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ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 1. Orşiektomi olguları ( Grup I).
A. Bazal membran ve lamina propriada (→) hafif kalınlaşma ve düzensizleşme. HE.x100.
B. Spermiyogenezisde azalma, bazal membran (BM), spermatogonium (S), primer spermatosit
(S1), spermatid (S3) ve spermatozoa (S4). HE x400.
Şekil 2. Orşiektomi olguları (Grup I).
A. eNOS (+++) Leydig hücrelerinde granüler görünüm (→), eNOS (-) Sertoli ve spermatojenik
seri hücreleri. İHK x400.
B,C. eNOS (+++) Leydig hücreleri (→). İHK x400.
Şekil 3. Orşiektomi olguları (Grup I).
A. İnterstisyumdaki Leydig hücreleri (LH) ve fibroblastlar (Fb). x8200.
B. Bazal membranda (BM) düğüm benzeri yapılar (→), kalınlaşma, tabaka artışı, Sertoli hücre (St)
sitoplazmasında lipit (L) damlacıkları ve peritübüler kollajen lifler (Ko). x10100.
Şekil 4. Orşiektomi olguları (Grup I).
A. Bazal membranda (BM) düğüm benzeri yapılar (→), Sertoli hücreleri (St), spermatogonium
(S), primer spermatosit (S1), kollajen lifler(Ko). x6300.
B. Sertoli hücresi (St) sitoplazmasına gömülmüş spermatozoon (S4). x12400.
Şekil 5. Obstrüktif azoospermia olguları (Grup II).
A. Seminiferöz tübüllerde (ST) Sertoli ve germ hücreleri. HE x100.
B. Tübül lümenini (Lü) dolduran germ hücreleri ve mitotik figürler, spermatogonium (S), primer
spermatosit (S1), spermatid (S3), spermatozoon (S4). HE x400.
C. eNOS (+++) Leydig hücreleri (L). İHK x100.
Şekil 6. Obstrüktif azoospermia olguları (Grup II).
A. Bazal membranda (BM) tabaka artışı ve intersellüler aralıklara doğru ilerleme (→), kollajen
lifler (Ko), Sertoli hücresi (St), spermatogonium (S). x6300.
B. Sertoli hücre (St) sitoplazmalarında belirgin düz endoplazmik retikulum (SER), spermatozoon
(S4). x8400.
Şekil 7. Obstrüktif azoospermia olguları Grup (II).
A. İki çekirdekli spermatid (S3), çekirdek (Ç1, Ç2), akrozom (), golgi kompleksi (*), mitokondria
(M). x12400.
B. Spermatid (S3) ve spermatozoon (S4), gelişmekte olan bir aksonema (→), akrozom ().
x12400.
Şekil 8. Maturasyon arrest olguları (Grup III).
A. İnterstisyumda Leydig hücreleri (L), seminiferöz tübüllerde (ST) germ hücre maturasyonunda
duraksama. HE x100.
B. Seminiferöz tübüldeki germ hücrelerinde sayıca artmış apoptotik hücreler (→) HE x400.
Şekil 9. Maturasyon arrest olguları (Grup III).
A. eNOS (+++) Leydig hücreleri (→). İHK x400.
B. eNOS (+++) Leydig (→) ve eNOS (-) peritübüler hücreler. İHK x400.
C. eNOS (+++) Leydig (→) ve (++) Sertoli hücreleri. İHK x400.
D. eNOS (++) apoptotik germ hücreleri (→). İHK x400.
Şekil 10. Maturasyon arrest olguları (Grup III).
A. İnterstisyel alandaki mast hücresi (Ms), mast hücre granülleri (→), artmış kollajen lifler (Ko).
x16100.
B. Leydig hücrelerinde düz endoplazmik retikulum (SER), vakuoller (V), Reinke kristal öncüleri
(R). x16100.
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Şekil 11. Maturasyon arrest olguları (Grup III).
A. Leydig hücresinde Reinke kristal öncüleri (R), lipit vakuolleri (L), artmış kollajen lifler (Ko),
miyofibroblastlara ait sitoplazmik uzantılar (→). x16100.
B. Leydig hücresinde Reinke kristali (R), mitokondria (M), düz endoplazmik retikulum (SER).
x12400.
Şekil 12. Maturasyon arrest olguları (Grup III).
A. Kapiller damar endotelinde (E) şişkinleşme, bazal membranda (BM) kalınlaşma ve
düzensizleşme. x12400.
B. Tübül bazal membranında (→) kalınlaşma, tabaka artışı ve düğüm benzeri yapılar (), Sertoli
hücrelerinde bol lipit (L) ve granüllü endoplazmik retikulum (GER). x16400.
Şekil 13. Maturasyon arrest olguları (Grup III).
A. İki çekirdekli spermatogonium (S), çekirdek (Ç1,Ç2), Sertoli hücrelerinde (St) vakuolizasyonlar
(V), hücrelerarası organizasyonda bozulma (→), granüllü endoplazmik retikulum (GER).
x12400.
B. Sertoli hücresinde (St) Charcot-Böttcher kristali (C-B), lipit damlacıkları (L). x10100.
Şekil 14. Maturasyon arrest olguları (Grup III).
Sertoli hücresinde elektron-dens ovoid yapı (→), lipit damlacıkları (L), mitokondria (M),
granüllü endoplazmik retikulum (GER). x16100.
Şekil 15. Maturasyon arrest olguları (Grup III).
A. Apoptotik germ hücrelerinde kromatin çöküntüleri (K). x 12400
B. Apoptotik germ hücresi. x10000.
Şekil 16. Sertoli cell only olguları (Grup IV).
A. Seminiferöz tübüllerde (ST) Sertoli hücreleri (→) , lümen (Lü). HE x100.
B. Lamina propria ve bazal membran kalınlaşması (), miyofibroblastlarda çok sıralı hal (►),
Sertoli hücre sitoplazmalarında vakuoller (→). HE x400.
Şekil 17. Sertoli cell only olguları (Grup IV).
A. Bir kısmı eNOS (+++) Leydig hücreleri (→). İHK x400.
B. eNOS (++) peritübüler miyofibroblastlar (→). İHK x400.
Şekil 18. Sertoli cell only olguları (Grup IV).
İnterstisyel alanda kollajen lif (Ko) artışı , Leydig hücresi (L). x6300.
Şekil 19. Sertoli cell only olguları (Grup IV).
A. Leydig hücrelerinde belirgin düz endoplazmik retikulum (→), sekonder lizozomlar (Li),
mitokondria (M). x20000.
B. Peritübüler fibrozis, miyofibroblastlarda (My) tabaka artışı, bazal membranda (→) kıvrılma,
invajinasyon alanlarında () kollajen lifler (Ko), Sertoli hücreleri (St). x6300.
Şekil 20. Sertoli cell only olguları (Grup (IV).
A. Peritübüler kollajen lifler (Ko), bazal membranda (→) kıvrılma, düğüm benzeri yapılar (),
miyofibroblast (My). x6300.
B. Miyofibroblastlarda (My) genişleme, düzensizleşme, tabaka sayısında artma, sitoplazmik
lipit damlacıkları (), bazal membranda (→) kalınlaşma, tabaka artışı ve kıvrılma, kollajen
(Ko) lifler. x10100.
Şekil 21. Sertoli cell only olguları (Grup IV).
Bazal membranda (→) kalınlaşma, tabaka artışı, kıvrılma ve düğüm benzeri yapılar (). x10100.
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Şekil 22. Sertoli cell only olguları (Grup IV).
Sertoli hücrelerinde (St) büyük vakuoller (V) , Charcot-Böttcher kristali (), bazal membranda
tabaka artışı, düğüm benzeri yapılar (→) ve peritübüler fibrozis, kollajen lifler (Ko). x6300.
Şekil 23. Sertoli cell only olguları (Grup IV).
A. Sertoli hücrelerinde vakuoller (V), çekirdekçik (Çk). x6300.
B. Sertoli hücrelerinde iri vakuoller (V), Charcot-Böttcher kristali (→). x6300.
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ÖZET

