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ÖZET 
 

Varikosel  erkek infertilitesinin en sık görülen ve önemli düzeltilebilir bir 

patolojisidir. Varikosel fizyopatolojisinde apoptozis ve iskemik ortamın neden 

olduğu serbest oksijen radikalleri önemli yer tutmaktadır. Vasküler endotelyal 

büyüme faktörünün (VEGF) pek çok organda iskemik doku hasarında azalmaya 

yol açtığı bir çok çalışmada gösterilmiştir. Bununla birlikte vasküler endotelyal 

büyüme faktörünün, deneysel olarak varikosel oluşturulmuş rat testisine olan 

etkisi araştırılmamıştır. Bu çalışmada amaç deneysel olarak varikosel 

oluşturulmuş adolesan ratlarda, intratestiküler VEGF injeksiyonunun testis 

histolojisi üzerine etkisini araştırmaktır. 

Çalışmaya 32 adet adolesan (6 haftalık) Wistar cinsi erkek rat dahil 

edildi. Ratlar toplam 6 gruba ayrıldı. Birinci grupta yer alan 6 hayvanda renal 

venin parsiyel ligasyonu sonucu varikosel oluşturuldu. İkinci gruptaki 6 hayvana 

ise sham operasyonu uygulandı. Üçüncü grupta yer alan 4 hayvanda öncelikli 

olarak renal venin parsiyel ligasyonu sonucu varikosel oluşturulup testisin üst, 

orta ve alt bölgelerine intratestiküler VEGF injeksiyonu yapıldıktan 4 hafta sonra 

varikoselektomi operasyonu gerçekleştirildi. Dördüncü grupta yer alan 4 

hayvanda ise varikosel oluşturuldu ve intratestiküler VEGF injeksiyonu yapıldı. 

Grup 5’te yer alan 6 hayvanda varikosel oluşturulduktan 4 hafta sonra 

varikoselektomi operasyonu gerçekleştirildi. Son grupta yer alan 6 hayvan ise 

kontrol grubu olarak bırakıldı. Varikoselektomi işlemi varikosel prosedüründen 4 

hafta sonra gerçekleştirildi. Operasyondan 4 hafta sonra tüm hayvanlara 

orşiektomi yapılarak testis dokuları ölçülüp 2 eşit parçaya ayrılarak 

histopatolojik inceleme için hazırlandı. Tüm testisler Johnsen skorları açısından 

değerlendirildi. Apoptozis değerlendirilmesi için ise Caspase 3 kullanıldı. 

Deneysel olarak varikosel oluşturulmuş ve herhangi bir tedavi verilmemiş 

grupta Johnsen  skorları kontrol ve sham grubu ile kıyaslandığında daha düşük  

saptanırken aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Apoptotik indeks açısından değerlendirildiğinde ise varikosel grubunda 

apoptotik indeks kontrol ve sham grubuna oranla anlamlı olarak yüksek 

saptandı (sırasıyla p=0,001 ve p=0,0001). Varikoselektomi grubu, VEGF verilen 

grup ve varikoselektomi + VEGF verilen gruplar, varikosel grubu ile 

karşılaştırıldığında Johnsen skoru açısından anlamlı fark saptanmazken, her üç 
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grupta da varikosel grubuna oranla apoptotik indeks anlamlı ölçüde düşük 

bulunmuştur ( sırasıyla p=0,001, p=0,018 ve p=0,001).    

Bu bulgular varikoselin testiste spermatogenezi etkilediğini, ortalama 

Johnsen skorlarında düşmeye ve apoptotik indekste artışa neden olduğunu 

göstermektedir. Varikosel sonucu gelişen iskemik testis hasarının gerilemesinde 

vasküler endotelyal büyüme faktörünün olumlu etkisi olabilir. Ayrıca vasküler 

endotelyal büyüme faktörünün varikosel oluşturulmuş rat modelinde apoptoziste 

azalmaya yol açabileceği de gösterilmiştir.  

 

Anahtar sözcükler: Apoptozis, histoloji, testis, varikosel, VEGF 
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İNGİLİZCE ÖZET 

 

The Effect of Vascular Endothelial Growth Factor on Histologic Changes 

in Varicocele Induced Rat  Model 

Varicocele is most commonly seen and corectable cause of potentially 

infertility. Pathology in varicocele might occur by the systemic effects of the 

oxygen radicals and the damage caused by the ischemic situation. The 

decreasing effect of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) on ischemic 

injury in several organ systems has been reprted in previous studies. However, 

no study has investigated the effects of VEGF in experimentally varicocele 

induced rat testis. The aim of this study was to evaluate the efficacy of VEGF 

injection into the testis in a varicocele induced rat model.  

The study included 32 adolescent (6 weeks) male Wistar rats, and  the 

rats were divided into six groups. In group one (n=6) varicocele was created by 

partial ligation of left renal vein. In group two (n=6) a sham operation was 

performed. Left varicocele was performed in the third group (n=4) firstly and 

VEGF was injected into the upper, lower and mid-portions of the left testis and 6 

weeks after the operation, varicocelectomy was performed. In the fourth group 

(n=4) varicocele was performed and VEGF injected but no varicocelectomy was 

performed. In group five (n=6) varicocele was performed and 4 weeks after the 

procedure all rats undervent varicocelectomy. The last group (n=6) was taken 

as a control group. Varicocelectomy was performed 4 weeks after varicocele 

procedure. All testicles were harvested, mesured and sectioned into two equal 

parts at 4 weeks  after the operation.  Johnsen score was determined by 

histological examination on each testicle of the rats. Apoptosis was assessed by 

Caspase-3.  

Johnsen scores were lower in the varicocele group as compared with the 

control and sham groups, but the difference was not statistically significant.  

Apoptotic indexes  were significantly higher in the varicocele group as 

compared with the control  and sham groups. As compared with the varicocele 

group there was a significant decrease in apoptotic indexes in the 

varicocelectomy, VEGF injected and varicocelectomy + VEGF injected groups. 

However there was no significant difference between the groups acording to 
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Johnsen scores.  

These findings suggest that varicocele may cause decreases in Johnsen 

score and increase in apoptotic index. VEGF may play a significant role to 

improve testicular damage occuring after varicocele in ipsilateral testes.  VEGF 

may also play a role to decrease apoptosis in a varicocele induced rat model.  

 

Key words: Apoptosis, histology, testes, varicocele, VEGF 
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GİRİŞ ve AMAÇ 
 

 Varikosel, testisin spermatik venöz drenajını sağlayan pleksus 

pampiniformisin patolojik dilatasyonu şeklinde tanımlanmaktadır1. Varikosel 

sözcüğü, ilk kez 1843 yılında Curling tarafından “pampiniform pleksus içindeki 

testiküler venlerin anormal dilatasyonu” olarak tanımlanmıştır2. Hastalığın 

fizyopatolojisi günümüzde tam olarak aydınlatılamamış olsa da, varikoselin 

infertilite ile olan ilişkisi ve ilerleyici bir süreç olduğu bilinmektedir3,4,5. 

 Varikosel erişkin erkek popülasyonunda % 15-22 oranında görülmektedir. 

İnfertil erkeklerde ise varikosel görülme oranı %30-40’lara ulaşmaktadır4,5,6. 

Varikosel  erkek infertilitesinin en önemli düzeltilebilir patolojisi olarak 

bilinmektedir7,8. Varikoselde en sık gözlenen ve özellikle infertilite ile ilişkisi olan  

primer varikoseldir. Bununla birlikte internal spermatik venin bir pelvik tümör 

nedeniyle kompresyonu veya obstrüksüyonuna bağlı sekonder oluşabileceği 

gibi, ileri yaşta hızla oluşan varikosel, böbrek tümörünün renal vene invazyonu 

sonucunda da gelişebilmektedir9.  

Varikoselin fizyopatolojisini aydınlatmak için çeşitli hayvan modelleri 

denenmiş olup, ratlardaki sol varikosel modeli, insanlardakinin birebir karşılığı 

olmasa da ‘nutcracker fenomenine’ benzerlik göstermektedir10. Son yıllarda 

ortaya atılan bir başka görüş ise, varikoseli olan hastalarda oligospermi 

gelişiminde apoptozisin önemli rolü olduğu yönündedir. Ratlardaki varikosel 

modelinde TUNNEL assay kullanılarak, artmış germ hücresi apoptozisi de 

gösterilmiştir11,12. Yine varikoseli bulunan hastaların ejakülat sperminin 

değerlendirildiği bir başka çalışmada sperm hücrelerinin %10’una yakın bir 

kısmında apoptozis gösterilmiştir12. Deneysel rat varikosel modelinde, 

varikosele bağlı olarak gelişen hipoksik ortamda VEGF gibi faktörler 

indüklenmekte ve anjiyogenez artmaktadır13. Hipoksiye yanıt olarak endotel 

hücre yıkımı ve stroma invazyonu gelişerek endotelyal hücrelerden ‘Hypoxia 

Inducible Factor’ (HIF) salınımı olur ve bu da VEGF ekspresyonunu artırır14.  

VEGF’e maruz kalan damarlarda, endotelyal hücreler arasında 

fenestrasyon, transselüler gap oluşumu gerçekleşir ve bunun sonucunda 

vasküler geçirgenlik artar. Metalloprotein ve plazminojen aktivatörlerinin salınımı 
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ile bazal membran parçalanması olur ve endotel hücrelerinin kümelenmesi 

gerçekleşir15,16.  Bütün bunların sonucunda yeni damar gelişimi gözlenir17.  

Bu çalışma ile ratlarda deneysel varikosel modeli oluşturulup, hipoksi 

ortamında gelişen testiküler hasarı histolojik olarak inceleyerek, 

varikoselektominin ve intratestiküler VEGF injeksiyonunun testiküler hasar 

üzerine etkisinin araştırılması planlandı. 
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GENEL BİLGİLER 

 

Varikosel Epidemiyolojisi 

Varikosel, erişkin erkeklerde % 15-22 oranında görülmektedir. İnfertil 

erkeklerde bu oran ortalama % 30-404,5,6, anormal semen parametrelerine sahip 

infertil erkeklerde ise % 25 oranındadır. Sekonder infertil erkeklerde ise, 

varikosel görülme oranı % 69-81’e yükselmektedir. Varikoselin sol tarafta 

görülme sıklığı yaklaşık %90, sağ tarafta ise %2’den azdır. İzole sağ varikoselin 

görülme nedenleri, vena kava inferior ya da internal spermatik vende 

kompresyona ya da obstrüksüyona (tromboz) sekonder olarak oluşması ve situs 

inversustur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, anormal semen 

parametrelerine sahip erkeklerin % 25.4, normal semen parametrelerine sahip 

erkeklerin ise % 11.7’sinde  varikosel bulunduğu bildirilmiştir. Varikosel erkek 

infertilitesinin tedavi edilebilir en önemli nedeni olmasına rağmen, varikoseli 

olan erkeklerin % 80’inde infertilite gözlenmemektedir. Varikosel prevelansının 

10-14 yaş arasında arttığını ortaya koyan çalışmalar bulunmakla birlikte18, 

Akbay ve arkadaşlarının 2-19 yaş arası 4052 çocukta yaptıkları prevalans 

çalışmasında, hastalığın daha erken yaşlarda da başlayabileceği 

gösterilmektedir19. Bu çalışmaya göre; 2-6 yaş arası çocuklarda % 0.79, 7-10 

yaşları arasında % 0.96, 11-14 yaşları arasında % 7.8, 15-19 yaşları arasında 

% 14.1 oranında varikosele rastlanmaktadır. Yani bu çalışmaya göre 

varikoselin, 2-10 yaş arasında prevalansı % 0.92 iken, 11-19 yaşları  arasında 

% 11 düzeyine ulaşmaktadır. Varikoseli olan erkeklerin birinci derece 

akrabalarında hastalığın görülme sıklığı ise % 53 gibi genel popülasyondan 

önemli derecede yüksek oranda saptanmaktadır. 

 

 Varikosel Etiyolojisi 

Varikoselin etiyolojisinde; anatomik değişkenlikler, doğumsal ve/veya 

edinsel valv disfonksiyonuna ikincil gelişen venöz reflü ve venöz obstrüksüyon 

gibi değişik teoriler ileri sürülmektedir.  
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Şekil 1. Internal Spermatik Ven Anatomisi (2001, John Yesko.) 

 

Varikosel etiyolojisinde günümüzde kabul görmüş 3 teori 

bulunmaktadır20.  

1. Sağ ve sol testiküler venler arasında anatomik farklılıklar: Sağ testiküler venin 

vena kava inferiora oblik, buna karşılık sol testiküler venin sol renal vene dik 

olarak açılması (şekil 1). Bu farklı açılımın solda hidrostatik basınç artışı ile 

sonuçlanması ve dolayısıyla pampiniform pleksusa iletilen basıncın venlerde 

dilatasyon ve tortuoziteye yol açması. 

2. Venöz kanın reflüsü ile sonuçlanan kompetan venöz valvlerin olmayışı: 

Varikoselli erkeklerde sol renal ven ve internal spermatik ven birleşim düzeyinde 

valv bulunmadığı gösterilmiştir21. Ek olarak, retrograd venografik çalışmalarla da 

valvlerin bulunmadığı veya yetersiz olduğu saptanmıştır22-24. Bir başka 

çalışmada, varikoseli olan 659 erkeğin venografik paternleri incelendiğinde % 

73’ünde venöz valvlerin bulunmadığı ortaya konulmuştur25. Bununla birlikte, 

yeterli valv sistemine sahip hastalarda da % 26.2 oranında varikosel 

saptanabilmektedir.  

