücreleri ile SPG’lar arasında açılmalar ve yer yer 

vakuolizasyon, seminifer tübül lümeninde spermatogenezin etkilendiğini gösteren immatür 

spermatojenik hücreler, interstisyel alan dokusunun bütünlüğünde bozulma olduğu 

gözlendi. Nesseim ve ark. (76) da yaptıkları çalıĢmada 8 hafta boyunca farklı dozlarda (2, 

4 ve 6 mg/kg) nikotin uyguladıkları albino sıçanların seminifer tübül çaplarının ve 

germinal epitel kalınlıklarının S gruplarına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

azalmıĢ olduğunu tespit etmiĢlerdir. Ayrıca yaptıkları histolojik değerlendirmede seminifer 

tübüllerde önemli oranda dejenerasyon, hücreler arasında vakuol oluĢumu ve SPG’ların 

lümene doğru döküldüğünü göstermiĢlerdir. Mosbaha ve ark. (77) ise 2 ay boyunca 1 

mg/kg dozunda nikotin uyguladıkları sıçanların seminifer tübül lümenlerinin S gruplarına 

kıyasla artmıĢ olduğunu tübüllerde yapısal bozulma, tübüller arasında konjesyon ve çok 

nükleuslu dev hücrelerin varlığını tespit etmiĢlerdir. Ping ve ark. (78) da yapmıĢ oldukları 

çalıĢmada 100 gün boyunca 5 mg/kg dozunda nikotin uyguladıkları sıçanların S grubuna 

kıyasla hem seminifer tübül çaplarının hem de germinal epitel kalınlıklarının azaldığını 

göstermiĢlerdir. Ayrıca nikotin maruziyetinin seminifer tübüllerde dejeneratif etki 

yarattığını ve çoğunun morfolojik olarak bozulduğunu, intersitisyel alanda azalma 

olduğunu ve spermatojenik hücrelerin lümene doğru döküldüğünü rapor etmiĢlerdir (78). 

 ÇalıĢmamızda, tüm yaĢ günlerine ait nikotin grubu farelerde testiste intersitisyel 

alanda lokalize olan Leydig hücrelerinin sayısında azalma olduğu gözlendi. Leydig 

hücrelerinin baĢta testosteron olmak üzere androstenedion sentezinden sorumlu olduğu ve 

bu hormonların sentezinin spermatogenezin sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢmesi için Ģart 
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olduğu bilinmektedir (3). Kim ve ark. (79) yaptıkları çalıĢmada farelerden elde ettikleri 

Leydig hücrelerini kültür ortamında 100 mM konsantrasyonda nikotinle 24 saat inkübe 

etmiĢler ve daha sonra faz kontrast mikroskobu altında incelemiĢlerve sonuç olarak N 

grubundaki Leydig hücrelerinin K grubuna kıyasla hem daha küçük morfolojide olduğunu 

hem de sayılarının daha az olduğunu rapor etmiĢlerdir. Aynı araĢtırmada nikotinin, 

apoptozis belirteci olan Caspase-3 enzim aktivitesinin K grubuna kıyasla anlamlı düzeyde 

arttırdığını yani apoptozisde belirgin bir artıĢ olduğu göstermiĢlerdir. Kuladip ve ark. (80) 

da yapmıĢ oldukları çalıĢmada, albino sıçanlara 12 hafta boyunca 0,6 mg/kg dozunda 

nikotin enjekte etmiĢlerve daha sonra sıçanlardan elde ettikleri kan örneklerinde büyüme 

hormonu (GH), folikül stimüle edici hormon (FSH), lüteinizan hormon (LH) ve testosteron 

seviyelerini değerlendirmiĢlerdir. N grubu sıçanların bu 4 hormon düzeylerinin K grubuna 

kıyasla anlamlı düzeyde azaldığını gözlemlemiĢlerdir. Bu araĢtırmacılar sonuç olarak, 

nikotin maruziyetinin hipotalamus-hipofiz aksını bozarak, spermatogenezin sağlıklı bir 

Ģekilde gerçekleĢmesini sağlayan hormonların sentezlenmelerini inhibe ettiğini ve 

seminifer tübüllerde gözlenen dejenerasyonların bu hormonların sentezinin bozulmasından 

kaynaklanabileceğini öne sürmüĢlerdir. Bizim çalıĢmamızda da seminifer tübüllerde 

gözlenen dejenerasyonların nikotin maruziyetinden etkilenen Leydig hücrelerinin 

fonksiyonlarının bozulması ve hormon sentezinin bozulmasından kaynaklandığı 

düĢünüldü. 