Azoospermik İnsan Testis Biyopsi Örneklerinde Endotelyal Nitrik oksit Sentazın
İmmünohistokimyasal Olarak Gösterilmesi
Nitrik oksidin (NO), erkek infertilitesindeki olası rolünün, immünohistokimyasal
yöntemle araştırılması için yapılan bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilimdalı polikliniğine, infertilite yakınması ile başvuran ve azoospermik
olduğu belirlenen 12 hastanın testis biyopsi örnekleri kullanılmıştır. Kontrol grubu
olarak ise, yine aynı poliklinikte primer prostat kanseri nedeniyle orşektomi yapılan 6
hastanın testis dokuları çalışmaya dahil edilmiştir.
Dokularda, nitrik oksidin lokalizasyonunu gösterebilmek amacıyla, endotelyal
nitrik oksit sentaz (eNOS) enzimine karşı üretilmiş antikorlar kullanılarak
immünohistokimyasal işaretleme yapılmıştır. Ayrıca, azoospermik testislerdeki eNOS
lokalizasyonunun, ince yapı düzeyindeki değişikliklerle korelasyonunu araştırmak
amacıyla da, testis dokuları, transmisyon elektron mikroskobu ile incelenmiştir.
İmmünohistokimyasal inceleme sonucunda, tüm olgularda en yoğun
işaretlenmenin Leydig hücrelerinde görülmesi, bu hücrelerdeki testosteron sentezinde
nitrik oksidin önemli etkileri olabileceğini düşündürmüştür. Leydig hücrelerinde
gözlenen işaretlenmenin üniform olmayıp, bazı hücrelerde az, bazılarında çok yoğun
olduğu, bazı hücrelerin ise hiç işaretlenmediği gözlenmiştir. Bu durumun, Leydig
hücrelerinin içinde bulunduğu farklı aktivasyon fazlarından kaynaklanıyor olabileceği
sonucuna ulaşılmıştır.
Peritübüler miyofibroblastlarda, eNOS için işaretlenme yalnızca Sertoli cell only
olgularında bulunmuştur. Diğer olgularda ise, bu hücrelerin eNOS (-) olduğu
saptanmıştır. Nitrik oksidin miyofibroblastlarda gevşemeye yol açarak, azalmış olan
tübül çapını artırmaya çalışıyor olabileceği ve/veya antihiperplazik etkisinden dolayı,
miyofibroblast hiperplazisine karşı sentez ediliyor olabileceği de düşünülmüştür.
Normal histolojiye sahip olgularda Sertoli hücrelerinde eNOS için işaretlenme,
gözlenmezken, spermatogenezisin bozulmuş olduğu olgularda işaretlenmeye
rastlanılmıştır. Nitrik oksidin spermatogenezisdeki olası işlevi göz önüne alındığında,
başlangıçta bozulmuş spermatogenezisi iyileştirmek için artan nitrik oksidin, sonuçta
spermatogenezisin büsbütün bozulmasına neden olabileceği mümkün olarak
değerlendirilmiştir.
Normal germ hücrelerinde eNOS için işaretlenme saptanamazken, apoptotik germ
hücrelerinde işaretlenmenin varlığı belirlenmiştir. Bu durum da, nitrik oksidin
apoptoziste önemli işlevi olduğu şeklinde yorumlanmıştır.
Elektron mikroskobik incelemede, spermatogenezisin bozulmuş olduğu olgularda,
intersitisyel bölgede mast hücre sayısında belirgin bir artış olduğu görülmüştür. Bu
hücrelerin fibroblast uyarıcı bazı faktörleri salgılayarak, fibroblastlardan kollajen lif ve
bazal membran üretimini artırdığı sonucuna varılmıştır.
Leydig hücrelerinin ince yapı düzeyindeki incelenmelerinde, Reinke kristallerinin,
spermatogenezisin bozulduğu olgularda artmış olduğu, yine bu olgularda Leydig
hücrelerinde NO üretiminde hafif bir azalmanın bulunduğu anlaşılmıştır. NO
üretimindeki bu azalmanın bilinmeyen bir mekanizma ile Reinke kristallerinin
oluşumunu artırabileceği de düşünülmüştür.

Tüm bu bulgular, kaynak bilgilerinin ışığında değerlendirildiğinde; nitrik oksidin
erkek infertilitesinde oldukça önemli görevleri olabileceği ve bu maddenin sentezini
uyaran veya engelleyen ilaçların infertilite tedavisinde, farklı olgularda kullanılabileceği
sonucuna ulaşıldı.
Anahtar Sözcükler: Erkek
İmmünohistokimya, Ultrastrüktür.
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ABSTRACT
In this study, researching the possible role of nitric oxide synthase (NO) in male
infertility by immunohistochemical methods, testis biopsy samples of 12 patients
applying Cukurova University Medical Faculty Urology Department with infertility
compliance which are described azoospermic, are used.
Testis tissues of patients orchiectomised in the same department due to primary
prostate cancer are included in this study as control group.
Showing the localisation of nitric oxide synthase, immunohistochemical labelings
are made by using antibodies produced against endothelial nitric oxide synthase (eNOS)
enzyme. Furthermore testis tissues are invested by transmission electron microscope
(TEM) to research correlation with changes in fine structure level of eNOS localisation
of azoospermic tissue.
Immunohistochemical research showed that, most intensive labeling is in Leydig
cells in all cases and effects of nitric oxide in testosterone synthesis in these cells are
possible. Some of Leydig cells have intensive labeling and some have none. Attained
result is; possibility of resulting from different activation phases where the Leydig cells
are included.

1. GİRİŞ
İnfertilite, çok eski çağlardan beri tıbbın çözüm aradığı önemli sorunlardan biri
olmuştur. Modern tıbbın ilerlemesine paralel olarak gelişen tanı ve tedavi yöntemleri,
infertilite tedavisinin önündeki engelleri birer birer kaldırmış ve eskiden tedavisi
olanaksız sayılan bir çok durumda çiftlerin çocuk sahibi olmalarını sağlamıştır.
Bu teknik ilerlemelere rağmen, halen nedeni bilinmeyen veya bilinmesine rağmen
tedavi edilemeyen bir çok infertilite olgusu tespit edilmektedir. Yapılan çalışmalar
göstermiştir ki; tüm infertilite olgularının yaklaşık 1/3’ü erkekteki, 1/3’ü kadındaki
saptanabilir hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Geriye kalan 1/3’lük kısımda ise
herhangi bir patoloji saptanmadığı için bu gruptaki olgulara nedeni bilinmeyen
infertilite tanısı konulmaktadır.
İnfertilite olgularının 1/3’lük kısmında birincil etken olarak saptanan erkek
faktörü, bir çok araştırmanın konusu olmuştur. Özellikle de spermatozoanın üretiminden
sorumlu olan testisler ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır.
Yirmi yıl kadar önce keşfedilen nitrik oksit (NO) molekülü, o zamandan bu yana
çok fazla araştırmacının ilgisini çekmiş ve bu araştırmaların sonucunda da insan
organizmasında oldukça çarpıcı etkilerinin olduğu bulunmuştur.
Nitrik oksidin, erkek infertilitesinde de önemli rolü olabileceğine işaret eden
çalışmalar yapılmıştır. Özellikle varikoselli hastaların spermatik venlerindeki anormal
genişlemeden nitrik oksidin sorumlu olabileceğini1 ve seminal plazmadaki artmış NO
düzeylerinin

spermatozoa

hareketlerini

engellediğini

gösteren

sonuçlar

yayınlanmıştır2,3,4,5. Ayrıca testislerde, Leydig hücreleri ve apoptozise giden
spermatojenik hücrelerde nitrik oksidin sentezinden sorumlu olan nitrik oksit sentaz
(NOS) enziminin varlığını gösteren çalışmalar da vardır6,7,8,9.
Kaynaklarda, testis biyopsi dokularında, nitrik oksit sentazın lokalizasyonunu
gösteren çalışmaların varlığına karşın, bu enzimin, erkek infertilitesinde bir rolü olup
olmadığı konusunda kesin olarak görüş birliğine varılamamaktadır. Bu nedenle, sunulan
çalışmada,

azoospermik

testis

biyopsi

örneklerinde,

nitrik

oksit

sentazın

immünohistokimyasal lokalizasyonu ile, testis ince yapısı birlikte değerlendirilmiş ve
saptanan değişikliklerin korelasyonu esas alınarak, erkek infertilitesinde nitrik oksidin
olası rolünün aydınlatılmaya çalışılması amaçlanmıştır.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. TESTİS HİSTOLOJİSİ:
Yetişkin insanda testisler skrotum içerisinde , spermatik kordon aracılığı ile asılı
halde bulunan bir çift organdır. Her birinin ağırlığı 15-19 g olup sağdaki genellikle sol
taraftakine göre %10 daha ağırdır. Skrotal örtücü tabakalar deri, dartos adalesi ve Colles
fasiya, bir dış spermatik fasiya ve tunika vajinalisin paryetal tabakasıdır. Dartos adalesi,
düz adale tipinde olup, üzerindeki deriye sıkıca yapışık bulunmasına karşın alttaki
gevşek fasiya tabakası üzerinde serbestçe kayar.
2.1.1. Testiküler Kapsül:
Testis, testiküler kapsül ile tamamen çevrili olup; kapsülün, mediastinum olarak
bilinen kan damarları, sinirler, lenfatikler ve rete testisin mediastinal bölgesini içeren
posterior kısmı ve testisi kabaca 250 kompartımana bölen fibröz bölmeleri bulunur.
Testiküler kapsül üç tabakadan meydana gelmiştir: dış seroza veya tunika vajinalis,
kalın, kollajenöz tunika albuginea, ve iç tabaka, tunika vasküloza.
Tunika vajinalis, iyi gelişmiş bir bazal membranın üzerindeki