3. Sol renal venin aorta ve superior mezenterik arter arasında kompresyonuna 

bağlı olarak testiküler venin parsiyel obstrüksiyonu (nutcracker fenomeni): 

Testis venöz drenajının kompresyon sonucu bozulmasıdır. Venografik 
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çalışmalarda varikosel patogenezine katkıda bulunan 2 tip “nutcracker 

fenomeni” tariflenir: 

a- Proksimal (Klasik): Aorta anterioru ve superior mezenterik arter 

posteriorunda uzanan sol renal ven. İki arter arasındaki açı renal venin 

kompresyonu ile sonuçlanır (insidans: % 0.7). 

b-   Distal: Sol common iliyak arterin kompresyonuna sekonder olarak sol 

common iliyak venin kompresyonu (insidans: % 0.5) 25. 

Ayrıca, varikosel gelişiminde embriyolojik faktörlerin de rol oynadığı 

(ontojenik temel) ileri sürülmektedir. Buna göre, gelişim sırasında sol taraftaki 

vasküler yapılar daha plastik özelliğe sahiptir25. Sağ ve solun drenajında 

farklılığa yol açan bu durum, sol tarafın daha zayıf drenajına ve dolayısıyla 

embriyogenez sırasında kollateral damarların açık kalmasını sağlayarak yüksek 

oranda venöz anomaliye yol açmaktadır. Ontojeni konusunda bir başka bulgu 

ise primer sağ varikoselli olgulardır. Situs inversusta yalnız sağda görülen 

varikosel bu embriyolojik temel ile açıklanabilir. 26-28   

 

Varikoselin Fizyopatolojisi: 

Varikoselin hem hayvanlarda29,30 hem de insanlarda31 progresif ve 

zamanla artan testis hasarına yol açan bir süreç olduğu bilinmektedir. 

Varikoselin fertilite üzerine etkilerini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun 

78923 numaralı projesinde, varikoselin semen anomalileri (sayı ve motilitede 

bozulma), testiküler volümde azalma ve Leydig hücre fonksiyonunda azalmayla 

ilişkisi olduğu açıkça vurgulanmaktadır. 32 Ayrıca bu çalışmada, varikosel 

boyutu ile sperm sayısında azalma oranı arasında direkt bir ilişki olduğu 

bildirilmektedir. 

Varikoselin patofizyolojisini ortaya koyabilmek için bazı soruların yanıtları 

üzerinde durmak yerinde olacaktır. Varikosel gelişimine yol açan neden nedir? 

Varikoselde testis fonksiyonunda bozulma hangi mekanizmalarla olmaktadır? 

Varikoselin fertilite üzerine gösterilebilir etkisi nedir? Tek tarafta varikosel 

varlığında her iki testisin fonksiyonu hangi yollarla bozulmaktadır? Varikosel 

neden bazılarında testiküler fonksiyonu bozarken, bazı hastalarda testis 

fonksiyonu etkilenmemektedir? Varikoselektomi sonrasında neden bazı hastalar 

tedaviden yarar görmemektedir? 
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Günümüzde varikosel fizyopatololojisini ortaya koymada olası hipotezleri 

10 başlık altında incelemek yerinde olacaktır33.  

 

Testiküler Kan Akımı 

Varikoselin vasküler bir olay olması, patofizyolojisinin aydınlatılmasında 

damara yönelik pek çok çalışmanın yapılmasına yol açmıştır. Deneysel hayvan 

çalışmalarında, varikosel ve testiküler kan akımı değişiklikleri konusunda 

birbirleri ile çelişen sonuçlar bildirilmiştir. Turner ve arkadaşları tek taraflı 

varikosel varlığında her iki  testiste de kan akımı artışını gösterirken34, erişkin 

ratlarda aynı bulguları saptayan ve varikoselektomiyi izleyen kısa ve uzun 

dönemlerde kan akımının normale döndüğünü bildiren çalışmalar da vardır35,36. 

Tek taraflı patolojinin, neden iki taraflı etki yaptığı henüz tam olarak 

bilinmemesine karşın, nöral veya hormonal faktörlerin rol oynadığı ileri 

sürülmektedir. Ancak, Hurt ve arkadaşları, sol varikosel varlığında sol testisin 

çıkarılmasına rağmen sağdaki kan akımının halen yüksek olmasının, hormonal 

sinyallerle açıklanamayacağını bildirmektedirler36.  

Yukarıdaki bulguların aksine, Li ve arkadaşları, sol renal venin parsiyel 

ligasyonuyla oluşturdukları deneysel varikosel modelinde kan akımının 

azaldığını göstermişlerdir37. Bu farklı sonuçların, oluşturulan modelin süresi 

veya ölçüm yöntemindeki farklılıklara bağlı olabileceği bildirilmektedir.  

İnsanlarda yapılan çalışma sonuçları daha net gibi gözükmektedir. Renkli 

Doppler ultrasonografi çalışmalarında varikoseli olmayan kontrollere göre 

varikoseli olanlarda kan akımında anlamlı farklılıklar olduğu gösterilmiştir. 38  

 

Testis-İnterstisyel Sıvı İlişkisi 

Testiküler interstisyel sıvı; testiküler hücreler ve dolaşım arasında 

endokrin etkileşimi ve hücreler arasındaki parakrin mekanizmaları düzenler. 

Varikosele bağlı internal spermatik vende gelişen hidrostatik basınç artışı, 

testiküler kapiller ve vasküler geçirgenlikte artışa ve dolayısıyla testiküler 

interstisyel sıvı oluşumunda değişikliğe yol açar. Yapılan çalışmalarda, 

deneysel varikosel oluşumundan sonra 30 gün içinde interstisyel sıvı 

oluşumunda artış olduğu gösterilmiştir39. Testiküler interstisyel sıvı oluşumunu 

kontrol eden faktörler ve bu faktörlerdeki değişiklikler, testis işlevinde önemli rol 
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oynamaktadır40,41. Bu görüşü destekleyen bir bulgu, varikosel oluşturulan 

ratlarda kontrol grubuna göre anlamlı oranda fazla polimorfonükleer hücre 

birikiminin olmasıdır. Ayrıca bu birikim, sol tarafta sağa göre daha fazla 

gerçekleşmektedir30. Kan damarlarında polimorfonükleer hücre birikiminin, 

venöz hidrostatik basınç artışı ile gelişen vasküler geçirgenliğe ikincil ödeme 

bağlı olduğu düşünülmektedir. 

 

 Hipertermi 

Varikosele bağlı olarak gelişen testiküler işlev değişikliği için en yaygın 

kabul gören teoridir. Skrotal ısıyı 2 termoregülator sistem düzenlemektedir: 

a- Skrotumun kendisi: Bu bölgedeki ince ciltte subkütan yağ doku bulunmaz ve 

dartos kası tarafından kontrol edilen yüzey alanı değişken olarak kalır. 

b- ‘Countercurrent’ ısı sistemi: Spermatik kordon içindeki pampiniform pleksus, 

arteriyel ve venöz kan arasında ‘countercurrent’ ısı değişim sistemini 

sağlamaktadır42. Arteriyel kan testise girerken soğutulmakta ve testisin düşük 

ısısını sağlamaktadır. Bu ısı değişim sistemi, yalnızca venöz kan ısısının testise 

giren arteriyel kandan daha az olduğunda çalışabilmektedir43. Yani, testise 

girecek olan spermatik arter kanının ısısı testisten çıkan ve pleksus 

pampiniformisi oluşturan venöz kan tarafından soğutulmaktadır. Varikoselin bu 

normal mekanizmayı bozduğuna inanılmaktadır. 

Varikosel ve intratestiküler ısı artışı arasındaki ilişki ilk kez 1971’de 

gösterilmiş ve tek taraflı lezyonun iki taraflı etki oluşturduğu bildirilmiştir44. Bir 

başka çalışmada ise, yüzey probu kullanılarak, anestezi altındaki varikoselli 

infertil erkeklerin skrotum yüzey ısıları değerlendirilmiş ve kontrol grubuna göre 

skrotal ısının varikoseli olanlarda daha yüksek çıktığı (ortalama 33°C’ye karşın 

35-36°C) öne sürülmüştür45. Ancak, bu bulguların aksine, varikoseli olan ve 

olmayan infertil erkeklerde skrotal ısı arasında fark olmadığını bildiren 

çalışmalar da bulunmaktadır46,47.  

Adolesanlarda ise durum daha net gibi gözükmektedir. Nitekim, grade 2-

3 varikoseli olan adolesanlarda hem yatar durumda hem de ayakta ölçülen 

skrotal ısı düzeyleri, varikoseli olmayan kontrol grubuna göre anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur42. Bir başka çalışmada, varikosele bağlı sol tarafta skrotal 

ısı artışı olan adolesanlarda, ısı artışı ile sol testis volümünün ters korelasyon 
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gösterdiği bulunmuş ve başarılı varikoselektomi sonrasında ısı azalırken testis 

volümünün arttığı ileri sürülmüştür48.  

Varikosel onarımı öncesinde bilateral intraskrotal ısı artışının, tek taraflı 

veya iki taraflı varikoselektomi sonrasında kontrol grubu düzeylerine indiği ileri 

sürülmesine karşın45,49, aksi görüşler de bulunmaktadır50. 

Skrotal ısının değerlendirildiği çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılması 

belki de ölçüm yöntemindeki farklılıklara bağlıdır. Ölçümün daha objektif olarak 

yapıldığı bir çalışmada, tek taraflı varikoselin intraskrotal ısıda bilateral olarak 

kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunması, testis içine saplanan 

iğne şeklinde ince bir ısı ölçer kullanılmasına bağlı olabilir45. Ayrıca bu 

çalışmada, intraskrotal ve intratestiküler ısı ayrı ayrı ölçülmüş ve her ikisinin de 

korelasyon gösterdiği belirtilmiştir. 

Hayvanlarda deneysel olarak oluşturulan varikosel modellerinde de, 

skrotal ısı araştırılmıştır. Tek taraflı oluşturulan iatrojenik varikoselin (renal venin 

kısmi ligasyonu veya testiküler vende cerrahi olarak valv destrüksiyonu ile) 

köpek ve ratlarda bilateral intraskrotal ısı artışına yol açtığı gösterilmiştir. Ayrıca, 

artmış intraskrotal ısının testiküler histolojide de anormalliklere neden olduğu ve 

ejakülattaki sperm kalitesini düşürdüğü bildirilmiştir51,52,53. 

Artmış intratestiküler ısının hangi mekanizma ile spermatogenezi 

bozduğu tam olarak bilinmemektedir. Seminifer tübül ve/veya Leydig hücre 

düzeyinde nükleer DNA ve RNA bağlayıcı proteinlerde direkt termal hasar 

sonucu spermatogenezin etkilendiğinden kuşkulanılmaktadır54,55. Ancak, kısa 

dönemde Sertoli ve Leydig hücre fonksiyonunun bozulmadığı 

düşünülmektedir56. Olası bir diğer mekanizma, DNA polimeraz aktivitesinde 

azalmadır. Varikoseli olmayan kontrol grubuna göre tek taraflı varikoseli olan 

infertil hastaların her iki testislerinde DNA polimerazların (α, β, γ) aktivitesinde 

% 50 azalma olduğu ileri sürülmektedir54.  

Varikosel ve skrotal hipertermi arasındaki direkt ilişki tartışmalı gibi 

gözükse de, gerek hayvan modelleri gerekse insanlarda varikosel varlığında, 

intratestiküler ısının arttığı çalışmalarda açıkça gösterilmiştir. Bu gözlemi 

destekleyen en önemli bulgu da, varikosel onarımı sonrasında intratestiküler 

ısının normale dönmesidir41.  

 Venöz Basınç 
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Varikosele sekonder gelişen venöz basınç artışı testis kan akımını 

etkileyebilmektedir57,58. Sweeney ve arkadaşları hamster modelinde vasküler 

direncin dağılımına ve venöz basınç artışına kapiller basıncın oldukça duyarlı 

olabileceğine işaret etmektedir57. Venöz akımın kollaterallerinin ligasyonu ve 

pampiniform pleksus distalindeki ana venöz akımın kısmi oklüzyonuna bağlı 

olarak, venöz basınçta % 90’ın üzerindeki artış postkapiller venüllere 

iletilmektedir. Artmış venöz basınç, intratestiküler onkotik ve hidrostatik 

basınçlarda değişikliğe neden olabilir; önemli hormonlar için parakrin ve 

taşınma ortamını değiştirebilir; mikrovasküler sıvı değişimini bozabilir. Ayrıca 

kronik prekapiller vazokonstrüksüyon testisin beslenme kaynağına olumsuz bir 

etkide bulunabilir ve dolayısıyla spermatogenezi bozabilir. Ratlarda yapılan 

çalışmalar da varikosel oluşturulmuş testiste, enerji metabolizması ve 

mitokondriyal oksidatif fosforilasyonda defekt olduğunu göstermektedir (kontrol 

grubuna göre adenin nükleotid konsantrasyonunun azalması ve NAD-sitokrom-

c redüktaz aktivitesinin düşmesi) 59,60.  

 İnsanlarda, skrotumun anterolateral yüzünden pampiniform pleksusa 

manometre iliştirilmiş iğne ile girilerek, spermatik kordon venlerindeki normal 

istirahat venöz basınçları ölçülmüş ve buna göre, varikoseli olanlarda 

olmayanlara göre pampiniform pleksus venöz basıncı istirahatte ortalama 19.7 

mmHg, valsalva ile ortalama 22 mmHg. daha yüksek bulunmuştur61. Ancak, bu 

çalışmada varikoselli 32 olgunun 18’inde semen parametreleri normal 

bulunmuştur. Aynı çalışmada, varikoseli olan 60 olguya varikoselektomi 

uyguladıklarında, olguların % 88’inde cerrahi sonrasında venöz basınç 

değerlerinde azalma saptamışlardır62. Varikosel onarımı sonrası venöz basınçta 

azalma sağlanan olgularda, sağlanmayanlara göre sperm motilitesinde düzelme 

daha anlamlı bulunmuştur. 