Yapılan bazı çalıĢmalarda deney hayvanlarına aynı doz nikotin verilmesine karĢın 

farklı derecelerde hasar oluĢum nedeninin; deneylerde kullanılan hayvan türü 

farklılığından kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. Deneysel çalıĢmalarda genel olarak 

kemirgen türleri kullanılmakla birlikte, aynı çalıĢma alanında farklı tür deney hayvanının 

hatta aynı tür olsa bile farklı genetik alt yapıya sahip soyların kullanıldığı bilinmektedir. 

Bu nedenle nikotin uygulamasının benzer doz ve maruziyet süreçlerinde olsa dahi farklı tür 

ya da soy deney hayvanlarında farklı etkiler yapabileceği düĢünülmektedir. Literatürdeki 

çalıĢmalar incelendiği zaman C57BL6/J soyu farelerde nikotin maruziyeti sonrasında 

testiste semifer tübül çapı, germinal epitel kalınlığı ve testis doku histolojik yapısını 

inceleyen baĢka bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Fakat yukarıda özetlendiği üzere farklı tür 

deney hayvanları kullanılmasına rağmen nikotine bağlı olarak oluĢan bu parametrelerdeki 

bozulmalar çalıĢmamızla uygunluk göstermektedir. 



 

71 

 

Bir spermatogenez döngüsünün yaklaĢık olarak insanlarda 72, farelerde ise 8,6 gün 

olduğu düĢünüldüğünde, deney tasarısında belirlenen farklı günlerden olan P90 nikotinin 

akut etkisini, P105 insanlarda sigara bırakımından 6 ay sonrasını, P120 ise 12 ay sonrasını 

modellemektedir. ÇalıĢmamızda, tüm yaĢ günlerindeki nikotin grubu farelerin seminifer 

tübüllerinde dejenerasyon gözlendi. Nikotin maruziyeti sona erdikten sonra ilerleyen 

zamanlarda seminifer tübül morfolojisinde iyileĢme gözlenmedi. Literatürde yer alan bir 

çalıĢmada (76), albino sıçanlara farklı dozlarda (2, 4 ve 6 mg/kg) nikotin enjeksiyonu 8 

hafta boyunca uygulanmıĢtır ve sonraki 8 hafta iyileĢtirme evresine bırakılmıĢtır. Sonuç 

olarak, 2 mg/kg dozunda nikotin uygulanan ve iyileĢtirme evresine bırakılan grupta 

iyileĢme gözlemlenmiĢtir. Diğer 2 dozun (4 ve 6 mg/kg) iyileĢme evresi için daha uzun 

süreye ihtiyaç olabileceği düĢünülmüĢtür. Mosbaha ve ark. (77) yaptıkları çalıĢmada N 

grubu sıçanlara 2 ay boyunca 1 mg/kg dozunda nikotin enjeksiyonu yapılmıĢtır. Nikotinin 

yarattığı dejeneratif etkiyi iyileĢtirmesi için deney tasarılarında nikotin iyileĢtirme grubunu 

eklemiĢlerdir. Nikotin iyileĢtirme grubuna da 2 ay boyunca 1 mg/kg dozunda nikotin 

enjekte edilmiĢ ve iyileĢtirme amaçlı kullanılan, antioksidan özelliğiyle bilinen yeĢil çay 

ekstratı 10 g/kg dozunda 2 ay boyunca gavaj yoluyla verilmiĢtir. 2 ay sonunda N grubunda 

seminifer tübüllerde yüksek oranda dejenerasyon, interstisyel alan dokusunda azalmalar 

olduğunu gözlemlemiĢler. Nikotin iyileĢtirme grubunda ise, nikotinin yarattığı dejeneratif 

etkinin ortadan kalkmaya baĢladığını ve seminifer tübüllerin normal morfolojiye yakın 

olduğunu gözlemlemiĢler.  

Bu bilgiler ıĢığında, iyileĢme sürecinde etkili olan faktörlerin değiĢken olduğunu 

öngörmekteyiz.  

Literatürde, erkek üreme biyolojisi konusunda gerçekleĢtirilmiĢ deneysel nikotin 

çalıĢmalarında spermatogenez üzerinde oluĢan hasar derecesi, seminifer tübül morfolojisi, 

sperm sayısı, canlılığı, morfolojisi, motilitesi ve biyokimyasal parametreler düzeyinde 

incelenmiĢtir (76, 77, 78, 79, 80). 

Bu tez çalıĢmasında ise, puberte sonrası nikotin maruziyetinin spermatogenezin 

sağlıklı bir Ģekilde iĢleyebilmesi için ön Ģart olarak kabul edilen spermatogonyal 

farklılaĢma süreci üzerine etkilerini incelemek amaçlandı. Bu amaçla, spermatogonyal 

farklılaĢmanın farklı evrelerini gösteren 3 önemli proteinin (Oct-4, C-Kit ve GDNF) 

immünohistokimyasal ekspresyonları incenlendi. Bunlardan Oct-4; SKH’ leri, C-kit 
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farklılaĢmakta olan spermatogonyumları (31, 32, 33), GDNF ise bu iki hücre tipi 

arasındaki popülasyonu dengesini (26, 27, 28) görebilmek amacıyla kullanıldı. 