tek katlı,

yassılaşmış mezotelyal hücrelerden oluşan bir tabakadır ve çoğunlukla histolojik
preparat hazırlanırken kaybolur. Bu yüzden mikroskobik olarak görülmesi zordur. Bu
tabaka, peritonun aşağı doğru kese şeklinde bir uzantı göndermesi sonucu oluşur. İçteki
yaprak viseral tabakadır ve testisin ön ile yan yüzünü örter. Testisin arka yüzünde ise
viseral yaprak kendi üzerinden geriye doğru dönüş yapar ve tunika vajinalisin paryetal
yaprağını yapar. Viseral ve paryetal yapraklar arasındaki seröz boşluk testisin serbestçe
hareketine izin verir.
Tunika vajinalisin viseral yaprağı bir bazal laminaya yaslanmıştır. Bu bazal
lamina, tunika vajinalisi testisin orta ve en belirgin tabakası olan tunika albugineadan
ayırır. Tunika albuginea, fibroblastlar ve miyofibroblastlar içeren, dens, fibroelastik bağ
dokusundan yapılmış kalın bir tabakadır. Buradaki miyofibroblastlar, özellikle testisin
arka yüzünde epididimise komşu bölgede yoğunlaşır ve seminiferöz dokuda ritmik
kasılmaları sağlar. Testiküler kapsülün en içteki tabakası olan tunika vasküloza ise ince,
gevşek bir bağ dokusuna gömülü olan kan damarları ve lenfatik ağından oluşmuştur.
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Testiküler kapsül önceleri testis için yalnızca örtü görevi gören bir yapı olarak
kabul edilirken, günümüzde bunun doğru olmadığı, kapsülün periyodik kasılmalar
yapabilen dinamik bir membran işlevi gördüğü bilinmektedir. Bu kasılmalar büyük
olasılıkla testis içinde yeterli bir basınç değişikliği sağlamakta ve böylece;
kapillerlerden dışarıya ve tekrar kapillerlerin içine sıvı hareketlerinin gerçekleşmesini
ve aynı zamanda duktus sistemine masaj yaparak spermatozoanın duktuslar içinde
dışarıya doğru hareket etmesini sağlamaktadır. Ayrıca kapsül yarı geçirgen bir membran
karakteristiği göstermekte ve bu özelliği ile de testis fizyolojisinde önemli rol
almaktadır.
Mediastinumdan uzanan fibröz kapsül, testisi, lobuli testis adı verilen
kompartımanlara böler. Lobüllerin tepeleri mediastinuma doğru uzanır. Fibröz bölmeler
kesintisiz yapıda değillerdir, birçok aralık içerirler böylece lobüller bu aralıklar
vasıtasıyla birbirleriyle ilişkidedirler. Her lobülde 1-4 arası oldukça kıvrıntılı
seminiferöz tübüller bulunur. Bu tübüller, içerisinde damarlar, sinirler ve çoğunluğu
Leydig’in interstisyel hücreleri olmak üzere çeşitli hücrelerin bulunduğu gevşek bir bağ
doku stroması içine gömülü haldedirler. Leydig hücreleri çoğunlukla gruplar halinde
bulunan geniş ve endokrin işlevleri bulunan hücrelerdir.
2.1.2. Seminiferöz Tübüller:
Her bir seminiferöz tübül oldukça kıvrıntılı, yaklaşık 0,2 mm çapında ve 30-70 cm
uzunluktadır. Tübüllerin kör uçlar şeklinde ya da başka bir tübülle anostomoz yapan
kangallar şeklinde başladığı düşünülmektedir. Anostomozlar çoğunlukla aynı lobül
içindeki tübüller arasında gerçekleşir. Komşu lobüldeki tübüllerle anostomoza daha
seyrek rastlanır. Her lobülün tepesinde tübüller kıvrıntılı yapılarını yitirerek düz tübüller
haline geçerler. Açık olarak alınan testiküler biyopsiler genelde lobüle ait tübülleri ve
aralarında bulunan bölmeleri kapsar.
Seminiferöz tübüller, germinal ya da seminiferöz epitel adı verilen, karışık,
oldukça farklılaşmış çok katlı kübik hücrelerden meydana gelmiş bir epitel ile döşelidir.
Epitel ince bir bazal membrana oturur. Bazal membran dışarıdan özelleşmiş bir doku
hattı ile sarılıdır ve bu kısım sınırlayıcı veya peritübüler doku adını alır. Peritübüler
doku içerisinde çok sayıda bağ dokusu lifleri, yassılaşmış fibroblastlar ve düz kas
hücresi özellikleri gösteren miyofibroblastlar bulunur. Miyofibroblastlar arasında
bağlantı kompleksleri yaparlar. Bu bağlantı kompleksleri, interstisyel aralıktan
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seminiferöz tübülün içine makromoleküllerin geçişini engeller ancak tam olarak
durduramaz.
Peritübüler dokunun kalınlığı, yaşlılıkta ve özellikle Klinefelter’s sendromu gibi
kromozom anomalilerinde artmaktadır. Oldukça geniş bir ağ oluşturan lenfatik kapiller
sistem peritübüler dokuyu hemen dış tarafından çevreler10.
Myofibroblastların organizasyonu türlere göre değişiklik gösterir. Kemirgenlerde
tek tabakalı düzenlenme gösterirken, insanlarda ve bazı alçak tür memelilerde 3-5
tabakalı yapıdadırlar ve ritmik kasılmalarla tübül çapını değiştirebildiği ve spermlerin
tübül boyunca hareket etmelerine yardım ettiği düşünülmekte ayrıca, kollajen lifleri ve
diğer hücre dışı fibrilleri üretebildikleri bilinmektedir11.
Seminiferöz epitelin içerdiği iki farklı tip hücre tipinden Sertoli hücreleri germ
hücrelerini besleyici ve destekleyici işlev görürken, diğer hücre tipi olan germ hücresi
ise seminiferöz epitelin büyük bir çoğunluğunu oluşturur.
Sertoli Hücreleri.
Destek ya da sustentaküler hücreler olarak da adlandırılan Sertoli hücreleri,
normal yetişkin testiste bölünme yeteneğinden yoksun, seminiferöz epitelde germ
hücreleri arasında düzenli aralıklarla dizilen, tabanları tübül bazal membranına oturan
prizmatik şekilli hücrelerdir. Tübüler hücresel elemanların %10-15’ini oluştururlar.
Gelişmekte olan spermlerin baş kısımları derin sitoplazma çöküntüleri içinde yerleştiği
için hücre sınırları düzensizdir ve belirgin değildir. Çekirdek hücre tabanının biraz
yukarısında yer alır. Soluk boyanan ovoid çekirdeğin uzun ekseni hücrenin uzun
eksenine paralel yerleşimlidir. Bu hücrelerin sahip olduğu belirgin çekirdekçikleri
onların tübüldeki spermatojenik hücrelerden kolayca ayırt edilebilmelerini sağlar.
Çekirdeğin merkezi asidofil kısmının çevresinde bazofil materyal kümeleri görülür.
Tespit edilmiş preparatlarda sitoplazma retiküler görünümdedir, içerisinde küçük
fibriller, lipit damlacıkları ve küçük uzamış mitokondriyonlar bulunur. İçerdiği fagositik
materyalin çoğunluğunu spermatide ait rezidüel cisimler veya dejenere genç germ
hücre formları oluşturur. Olgun Sertoli hücreleri intermediat filaman olarak vimentin
içerirken embriyonik ve prepubertal Sertoli hücreleri düşük molekül ağırlıklı 8,18 ve 19
sitokeratinlerini içerirler12.
Elektron mikroskopide sitoplazmada düz endoplazmik retikulum (SER), dağınık
vaziyette serbest ribozomlar, primer ve sekonder lizozomlar görülür. Ayrıca çok
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olmayan miktarlarda mitokondriyon, lipit damlacığı ve az miktarlarda da kaba
endoplazmik retikulum bulunur. Seyrek olarak da, Charcot-Böttcher kristalloidleri
görülebilir. Bu filamentöz yapıdaki demetler esas olarak olgun Sertoli hücrelerinin
bazalinde yerleşirler ve vimentin olarak bilinen intermediat filamanlarla kaynaşmış gibi
görünürler ki her ikisi de kriptorşid testis ve Sertoli cell-only sendromunda artmış halde
bulunurlar12.
Sertoli hücrelerinin membran boyutları ve şekilleri ışık mikroskopi ile yeterince
tarif edilemez. Membranın kompleks yapısı ancak elektron mikroskop ile ortaya
konabilmiştir. İki Sertoli hücresinin komşu olduğu yerlerde oldukça dar aralığa sahip
bağlantı kompleksleri görülür. Sertoli hücreleri

arası bağlantı kompleksleri olarak

bilinen bu özel bağlantı tipi, peritübüler doku ile birlikte kan-testis bariyerinin
morfolojik temelini oluşturur. Sertoli hücreleri arasındaki bağlantılar, elektron işaretli
lantanum nitrata geçirgen olmayan, devamlılık gösteren bir bariyer oluştururlar ve
aslında seminiferöz tübül içerisinde iki ayrı kompartımanın varlığını belirlerler. Bazal
kompartıman, bağlantılar ve bazal membran arasında uzanır. Besin maddeleri ile diğer
maddeler interstisyel damarlardan bu kompartımandaki spermatojenik hücrelere
nispeten kolay geçer. Adluminal kompartıman bağlantılar ile tübül lümeni arasında
uzanır. Bu kompartıman ve bu kompartımandaki spermatojenik seri hücreleri dışarıdan
direkt madde geçişine karşı izole edilmişlerdir. Bu kompartımandaki germ hücreleri
bazal kompartımandakilere nazaran daha iyi farklılaşmıştır ve beslenmelerinden Sertoli
hücreleri sorumludur. Ayrıca kan-testis bariyerini oluşturan yapılardan Sertoli hücreleri
arası bağlantı kompleksleri, spermatojenik hücrelerden proteinlerin dolaşıma geçmesine
engel olarak spermlere karşı antikor üretilmesini de engeller. Farklılaşma evresinde
olgunlaşmamış germ hücrelerinden olan spermatidler, Sertoli hücrelerine yapışır ve
onlar tarafından beslenir. Sertoli hücreleri spermatojenik hücreleri tahrip edebilen
birçok zararlı etkene karşı dirençlidir10,12.
Sertoli hücreleri fagositik kapasite ve spermatogenezisle ilgili rollerine ek olarak
pek çok çeşitli protein yanısıra, transferrin, büyüme faktörü, seruloplazm, testibumin,
aktivin ve inhibin gibi diğer maddelerin sentezinde aktif rol oynarlar. Embriyonik
yaşamda Sertoli hücrelerinin müllerian duktus sistemini inhibe eden nonsteroid bir
madde olan müllerian inhibitör maddeyi ürettiklerine inanılır. Prepubertal evrede gamet
mayotik bölünmesini

suprese eden bir madde de üretirler. Sertoli hücresi, aynı
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zamanda, testosteronu, rete testis ve diğer boşaltıcı duktuslara ait epitelyal hücrelerin
kullanabilmesi için tübül lümenine iletilmesini sağlayan bol miktarda steroid bağlayan
protein de içerir12.
Hem Sertoli hem de Leydig hücreleri, inhibin ve aktivin hormonlarını içerirler. Bu
hormonlar da, FSH’ın ve testiste otokrin ve parakrin işlevleri sağlayan diğer
hormonların salınımını düzenlerler13.
Spermatojenik Hücreler:
Germ ya da spermatojenik hücreler, derinliği 4-8 hücre arasında değişen ve
seminiferöz tübülü döşeyen çok katlı epiteli oluştururlar. Hücreler prolifere olarak
tübülün bazalinden lümenine doğru ilerlerler. Proliferasyon, hücreleri lümene doğru
iter, lümene en yakın olanlar spermatozoonlara dönüşerek epitelden ayrılır ve lümen
içerisinde serbest hale geçer. Bu olaylar dizisine spermatogenezis adı verilir.
Spermatogenezisde, artarda gerçekleşen iki mayoz bölünme sonucunda, kromozomlar
diploid sayıdan haploid sayıya indirgenir ve hücre morfolojisinde farklılaşma
(spermiogenezis) ortaya çıkar.
Spermatogenezis, spermatogonia ile başlar ve yaklaşık 64 gün sürer.
Spermatogoniumlar da Sertoli hücreleri gibi bazal membran üzerine otururlar ve
puberteye kadar görülebilen yegane germ hücreleridir. Her bir spermatogonium
çekirdeğinde diploid sayıda kromozom bulunur (44 otozom + XY).
İnsanda 3 tip spermatogonium tarif edilmiştir:
1-Tip A koyu spermatogoniumlar: Koyu boyanan ovoid bir çekirdeğe sahiptir.
Rezerv (stem) hücreler olarak görev yaparlar ve bölünerek spermatogoniumların
sayısını korurlar aynı zamanda tip A açık spermatogoniumları oluştururlar.
2-Tip A açık spermatogoniumlar: Açık boyanan ovoid çekirdekleri vardır. Mitotik
bölünmelerle tip B spermatogoniumları ve diğer tip A açık spermatogoniumları
oluştururlar.
3-Tip B spermatogoniumlar: Nükleer membrana yakın bulunan, koyu boyanmış
kromatin yığınları içeren sferikal çekirdekleri olan hücrelerdir.
Her 3 tip spermatogonium da küresel şekilli, çapları yaklaşık 12 m olan soluk
sitoplazmalı

hücrelerdir.