 

Renal-Adrenal Reflü 

Erkeklerin yaklaşık % 50’sinde sol spermatik vende retrograd akımın 

olduğu bildirilmektedir63. Varikoseli olan hastalarda böbrek ve adrenalden 

katekolaminler, prostoglandin E ve F gibi metabolitlerin yüksek 

konsantrasyonda reflüsü olabilmektedir. Kronik testiküler vazokonstrüksüyon, 

zaman ilerledikçe testiküler fonksiyonda etkilenmeye yolaçabilmektedir. 
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Bununla birlikte, hayvanlarda yapılan  deneysel çalışmalar yukarıdaki varsayımı 

henüz doğrulayamamıştır.  

Deneysel varikosel modeli oluşturulan hayvanlarda sol renal vene verilen 

işaretlenmiş mikrosferler, ne sol ne de sağ testiste gösterilememiştir64. Varikosel 

cerrahisi sırasında, testiküler geri akımın olduğu venlerden alınan kandaki 

katekolamin düzeyi, periferik venlerden alınanlara oranla 3 kat daha fazla iken, 

kontrol grubunda 1.5 kat fazla bulunmuştur65. Venlerdeki bu artmış katekolamin, 

‘countercurrent’ değişim sistemi yoluyla pleksus pampiniformis düzeyinde 

testiküler arterlere geçerek, arterlerdeki noradrenalin düzeyini arttırmakta ve 

arteriyollerde buna bağlı oluşan vazokonstrüksüyon, testiküler hipoksiye katkıda 

bulunmaktadır. Varikoseli olan infertil hastalarda katekolaminler dışındaki 

metabolitlerin (kortizol, DHEA gibi) spermatik venlerdeki konsantrasyonu, 

periferik venlerden farklılık göstermemektedir66. 

 

Hormonal Disfonksiyon 

Varikoseli olan infertil olgularda, Leydig hücre fonksiyonunun bozularak 

testosteron üretiminde azalmaya yol açabileceği düşünülmüştür. Yapılan 

hayvan çalışmalarında  spermatogenezin sürdürülebilmesi için en az 20 ng/ml. 

intratestiküler testosteron konsantrasyonu gerektiği67, ancak varikosel 

modelinde serum testosteron konsantrasyonunda etkilenme olmaksızın 

intratestiküler testosteronda belirgin azalma olduğu bildirilmiştir68. Bir başka rat 

modelinde ise, sol varikosel sonrasında bilateral intratestiküler testosteron 

konsantrasyonunun azaldığı belirlenmiştir69. Yine benzer bir çalışmada ise 

testosteronda ipsilateral azalma gözlenmiştir70. Ayrıca, tek taraflı varikoselin, 

intratestiküler testosteron konsantrasyonunda bilateral ve eşit düzeyde 

düşmeye yol açtığı ve testosteron biyosentezinden sorumlu 17,20-dezmolaz ve 

17α-hidroksilaz enzimlerinin düzeyinde azalma olduğu da gözlenmiştir68.  

Bu çalışmalar ışığında, varikosel oluşturulmuş hayvanlarda 

testosterondaki azalmanın sentezde bozukluktan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Varikosel modelindeki intratestiküler testosteronda azalma, 

insan koryonik gonadotropin (hCG) uyarımına zayıf serum testosteron yanıtı ile 

kısmen açıklanabilir71. Kazama ve arkadaşlarının, varikosel oluşturulan rat 

testisinde, hCG’nin Leydig hücresine bağlanmasında azalma olduğunu 

belirledikleri çalışmada da aynı görüş desteklenmektedir72. Çayan ve 
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arkadaşlarının, mikrocerrahi varikoselektominin hormonal parametrelere etkisini 

değerlendirdikleri çalışmalarında, varikosel onarımının Sertoli ve Leydig hücre 

fonksiyonunu artırdığı ve serum serbest testosteron düzeyindeki anlamlı artışın 

sperm sayı ve motilitede iyileşme ile paralellik gösterdiği bildirilmektedir73.  

Bir başka çalışmada, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, varikoseli 

olanlarda dolaşan serum serbest testosteron düzeyinin daha düşük, östradiol ve 

steroid bağlayıcı globulin düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır72. 

HCG’ye testosteron yanıtının değerlendirildiği çalışmanın verilerine göre 

varikosel, hCG’ye testosterenonun erken yanıtını (1-4 saat) azaltabilmektedir73. 

Bu durum, olasılıkla 17,20 liyaz düzeyinde blok nedeniyle testosteron 

sentezindeki bozulmaya bağlıdır. Bu bulgular varikoseli olan bazı hastaların 

testislerinde, intrensek hafif bir defekt sonucu seks steroid konsantrasyonundaki 

değişikliklerin olabileceğini işaret ederken, bunların endokrinopatiye bağlı mı 

yoksa azalmış spermatogenezin etkisiyle mi olduğu tam olarak açık değildir. 

Ayrıca, leydig hücre sayısı başına azalmış testosteron üretimini kompanse 

etmek üzere, leydig hücrelerinde hiperplazi olduğu da ileri sürülmektedir74,75. 

Tüm bu bulgulara karşın, varikoseli olan hastalardaki folikül uyarıcı 

hormon (FSH), luteinizan hormon (LH), testosteron ve östradiol gibi hormon 

düzeylerinin normal sınırlarda kaldığını bildiren çalışma sayısı da 

azımsanmayacak ölçüdedir76-79.  

Varikosel onarımının hormonal parametrelerin geri dönüşümüne etkisi 

konusunda da literatürde farklı bulgular bildirilmektedir. Bazı çalışmalarda, 

varikosel onarımı öncesi ve sonrasında testosteron konsantrasyonunun 

değişmediği ileri sürülmekle birlikte80,81  , özellikle preoperatif düşük testosteron 

düzeyine sahip hastalar olmak üzere bazı hastalarda varikosel onarımının 

serum testosteron düzeyini arttırdığı bildirilmektedir73,75, 82. 

Varikoseli olan olgularda, 4 saatlik GnRH infüzyonuna LH ve FSH 

yanıtının artmış olduğu gösterilmiştir78. Ayrıca, GnRH uyarımına aşırı yanıt elde 

edilen olgular, oligospermi derecesine bakılmaksızın, varikosel onarımı 

sonrasında semen parametrelerinde iyileşme göstermektedirler. Buna ek 

olarak, varikosel onarımı sonrasında GnRH uyarımına LH yanıtının 

normalleşmesi, postoperatif fertilite ve yüksek gebelik oranlarıyla korelasyon 

göstermektedir83. Leydig hücrelerinin histolojik görünümlerinin değerlendirildiği 
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varikoselli olguların testis biyopsilerinde, Leydig hücre yapılarının etkilendiği ve 

bu hastaların varikoselektomiden yarar görmedikleri bildirilmektedir84.  

Tüm veriler gözden geçirildiğinde, varikoselin hipotalamo-hipofizer-

gonadal aksı olumsuz yönde etkilediği ve özellikle anormal Leydig hücre işlevi 

olan olguların varikosel onarımından yarar görmeyeceği söylenebilir. 

 

Otoimmünite 

Antisperm antikor (ASA) infertilitede suçlanan ajanlardan biri olup kan-

testis bariyerinin bozulmasının ASA  üretimine yolaçtığına inanılır. Kan-testis 

bariyerini bozan etyolojiler arasında; testis torsiyonu, duktal obstrüksüyon, 

epididimit, prostatit ve testis travmasının yanı sıra varikosel de bulunmaktadır85. 

Varikoseli olan sağlıklı erkeklerin testis biyopsisinde, Sertoli hücre-Sertoli hücre 

bağlantılarının sağlam olduğu gösterilmiştir86.  

 Hayvanlarda deneysel olarak oluşturulan varikosel modelinde, sham ve 

opere edilmeyen ratlara göre varikosel oluşturulan ratlarda daha yüksek 

düzeyde ASA birikimi olduğu gösterilmiştir, ancak varikoselin hangi 

mekanizmayla kan-testis bariyerini bozmadan ASA’ları uyardığı 

bilinmemektedir87,88. 

ASA değerlendirmesi genel olarak 2 yöntemle yapılmaktadır. 

İmmunobead tekniğinde direkt spermatozoaya karşı oluşan antikorlar 

bakılırken, ELISA ile seminal plazmaya karşı oluşan antikorlar ölçülmektedir. 

Dolayısıyla, spermatozoa ve seminal plazmadaki ASA’lar ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde, varikoseli olan ve olmayan infertil hastalarda ASA 

düzeylerinde farklılık çıkmazken, bu fraksiyonlardaki tüm ASA’lar kombine 

edildiğinde varikoseli olan infertil hastaların % 91’inde antikor saptanırken, 

varikoseli olmayan infertil hastaların % 41’inde antikor bulunmaktadır89. Bu 

farklılığın nedeni bilinmememektedir. 

Yukarıdaki bulgulara rağmen, infertil populasyonda ASA görülme olasılığı 

fertil populasyondan daha yüksek iken, varikoseli olan hastalar ile olmayanlar 

arasında benzer oranlarda ASA olduğu düşünülmektedir. 

 

Akrozom Reaksiyonu 

Varikoselde, sperm sayı ve morfolojisinden çok, sperm fonksiyonunda bir 

defekt olduğu ve bunun da daha çok zona pellusidaya bağlanma sırasındaki 
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akrozom reaksiyonunda olduğunu öne süren araştırmacılar bulunmaktadır90,91. 

Yapılan çalışmalarda, varikosel varlığında mannoz ligand reseptörleri fertil 

donörlerle eşdeğer ekspresyon göstermektedir. Ancak, mannoz tedavisine 

karşılık spermatozoa akrozom reaksiyonunu gerçekleştirememekte ve zona 

pellusidayı penetre edememektedir92. Aynı çalışmada, varikosel onarımının 

akrozom reaksiyonunda iyileşme sağlayamadığı da ileri sürülmektedir.  

Ayrıca, varikoseli olan hastalarda akrozom reaksiyonunu olumsuz 

etkileyen önemli sperm plazma proteinlerinin ekspresyonunda, nitelik ve nicelik 

olarak moleküler farklılıklar, fertilite üzerine değişken etki gösterebilir. 

 

Oksidatif Stres 

Aerobik ortamda inkübe edildiğinde, insan spermatozoası reaktif oksijen 

radikalleri (ROS) geliştirme kapasitesine sahiptir93. Spermatozoanın ROS 

üretimi, sinyal ileti mekanizmaları, sperm hiperaktivasyonu ve kapasitasyonu, 

akrozom reaksiyonunu kolaylaştırma ve sperm-oosit birleşmesi için önemli bir 

medyatör olarak görev yapan normal fizyolojik bir işlemdir94,95. 

Normal sağlıklı bireylerde seminal plazma, aşırı ROS üretiminin etkisini 

nötralize eden doğal çöpçü veya antioksidanlar içerir. Ancak, patolojik 

koşullarda ROS üretimi antioksidan kapasiteyi aşan artmış oksidatif strese 

neden olur94,96-98. Patolojik seviyelerde ROS üretimi, defektif sperm 

fonksiyonuna neden olabilir, sperm morfolojisini bozabilir, sperm motilitesinde 

azalmaya yol açabilir ve yetersiz sperm-oosit birleşmesine yol açabilir99,100. 

Ayrıca, sperm DNA hasarına neden olabilir. 

Varikoseli olan fertil veya infertil erkeklerin semen örneklerinin 

değerlendirilmesinde, varikoseli olanlarda olmayanlara göre daha yüksek 

konsantrasyonlarda ROS bulunduğu bildirilmiştir101. İnfertil varikoselli olguların 

% 80’inde artmış ROS konsantrasyonu saptanmasına karşın, bu durum 

varikoseli olan fertil hastaların % 77’sinde, varikoseli olmayan fertil bireylerin % 

20’sinde bulunmaktadır. Ayrıca, normal bireylerin toplam antioksidan kapasitesi 

de varikoseli olanlardan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur102. 

Varikosellilerdeki spermatozoanın oksidatif hasara artmış duyarlılığının, 

bazı antioksidanların hücre içi konsantrasyonlarındaki yetersizliğe bağlı 

olabileceği ileri sürülmektedir103. Ek olarak, oksidatif strese artmış duyarlılık, 

sperm plazma membranında bulunan yağ asitlerinin bileşimindeki farklılıklarla 
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kısmen açıklanabilir. Bu açıklamayı destekler nitelikteki bir çalışmada, 

normospermik varikoselli hastalarla karşılaştırıldığında, oligoastenospermik 

varikoselli hastalarda sperm plazma membranındaki poliansature yağ asit 

içeriğinde belirgin azalma olduğu bildirilmiştir.104 Yine, varikoseli olan hastaların 

testis biyopsileri değerlendirildiğinde, varikoseli olmayanlara göre ROS-induced 

lipid peroksidasyonunun indirekt bir belirteci olan malondialdehit 

konsantrasyonları anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu durum, varikosel 

patofizyolojisi için potansiyel mekanizmada ROS’un katkısını 

desteklemektedir105. 