Ġmmünohistokimyasal boyamalar neticesinde her üç spermatogonyal belirtece ait 

semi-kantitatif ekspresyon skorlarının da N grubu farelerde K ve S grubuna kıyasla 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmıĢ olduğu tespit edildi. Bu bilgiler ıĢığında, N 

grubunda Oct-4 immünopozitif hücrelerin diğer gruplara göre azalmıĢ olması nikotinin bu 

germinal tabakadaki yeni doğan kök hücre popülasyon hacmini azalttığını iĢaret 

etmektedir. Mevcut literatürde nikotin maruziyeti sonrasında seminifer tübüllerde SKH 

sayısını inceleyen bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Diğer yandan çalıĢmamızda N 

gruplarında spermatogonyal hücre tabakasında C-kit eksprese eden hücre popülasyonunun 

K gruplarına kıyasla azalmıĢ olması da nikotin maruziyetinin farklılaĢmıĢ spermatogonyal 

hücre sayısını azalttığını göstermektedir. Literatürde nikotinin testiküler C-kit ekspresyonu 

üzerine etkisini inceleyen hiçbir çalıĢma bulunmamasına rağmen, C-kit geninin çıkarıldığı 

farelerde Tip Aal SPG’dan A1 SPG’un farklılaĢmasının bloke olduğu ve bu hayvanlarda 

infertilite geliĢtiği gösterilmiĢtir (31, 32). Bu çalıĢmada ise C-kit genine uygulanmıĢ bir 

manipülasyon olmamasına rağmen nikotin maruziyeti sonucunda C-kit ekspresyonunun K 

gruplarına kıyasla oldukça azaldığı gözlendi. Bu gendeki fonksiyon kaybının infertiliteye 

yol açtığı ve nikotin maruziyetinin de bu genin kodladığı protein ekspresyonunu morfojik 

hasara uğramıĢ seminifer tübüllerde dramatik düzeyde azaltması nikotinin spermatogenez 

üzerindeki olumsuz etkisini destekleyen önemli bir kanıt olarak düĢünülmektedir. Diğer 

yandan prolifere olan fakat farklılaĢma yoluna ya da lokal kök hücre havuzuna tekrar 

katılma kararı arasındaki dengeyi sağladığı bilinen GDNF eskpresyonun nikotine bağlı 

olarak azalması bu hücresel farklılaĢma kararının dengesinin bozulduğunu iĢaret 

etmektedir.  

Literatürde nikotin maruziyeti sonrasında bu çalıĢmada kullanılan proteinler 

üzerindeki etkilerini inceleyen hiçbir çalıĢmaya rastlanmadı. Fakat farklı kimyasal 

zararlılar ile aynı proteinler üzerindeki etkilerinin incelendiği görüldü. Tanigaki ve ark. 

(81) yaptığı çalıĢmada farelere etkin bir antitümör ajan olan doksorubisin maddesini 0.15 

mg/kg dozunda 5 hafta boyunca haftada 2 kez enjekte ettikten sonra doksorubisin 

grubunda C- kit ekspresyonunun K grubuna kıyasla anlamlı düzeyde azaldığı gözlenmiĢtir.  

Caires ve ark. (82) yaptığı çalıĢmada C57BL6/J soy farelere farklı dozlarda (0.5, 1.25 

ve 2.5 g/kg) ethanol uygulanmıĢtır. Real Time PCR yöntemini kullanarak testis 
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dokusundan total GDNF RNA’sını izole etmiĢler. Farklı dozları içeren ethanol gruplarında 

GDNF gen ekspresyonunun K grubuna kıyasla anlamlı düzeyde azaldığı gözlenmiĢtir.  

Bu çalıĢma ile puberte sonrası nikotin maruziyetinin spermatogonyal farklılaĢmayı 

aksattığı, seminifer tübüllerde dejeneratif etki yarattığı ve bu dejeneratif etkinin 

iyileĢebilmesi için bu çalıĢmada belirlenen zaman dilimlerinden daha uzun zamana ihtiyaç 

olduğu hatta ek olarak antioksidan etkileri bulunan maddeleri kullanmanın yararlı 

olduğuna dair önemli ipuçları elde edildi. 
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

ÇalıĢmamızda puberte sonrası dönemde nikotin uygulanarak ıĢık mikroskobik ve 

immünohistokimyasal inceleme sonuçları kontrol grubuyla karĢılaĢtırmalı olarak 

değerlendirildiğinde aĢağıda belirtilen sonuçlara varılmıĢtır. 