Birbirlerinden

şekilleri

karakteristikleri ile ayrılırlar.
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ve

çekirdeklerinin

boyanma

Tip B spermatogoniumlar mitoz ile bölündüklerinde oluşan yavru hücrelerin hepsi
primer spermatosittir. Primer spermatositler, başlangıçta tip B spermatogoniumları
andırırlar ve bazal kompartımanda dizilirler. Bölünmelerinin erken evresinde
boyutlarında

artma ve

çekirdeklerinin karakterinde değişmeler

gözlenir. Bu

değişiklikleri izleyerek iki komşu Sertoli hücresi arasındaki sıkı bağlantılar gözden
kaybolur. Böylece primer spermatosit bazal kompartımandan adluminal kompartımana
geçiş yapabilir. Bu geçişi izleyerek Sertoli hücreleri arasındaki sıkı bağlantılar yeniden
belirir ve yukarı hareket eden spermatosit ile aşağıda kalan spermatogoniumları
birbirinden ayırır. Artık primer spermatositler seminiferöz epitelin orta seviyelerinde
görülmeye başlamıştır ve epitelde seçilebilen en büyük hücreler olmuşlardır. Çapları
yaklaşık 16 m veya daha fazla bir boyuta ulaşmıştır. Hücre genellikle küresel veya
ovoid şekillidir ve çekirdek çoğunlukla karyokinezisin herhangi bir aşamasında tespit
edilir. Primer spermatositlerde görülen hücre bölünmesi tipi mayoz olarak adlandırılan
redüksiyon

bölünmesidir.

Oluşan

primer

spermatositler

mayoz

bölünmeye

hazırlanırken, bölünme öncesi DNA duplikasyonu yaparlar ve böylece henüz ilk
mayotik bölünmesini gerçekleştirmemiş bir primer spermatositte 4n DNA (92
kromozom) vardır. İlk mayoz bölünme sonucu oluşan sekonder spermatositler, 2n DNA
(46 kromozom) içerirler. Sekonder spermatositler, primer spermatositlerin yarısı
büyüklüğünde olup lümene daha yakın bulunurlar. Sekonder spermatositler,
spermatidleri oluşturmak üzere çok kısa zamanda bölündüklerinden seminiferöz tübül
kesitlerinde oldukça güç görülebilirler. İkinci mayoz bölünme öncesi, DNA
duplikasyonu görülmez ve dolayısıyla sekonder spermatositin bölünmesi ile oluşan her
bir spermatidde n DNA yani 23 kromozom vardır. Mayotik bölünmede sitokinezis tam
değildir ve primer spermatositlerin bölünmesi sonucu oluşan sekonder spermatositler ve
onların da bölünmesi sonucu oluşan spermatidler hala bir sitoplazmik köprü aracılığıyla
birbirlerine bağlıdır. Bölünme ile sekonder spermatositler daha da küçülür ve artık
lümene çok yakındırlar. Spermatidler, oluştuktan hemen sonra Sertoli hücrelerinin
yüzeyindeki çöküntüler içine girerek bu hücrenin yüzeyine sıkıca yapışırlar. Daha fazla
bölünme olmaz ve her bir spermatid aşağıda tarif edilen yaygın bir farklılaşma
(spermiogenezis) ile spermatozoonlara dönüşür.
Yeni meydana gelmiş spermatid, merkezi yerleşimli bir çekirdek, bunun
yakınında gelişmiş bir Golgi apparatus, çok sayıda mitokondriyonlar ve bir çift sentriole
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sahiptir. Spermiogenezisde tüm bu hücresel oluşumlarda belirgin değişiklikler görülür.
Farklılaşmanın ilk evresi olan Golgi fazında, Golgi bölgesinde birçok vezikül içinde çok
sayıda küçük granüller belirir. Daha sonra bu veziküller, tek bir büyük granül olan ve
akrozomal vezikül içerisinde bulunan akrozomu meydana getirmek üzere birleşirler. Bu
yapı Golgi bölgesiyle çekirdek arasında yerleşir. Akrozomal vezikülü çevreleyen
membran Golgi bölgesinden köken alır. Akrozomal vezikül membranı çekirdek
membranına yapışır. Akrozomal vezikül, çekirdek membran yüzeyi üzerinde büyümeye
başlar ve sonuçta çekirdek yüzeyinin yaklaşık yarısını örter hale gelir. Golgi apparatus
bundan sonra yerini terk ederek çekirdeğin diğer kutbuna doğru uzaklaşır. Golgi
apparatusun göçü ile birlikte, akrozomal vezikülün sıvı içeriğinin rezorpsiyonu görülür.
Bunun sonucunda vezikül akrozom üzerine kollabe olur ve bu yapı çekirdeğin üst
kutbuna bitişik olarak baş şapkası yapacak şekilde oturur. Akrozom hyaluronidaz,
akrozin, asit fosfataz ve nöraminidaz gibi hidrolitik enzimleri içerir.
Çekirdeğin bir kutbunda akrozom oluşurken, diğer kutupta çekirdek membranı ve
sentrioller birleşir ve bu sentriollerin birinden ince uzun bir aksonem yani flagellum
gelişir. Flagellum büyüdükçe, aksiyal filamanların etrafında manşet adı verilen ince bir
filamentöz kılıf (kaudal tüp) gelişir ve diğer sentriyol de hücre yüzeyine göç ederek
longitudinal düzenlenmiş aksiyal filamanları bir halka ya da annulus şeklinde sarar.
Çekirdek yoğunlaşır, hafifçe düzleşir ve incelip uzar, hücre membranının üzerine doğru
ilerler ve burada tam bir sperm başını oluşturur. Aynı zamanda kuyruğun bulunduğu uç
kısımda geriye kalan sitoplazma bir kabartı yapar. Bu ana kadar sitoplazma içerisinde
değişikliklere uğramış olan mitokondriyonlar bazal sentriyol ve annulus arasındaki
bölgeye geçer; burada flagellumun etrafında spiral ya da heliks şeklinde düzenlenerek
mitokondriyal kılıfı oluşturur. Böylece sitoplazmanın büyük bir kısmı kalıntı haline
gelir ve rezidüel (kalıntı) cisimcik olarak atılır. Spermatozoonun çekirdek, orta parça ve
kuyruğu etrafında yalnızca çok ince bir sitoplazma kalır. Rezidüel cisimciklerin Sertoli
hücreleri tarafından fagosite edildikleri düşünülmektedir. Fagositozdan sonra germ
hücrelerinin lipit içeriği Sertoli hücreleri sitoplazmasınca tutulur. Bunlar belki de Sertoli
hücrelerindeki lipidin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. bazı bulgular bu lipidin Sertoli
hücrelerince sentez edilen hormonların sentezinde kullanıldığını düşündürmektedir;
yapılan bu hormonlar lokal olarak etki ederek spermatogenezisin gerçekleşmesinde
önemli rol oynayabilirler. Kuyruk yapısal yönden bir silyuma benzer, içerisinde aynı
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sayıda ve aynı düzenlenmede longitudinal filamanlar yer alır. Farklılaşmanın
tamamlanmasından sonra, spermatozoonlar arasındaki sitoplazmik devamlılık sonunda
kaybolarak hücreler Sertoli hücrelerinden tübül lümenine salınırlar, bu olaya
spermiasyon adı verilir. Bu evrede hücreler morfolojik olarak olgundur ancak işlevsel
olgunluğa erişmemişlerdir. Hareket yeteneğini henüz kazanmamış olan bu hücrelerin
oositi dölleme kapasiteleri henüz yoktur. Spermatozoon olgunlaşmasının son aşaması
kapasitasyon olarak bilinir ki bu da dişi üreme sistemine ejakülasyondan sonra
gerçekleşir.
Olgun insan spermatozoonu baş, boyun ve kuyruktan oluşur. Kuyruk da orta
parça, esas parça ve son kısım olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Baş, insanlarda 7 µm
uzunlukta olup, yoğunlaşmış kromatin içeren bir çekirdek ve çekirdeğin anterior üçte
ikisini kaplayan glikoproteinler ve dens akrozom içeren baş şapkasından meydana
gelmiştir. Baş içerisinde DNA ya da genetik materyal bulunur. Akrozom hyaluronidaz
enzimine sahiptir. Hyaluronidaz enzimi fertilizasyona yardım eder.
Baştan dar bir boyun ile ayrılmış olan orta kısım longitudinal filamanlardan
oluşan bir öze sahiptir, bunun da etrafında mitokondriyal kılıf yer alır. Mitokondriyal
kılıf spermin hareketlerinden sorumludur.
Kuyrukta merkezi yerde iki çift, periferde 9 çift filaman bulunur. Kuyruktaki
filamanların düzenlenmesi silyumlarda görülen filamanlarınkiyle aynıdır.
2.1.3. İnterstisyum:
Lobuli testis içerisindeki interstisyel doku, seminiferöz tübüller arasında yer alır.
İnterstisyel dokuda, kollajen lifler, kan ve lenf damarları, sinir lifleri ve pek çok tip
hücreler bulunur. Hücreler başlıca fibroblast, makrofaj, mast hücreleri, farklılaşmamış
mezenşimal hücreler ve testise özgü Leydig hücreleridir. Kan damarları ve sinirler,
organa mediastinumda girer ve gene buradan organı terk eder.
Leydig Hücreleri:
Leydig hücreleri genellikle tübüller arasındaki üçgen şeklindeki bölgelerde sık
gruplar veya tek tek hücreler halinde bulunurlar. Seminiferöz tübülü çevreleyen zengin
kan ve lenf kapiller ağıyla yakın ilişkidedirler. Büyük olan bu hücrelerin sitoplazmaları
ışık mikroskopide genellikle vakuollü görünümdedirler. Çekirdekte kaba, dağınık
kromatin granülleri ve bariz bir çekirdekçik izlenir. İki çekirdekli Leydig hücreleri
yaygındır. Sitoplazma inklüzyon yönünden oldukça zengindir. İnklüzyonlar içerisinde
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en önemli olanı lipit damlacıklarıdır. İnsanda, sitoplazmada ayrıca çubuk şekilli
kristalloidler de görülebilir; bunlara Reinke kristalleri denmektedir. Histolojik boyalarla
boyanmadığı için, ışık mikroskopide negatif imaj şeklinde görülürler. Elektron
mikroskopide oldukça düzenli yapılardır. İşlevsel önemi bilinmemektedir. Yalnızca
insanlarda ve vahşi sıçan türlerinde görülebilirler. Elektron mikroskopide bu hücrelerin
en önemli özellikleri düz endoplazmik retikulumun (SER) oldukça gelişmiş olmasıdır.
SER, steroid hormonlarının sentez edildiği yerdir. Elektron mikroskobik görünümleri
adrenal korteksin steroid sentez eden hücrelerini andırır. Temel olarak erkek cinsiyet
hormonu olan testosteronu ve diğer non-steroid maddeleri üretirler. Testosteron
yalnızca pubertede sekonder seks karakterlerinin gelişmesi için değil, aynı zamanda
seminiferöz epitelin işlevini sürdürebilmesi için de gereklidir10,11,12.
2.2. TESTİS FİZYOLOJİSİ
Modern genetik ve deneysel embriyoloji göstermiştir ki, hemen tüm memeli
türlerinde, erkek ve dişi arasındaki farklar tek bir kromozoma (Y kromozomu) bağlıdır.
Yine erkek ve dişi arasındaki endokrin yapı farklılığı, yalnızca bir çift organa yani
erkekte testis, dişide ise ovaryumların varlığına bağlıdır. Embriyonik hayatta gonadların
testise ya da ovaryuma farklılaşması genetik olarak belirlenmiştir, ancak erkek genital
organlarının şekillenmesi işlev görebilen testislerin varlığına bağlıdır. Testis dokusunun
olmadığı durumda gelişim dişi görünümünde olur.
Doğumdan sonra gonadlar puberteye kadar sessiz halde beklerler. Puberteyle
birlikte ön hipofizden salınan gonadotropinler, gelişim sürecini başlatır. Artık bu
aşamadan itibaren testislerin işlev görmeye başlamasıyla birlikte, erkekte sekonder seks
karakterleri ortaya çıkar. Dişilerde puberteyle başlayan üreme yeteneği, menopoz adı
verilen karakteristik değişikliklerle son bulurken, erkekte üreme yeteneği yaşla birlikte
azalmasına rağmen tam olarak son bulmaz.
Her iki cinste de gonadlar ikili işleve sahip bezlerdir. Bunlardan birincisi, germ
hücrelerinin yapımı yani gametogenezistir. Diğer işlevleri ise seks hormonlarının
üretimidir. Testislerin ürettiği androjenler erkekte maskülinizasyon adı verilen erkek tipi
değişimleri sağlarken, ovaryumlarda üretilen östrojenler feminizasyonu yani kadın tipi
değişikliklerin gerçekleşmesini sağlarlar.
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2.2.1. Gametogenezis ve Ejakülasyon:
Komşu Sertoli hücreleri arasındaki bazal membrana yakın yerleşimli sıkı bağlantı
noktaları bir kan testis bariyeri oluşturur. Steroid hormonlar bu bariyeri kolayca kat
etmektedirler. Yine Sertoli hücrelerinde üretilen bazı proteinlerin bu bariyeri geçerek
Leydig hücrelerine gittiği ve bu hücrelerde parakrin bir işlev gördüğüne dair kanıtlar
bulunmuştur. Ayrıca yine, germ hücrelerinin de olgunlaştıkça bu bariyeri geçerek
lümene doğru hareket ettiği bilinmektedir.
Seminiferöz tübülün lümenindeki sıvı, plazmadan oldukça farklıdır. Çok az
miktarda protein ve glikoz içerir, buna karşın androjenlerden, östrojenlerden, potasyum
iyonundan, inositolden, glutamik ve aspartik asitten zengindir. Kan-testis bariyerinin, bu
sıvının bileşimini korumakta önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Bu bariyerin aynı
zamanda ozmotik bir basınç farkı yaratarak, damarlardan tübül lümenine sıvı geçişini
kolaylaştırdığı düşünülmektedir.
2.2.2. Spermatogenezis:
FSH ve LH hormonları hipofizden salınırlar ve testiste spermatogenezisin
devamlılığından sorumludurlar. Hipofiz bezi çıkarılmış olan bireylere LH enjeksiyonu
yapıldığında, testisteki bölgesel androjen konsantrasyonunda önemli artış olduğu ve
spermatogenezisin devam ettiği görülmüştür.
Spermatik ven ile spermatik arterin birbirine paralel ve bitişik olarak uzandığı
bilinmektedir. Bu bölgede, venden artere doğru testosteronun sürekli bir geçişe sahip
olduğuna dair kanıtlar bulunmuştur. Böylece testislerde androjen konsantrasyonu hep
yüksek tutulabilmektedir14.
2.3. NİTRİK OKSİT (NO)
Nitrik oksidin (NO) ilk keşfedildiği, 1980’lerin başından bu yana geçen kısa
sürede çok önemli gelişmeler olmuş ve bu maddenin memelilerde oldukça önemli
biyolojik etkilerinin bulunduğu gösterilmiştir. Yaklaşık on beş yıldır sürdürülen
çalışmaların sonuçlarından anlaşılmıştır ki, nitrik oksit vücutta endojen olarak
üretilmekte ve hem fizyolojik hem de patolojik birçok süreçte etkin olarak rol
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almaktadır. Nitrik oksidin en önemli biyolojik rolü belki de onun bir nörotransmitter
olarak gördüğü işlevdir. Bu işlev nitrerjik transmisyon olarak adlandırılmaktadır.
Nitrik