 

Apoptozis 

Apoptozis hücrenin kendi ölümüne neden olan yıkıcı mekanizmayı aktive 

ettiği kendine özgü programlanmış hücre ölümüdür. Apoptozis terimi ilk kez Kerr 

ve arkadaşları tarafından 1972 yılında ortaya konulmuştur. Kerr tarafından 

yapılan bir çalışmada testiste devamlı olarak spontan apoptozis gerçekleştiği 

bildirilmiştir106. Son zamanlarda, varikoseli olan hastalarda oligospermi 

gelişiminde apoptozisin önemli rol oynadığı ileri sürülmektedir. TUNNEL assay 

kullanılan bir rat varikosel modelinde, seminifer tübül başına apoptotik hücre 

0.27 iken, kontrol grubunda 0.14 hücre belirlenmiştir11. Benzer durum 

insanlarda da ortaya konulmuştur. Bu yüzden germ hücrelerinin apoptozundaki 

değişiklikler, varikoselle ilişkili insan infertilitesinde çok önemli olabilir. 

Spermatogonia, spermatosit ve spermatid olmak üzere her 3 tip germ hücresi 

de %75 oranında apoptozise maruz kalmaktadır107.  Erken gelişimsel evrede 

başlayan bu apoptotik hücre eleminasyonu, olgunlaşmakta olan germ hücreleri 

ile Sertoli hücreleri arasında uygun sayısal oranı sağlamaya yönelik fizyolojik bir 

yanıt olarak tanımlanmıştır108-111.  

İnsan çalışmalarında hipospermatogenez ve spermatid düzeyindeki 

maturasyon arresti olan erkeklerde artmış apoptotik germ hücreleri 

gösterilebilmekte ancak sertoli cell only (SCO) olan hastalarda bu durum 

gözlenmemektedir112,113. Ayrıca, normal hücrelerde bulunmayan endotelyal 

nitrik oksit sentazın (eNOS), apoptotik germ hücrelerinde varlığı 

bildirilmektedir114. Bu gözlem, varikoseldeki germ hücre apoptozisinde nitrik 

oksit (NO) ve eNOS’ın rolü olabileceğini düşündürmektedir.  
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Varikosel ve apoptozis arasındaki ilişki 3 olay nedeniyle birliktelik 

göstermektedir; androjen yoksunluğu, “heat stress” ve toksik uyaran115. 

Androjen eksikliğinde, azoospermik ya da oligospermik hastalarda ve 

deneysel olarak kriptorşidizm oluşturulmuş ratlarda, testiküler ısı artışının 

olduğu olgularda testiküler hücrelerde apoptoziste artma gözlenebilmektedir. 

Rat modelinde, hipofizektomiden 4 gün sonra immatür ratlarda apoptozis 

indüklenirken, matür ratlarda ancak GnRH antagonistleriyle apoptozis 

indüklenmektedir114,116  . Bu ratlara, rekombinant LH (rLH) ve rekombinant FSH 

(rFSH) verildiğinde, rLH grubunda apoptoziste % 67, rFSH grubunda % 79’luk 

azalma ortaya çıkmakta ve intratestiküler testosteron düzeyi normale 

inmektedir. 

Varikoseldeki ısı artışı ile apoptozis arasındaki ilişki çeşitli çalışmalarda 

araştırılmıştır. Lue ve arkadaşlarının çalışmasında varikoselin neden olduğu ısı 

artışının, hücreye ve evreye özgül olarak apoptozise neden olduğu ileri 

sürülmektedir117. Seminifer tübül epitelinin ısı artışına ve soğutma gibi faktörlere 

olan duyarlılığı sonucu da germ hücrelerinde apoptoziste değişiklik 

gözlenebilir118. Kriptorşidi modelinde de benzer durumun gözlenmesi, ısı etkili 

medyatörleri gündeme getirmiştir. Bunlardan en bilineni “heat shock protein”ler 

(HSP70-2) olup, sperm hücreleri üzerinde dağılım göstermekte ve ısı ile 

upregule olmaktadır119. Ancak, varikosel patofizyolojisinde “heat shock 

protein”lerin rolü henüz bilinmemektedir.  

Apoptozisle ilgili son durum ise toksik ajanlardır. Toksik bir madde olan 2-

metoksi etanol, etilen glikol eter ve bunların yan ürünü 2-metoksiasetik asit gibi 

toksik maddelerin hayvan deneylerinde apoptozise yol açarak spermatosit 

ölümüne neden olduğu bilinmektedir120-122. Ayrıca varikoselde toksik adrenal 

metabolitlerin internal spermatik vene reflüsü söz konusudur. Buna ek olarak, 

varikoseli olan erkeklerde oligospermi, sigara içenlerde içmeyenlere göre 10 kat 

daha fazla görülmektedir123. Spermatogenezle ilgili bir diğer toksik ajan olarak 

kadmiyum suçlanmaktadır. Varikoseli olan erkeklerde, ağır sigara 

içicilerindekine benzer şekilde seminal plazma ve testiküler kadmiyum düzeyi 

yüksek bulunmuştur124,125. Kadmiyum ve apoptozis arasındaki ilişki konusunda 

da bazı çalışmalar bulunmaktadır. Ratlara kadmiyum klorid uygulanması 

DNA’da “merdiven paterni” şeklinde karakteristik apoptozise neden 

olmaktadır126. Varikoseli olan erkeklerin testis biyopsilerinde de, seminifer tübül 
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başına apoptotik hücre oranıyla kadmiyum birikimi arasında korelasyon 

gösterilmiştir124. Normal spermatogenezi olan varikoselli hastalarla 

karşılaştırıldığında, hipospermatogenezi olan varikoselli hastaların testis 

biyopsisinde kadmiyum düzeyleri ve apoptotik hücreler belirgin olarak daha 

yüksek çıkmaktadır. Bu hastalara varikoselektomi uygulandığında seminal 

parametrelerde iyileşme ve gebelik oranlarının daha düşük çıkması, varikosel 

patofizyolojisi için kadmiyum toksisitesini gündeme getirebilir. 

Sonuçta testiküler fizyolojiyi bozan ekzojen stimülanların varlığında 

fizyolojik olmayan düzeyde apoptozis gerçekleşir ve klinik olarak 

spermatogenezde bozulma ve infertilite oluşabilir106,127,128.  

 

Varikoselin Testis Histolojisi Üzerine Etkisi: 

Varikosel için, testiküler dokuda patognomonik histolojik veya mayotik 

değişiklikler bulunmamaktadır. Makroskobik olarak, varikosel, bulunduğu evreye 

ve etki süresine bağlı olarak testis büyüklüğünde belirgin azalmaya, hatta 

atrofiye sebep olmaktadır. Değişiklikler, varikoseli olmayan düşük 

spermatogeneze sahip olgular ile benzer olup çok değişken özellik 

göstermektedir129. Bu değişiklikler arasında; Leydig hücre hiperplazisi, tübül 

başına düşen Sertoli hücresi sayısında azalma, Sertoli hücrelerine ait 

endoplazmik retikulumda vakuol artışı, maturasyon arresti, germinal 

epitelyumda dökülme, seminifer tübül bazal membranında kalınlaşma 

sayılabilir130. 

Varikoselli olguların spermatik venleri üzerinde yapılan bir çalışma, dilate 

bir lümenle birlikte düz kas liflerinin, damar duvarı kalınlığının arttığını ve kas 

tabakasında normalde varolan sirküler tabakaya ilave olarak longitudinal bir 

tabakanın daha oluştuğunu göstermiştir. Buna ek olarak, sağdaki kontrol grubu, 

internal spermatik ven ile karşılaştırıldığında varikosel venleri; biyomekanik 

özellikleri, artmış fibrozis ve çap artışına meyilli olması nedeniyle farklılık 

göstermektedir131,132. Genel olarak ven, venül ve kapillerlerdeki vasküler 

değişiklikler arasında; intimal fibrozis ve media tabakasında kollajen artışı 

sayılabilir133.  

Kan-testis bariyerinin ultrastrüktürel çalışmalarında, normal görünümlü 

“Sertoli-Sertoli junctional komplekslerin” ve bazal kompartmanın korunduğu 

gösterilmiş86 ve bu bulgular hayvanlardaki fonksiyonel çalışmalarla da 
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doğrulanmıştır87. Elektron mikroskopi ve immunhistokimya çalışmaları, 

varikoselde peritübüler lamina propria sklerozisi, laminin ve kollajen tip IV 

kaybını ortaya koymuştur134.  

Uygun hayvan modellerinin geliştirilmiş olması, varikosel 

patofizyolojisinin açıklanabilmesi konusunda önemli dayanak noktası 

oluşturmakla birlikte, varikosel mekanizması için kesin bir kanıya varmak 

zordur. 

 

Varikoselin Spermatogenez Üzerine Etkisi: 

Spermatogenez, testiste seminifer tübüllerde meydana gelen immatür 

spermatogoniumdan olgun spermiumun meydana geldiği bir süreçtir135-138. 

Seminifer tübüllerde Sertoli hücreleri ve spermatogoniumlar olmak üzere iki 

çeşit hücre bulunmaktadır. Puberte öncesi seminifer tübüllerin büyük kısmını 

Sertoli hücreleri oluştururken, puberteden hemen önce hipofizden salgılanan 

gonadotropinlerin etkisi ile spermatogoniumların gelişimi başlar ve yaşam boyu 

devam ederek seminifer tübüllerde çoğunluğu ele geçirir135,137,139,140. 

Varikosel progresif testis hasarına yol açmaktadır141-143. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün 78923 numaralı projesinde, varikoselin semen anomalileri (sayı ve 

motilitede bozulma), testiküler volümde azalma ve Leydig hücre fonksiyonunda 

bozulmaya yol açtığı gösterilmektedir. Varikoselli insanlardan alınan testis 

biyopsi örnekleri çok değişkenlik gösterebilirler, öyle ki, Sertoli cell-only, 

spermatojenik arrest, hipospermatogenez ve normal spermatogenez tabloları 

izlenebilir. Varikosel fertilite durumundan bağımsız olarak spermatogenezi 

etkiler. Sperm sayısı ve motilitesi düşer, anormal morfoloji görülür. Yapılan bir 

başka çalışmada varikosel ile birlikte görülen değişen morfolojiyi tanımlamak 

için “stres paterni” terimini kullanılmış (immatür hücrelerin sayısında artış ve 

“tapered” form) ve varikoselli infertil hastaların % 90’ında bu paternin saptandığı 

ortaya konmuştur144. Varikoseli olan  ve varikosel saptanmayan infertil 

erkeklerin sperm morfolojileri karşılaştırıldığında, “tapered” veya “amorf” 

formların varlığının sperm sayıları ile ters ilişkili olduğu fakat bunların varikosel 

varlığı ile ilişkisiz olduğu saptanmıştır. Varikoseli olan subfertil erkeklerin de 

idiyopatik oligoastenospermili infertil erkeklerdekine benzer oranda (% 5) 

“tapered” formlara sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmalar, “stres paterni”nin 

varikosel tanısı ile ilişkili olmasına rağmen varikosel için patognomonik 
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olmadığını, genellikle anormal spermatogenez ile ilişkili nonspesifik bir bulgu 

olduğunu göstermektedir144.  

Prospektif randomize bir çalışmada oligospermisi olan (5-20 milyon/ml.) 

erkeklerde erken varikosel tedavisinin cerrahi tedavinin geciktirildiği olgulara 

göre daha etkili olduğu gösterilmiştir145. Azoospermili olgularda varikosel 

tedavisinin rolünü araştıran çalışmalarda semende postoperatif % 21-55 motil 

sperm ve % 25’e varan spontan gebelik oranları saptanmıştır146. Kadıoğlu ve 

arkadaşları pellet (+) azoospermik olgularda mikrocerrahi yöntemiyle yapılan 

varikoselektomi sonrası sperm parametrelerinde % 85.7 düzelme ve  % 21.4 

oranında spontan gebelik saptamıştır147. 

Sonuç olarak varikosel gibi testiküler fizyolojiyi bozan durumlarda 

spematogenez olumsuz yönde etkilenmekte hatta bazen infertilite 

gelişebilmektedir. Varikoselektomi sonrası ise spermatogenezde düzelme ve 

fertilitede artış gözlenebilmektedir. 

 

Varikoselde Tanı: 

Varikosel tanısında esas fizik muayenededir. Fizik muayenede dilate 

venler palpe edilebiliyorsa klinik varikosel, fizik muayenede saptanamayıp 

sadece tanı yöntemleri ile saptanıyorsa subklinik varikosel olarak tanımlanır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerinde, ‘Varikosel tanısı fizik muayene ile konur 

ve renkli doppler ultrasonografi ile doğrulanabilir.  

 

 

Resim 1. Grade 3 varikoselde fizik muayene görüntüsü  
(ME.Ü.T.F Üroloji A.D. Arşivi). 
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Tedavinin antegrad embolizasyon ile yapıldığı merkezlerde tanı ek olarak 

spermatik venografi ile de konabilir” şeklinde rapor edilmektedir148. 

Klinik varikosel, muayene bulgularına göre derecelendirilmektedir. Bu 

derecelendirme 1970 yılında Dubin ve Amelar tarafından yapılmış ve halen 

yaygın olarak kullanılmaktadır149: 

Derece (grade) I: Varikosel, sadece Valsalva manevrası ile palpe 

edilebilmektedir. 

Derece (grade) II: Varikosel, dinlenme anında ve normal solunumda palpe 

edilebilmektedir.  

Derece (grade) III: Varikosel, dinlenme anında ve normal solunumda gözle 

görülebilmektedir.  

 Varikosel muayenesi yapılan her hastada testis volümleri kaydedilmelidir. 