1. Ġlk post-pubertal evrede nikotin maruziyeti sonucunda seminifer tübül çaplarında 

ve germinal epitel kalınlıklarında azalmalar olduğu gözlendi. Bu durumun, ya nikotinin 

doğrudan testis dokusu üzerine olan olumsuz etkisi ile ya da nikotinin hipotalamus-

hipofiz aksını bozarak spermatogenezin sağlıklı bir Ģekilde ilerlemesini sağlayan 

hormonların sentezini inhibe etmesi meydana geldiği düĢünüldü. 

2. Nikotin uygulanan grupların testis doku örneklerinin ıĢık mikroskobik 

bulgularında seminifer tübüllerde dejeneratifdeğiĢiklikler olduğu, seminifer tübüllerde 

düzensizleĢme, epitel bütünlüğünde bozulma ve hücreler arası mesafelerde artıĢ olduğu,  

spermatojenik seriye ait hücrelerin lümene doğru döküldüğü , interstisyel alanda 

azalmalar olduğu ve bu alanda lokalize olan Leydig hücrelerinin sayılarının azaldığı 

gözlendi. Bu morfolojik değiĢimlerin de , nikotinin  testis ve testiküler hormon 

mekanizmaları üzerine olan olumsuz etkileri neticesinde oluĢtuğu düĢünüldü. 3. 30 gün 

süren (P60-P90) nikotin enjeksiyonundan sonraki 15. (P105) ve 30. (P120) günlerde 

iyileĢmeye alınan farelerin seminifer tübüllerinde ve interstisyel alan dokusunda 

belirgin bir düzelmenin gözlenmemesi, nikotin maruziyetinin yarattığı dejeneratif 

değiĢikliklerin kısa vadede geri dönüĢebilir nitelikte olmadığını gösterdi. 

4. Deneysel uygulamalarda nikotin dozunun ve uygulama süresinin arttırılması 

durumunda daha Ģiddetli ve  kalıcı dejeneratif değiĢikliklerin oluĢabileceği düĢünüldü. 

5. Literatür incelemelerinde deneysel nikotin çalıĢmalarında ek olarak iyileĢtirme 

grubu varlığı gözlendi. ĠyileĢtirme grubun da ise antioksidan özelliği ile bilinen çeĢitli 

bitkilerin kullanıldığı gözlendi. ÇalıĢmamızın sonuçları da dikkate alındığında testis 

dokusunda oluĢan hasara karĢı antioksidan kullanımının yararlı olabileceği düĢünüldü. 

6. Bu çalıĢma ile puberte sonrası ilk post-pubertal süreçte nikotin maruziyeti 

sonucunda spermatogonyal farklılaĢma için önemli etkileri olan 3 proteinin  (GDNF, C-
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kit ve Oct-4) ekspresyonlarının immünohistokimyasal inceleme ile anlamı düzeyde 

azaldığı gözlendi.  

Sonuç olarak tüm dünyada yaygın kullanımı olan nikotinin erkek üreme sistemi 

üzerindeki olumsuz etkilerinin moleküler mekanizması bugüne kadar tam olarak 

anlaĢılamamıĢtır. ÇalıĢmamız postpubertal dönemde nikotin kullanımının testiste 

spermatogonyal farklılaĢma için önemli yeri olan 3 proteinin (GDNF, C-kit ve Oct-4) 

ekspresyonlarının immünohistokimyasal olarak incelendiği ilk çalıĢma olması nedeniyle 

önem taĢımaktadır. Spermatogonyal farklılaĢma için gerekli olan bu 3 protein 

spermatogenez sürecinin farklı basamaklarındaki spermatogonyal hücreleri 

iĢaretlemektedir. Oct-4 SKH’leri, C-kit farklılaĢmakta olan SPG’ları, GDNF ise 

SKH’ler ile farklılaĢmakta olan SPG’lar arasındaki dengeyi göstermektedir. 

ÇalıĢmamızda tekli olarak iĢaretlemeler yapıldı. Ġleride yapılacak çalıĢmalarda 

immünfloresan yöntemi ile ikili boyamalar yapılması durumunda nikotinin 

spermatogonyal farklılaĢma üzerinde yarattığı olumsuz etkinin hücresel karakterinin 

daha net aydınlanabileceği düĢünüldü. Ayrıca nikotinin testis ve testiküler hormonal 

mekanizmalar üzerine olan etkilerinin daha ayrıntılı olarak incelenmesi ve 

spermatogenez sürecine olan etkilerinin daha net bir Ģekilde açığa çıkarılmasının 

biyokimyasal, moleküler ve immünohistokimyasal düzeyde yapılacak ileri çalıĢmalar ile 

mümkün olacağı kanısındayız. 
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