oksidin

varlığından

nitrözaminlerin insandaki

haberdar

olunmasını

sağlayan

çalışmalar,

kanserojen potansiyellerinin anlaşılması ile motivasyon

kazanmıştır. Daha sonra nitrik oksidin sentezinden sorumlu enzim bulunmuş hem
izolasyonu hem de dokulardaki lokalizasyonu başarılmıştır. Bu enzimi inhibe eden
maddeler de gösterilmiş ve bu maddelerin organizmadaki etkileri üzerine birbirini
doğrulayan başarılı deneyler yapılmıştır.
Bugünkü sahip olunan bilgiler nitrik oksidin memeli organizmalarındaki hemen
hemen bütün organ ve dokularda önemli etkileri olduğuna işaret etmektedir.
2.3.1. Keşfedilmesi ve Tarihçesi
Dr. Furchgott (1980) birlikte çalıştığı iki teknisyenin aynı deneyi yaparak elde
ettiği birbirine zıt sonuçları değerlendirdiğinde; birisinin kan damarlarına asetilkolin
(Ach) uyguladığında gevşeme yanıtı elde ettiğini, diğerinin ise dikkatsizlik sonucu
damarın endotel tabakasının sıyrılmasına neden olduğunu ve neticede Ach verdiğinde
damarın kasılmasına yol açtığını farketti. Böylece Furchgott, endotelde Ach etkisiyle
gevşeme yanıtı oluşturan bir maddenin varlığına işaret etti ve bu maddeye endotel
kökenli gevşeme faktörü (EDRF) adını verdi15.
Nitrik oksit 80’li yılların sonlarına kadar yalnızca hava kirliliğine neden olan
gazlardan biri olarak bilinmekteyken, Furchgott, Ignarro ve Murad gibi araştırmacıların
yaptıkları çalışmaların sonuçları gösterdi ki NO bazı uyarılar sonucunda damarlarda
oldukça kuvvetli bir gevşeme yanıtı oluşturmaktadır. Bu uyarıların belli başlıcaları
olarak da; Ach, bradikinin, P maddesi, trombin, adenin nükleotid ve kalsiyum iyonofor
A23187 gibi maddeler sayılmıştır. Daha sonra 1989’da Moncada ve arkadaşları EDRF
adı verilen maddenin aslında NO olduğunu kanıtladılar16.
Vücuttan atılan nitratların kaynağı uzun süre diyet olarak kabul edildi.
Nitrattan

yoksun diyetle beslenen sıçanlarda nitrat

atılımının

devam

ettiği

anlaşılınca tek kaynağın diyet olmadığı nitratların vücutta endojen olarak da
sentez edildiği anlaşıldı. Tannenbaum enfeksiyöz diyare geçirmekte olan bireylerde
nitrat atılımının fazla olduğunu görünce bunun nedenini bulmak için çalışmaya
başladı. Yaptığı deneylerde sıçanlara bakteriyel endotoksin enjekte etti ve bu
sıçanlarda nitrat atılımının belirgin olarak arttığını saptadı. Daha sonra Marletta
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ve arkadaşları makrofaj defekti olan farelerde inflamatuar süreçlerde dahi nitrat
atılımının

azaldığını

saptadı.