Bu işlem bir orkidometre aracılığıyla yapılabileceği gibi uzunluk, genişlik, kalınlık 

ölçülerek elips formülü ( uzunluk x genişlik x kalınlık x 0,52 = volüm) ile de 

hesaplanabilir150. Lipshultz ve Corriere, varikoseli olan subfertil hastaların, 

varikoseli olmayan subfertil hastalardan belirgin derecede daha küçük testislere 

sahip olduğunu bildirmişlerdir5. 

Sişman,  spermatik kordonu kısa olan, hiperaktif kremasterik refleksi 

olan, testis hassasiyeti nedeniyle testisini rahat muayene ettiremeyen, geçirilmiş 

ameliyatlara bağlı skatris dokusu fazla olan olgularda varikosel muayenesi 

zordur. Bunlarda görüntü yöntemlerini kullanmak gerekebilir. 

Eğer fizik muayene ile varikosel tanısı yukarıdaki nedenlerle 

konulamıyorsa ya da nüks varikoselden şüpheleniliyorsa bu takdirde ek bir 

görüntüleme yöntemine başvurmakta yarar vardır. Skrotal ultrasonografi, renkli 

doppler ultrasonografi, spermatik venografi, termografi, radyonüklid anjiografi ve 

manyetik rezonans (MR) anjiografi gibi yöntemler varikoselin tanısında 

kullanılabilecek görüntüleme yöntemleridir.   

 

Varikoselde Tedavi: 

Zamanla testis fonksiyonlarında (spermatogenez ve steroidogenez) 

azalmaya yol açabilen varikoselin tedavisinde amaç testisin fonksiyonunu ve 
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seminal parametreleri iyileştirmek ve böylelikle gebelik oranını arttırmaktır151. 

Çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin erkek partnerinde varikosel bulunmakta ise, 

varikoselin palpabl olması, çiftin bilinen infertilitesinin bulunması, kadın partnerin 

fertilitesinin normal olması veya potansiyel olarak düzeltilebilecek bir infertilite 

nedeninin bulunması, erkek partnerin bir veya daha fazla anormal semen 

parametrelerine veya anormal sperm fonksiyon testlerine sahip olması 

durumunda tedavi düşünülmelidir152. Normal semen analizi bulunan erkelerde 

veya subklinik varikosel varlığında varikoselin tedavi endikasyonu yoktur. 

Adolesan varikosel tedavisinin amacı fertiliteyi korumaktır. Adolesan 

varikosel tedavi endikasyonları testis kıvamında yumuşama, etkilenen testiste 2 

ml. veya % 10’dan fazla volüm kaybı, sperm parametrelerinde bozulma, 

bilateral palpabl varikosel varlığı, semptomatik ileri derecede varikosel ve 

gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) stimulasyonuna aşırı FSH-LH 

yanıtıdır153. 

Varikosel tedavisinde iki yaklaşım bulunmaktadır, bunlar; cerrahi ve 

perkütan embolizasyondur. Cerrahi yaklaşım retroperitoneal, inguinal, 

subinguinal, skrotal veya laparoskopik yöntemler ile yapılabilmektedir. Perkütan 

embolizasyonda reflüksif internal spermatik venler perkütan yolla embolize 

edilir.  

Palomo tarafından tanımlanan retroperitoneal yaklaşım rölatif olarak basit 

ve hızlı bir yöntemdir. Ancak, bu yöntemde arter korunmaz ve testiküler ven 

birleşmeden önceki kros venlerin sayısına bağlı olarak nüks oldukça yüksektir. 

İdeal bir prosedürde, tüm internal spermatik venler, eksternal spermatik venler 

bağlanırken, internal spermatik arter dalları, lenfatikler, spermatik kordon ve vaz 

deferens korunmalıdır.  

İdeale en yakın cerrahi yöntemler inguinal veya subinguinal mikrocerrahi 

varikoselektomidir. Mikrocerrahi yaklaşım, postoperatif hidrosel oluşumu ve 

testiküler atrofi veya azoospermi gibi komplikasyonlarda da azalmaya neden 

olmaktadır. Bunun sebebi lenfatiklerin ve arterin daha kolay belirlenmesi ve 

korunmasıdır147. Klasik varikoselektomide olduğu gibi spermatik kordon 

bulunarak asılır. Daha sonra mikroskop operasyon sahasına çekilir ve kordon 3-

6 büyütme altında incelenir. Eksternal ve internal spermatik fasiyalar 

longitudinal olarak açılır ve kordon incelenir. Testis arteri pulsasyonları 

yardımıyla tanınır ve çevre dokudan ayrılır154. 
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      Eksternal spermatik venler olguların % 16-74’ünde dilate olarak 

bulunmaktadır155. Bu vene retroperitoneal veya laparoskopik tekniklerle 

ulaşılamaz. 

 

 
 
Resim 2. Eksternal spermatik ven görüntüsü. (ME.Ü.T.F. Üroloji A.D. Arşivi) 
 
 

 
 
Resim 3. Mikroskopik varikoselektomi görüntüsü. (ME.Ü.T.F. Üroloji A.D. Arşivi) 
(İnternal spermatik ven bağlanmış ve kesilmiş. Spermatik arter ve lenfatik korunmuş.) 
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Tüm internal spermatik venler, vazal venler dışında, bağlanır ve kesilir. 

Lenfatikleri koruma konusunda dikkat edilmelidir, çünkü daha önce de 

bahsedildiği gibi lenfatikler bağlandıklarında hidrosel oluşumuna neden 

olabilirler. Varikoselektomi sonunda kordon, testiküler arter veya arterler, vaz 

deferens ve damarları, kremaster kası (venleri bağlanmış ve arteri korunmuş 

olarak) ve spermatik kordon lenfatiklerini içermelidir. 

 

Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF)  

Anjiyogenez: 

 Mevcut kan damarlarından yeni kan damarlarının gelişmesi anlamına 

gelen anjiyogenez, vücutta fizyolojik olarak ortaya çıkan bir süreç olup, 

embriyogenez, yara iyileşmesi, organ hipertrofisi ve kadın üreme sisteminde 

olduğu gibi fizyolojik olaylar sırasında gözlenir156. Ancak kontrolsüz anjiogenezis 

birçok patolojik durumun varlığında; diyabetik retinopati, ateroskleroz, kronik 

enflamasyon, tümör büyümesi ve metastazından sorumlu tutulmaktadır. 

Anjiogenezis ekstrasellüler matriks, solubl faktör ve hücreler arasındaki 

etkileşim sonucu; endotelyal hücrelerin differansiyasyonu, migrasyonu ve 

proliferasyonu ile seyreden kompleks bir işlemdir157. Anjiyogenez oldukça 

karmaşık bir mekanizma ile gerçekleşir. Ekstraselüler matriks ve matriksi 

çevreleyen hücrelerden salınan pek çok büyüme faktörü, sitokinler ve bunların 

reseptörleri anjiyogenezde temel rol oynar. Yeni damar oluşumu aşağıda 

belirtilen olayları kapsayan çok basamaklı bir süreçtir:  

1.   Bazal membranın proteolitik enzimler tarafından yıkılması  

2.   Endotel hücre aktivasyonu, proliferasyonu ve göçü  

3. Tübül oluşumu ve olgunlaşma, damar stabilizasyonu ve ekstrasellüler 

matriksin yeniden şekillenmesi  

Anjiyogenezin düzenlenme evreleri pek çok büyüme faktörünün ve 

düzenleyici proteinin kontrolü altındadır. Henüz tüm anjiyogenik etkileşimlerin 

niteliği açıklığa kavuşmamıştır. En büyük olasılık anjiyogenik uyarıcılar ve 

anjiyogenez inhibitörleri arasındaki dengenin, normalde damarsal bileşenlerin 

sessiz halde kalmalarını sağlıyor olmasıdır. Anjiyogenik uyaranların artışı ve 

anjiyogenez inhibitörlerinin azalışı anjiyogenezi başlatmaktadır. Anjiyogenik ve 

antianjiyogenik faktörler Tablo I’-de gösterilmektedir158.  
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Tablo 1. Anjiyogenik faktörler ve anjiyogenezi önleyen faktörler 
  
 

Anjiyogenik Faktörler 
 

Anjiyogenezi Önleyen Faktörler 
 

VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör) 
 

Trombospondin-1 
 

PIGF (PLasental Büyüme Faktör) 
 

Anjiostatin 
 

FGF (Asidik, Bazik Fibroblast Büyüme Faktör) 
 

Endostatin 
 

FGF-3 (Fibroblast Büyüme Faktör-3) 
 

Vazostatin 
 

FGF-4 (Fibroblast Büyüme Faktör-4) 
 

Vaskuler Eldotelyal Büyüme Faktörü İnhibitörü 
 

TGF-α (Transforme edici Büyüme Faktör-α) Trombosit Faktör-4 Fragmanı 
 

TGF-β (Transforme Edici Büyüme Faktör-β Prolaktin Derivesi 
 

EGF (Epidermal Büyüme Faktörü) Restin 
 

HGF (Hepatosit Büyüme Faktörü) Proferinle İlgili Protein  
 

TNF-α (Tümör Nekroz Faktör-α) Interferon-α-β 
 

PDGF (Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü) Anjiopoetin-2 
 

GSCF (Granülosit Koloni Uyaran Faktör) Antitrombin-3 Fragmanı 
 

IL-8 (İnterlökin-8) İnterferon ile İndüklenebilen Protein-10 
 

Anjiogenin 
 

Prolerin 
 

Önceleri anjiyogenezin sadece kanser, artrit ve psöriasis gibi sınırlı bazı 

hastalıklarda rol aldığı yönünde bilgiler mevcutken son yıllarda özellikle aşırı, 

yetersiz veya bozuk anjiyogenezin çok sayıda hastalığın patogenezinde rol 

oynadığı belirlenmiştir. Bu nedenle anjiyogenezi önleyici veya başlatıcı 

faktörlerle tedaviler giderek daha fazla önem kazanır hale gelmiştir. Bilimin hızla 

ilerlediği göz önünde bulundurulursa gelecek yıllarda anjiyogenik hastalıkların 

moleküler temellerinin daha iyi belirlenmesi ile, yeni tedavi modellerinin 

geliştirilmesi mümkün olabilecektir159.  

 

VEGF ve anjiyogenez: 

Anjiogenik moleküller içinde en önemlisi ve üzerinde en çok durulanı 

VEGF(Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü)’tir. VEGF 46 kilodalton ağırlığında, 

homodimerik, heparin-binding glikoprotein yapısında bir molekül olup çesitli alt 



 32 

grupları tanımlanmıstır. VEGF A, B, C, D, E, F ve PIGF ya da aminoasit 

sayılarına göre VEGF121, VEGF145, VEGF148, VEGF165, VEGF183,VEGF189, 

VEGF206 ve gibi isoformları bulunmaktadır160. VEGF, endotelyal hücre 

büyümesinde rol oynayan anjiyogenik bir faktördür. Damar permeabilitesini 

arttırır. Endotele spesifik mitojenik faktör olarak etki gösterir161.  VEGF biyolojik 

aktivitesini temel olarak üç reseptörü ile gerçekleştirir. Tirozin kinaz yapısında 

olan bu reseptörleri VEGF-R1, VEGF-R2 ve VEGF-R3 olarak sıralanabilir. 

Bunlardan VEGF-R1 ve R2 endotel hücreleri üzerinde iken VEGF-R3 lenf 

damarları üzerinde bulunmaktadır162,163. Düşük glikoz seviyesi, oksidatif stres ve 

özellikle hipoksik ortamda düzeyi hızla artan hypoxia-inducible transcription 

factor-1 (HIF-1) de VEGF salınımında etkili rol oynamaktadır164. Ayrıca, VEGF 

muhtemel temel anjiojenik faktör olma özelliği yanında; VEGF’ e maruz kalan 

damarlarda, endotel hücreleri arasında fenestrasyon, vesiküler organeller ve 

transselüler gap oluşumuna olanak sağlayarak vasküler permeabiliteyi arttırır165. 

Endotel hücreleri için migratuar özelliğininin yanı sıra VEGF; hücredışı matriks 

yıkımından sorumlu olan matriks metalloproteazlar ile ürokinaz ve doku- tipi 

plazminojen aktivatörlerinin salınımını da uyarır166.  

Ayrıca değişik organlardaki iskemi-reperfüzyon hasarında vasküler 

endotelyal büyüme faktörünün  etkisi gösterilmiştir167. Vasküler endotelyal 

büyüme faktörü bu etkiyi VEGF-R1 ve VEGF-R2 olarak adlandırılan iki reseptör 

üzerinden gerçekleştirmektedir. Yapılan çalışmalarda VEGF-R2’nin testiste 

Sertoli hücrelerinde varlığı gösterilmiştir168. Tunçkıran ve arkadaşlarının 

deneysel çalışmalarında testiküler torsiyon sonrası gelişen iskemi reperfüzyon 

hasarının önlenmesinde VEGF’ in yararlı olabileceği gösterilmiştir169.  

VEGF, olgunlaşmış ve prolifere olmayan kan damarı endotel 

hücrelerinde kendi reseptörlerini indükler. Bu normal, istirahat halindeki endotel 

hücrelerinin VEGF reseptörü yoktur ama VEGF’e maruz kaldıklarında reseptörü 

üretirler. VEGF, kan damarlarının olusumuna yol açan diger birçok büyüme 

faktörünün üretimini ve aktivitesini indükler. VEGF’in, indüklenmiş epitel 

hücrelerinde apoptozisi baskıladığı da bildirilmektedir.  

Günümüzde VEGF nin post-natal damarlanma, yara iyileşmesi, kanser, 

romatoid artrit, retinada yeni damarlanma ve kalp-damar hastalıkları dahil olmak 

üzere çok sayıdaki patofizyolojik durumda rol aldığı bilinmektedir. Bu nedenle 
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VEGF ve reseptörleri, çeşitli hastalıkların tedavisinde iyi bir hedef olabilir. Anti-

VEGF monoklonal antikor kullanımı, VEGF bağlanmasını inhibe eden peptitlerin 

veya VEGF reseptör sinyalini durduran ajanların gelecekte bu tip hastalıkların 

tedavisinde kullanılabileceği planlanmaktadır170.  
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YÖNTEM VE GEREÇLER 
 
 Bu çalışma için, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan onay 

alınmıştır. 

 Yöntem 
Çalışma Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Hayvan 

Laboratuvarında gerçekleştirildi ve çalışmada 32 adet adolesan rat (ortalama 6 

haftalık) kullanıldı. Ratların ağırlıkları 160-200 gr. arasında değişmekte olup 

ortalama ağırlıkları 180 gramdı. Hayvanlar sabit sıcaklık ve nem oranında 12 

saat aydınlık 12 saat karanlık olan standart laboratuvar ortamında 

barındırıldılar. Barınma süresince deney hayvanları standart beslenme, barınma 

ve bakım koşullarına tabi tutuldular. Deney hayvanlarına standart dışı kısıtlama 

uygulanmadı. Ratlar toplam 6 gruba ayrıldılar. Cerrahi sırasında mikro cerrahi 

setler kullanıldı.  

Grup 1: Varikosel grubu. Anestezi sonrası sol renal ven parsiyel ligasyonu ile 

sol varikosel oluşturuldu. 

Grup 2: Sham grubu. Sol renal ven etrafı dönüldü ancak ligasyon yapılmadan 

bırakıldı. 

Grup 3: Varikoselektomi + VEGF grubu. Varikosel oluşrulup intratestiküler     

VEGF injeksiyonu yapıldı. 4 hafta sonra varikoselektomi uygulandı 

Grup 4:  Varikosel oluşturuldu ve intratestiküler VEGF injeksiyonu yapıldı.  

Grup 5:  Varikosel oluşturuldu ve 4 hafta sonra varikoselektomi yapıldı. 

Grup 6:  Kontrol grubu. Herhangi bir işleme tabi tutulmadı. 

 
Tablo 2. Çalışma Grupları 
 

 

GRUP NO 

 

RAT SAYISI GRUPLAR 
 

GRUP 1 
 

 

6 
 

VARİKOSEL GRUBU  
 

GRUP 2 
 

 

6 
 

SHAM GRUBU 
 

GRUP 3 
 

 

4 
 

VARİKOSEL+VARİKOSELEKTOMİ+VEGF İNJEKSİYON GRUBU 
 

GRUP 4 
 

 

4 
 

VARİKOSEL+VEGF İNJEKSİYON GRUBU 
 

GRUP 5 
 

 

6 
 

VARİKOSEL+VARİKOSELEKTOMİ GRUBU 
 

GRUP 6 
 

 

6 
 

KONTROL GRUBU 
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 Cerrahi İşlem 

Ratlar antisepsi kurallarına uyulup, vücut ısıları korunarak laboratuvar 

şartlarında operasyona alındı. Standart anestezi uygyulaması olarak 

intraperitonal % 5 ketamin hioklorür (50-100 mg/kg) verildi.  

 

 
Resim 4. Ratlarda sol spermatik ven-renal ven bileşke anatomisi 

 

Varikosel modeli: Anestezi indüksiyonunu takiben Polividon iyot ile uygun saha 

temizliği yapılarak abdominal orta hat insizyon yapıldı. Barsaklar mediyale 

devrilerek sol renal ven, vena kava ve sol spematik ven için uygun görüntü 

sağlandı (resim 4). Sol renal ven serbestleştirildi. Varikosel modeli oluşturulacak 

gruplardaki ratlarda (grup 1, 3, 4 ve 5’te toplam 20 rat) renal venin etrafı bir right 

angle yardımı ile dönüldükten sonra 4/0 ipek geçildi. Daha sonra 20 G anjiyoket 

(0,85 mm)  renal ven üzerine  paralel olacak şekilde yerleştirilerek sol internal 

spematik venin renal vene girdiği yerin proksimalinden 4/0 ipek sütür ile renal 

ven anjioketi saracak şekilde daraltıldı (resim 7) ve anjioket çıkarıldı. Renal 

vende % 50 oranında daralma gözlendi171. Grup 1 ve grup 4’ den birer hayvan 

renal ven dönülürken gelişen kanama nedeni ile kaybedildi. Daha sonra  grup 3 

ve grup 4’teki ratların sol testislerine üst, orta ve alt kutuplarına eşit miktarda 

olmak üzere toplam 4 µg VEGF165 (Calbiochem®) injeksiyonu yapıldı169 (resim 

Internal Spermatik Ven 

Sol Renal Ven 

Sol Sürrenal Ven 
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6). İşlemlerden sonra 3/0 katgüt ve 3/0 ipek sütürler ile batın 2 tabaka halinde 

kapatıldı.   

 

 
Resim 5. VEGF165 preparatı (Calbiochem®)  
 

 
Resim 6. İntratestisküler VEGF165 injeksiyonu 
 

Sham modeli: Sham grubundaki (grup 2) 6 hayvana abdominal orta hat insizyon 

yapıldı. Barsaklar mediyale devrilerek sol renal ven, vena kava ve sol spermatik 

ven için uygun görüntü sağlandı. Sol renal ven serbestleştirildi.  Renal venin 
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etrafı bir right angle yardımı ile dönüldükten sonra 20 G anjiyoket (0,85 mm)  

renal ven üzerine  paralel olacak şekilde yerleştirilerek sol internal spermatik 

venin renal vene girdiği yerin proksimalinden 4/0 ipek sütür ile renal venin etrafı 

dönüldü ancak bağlanmadan (daraltma işlemi yapılmadan) işlem sonlandırıldı. 

Daha sonra 3/0 katgüt ve 3/0 ipek sütürler ile batın 2 tabaka halinde kapatıldı.   

Kontrol grubu: Bu grupta (grup 6) bulunan 6 hayvana hiçbir operasyon 

yapılmayarak kontrol grubu olarak bırakıldı 

 Deney modelleri oluşturulduktan sonra varikosel oluşumu için 4 hafta 

beklendi. Bu sürenin bitiminde grup 3 ve grup 5’ teki ratlara varikoselektomi 

operasyonu uygulandı. 

 

 
Resim 7. Varikosel modeli oluşturulması.(Renal venin daraltılarak  
varikosel modeli oluşturulması). 
 

 

Sol Renal Ven 
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Resim 8. Dilate olarak izlenen sol renal ven (daraltma işleminden sonra)  

 

Varikoselektomi Modeli: Eski abdominal orta hat insizyon yerinden yeni bir 

insizyon yapılarak batına girildi. Grup  5 ve grup 3’te yer alan birer ratta sol 

renal vende trombüs ve sol testiste atrofi gözlenmesi üzerine bu hayvanlar 

çalışma dışı bırakılarak gruplar yeniden düzenlendi. Diğer hayvanlarda sol 

spermatik ven dilate ve tortüyöz olarak izlendi. Daha sonra sol spermatik ven 

renal venle birleşmeden önce serbestleştirilerek 4/0 ipek sütür ile bağlandı ve 

yüksek ligasyon yöntemi ile varikoselektomi yapıldı (resim 9). İşlem sonrası  3/0 

katgüt ve 3/0 ipek sütürler ile batın 2 tabaka halinde kapatıldı. 

Varikoselektomi operasyonlarının ardından varikoselektomi etkisinin 

gerçekleşmesi için 4 hafta daha beklendikten sonra intraperitoneal ketamin  

anestezisi altında tüm hayvanlara sol orşiektomi uygulandı. Grup 5 ve grup 

3’den birer hayvanda daha öncede belirtildiği üzere testiküler atrofi geliştiği için, 

grup 1 ve grup 4’ten birer hayvan kanama nedeni ile kaybedildiği için bu ratlar 

çalışma dışı bırakıldı. Daha sonra sakrifikasyon işlemi için torakotomi yapılarak 

diafram ve perikardiyum kesildi. İntrakardiyak yüksek doz ketamin enjeksiyonu 

yapılarak asistol sağlandı ve sakrifikasyon işlemi tamamlandı 

 

Dilate Sol Renal Ven 
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Resim 9. Varikoselektomi işlemi (Yüksek ligasyon yöntemi ile internal spermatik venin 
bağlanması) 
  

 Histopatolojik İnceleme 

Doku Takip Protokolü: 

 Testis dokuları, Bouin solüsyonu [%75 Pikrik Asit +% 25 Formaldehit (% 

37’lik stok solüsyon) + % 5 Glasiyal Asetik Asit]  içine alınarak 4–6 saat fikse 

edildi. Daha sonra dokular, Bouin solüsyonunu uzaklaştırmak amacıyla % 70 

Alkol ile yıkandı. 

Tablo 3. Doku Takip Protokolü 
 

Etil Alkol (% 80) 
 

45 dakika 
 

Etil Alkol (% 90) 
 

45 dakika 
 

Etil Alkol (% 96) 
 

45 dakika 
 

Etil Alkol (% 96) 
 

45 dakika 
 

Etil Alkol (% 96) 
 

45 dakika 
 

Etil Alkol (% 96) 
 

45 dakika 
 

Xylol 
 

15 dakika 
 

Xylol 
 

15 dakika 
 

Xylol + Parafin (Etüvde 60oC’de) 
 

1 saat  
 

Parafin (Etüvde 60oC’de) 
 

1 saat 
 

Parafin (Etüvde 60oC’de) 3 saat 
Gömme  

Dilate Internal 
Spermatik Ven 

Yüksek Ligasyon 
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 Modifiye Johnsen Skorlaması: 

 Her hayvanın sol testisinden alınan enine kesitinde, 20 adet yuvarlak 

tübüler enine kesit, seminiferöz epitelin kalitesi açısından değerlendirildi. 

Aşağıda görüldüğü gibi, spermatojenik hücre tiplerinin varlığına veya yokluğuna 

göre 1–12 arası skor veren modifiye Johnsen metodu kullanıldı172: 

 

 1. Tübüler kesitte hiç hücrenin olmaması (tübüler skleroz), 

 2. Tübüler kesitlerde germ hücrelerinin olmaması, sadece sertoli 

hücrelerin gözlenmesi (sertoli cell-only). 

 3. Germ hücre olarak sadece spermatogonia gözlenmesi.  

 4. Spermatozoa, spermatid, sekonder spermatositlerin olmaması, 

fakat çok sayıda  spermatogonia  gözlenmesi. 

 5. Spermatozoa, spermatidlerin olmaması, fakat birkaç adet  primer 

spermatosit gözlenmesi. 

 6. Spermatozoa ve geç spermatidlerin olmaması, fakat birçok primer 

spermatosit gözlenmesi. 

 7. Spermatozoa ve geç spermatidlerin olmaması, fakat birkaç 

sekonder spermatosit gözlenmesi. 

 8. Spermatozoa ve geç spermatidlerin olmaması, fakat birçok 

sekonder spermatosit gözlenmesi  

 9. Geç spermatidlerin olmaması, birkaç adet round spermatid 

gözlenmesi.  

 10. Geç spermatidlerin olmaması, çok sayıda round spermatid 

gözlenmesi. 

 11. Birkaç adet geç spermatid ve/veya spermatozoa gözlenmesi. 

 12. Çok sayıda geç spermatid ve/veya spermatozoa gözlenmesi 

 

 İmmünohistokimyasal Çalışma Protokolü: 

 4–5 µm kalınlığında alınan kesitler adheziv poli-L-lizin kaplı lamlara 

alındı. 

 1. Kesitlerin lamlara daha iyi tutunmasını sağlamak amacıyla, lamlar, 

60o’lik etüvde 20 dakika bırakıldı. 
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 2. Daha önce 60 oC’lik etüve konmuş sıcak ksilol içinde 15 dakika 

bekletildi. 

 3. Ek olarak, oda ısısında 5’er dakikadan 3 kez ksilolde bekletildi. 

 4. Rehidratasyon aşaması için, derecesi giderek düşen oranlarda 

alkollerde (sırasıyla % 96, % 90, % 80) oda ısısında, 3’er dakika bekletildi. 

 5. Distile su ile yıkanma aşamasından sonra kesitlerin 

kurumamasına dikkat edildi. Kesitlerin çevresi kurulanarak hidrofobik bir bariyer 

oluşturmak amacıyla pap-pen ile çizildi. 

 6. Dokular, antijen geri kazanımı amacıyla, distile suda hazırlanmış 

0,01 Msitrat tampon içerisinde 10 dakika mikrodalga fırında (700 W) bırakıldı.  

 7. PBS’de 5’er dakikadan 3 kez yıkandı. 

 8. Kesitler, distile su içerisinde hazırlanmış % 3’lük hidrojen peroksit 

ile oda ısısında 10 dakika inkübe edildi. 

 9. PBS’de 5’er dakikadan 3 kez yıkandı. Kesitlerin çevresi kurulandı. 

 10. Sekonder antikorun hazırlandığı hayvanın türüne ait, PBS 

içerisinde hazırlanmış % 2’lik normal serum ile 1 saat inkübasyon yapıldı. 

 11. Bu aşama ile primer antikorun konulması arasında PBS ile yıkama 

yapılmadı. 

 12. Dokular, bu PBS-BSA içerisinde, 1:20 oranında dilüe edilen 

Kaspaz–3 poliklonal primer antikoru ile oda ısısında 1 saat inkübe edildi.  

13.  PBS’de 5’er dakikadan 3 kez yıkandı. Kesitlerin çevresi kurulandı. 

14. PBS-BSA içinde 1:50 oranında dilüe edilmiş olan biyotinle 

bağlanmış olan sekonder antikorla 1 saat oda ısısında inkübe edildi. 