Bu

defektli

makrofajları

kültürde

üreten

araştırmacılar, kültür ortamına makrofajları indükleyen γ-interferon eklendiğinde
nitrat atılımının tekrar arttığını gösterdiler. Aynı araştırmacılar kültür ortamında
arginin

yokluğunun

nitrat

oluşumunu

durdurduğunu

açıkladılar. Hibbs

bu

araştırmalardan bağımsız olarak makrofajları bakteri ve tümör hücreleriyle kültüre
etti ve bu makrofajların öldürücü etkilerini değerlendirdi. Arginin yokluğunda bu
öldürücü etki ortadan kalkmaktaydı. Aynı araştırmacı argininin yalnızca nitratlara
dönüşmediğini bunun yanında sitrülin de oluştuğunu gösterdi. Hibbs en sonunda
argininden özel bir enzimle NO meydana geldiğini ve bu enzimi inhibe eden ilk
madde olarak argininin metil türevini gösterdi17.
Alfred Nobel iskemik kalp hastalığına yakalandığında kendi bulduğu dinamitin
ana maddesi olan nitrogliserini tedavi için kullanmıştı. Aradan ancak 100 yıl geçtikten
sonra nitrogliserinin NO gazına dönüşerek etki gösterdiği anlaşılabildi. Nitrik oksidin
bu çarpıcı etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte tüm dünyada nitrik okside karşı büyük
bir ilgi başladı. Bu ilgi artışı sonucunda bugün için literatürde yaklaşık yirmiikibinden
fazla NO ile ilgili bilimsel yayın yer almaktadır ve bu sayı her geçen gün hızla
artmaktadır. Nitrik oksidin 12 yıl öncesine kadar biyolojik etkilerinin bilinmediği
düşünülürse bu sayının ne büyük boyutlara ulaşmış olduğu kolayca anlaşılabilir18.
2.3.2. Sentezi ve Metabolizması
Dokularda nitrik oksit sentaz (NOS) enziminin L-arginin’i okside etmesiyle NO
ve sitrülin oluşur. Argininin diğer izomeri D-Arginin bu sentez olayında kullanılamaz.
Birçok NOS izoformları tanımlanmışsa da bugün için bilinen üç tane izoformu vardır.
Bunlardan bir tanesi kalsiyumdan bağımsız, sitokinler ve endotoksinlerle indüklenen ve
makrofajlarda bulunan indüklenebilir nitrik oksit sentazdır (iNOS veya NOS II). Bu
izoformu NO üretimi için tetrahidrobiopterine gereksinim gösterir. Diğer iki izoform
ise yapısal olarak adlandırılan ve birisi endotelde (eNOS veya NOS III) diğeri ise
nöronlarda

(nNOS

veya

NOS

I)

karakteristik

olarak

lokalize

edilen

kalsiyum/kalmoduline bağımlı alt tiplerdir21.
NOS lokalizasyonunu saptamak için önce enzim saflaştırılmaya çalışılmış ve iyon
değiştirici kromotografi ile enzim eldesi başarılmış; ancak elde edilen enzimin hızla
inaktive olduğu görülmüştür. Bunun nedenini anlamak için yapılan çalışmalardan
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birinde,

enzime

beyin

ekstresi

eklendiğinde

enzimin

tekrar

aktive

olduğu

görülmüş ve buradan yola çıkılarak enzimin kofaktör olarak kalmodulin’e ihtiyaç
duyduğu anlaşılmıştır. Enzim aynı zamanda NADPH varlığına da gereksinim
duyar. Beyinde ve damar endotelinde kofaktör olarak kalmodulin kullanılırken,
makrofajlarda bunun yerini tetrahidrobiopterin alır20.
Nitrik oksidin sıvı ve gaz fazlarındaki yıkımı farklılıklar gösterir. Gaz fazındaki
NO oksijen ile etkileşerek nitrojen dioksit oluşturur: Bu tepkime yüksek
konsantrasyonlarda daha hızlıdır.
Ancak NO fizyolojik koşullarda sıvı fazda bulunur ve konsantrasyonu çok
düşüktür. Sıvı fazdaki nitrik oksidin oksijen ile yıkımı düşük konsantrasyon nedeniyle
çok uzun bir yarı ömre sahiptir. Bunun yerine sıvı fazdaki NO, su ile tepkimeye girerek
nitrat (NO3—) ve nitrit (NO2—) karışımından oluşan bir son ürüne dönüşür. Meydana
gelen ürünlerden nitritin kolorimetrik ölçümü ile nitrik oksidin sıvılardaki
konsantrasyonu belirlenebilir21.
2.3.3.Fizyolojik ve Patolojik Etkileri
Damarlar Üzerindeki Etkileri: Nitrik oksidin düz kaslarda gevşemeye yol
açmasının mekanizması bugün iyice aydınlatılmıştır. NO düz kas hücresindeki guanilil
siklaz enziminin demir içeren hem molekülündeki demir atomuna bağlanmakta,
molekülün üç boyutlu konfigürasyonunu değiştirerek, enzimin aktif hale gelmesini
sağlamaktadır. Aktifleşen enzim de guanozin tri fosfat’tan (GTP) siklik guanozin mono
fosfat (cGMP) yapımını artırmakta ve bu maddenin fizyolojik etkisiyle düz kas
hücresinde gevşeme meydana gelmektedir. İşte bu mekanizmayla oluşan düz kas
gevşemesi damarlarda genişlemeye yol açmaktadır22.
Nitrik oksidin penis ereksiyonunda damar düz kaslarını gevşeterek doğrudan etkili
olduğu gösterilmiştir. Son yılların popüler ilacı olan Viagra’nın da NO üzerinden bir
yol ile penis ereksiyonunu sağladığı bilinmektedir23.
Başka araştırmacılar nitrik oksidin sentezini inhibe eden maddelerin izole organ
preparatlarına

uygulanmasında

penis

ereksiyonunun

ortadan

kalktığını

kanıtlamışlardır24, 25.
Nitrik oksidin, seksüel işlev için temel mediyatörlerden biri olduğu artık yaygın
olarak kabul edilmektedir. Özellikle de penis ereksiyonu için gereken en önemli aracı
madde olduğu bilinmektedir26,27.
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Serebral arterlerdeki adventisyal tabakada yer alan sinir pleksuslarında NO
sentezinin yoğun olarak yapıldığı gösterilmiştir. Bu pleksuslar 5Hidroksi Triptamin (5HT/Serotonin) içermekte ve serebral arterlerde kasılmaya neden olmaktadır.

Aynı

pleksuslar Sumatriptan gibi güçlü antimigren ilaçlara da yanıt vermektedir. Belki de
NO migren patofizyolojisindeki serebral vazodilatasyondan sorumlu ajan görevini
görmektedir. NO vericisi olan gliseril trinitrat ve damarlardan NO salınmasına yol açan
histaminin baş ağrısına neden olduğu bilinmektedir. Bazı araştırmacılar buradan yola
çıkarak nitrik oksidin migren hastalığındaki baş ağrısından sorumlu olabileceğini
düşünmüşler ve NOS inhibitörlerinin bu hastalıkta tedavi amaçlı kullanılabileceğini
rapor etmişlerdir28.
Endotelyal NO sisteminin ateroskleroz, hiperkolesterolemi, hipertansiyon,
diyabet, sigara içimi ve yaşlanmaya bağlı olarak gerilediği ve bu patofizyolojik süreçler
sonucunda nitrik oksidin organizmadaki olumlu damarsal etkilerinin azaldığı
bildirilmiştir29.
Kronik pulmoner hipertansiyonda, akciğerlerde damar hasarı ve bağ dokusu artışı
görülür. Nitrik oksidin bu süreçleri engelleyici etki gösterdiği, oluşturduğu damar
genişlemesi ile pulmoner hipertansiyonu azaltıcı etki yaptığı bildirilmiştir. Pulmoner
damarların düz kaslarında ve fibroblastlarda proliferasyonu engelleyen NO, bağ dokusu
artışında da azaltıcı etki yapmaktadır. Diğer taraftan NO serbest oksijen radikalleri ile
birleşerek peroksinitrit adı verilen aktif bir ürün oluşturmakta ve bu yoldan da
akciğerlerde sitotoksik ve kollajenolitik etkiler yapabilmektedir. Bu yıkıcı etkilerin
sonucunda akciğerlerde onarıma yönelik proliferasyon artışı görülebilmektedir.
Dolayısıyla nitrik oksidin pulmoner hipertansiyondaki etkisi, konsantrasyonuna bağlı
olarak olumlu ya da olumsuz olabilmektedir30.
Bir derleme çalışmasında nitrik oksidin yenidoğanın pulmoner hipertansiyonunda
gaz formunda solutularak kullanıldığında beden dışı oksijenizasyon gereksinimini
azalttığı, eğer hastada diyafram hernisi var ise mortaliteyi düşürdüğü bildirilmiştir31.
Pıhtılaşma

Sistemindeki

Etkileri:

NO

damar

duvarına

trombositlerin

kümelenmelerini önleyici bir etkiye sahiptir. Bu özelliğiyle miyokard infarktüsü başta
olmak üzere birçok patofizyolojik süreçte önemli rol oynar. Ayrıca infarktüs hasarının
oluşumunda nötrofil kaynaklı mediatörlerin önemli rol oynadığı bilinmektedir. NO
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nötrofil kümelenmesini engelleyici bir etkiye de sahiptir. Bu özelliği ile de NO,
infarktüs alanındaki hasarın sınırlanmasında görev yapmaktadır32, 33.
Sinir Sistemindeki Etkileri: Nitrik oksidin beyinde önemli işlevlere sahip
olduğuna

dair

çalışmalar

yapan Garthwaite

ve

arkadaşları, yenidoğan

beyin

hücrelerini kültürde üretmişler ve bu hücrelerin, nitrik oksidin damarlar üzerindeki
etkisine benzer etkiye sahip bir madde salgıladığını göstermişlerdir34.
Ayrıca, insan hafızasının oluşumunu ve öğrenmeyi sağlayan nörotransmitter
maddenin de NO olduğunu gösteren çalışmalar yapılmıştır. Aynı araştırmacılar
hafızanın geliştiği yer olarak bilinen hipokampusta çalışmalar yapmışlar ve NO
sentezini inhibe eden maddelerin aynı zamanda hafıza oluşumunu da engellediğini öne
sürmüşlerdir17, 34, 35.
Bağışıklık Sistemindeki Etkileri: Makrofajların NO üreterek bakteri, tümör ve
virüs hücreleri üzerine sitotoksik etki yaptığı bilinmektedir36,37. Ancak nitrik oksidin
molekül yapısı ve aktivitesi serbest radikal niteliğinde olmasına rağmen bu etkinin
mekanizması açıklanamamaktadır. Makrofajlardan NO ile birlikte salınan süperoksitin
NO ile etkileşerek peroksinitrit oluşturduğu ve bunun da sitotoksik etkiden sorumlu
olabileceği bildirilmiştir38,39.
Makrofajların dişi üreme sistemine girmiş spermlerin hareketlerini durdurduğu
gösterilmiştir40,41. Makrofajların bu etkiyi ortama saldıkları NO yoluyla yaptığı ve
dolayısıyla nitrik oksidin sperm motilitesini azalttığı ve buradan hareketle infertilitede
önemli bir rolü olabileceği bildirilmiştir. Nitrik oksidin bu etkisini hücresel solunumu
bozarak yapabileceği öne sürülmüştür42.
Serbest radikal yapısındaki nitrik oksidin birçok yıkıcı etkisinin de olabileceği
rapor edilmiştir. Osteoartritli hastalarla yapılan bir çalışmada normal bireylerle
karşılaştırıldığında osteoartritli bireylerde nitrik oksidin eklem kıkırdağında artmış
olduğu gözlenmiştir. Yine osteoartritli hastaların sinovyal sıvıları ile kan serumlarındaki
NO düzeyleri normal bireylerle karşılaştırıldığında artmış olarak bulunmuştur.
Hayvanlarda osteoartrit oluşturarak yapılan bir çalışmada selektif iNOS inhibitörü
verildiğinde osteoartrit tedavisinin olumlu etkilendiği ve lezyonların ilerlemesinin
yavaşladığı görülmüştür43, 44.
Sindirim Sistemindeki Etkileri: Gastrointestinal sistemde NO, muskularis
eksternanın gevşemesine neden olmaktadır. Yine bu sistemde mukozal kan akımının
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düzenlenmesinde, mukozanın korunmasında, karaciğer hastalıklarında hemodinamik
yanıtın düzenlenmesinde ve hepatositlerin işlevlerinde önemli rol oynayabileceği
bildirilmiştir45.
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3. GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamızda, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Üroloji Polikliniğine primer infertilite
yakınması ile başvuran ve en az bir yıldır korunmamalarına rağmen eşlerinde hamilelik
gerçekleşmeyen ve yapılan spermiogramla azoospermik oldukları belirlenen 12 olgunun
testislerinden alınan açık biyopsi örnekleri kullanıldı. Bu olguların yaşları 26 ile 36
arasında değişmekteydi. Elde edilen biyopsi örnekleri incelendiğinde, 5 tanesinde
maturasyon arrest, 3 tanesinde Sertoli cell only sendromu saptandı. Olgulardan 3’ünde,
azoospermia nedeni olabilecek bir patoloji saptanmadı ve bu olgular obstrüktif
azoospermia olarak değerlendirildi. Yalnızca 1 olguda ise testis dokusu tamamen
fibrotik bir haldeydi, bu olgu değerlendirmeye dahil edilmedi.
Yine aynı poliklinikte primer prostat kanseri nedeniyle orşektomi yapılan ve fertil
oldukları bilinen 6 olgunun testis dokuları da kontrol grubu olarak kullanıldı. Bu
olguların yaşları 67 ile 75 arasında değişmekteydi. Bu grubun mikroskobik
incelemesinde 2 tanesinin tamamen fibrotik olduğu belirlendi ve bu nedenle
değerlendirmeye alınmadı.
Elde edilen toplam 18 testis dokusu incelendi ve fibrotik olan 3 tanesi çalışmadan
çıkarılarak geriye kalan 15 doku ile çalışma yürütüldü. Işık ve elektron mikroskobik
değerlendirmeler yanısıra, yapılan istatistiksel sonucun anlamlı çıkabilmesi için,
orşektomi grubu (grup I) ile tıkanmaya bağlı azoospermiası olduğu tespit edilen ancak
histolojik olarak infertiliteye neden olabilecek patolojisi bulunmayan grup (grup II)
birleştirildi ve spermatogenezis (+) grup başlığı altında toplandı. Histopatolojik
değerlendirmeye göre Sertoli cell only ve maturasyon arrest tespit edilen azoospermia
olgu grupları da birleştirilerek spermatogenezis (-) grup başlığı altında toplandı.
3.1. Kalitatif Değerlendirme:
3.1.1. Işık Mikroskobik İnceleme:
Dokuların ışık mikroskobik değerlendirilmesinde kalitatif, semi-kantitatif ve
kantitatif yöntemler uygulandı.
Biyopsi ve orşektomi ile alınan testis doku örnekleri, bekletilmeden Bouin’s tespit
solüsyonuna alınarak bu solüsyonda 2-4 saat tespit edildiler. Tespit sonrası rutin yöntem
izlenerek dokular parafine gömüldü. Parafine gömülü dokulardan mikrotom ile elde
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edilen 5-7 m kalınlıkta kesitler, hematoksilen-eosin ve eNOS’a spesifik monoklonal
antikor kullanılarak immünohistokimyasal yöntemle boyandı.6
İmmünohistokimyasal boyama için super frost plus (SIGMA) lamlar üzerine
alınan kesitlere aşağıdaki yöntem uygulandı. Kesitler:
1- 55 0C etüvde ksilol içersinde 15 dakika bekletildiler.
2- Oda ısısında 3 kez ksilolden geçirildiler (deparafinizasyon).
3- Kesitler derecesi giderek azalan alkollerden geçirildiler ve sonra saf suya
alındılar (rehidratasyon). Bundan sonraki aşamalarda kesitlerin kurumamasına dikkat
edildi.
4- Üzerlerine tripsin solüsyonundan damlatılarak 20 dakika bekletildiler. Böylece
dokuların tespitten kaynaklanan antijenite kayıpları azaltılmış oldu.
5- Taze hazırlanmış fosfatlı tuz tamponu (PBS) ile 3 kez 5’er dakika yıkandılar.
6- Distile suda % 3’lük hazırlanmış H2O2’den damlatılarak 10 dakika bekletildi.
Böylece dokulardaki endojen peroksidaz aktivitesi bloke edilmiş oldu.
7- PBS ile tekrar 3x5 dakika yıkandılar.
8- Nonspesifik antikor bağlanmasını ve bundan dolayı olabilecek istenmeyen
zemin boyanmasını engellemek için, sekonder antikorun elde edildiği hayvanın normal
serumu ile hazırlanmış PBS içinde % 1,5’luk solüsyon damlatılarak 1 saat beklendi.
9- Bu solüsyon yıkanmadan pipetle çekildi ve hemen sığır serum albümini (BSA)
içeren PBS içinde 1/50 dilüe edilmiş monoklonal, anti eNOS primer fare antikor
(BIOMOL) solüsyonu kesitlere damlatıldı. Bu kesitler, nemlendirilmiş kapalı bir kap
içinde +4 0C’de buzdolabına konuldular ve burada bir gece inkübe edildiler.
11- 3x5 dakika PBS ile yıkandılar.
12- Biotin ile bağlanmış sekonder antikor (Santa Cruz) solüsyonundan
damlatılarak oda ısısında, 1 saat inkübe edildiler.
13- PBS ile 3x5 dakika yıkandılar.
14- Avidin-biotin-peroksidaz enzim reagenti ile 30 dakika inkübe edildiler.
15- PBS ile 3x5 dakika yıkandılar.
16- Peroksidaz substratı olan diaminobenzidin (DAB) damlatıldı ve boyanma
yoğunluğu mikroskop altında kontrol edilerek yaklaşık 10 dakika inkübasyon yapıldı.
17- Distile suda 5 dakika yıkandılar.
18- Hematoksilen ile zıt boyama yapıldı.

20

19- Çeşme suyunda bekletmeden yıkandılar.
20- Derecesi artan alkollerden geçirerek, kesitler dehidrate edildiler.
21- Ksilolden 3 kez geçirildiler.
22- Entellan ile kapatılan dokular Nikon fotomikroskopla incelendiler ve aynı
mikroskopla resimleri çekildi.
Negatif kontrol amacıyla ayrılan kesitlere, primer antikor içermeyen sulandırma
tamponu damlatılarak uygulama yapıldı. Pozitif kontrol için de dokulardaki damarların
endotel hücreleri incelendi.
Ayrıca, elektron mikroskopi için alınan yarı ince kesitler toluidin mavisi ve bazik
fuksinle boyandı. Bu kesitler de ışık mikroskopla incelenerek elektron mikroskobik ince
kesitlerin alınması için uygun saha seçiminde kullanıldı.
3.1.2. Elektron Mikroskobik İnceleme:
Elektron mikroskopi için alınan dokular, % 5’lik gluteraldehit solüsyonunda tespit
edildi. Tespite alınan dokular bir saat sonra dişçi mumu ile kaplanmış bir petri kabında,
jilet yardımıyla 1 mm3’lük parçalara bölündü ve tekrar tespit solüsyonuna alındı ve 3
saat daha bekletildi. Böylece dokular toplam 4 saat tespit edilmiş oldu. Daha sonra
Millonig fosfat tamponuna alınan dokular önce 10 dakika bu tamponla çalkalandı ve
sonra tekrar yeni tampona alınarak bir gece bekletildi. Böylece dokudan fazla tespit
solüsyonu uzaklaştırılmış oldu. Ertesi gün her iki grup doku da Millonig fosfat tamponu
ile % 1’lik hazırlanmış osmium tetroksit (OsO4) solüsyonu ile ikinci kez tespit edildi.
Bu tespit sonrasında dokular Millonig fosfat tamponu ile 2x10 dakika yıkandı. Tüm bu
işlemler buzdolabında +4 0C’de gerçekleştirildi. Dokular daha sonra aşağıdaki sıraya
göre dehidrate edildi46.
1- % 50 etil alkolde +4 0C’de 15 dakika.
2- % 70 etil alkolde +4 0C’de 15 dakika.
3- % 86 etil alkolde +4 0C’de 15 dakika.
4- % 96 etil alkolde +4 0C’de 15 dakika.
5- % 100 etil alkolde +4 0C’de 10 dakika.
6- % 100 etil alkolde +4 0C’de 10 dakika.
7- % 100 etil alkolde +4 0C’de 10 dakika.
8- Propilen oksitte oda ısısında 15 dakika.
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9- Propilen oksitte oda ısısında 15 dakika. Dehidrate edilen dokular daha sonra
aşağıdaki şekilde immerse edildi:
1- Propilen oksit (1/2) + Gömme materyali (1/2) : 30 dakika
2- Propilen oksit (1/2) + Gömme materyali (1/2) : 30 dakika
Dokular içinde gömme materyali (rezin) bulunan tüplere alındı ve rotatorda 1
gece döndürülerek karıştırıldı.
Gömme Materyali:
Araldite