 15. PBS’de 5’er dakikadan 3 kez yıkandı. Kesitlerin çevresi kurulandı. 

 16. Streptavidin peroksidaz solüsyonu dokular üzerine damlatıldı ve 

20 dakika inkübe edildi. 

 17. PBS’de 5’er dakikadan 3 kez yıkandı. Kesitlerin çevresi kurulandı. 

 18. Diaminobenzidine (DAB) kromojeni kesitler üzerine damlatıldı; 3-

10 dakika arasında inkübe edildi. Renk tayin işlemi, mikroskop ile takip edildi. 

 19. Distile su ile 3–5 dakika yıkama yapıldı. 

 20. Hematoksilen ile zıt boyama yapıldı (5 sn). 

 21. Kesitler, akarsuda, su berraklaşana kadar yıkandı. 

 22. Dehidratasyon aşaması için, derecesi giderek artan oranlarda 

alkollerde (sırasıyla % 80, % 90, % 96) oda ısısında, 3’er dakika bekletildi. 
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 23. Kesitler havada kurutulduktan sonra 2 kez 5’er dakika süreyle 

ksilolde tutuldu. 

 24. Lamlar entellan kullanılarak kapatıldı. 

  

 Apoptotik İndekslerin Hesaplanması 

 Apoptotik hücre sayım işlemi, kesit üzerinde X40 oküler büyültmede, her 

testiste, seminifer tübüldeki pozitif (+) işaretlenmiş apoptotik germ hücreleri 

sayılarak yapıldı. Apoptotik germ hücresi sayıları, kesit başına düşen toplam 

seminifer tübül sayısına bölünerek apoptotik indeksler oluşturuldu. 

 Johnsen skorları ve apoptotik indeksleri çıkartılan kesitler, x400 

büyültmede Olympus BX50 mikroskoba bağlı Nikon Coolpix5000 fotoğraf 

ataşmanı ile fotoğraflandı. 

 

 İstatistiksel İnceleme 

Histopatolojik veriler (Johnsen skorları) normal dağılım göstermedikleri 

için gruplar arasında fark olup olmadığını test edebilmek amacıyla non 

parametrik testlerden Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Bu nedenle grupların 

Johnsen skorlarının median değeleri alındı. Farklılık bulunduğunda ise hangi 

grupların birbirinden farklı olduğunu test etmek için de post-hoc testlerinden 

Dunn testi kullanıldı. İmmünohistokimyasal skorların ise normal dağılım 

gösterdikleri tespit edildi. Bu skorlar için gruplar arasındaki farklılık tek yönlü 

varyans analizi (One Way ANOVA) ile test edilmiştir. Farklı olan grupların 

belirlenmesi ise Post-Hoc testi olan Tukey testi ile yapılmıştır. İstatistiksel 

analizler SPSS 11.5 ve Statistica 6.0 istatistik paket programları kullanılarak 

yapıldı. İstatistik analizlerde P < 0,050 ise sonuç anlamlı kabul edildi. 
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BULGULAR 

 Johnsen skoru değerlendirmesi: 

Her hayvanın sol testisinden alınan enine kesitinde, 20 adet yuvarlak 

tübüler enine kesit seminiferöz epitelin kalitesi açısından değerlendirildi. 

Değerlendirme sonrası Johnsen Skoru ortalaması kontrol grubunda 11,88, 

sham grubunda 11,98 (resim 10), varikosel grubunda 9,50 (resim 11), varikosel 

sonrası varikoselektomi uygulanan grupta 11,75 (resim 14), varikosel + VEGF 

injeksiyonu yapılan grupta 9,90 (resim 12) ve varikosel + VEGF injeksiyonu 

yapılan ve daha sonra varikoselektomi uygulanan grupta ise 9,95 (resim 13) 

olarak saptandı. 

 

Tablo 4. Grupların Johnsen skorlarının ortalamaları 
 

 

GRUPLAR ORTALAMA JOHNSEN SKORLARI 
 

VARİKOSEL GRUBU 
 

9,50 
 

SHAM GRUBU 
 

11,98 
 

VARİKOSEL + VEGF GRUBU 9,90 
 

VARİKOSEL +  VEGF + VX GRUBU 
 

9,95 
 

VARİKOSEL+ VX GRUBU 
 

11,75 
 

KONTROL GRUBU 
 

11,88 

 
 

Grupların ortalama Johnsen skorları sham grubu ile karşılaştırıldığında, 

sham grubu ile varikosel grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptandı (p=0.003). Varikosel + varikoselektomi grubunun ortalama Johnsen 

skoru sham grubu ile karşılaştırıldığında benzer oranlar saptandı (p=0,957). 

Varikosel + VEGF injeksiyonu yapılan grupta ise Johnsen skorları sham 

grubuna oranla daha düşük saptandı, ancak aralarındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmadı (p=0,126). Varikosel + VEGF injeksiyonu + Varikoselektomi 

uygulanan gruba ait Johnsen skoru sham grubu ile karşılaştırıldığında ise daha 

düşük değerler saptanmasına rağmen bu fark da istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı (p=0,057). 
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Tablo 5. Grupların Johnsen skoru ortalamalarının sham grubu ile karşılaştırılması 
 

 

GRUPLAR 

ORTALAMA JOHNSEN 
SKORLARI 

‘p’ 
DEĞERLERİ 

 

KONTROL GRUBU 
 

11,88 0,976 
 

VARİKOSEL GRUBU 
 

9,50 0,003 
 

VARİKOSEL + VX GRUBU 11,75 0,957 
 

VARİKOSEL +  VEGF  GRUBU 
 

9,90 0,126 
 

VARİKOSEL + VEGF + VX GRUBU 
 

9,95 0,057 

 

 

Tablo 6. Grupların Johnsen skoru ortalamalarının varikosel grubu ile karşılaştırılması 
 

 

GRUPLAR 

ORTALAMA JOHNSEN 
SKORLARI 

‘p’ 
DEĞERLERİ 

 

KONTROL GRUBU 
 

11,88 0,059 
 

SHAM GRUBU 
 

11,98 0,003 
 

VARİKOSEL + VX GRUBU 11,75 0,271 
 

VARİKOSEL +  VEGF  GRUBU 
 

9,90 0,937 
 

VARİKOSEL + VEGF + VX GRUBU 
 

9,95 0,918 

 

 

 

 

Resim 10. Sham grubu. Normal spermatogenez gözlenen seminifer  
tübül enine kesiti H&E (x1200). 
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Resim 11. Varikosel grubu. Düşük Johnsen skorlu seminifer tübül  
enine kesiti H&E x1200. 
 

 

 

 

Resim 12. Varikosel + VEGF grubu seminifer tübül enine kesiti 
 H&E x1200. 
 

 

 

 

 



 46 

 

 

 

 
Resim 13. (Varikosel + VEGF + Varikoselektomi grubu.  
Seminifer tübül enine kesiti H&E x1200.) 

 

 

 

Resim 14. Varikosel + Varikoselektomi grubu. Seminifer tübül enine  
kesiti H&E x1200. 
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Apoptozisin değerlendirilmesi: 

Alınan doku örnekleri, Caspase 3 Poliklonal Antikoru ile işaretlenerek 

değerlendirildi. Değerlendirme sonrası ortalama apoptotik indeksler kontrol 

grubunda 0,206±0,281, sham grubunda 0,146±0,145, varikosel grubunda 

0,693±0,148, varikosel + varikoselektomi grubunda 0,196±0,058, varikosel + 

VEGF grubunda 0,256±0,513 ve varikosel + VEGF + varikoselektomi grubunda 

ise 0,086±0,421 olarak bulundu. 

 

Tablo 7. Grupların apoptotik indeks ortalamaları. 
 

 

GRUPLAR N 
APOPTOTİK İNDEKS 

ORTALAMASI 
± SD 

 

VARİKOSEL GRUBU 
 

5 0,693 0,148 
 

SHAM GRUBU 
 

6 0,146 0,145 
 

VARİKOSEL+  VEGF GRUBU 3 0,256 0,051 
 

VARİKOSEL+ VX + VEGF GRUBU 
 

3 0,086 0,421 
 

VARİKOSEL+ VX GRUBU 
 

5 0,196 0,058 
 

KONTROL GRUBU 6 0,206 0,281 

 

Varikosel grubunda ortalama apoptotik indeks, sham ve kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede artmış olarak bulundu 

(sırasıyla p=0,0001 ve p=0,001). Varikoselektomi yapılan grupta apoptotik 

indeks varikosel grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 

derecede düşük saptandı (p= 0,001).  

 

Tablo 8. Grupların apoptotik indeks ortalamalarının kontrol grubu ile karşılaştırılması 
 

GRUPLAR 

APOPTOTİK İNDEKS 
ORTALAMASI 

‘p’ 
DEĞERİ 

 

SHAM GRUBU 
 

0,146 0,988 
 
 

VARİKOSEL GRUBU 
 
 

0,693 0,001 
 
 

VARİKOSEL+ VX GRUBU  

 
 

0,196 1,000 
 
 

VARİKOSEL+ VEGF GRUBU 
 
 

0,256 0,998 
 

VARİKOSEL+ VX + VEGF GRUBU 
 

0,085 0,905 
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Varikoselektomi yapılmayıp sadece VEGF verilen grupta apoptotik 

indeks varikosel grubuna oranla anlamlı derecede düşük saptandı (p=0,018). 

Varikoselektomi + VEGF verilen grupta da apoptotik indeks varikosel grubuna 

kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu (p=0,001). En düşük 

ortalama apoptotik indeks varikoselektomi + VEGF grubunda gözlenirken 

(0,086±0,421), varikosel grubu ile karşılaştırıldığında tüm gruplarda ortalama 

apoptotik indeks istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu.   

 

Tablo 9. Grupların apoptotik indeks ortalamalarının varikosel grubu ile karşılaştırılması 
 

 

GRUPLAR 

APOPTOTİK İNDEKS 
ORTALAMASI 

‘p’ 
DEĞERİ 

 

SHAM GRUBU 
 

0,146 0,0001 
 
 

KONTROL GRUBU 
 

0,693 0,001 

VARİKOSEL+ VX GRUBU 0,196 0,001 

VARİKOSEL+ VEGF GRUBU 0,256 0,018 

 

VARİKOSEL+ VX + VEGF GRUBU 
 

0,085 0,001 

 

 

 

 
Resim 15. Sham grubu. İndirekt immünperoksidaz yöntemi (Caspase-3) ile 
+ olarak işaretlenmiş apoptotik germ hücresi ( x1200). 
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Resim 16a. Varikosel grubu. İndirekt immünperoksidaz yöntemi ile + olarak  
işaretlenmiş apoptotik germ hücreleri (x1200). 
 

 

 
Resim 16b. Varikosel grubu. İndirekt immünperoksidaz yöntemi ile + olarak 
İşaretlenmiş apoptotik germ hücreleri (x1200). 
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Resim 17. Varikosel + VEGF grubu. Caspase 3 + apoptotik germ hücreleri 
(x1200). 
 
 
 

 
 
Resim 18. Varikosel + Varikoselektomi grubu. Caspase 3 + apoptotik 
germ hücresi.(x1200). 
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Resim 19. Varikosel + VEGF + Varikoselektomi grubu. Caspase 3 + 

apoptotik germ hücresi. (x1200). 
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TARTIŞMA 

 

Varikosel  erkek subfertilitesinin en önemli düzeltilebilir patolojisi olarak 

bilinmektedir. Günümüzde varikosel tedavisinde radyolojik ve cerrahi girişimler 

olmak üzere iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar cerrahi girişim ve perkütan 

embolizasyondur. Tulloch’un 1952 yılında azoospermik hastada bilateral 

varikoselektomi sonrası sperm sayısında artma ve gebelik bildirmesi tedavide 

bir dönüm noktası olmuş ve varikoselektomi erkek infertilitesinde en sık yapılan 

operasyon haline gelmiştir151. Bununla birlikte varikoselektomi sonrası bazı 

hastalarda sperm parametrelerinde düzelme ve fertilite sağlanırken bazı 

hastalarda düzelme görülmemesi  varikoselde subfertilite ya da infertiliteye yol 

açan mekanizmaların henüz yeterince aydınlatılamamasına bağlanabilir. 

Varikosel fizyopatolojisinde kabul görmüş pek çok teori bulunmaktadır. Bu 

teoriler arasında testisküler kan akımı, testis-interstisyel sıvı ilişkisi, hipertermi, 

venöz basınç, renal-adrenal reflü, hormonal disfonksiyon, otoimmunite, 

akrozom reaksiyonu, oksidatif stres ve apoptozis sayılabilir41. Son dönemde 

deneysel varikosel oluşturulmuş çeşitli hayvan modellerinde testiküler 

kanlanmada artış ve buna bağlı testiküler ısı artışı gösterilmiştir36. Socher ve 

arkadaşları yaptıkları çalışmada testiküler ısı artışının germ hücrelerinde 

apoptozisi artırdığını göstermişlerdir173. Günümüze kadar varikosel 

fizyopatolojisinde en önemli teoriyi oluşturan ısı artışının germ hücre 

apoptozisini artırdığını gösteren çalışmalar arttıkça varikosel ve apoptozis ilişkisi 

daha yakından araştırılmaya başlanmıştır.  

Apoptozis fizyolojik bir olay olup, insan vücudunda pek çok organda 

düzenleyici bir role sahiptir. Nitekim normal spermatogenez sırasında da 

apoptozisin önemli rolü bulunmaktadır. Kerr tarafından yapılan bir çalışmada 

testiste devamlı olarak spontan apoptozis gerçekleştiği ve bu sayede de germ 

hücre sayı ve kalitesinin düzenlendiği bildirilmiştir106. Lin ve arkadaşları 

yaptıkları çalışmada idiyopatik testiküler yetmezliği olan infertil erkeklerin testis 

biyopsilerini değerlendirmişler ve germ hücre apoptozisinde artış 

saptamışlardır112,113. Varikosele bağlı infertilitede artmış germ hücre apoptozisin 

önemli bir role sahip olduğunu destekleyen bir başka çalışmada ise varikoselli 

hastaların ejakülat örnekleri değerlendirilmiş ve apoptotik sperm hücre sayıları, 

varikoseli olmayan erkeklere kıyasla yaklaşık 100 kat daha fazla bulunmuştur12. 
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Yılmaz ve arkadaşları deneysel varikosel modelinde varikosel oluşumunu takip 

eden 14. günde germ hücrelerinde oluşan apoptozisin kontrol grubuna oranla 2 

kat arttığını ve 28. günde ise maksimum seviyeye ulaştığını göstermişlerdir174. 

Yine bu çalışmada varikoselektomi operasyonu sonrası germ hücre 

apoptozisinde azalma olduğu ve ortalama apoptotik indekslerin kontrol grubuna 

yaklaştığı bildirilmiştir.  

Bizim çalışmamızda da deneysel olarak varikosel oluşturularak 

‘Caspase- 3’ yardımıyla germ hücre apoptozisi ve HE boyama ile Johnsen 

skoru değerlendirilmiştir. Kontrol grubunda ortalama apoptotik indeks 

0,206±0,281 iken bu oran deneysel olarak varikosel oluşturulmuş grupta artmış 

olup 0,693±0,148’e yükselmiştir. Varikosel grubundaki germ hücre 

apoptozisindeki bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,001). Sham 

grubunda, ortalama apoptotik indeks 0,146±0,144 olarak saptandı ve kontrol 

grubuna göre anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p=0,988). Varikoselektomi 

uygulanan grupta ise ortalama apoptotik indeks 0,196±0,058 olarak saptandı.  

Varikoselektomi grubunda ortalama apoptotik indekste ki bu azalma  varikosel 

grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,001). 

Johnsen skoru değerlendirildiğinde ise varikosel grubunda kontrol grubuna 

oranla düşük skorlar elde edilirken aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

değildi (p=0,59) Sham grubu ile karşılaştırldığında ise varikosel grubunda 

Johnsen skoru istatistiksel olark anlamlı oacak şekilde düşük bulundu (p=0,03). 

Varikoselektomi yapılan grupta, varikosel grubu ile kıyaslandığında Johnsen 

skorunda artış olmakla birlikte, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi 

(p=0,271). Bu veriler, varikoselde germ hücre apoptozisinin arttığını ve 

varikoselektomi sonrası apoptoziste gerileme olduğunu göstermektedir.  

Literatür bilgilerine paralel olarak bizim çalışmamızda da benzer sonuçlara 

ulaşıldı. Bununla birlikte Johnsen skorlarındaki değişiklikler istatistiksel oarak 

anlamlı bulunmadı. 

Varikoselde gelişen testiküler hasarın moleküler düzeyde incelenmesi 

hipoksi ortamının da fizyopatolojide sorumlu olabileceği görüşünü ortaya 

koymuştur. Öztürk ve arkadaşları, deneysel varikosel oluşturulmuş ratların 

testislerini incelendiğinde hipoksik doku bulgularını işaret eden mediatörlere 

rastlamışlardır175. Bir başka çalışmada Wang ve arkadaşları, varikosele bağlı 

gelişen hipoksi sonucu HIF 1α ( Hypoxia Inducible Factor-1 α) ve VEGF gibi 
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anjiogenik faktörlerin indüklendiğini ve anjiogenezin arttığını göstermiştir. HIF 1 

heterodimer yapıda bir molekül olup HIF 1 α ve HIF 1 β olmak üzere 2 formu 

bulunmaktadır. HIF 1 α VEGF ekspresyonunu artırmaktadır176. Kılınç ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada da, deneysel varikosel modeli oluşturulmuş ve 

varikosele bağlı olarak anjiogenezin arttığı gösterilmiştir13. 

Hipoksiye yanıt olarak endotel hücre yıkımı ve stroma invazyonu gelişir. 

Hipoksi ortamında endotelyal hücrelerden HIF salınımı olur ve bunun sonucu 

VEGF ekspresyonunu artar. VEGF en önemli anjiogenik faktör olma özelliği 

yanında; VEGF’e maruz kalan damarlarda, endotel hücreleri arasında 

fenestrasyon, veziküler organeller ve transselüler gap oluşumuna neden olarak 

vasküler geçirgenliği artırır. Endotel hücreleri için migratuar özelliğininin yanı 

sıra VEGF; hücredışı matriks yıkımından sorumlu olan matriks 

metalloproteazlar ile urokinaz ve doku-tipi plazminojen aktivatörlerinin salınımını 

da uyarır166. Bunların sonucunda bazal membran parçalanması gerçekleşerek 

endotel hücreleri kümelenir ve yeni damar gelişimi gözlenir17. 

Değişik organlardaki iskemi-reperfüzyon hasarında vasküler endotelyal 

büyüme faktörünün  etkisi gösterilmiştir167. Vasküler endotelyal büyüme faktörü 

bu etkiyi VEGFR1 ve VEGFR2 olarak adlandırılan iki reseptör üzerinden 

gerçekleştirmektedir. Yapılan çalışmalarda VEGFR2’nin testiste Sertoli 

hücrelerinde varlığı gösterilmiştir168. Tunçkıran ve arkadaşlarının deneysel 

çalışmalarında testiküler torsiyon sonrası gelişen iskemi reperfüzyon hasarının 

önlenmesinde VEGF’ in yararlı olabileceği gösterilmiştir169. Bu çalışmada 

deneysel olarak testis torsiyonu oluşturulmuş, sonrasında rat testisine 

intratestiküler VEGF injeksiyonu yapılmış ve testiküler hasarın gerilemesinde 

VEGF’in olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir. Yin ve arkadaşları yaptıkları bir 

çalışmada, kardiyak iskemi sonrası inrakardiyak VEGF injeksiyonunun 

kardiyomyositlerde gelişan apoptoziste azalmaya yol açtığını ve kardiyak 

performansı artırdığını bildirmişlerdir177.   

Biz de çalışmamızda varikosele bağlı gelişen artmış germ hücre 

apoptozisin engellenmesinde VEGF’ in etkisini araştırmayı planladık. Bunun için  

deneysel olarak varikosel oluşturulmuş ratlara intratestiküler VEGF injeksiyonu 

uygulayarak testiküler histolojiyi ve germ hücre apoptozisini değerlendirdik. 

Çalşmamızda varikosel oluşturulduktan sonra intratestiküler VEGF165 verilen 
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grupta ortalama apoptotik indeks 0,256±0,051 olarak bulundu. Bu değer 

varikosel grubunda saptanan 0,693±0,148 değeri ile karşılaştırıldığında VEGF 

injeksiyonunun apoptozisi anlamlı olarak azalttığı saptandı (p=0,018). Yine 

varikoselektomi + VEGF165 injeksiyonu yapılan grupta, varikosel grubu ile 

karşılaştırıldığında ortalama apoptotik indekste anlamlı azalma gözlendi 

(p=0,001). Johnsen skorları değerlendirildiğinde ise VEGF grubunda varikosel 

grubuna oranla Johnsen skorlarının yüksek olduğu ancak gruplar arasındaki 

farkın istatistiksel olark anlamlı olmadığı saptandı (p=0,937). Yine 

varikoselektomi + VEGF injeksiyonu yapılan grup varikosel grubu ile 

karşılaştırıldığında Johnsen skoru daha yüksek bulundu ancak aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,918). Çalışmada varikosel grubunda 

yer alan ratların testislerinde germ hücre apoptozisinin arttığı ve varikoselektomi 

sonrası ise ortalama apoptotik indeksin kontrol seviyelerine gerilediği gösterildi. 

Benzer sonuçlar elde edilen pek çok çalışmaya ek olarak bizim çalışmamızda 

inratestiküler VEGF injeksiyonunun varikosele bağlı gelişen germ hücre 

apoptozisinde gerilemeye yol açtığını ve kontrol seviyelerine yakın değerler elde 

edildiğini gösterdik. Johnsen skorundaki değişiklik ise istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı. Yapılan deneysel çalışmalarda varikosele bağlı germ hücre 

apoptozisin 28. günde maksimum seviyeye ulaştığı bildirilmektedir174.  

Çalışmamızda da varikosel oluşumu için 4 hafta beklenildikten sonra 

varikoselektomi işlemi uygulandı. Ancak literatürde varikosele bağlı Johnsen 

skorunda azalma görülmesi için ne kadar sürenin gerektiğine dair veri 

bulunmamaktadır. Bu nedenle Johnsen skorundaki değişikliklerin istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmaması varikosel oluşturulduktan sonra geçen sürenin 

yetersiz olmasından kaynaklanabilir.  

Literatürde varikosele bağlı olarak germ hücre apoptozisinin artmadığı, 

aksine azaldığını gösteren tek çalışma Fujisawa ve arkadaşları tarafından 

bildirilmiştir. Bu çalışmada, varikoseli bulunan subfertil erkeklerden alınan testis 

biyopsi sonuçlarını varikoseli olmayan kontrol grubu ile karşılaştırdıklarında 

varikoseli bulunan grupta germ hücre apoptozisinin daha düşük bulunduğunu 

ortaya koymuşlardır11. Yapılan değerlendirmelerde bu farklı bulguların, testis 

dokusunun fiksayonu için Bouin solüsyonu yerine formaldehit kullnımından 

kaynaklandığı düşünülmüştür.  
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  Günümüzde varikosel fizyopatolojisinde pek çok olay sorumlu 

tutulmaktadır. Bunlar arasında apoptozis son yıllarda daha çok üzerinde durulan 

bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Varikoselin hangi mekanizmalar ile 

infertiliteye yol açtığı tam olarak aydınlatılamamakla birlikte VEGF’in germ hücre 

apoptozisini azaltabileceği yönündeki bu veriler varikosele bağlı infertiletinin 

tedavi yaklaşımında umut verici olabilir.   
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada deneysel olarak varikosel oluşturulmuş ratlarda 

intratestiküler VEGF injeksiyonu uygulanarak germ hücre apoptozisinde anlamlı 

gerileme saptanmıştır. Johnsen skorlarında sağlanan iyileşme ise istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Varikoselektomi yapılan gruplarda da apoptotik indekste azalma ve 

Johnsen skorlarında iyileşme saptanmıştır. Bu veriler ışığında varikosel 

tedavisinde varikoselektominin etkinliği bir kez daha ortaya konulurken, 

intratestiküler VEGF injeksiyonunun da varikosele bağlı gelişen testiküler 

hasarın önlenmesinde varikoselektomi ile birlikte tedavi seçeneği olabileceği 

yönünde olumlu izlenimler elde edilmiştir.  Bununla birlikte bu konuda yapılacak 

daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamız bulguları 

doğrultusunda, varikoselde apoptozisi gerçekleştiren mediatörlerin ve 

düzenleyici genlerin daha iyi aydınlatılması ile infertilite tedavisinde daha 

başarılı uygulamalar gerçekleşebilecektir.  
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SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 

 

A.D. : Anabilim Dalı 

ASA : Anti-Sperm Antikor 

BSA : Sığır Serum Albümini 
oC   : Santigrad Derece 

DAB : Diaminobenzidin 

DHEA  : Dihidroepiandresteneidon 

DNA : Deoxiribonükleik Asit 

EGF : Epidermal Büyüme Faktörü 

ELISA : Enzim Bağlı İmmün Assay      

eNOS : Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz 

FGF  : Fibroblast Büyüme Faktörü 

FSH  : Folikül Uyarıcı (stimüle edici) Hormon 

GnRH : Gonadotropin Releasing (salıcı)Hormon 

gr   : Gram 

GSCF  : Granülosit Koloni Uyaran Faktör 

hCG  : İnsan (human) Koryonik Gonadotropin 

H&E  : Hematoksilen Eozin  

HGF  : Hepatosit Büyüme Faktörü 

HIF : Hipoxi Inducible Factor 

HSP  : Isı Şok Proteini (Heat Shock Protein) 

IL- 8  : İnterlökin-8 

LH   : Luteinizan Hormon 

ME.Ü.T.F : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 

µl  : Mikrolitre 

µm   : Mikrometre 

ml  : Mililitre 

mm  : Milimetre 

mmHg : Milimetre-Civa   

MR  : Manyetik Rezonans 

NAD : Nikotinamid Adenin Dinükleotid 

ng  : Nanogram 
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NO : Nitrik Oksit 

PBS : Phosphate Buffered Saline (fosfat emdirilmiş tuz) 

PDGF : Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü 

PIGF : Plasental Büyüme Faktörü 

rFSH : Rekombinant Folikül Uyarıcı Hormon 

rLH : Rekombinant Luteinizan Hormon 

RNA : Ribonükleik Asit 

ROS : Reaktif Oksijen Radikalleri 

SCO : Sertoli Cell Only  

SD : Standart Sapma 

TGF-α : Transforme Edici Büyüme Faktörü-α  

TGF-β : Transforme Edici Büyüme Faktörü-β 

TNF-α : Tümör Nekrotizan Faktör-α 

TUNNEL        : Terminal deoxynucleotidyl transferase mediated dUTP Nick End 

       Labeling               

VEGF : Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü  

Vx : Varikoselektomi 

WHO : Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation)   
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