CY212

20 ml

Sertleştirici

HY964

20 ml

Hızlandırıcı

DY064

0,6 ml

Plastikleştirici

1 ml

(dibutyl phytalate)
Ertesi gün dokular taze hazırlanmış gömme materyali kullanılarak polietilen
kapsüllere gömüldü ve 60 0C etüvde 48 saat süre ile polimerize edildi. Elde edilen
bloklar, Reichert Ultracut S ultramikrotomu ile 60 nm incelikte kesildi ve bakır
gridlere alındı. Bu kesitler, kurşun sitrat ve uranil asetat ile boyanarak incelemeye hazır
hale getirildi. Boyanan kesitlerin Zeiss elektron mikroskobu ile resimleri çekildi ve
incelendi.
3.2. Semi-kantitatif Değerlendirme:
Dokular eNOS için immünohistokimyasal yöntemle işaretlendikten sonra, ışık
mikroskop ile incelendi ve işaretlenme yoğunlukları değerlendirildi. Her bir dokuya
işaretlenme yoğunluğuna göre 0 ile 3 arası puan verildi.
3.3. Kantitatif Değerlendirme:
3.3.1. Johnsen Skoru:
Elde edilen dokuların her birinde 10 ayrı tübülde Johnsen skoru belirlendi. Bu
skorlama yöntemi, testis biyopsi örneklerinin, kantitatif olarak değerlendirilmesi ve
sınıflandırılması amacıyla ilk kez Johnsen tarafından tarif edilmiş olan bir yöntemdir.
Bu yönteme göre, incelenen biyopsi örneğine, seminiferöz tübüllerin hücre içeriği,
aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilerek 1’den 10’a kadar puan verildi47.
Skor 10: Tübüllerde tam spermatogenezis ile birlikte çok sayıda spermatozoon
vardır. Tübül epiteli düzenli bir kalınlıkta organize olmuştur ve tübül lümeni açıktır.
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Skor 9: Bir çok spermatozoon vardır ancak, tübüler epitel iyi organize olmamıştır
ve lümende tıkanıklık vardır.
Skor 8: Kesitlerde az sayıda spermatozoon (< 5-10) vardır.
Skor 7: Kesitlerde hiç spermatozoon yoktur ama çok sayıda spermatid gözlenir.
Skor 6: Kesitlerde hiç spermatozoon yoktur ve az sayıda (< 5-10) spermatid
gözlenir.
Skor 5: Kesitlerde hiç spermatozoon ve spermatid yoktur ancak çok sayıda
spermatosit vardır.
Skor 4: Kesitlerde hiç spermatozoon ve spermatid yoktur ve az sayıda spermatosit
vardır.
Skor 3: Görülebilen tek germ hücresi spermatogoniumlardır.
Skor 2: Tübüllerde hiç germ hücresi yoktur, yalnızca Sertoli hücreleri görülebilir.
Skor 1: Tübüllerde hiç hücre görülmez.
3.3.2. Leydig Hücreleri Boyanma İndeksi (LHBİ):
Dokular, eNOS için immünohistokimyasal yöntemle işaretlendiğinde, bazı Leydig
hücrelerinde işaretlenmenin olduğu, bazılarında ise olmadığı saptandı. Tübüller
arasındaki üçgen şekilli her bir alanda bulunan, izole Leydig hücre grubundaki eNOS
(+) Leydig hücreleri sayıldı ve bu hücrelerin yine aynı alandaki toplam Leydig hücre
sayısına oranı hesaplandı. Sayım 10 farklı sahada gerçekleştirildi. Bu hesaplamalar
sonucu Leydig hücreleri boyanma indeksi elde edildi.
3.3.3. Leydig Hücreleri – Sertoli Hücreleri İndeksi (LHSHİ):
Elde edilen dokular incelendiğinde, bu dokuların kesitlerinde Leydig hücreleri ve
Sertoli hücrelerinin sayılarında değişkenlikler olduğu fark edildi. Her preparatta, 10
farklı sahada enine kesilmiş tübüllerin içindeki Sertoli hücreleri ve ilgili tübülün
bitişiğindeki üçgen şekilli alanda bulunan Leydig hücreleri sayıldı. Leydig hücrelerinin
Sertoli hücrelerine oranları hesaplandı ve Leydig hücreleri – Sertoli hücreleri indeksi
elde edildi.
Johnsen skoru, Leydig hücreleri boyanma indeksi ve Leydig hücreleri-Sertoli
hücreleri indeksi ile elde edilen değerlerin istatistiksel karşılaştırmaları için SPSS for
Windows (Rel. 8.0) program paketi kullanıldı ve değerlendirmeler Mann Whitney-U
testi ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi için kritik değer, 0.05 olarak kabul edildi.
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4. BULGULAR
4.1. KALİTATİF DEĞERLENDİRME
Parafin bloklardan alınan 5-7 ’luk kesitler, hematoksilen+eosin ve eNOS için
immünohistokimyasal yöntemle boyandı. İmmünohistokimyasal yöntemin negatif
kontrolleri incelendiğinde herhangi bir işaretlenme yoktu. Pozitif kontrol kabul edilen
damar endotellerinin tüm olgularda işaretlenme gösterdiği saptandı.
4.1.1. Orşektomi Olguları (Grup I):
Orşektomi ile alınmış testis dokularının hematoksilen+eosin ile boyanarak
incelenmesinde, interstisyel aralıkta bulunan normal görünümdeki Leydig hücreleri
yanısıra seminiferöz tübülleri dıştan sınırlayan bazal membran ve membrana propriada
hafif derecede kalınlaşma ve düzensizleşme, tübüllerde genel olarak spermatogenezisin
tüm evrelerini simgeleyen hücreler görülürken (Şekil 1A), spermiyogenezisin bazı
tübüllerde azaldığı belirlendi (Şekil 1B).
Bu

olguların

kesitlerine

eNOS

için

immünohistokimya

uygulanarak

incelendiğinde; tüm olgularda, interstisyel alandaki Leydig hücrelerinin bazılarının
sitoplazmik olarak belirgin bir şekilde işaretlendiği görüldü. Bu işaretlenme granüler
yapıdaydı. Peritübüler miyofibroblastlar, Sertoli hücreleri ve germ hücrelerinde
işaretlenmeye rastlanmadı (Şekil 2 A,B,C).
Orşektomi olgularından alınmış doku örnekleri transmisyon elektron mikroskop
ile incelendiğinde; interstisyumdaki kollajen lifler arasında bulunan Leydig hücrelerinin
oldukça gelişmiş SER içerdiği belirlendi. Yine bu bölgede kollajen üretiminden sorumlu
fibroblastların yaygın olduğu ve bunların da kollajen liflerle olan yakın ilişkisi gözlendi
(Şekil 3A). Yer yer tübül duvarındaki bazal membranda düğüm benzeri yapılar
(invajinasyonlar), bazal membranda kalınlaşma ve tabakalarında artma ile bazal
membranı dışarıdan saran membrana proprianın kollajen lif sentezinde de artış
belirlendi. Yine bu olgularda bazı bölgelerde miyofibroblast hücrelerinin çok tabakalı
bir hal aldığı da izlendi. Seminiferöz tübül lümenindeki Sertoli hücreleri incelendiğinde,
sitoplazmalarında bir miktar SER, lizozomal yapılar, yer yer artmış sayıda lipit
damlacıkları ve az sayıda da GER sisternalarına rastlanıldı (Şekil 3B, 4A). Bazı Sertoli
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hücrelerinin sitoplazmik çöküntüleri içine yerleşmiş, olgunlaşmakta olan spermatojenik
hücreler görülebilmekteydi (Şekil 4B).
4.1.2. Obstrüktif Azoospermia Olguları (Grup II):
Azoospermik olmalarına karşın, testislerinde normal spermatogenezis gözlenen
olgular incelendiğinde, interstisyel alandaki hücrelerin görünümleri ile bazal membran,
membrana propria ve seminiferöz epiteldeki Sertoli hücreleri normal görünümdeydi
(Şekil 5A). Tübüllerde, spermatogenezisin tüm aşamalarını simgeleyen hücrelerin
mevcut olduğu görüldü. Tübül lümenine yakın bölgelerde, spermatidler ve
spermatozoonlar

izlenirken

tübül

lümenlerini

spermatozoa

ve

spermatidlerin

doldurduğu bu nedenle lümenin netliğini kaybettiği belirlendi. Tübüllerde yer alan
spermatojenik hücrelerde bol miktarda mitotik figüre rastlanıldı (Şekil 5B).
İmmünohistokimyasal olarak işaretlenen kesitler incelendiğinde, interstisyel
alandaki bazı Leydig hücrelerinin sitoplazmalarının granüler yapıda işaretlenme
gösterdiği belirlendi. Bu grupta da peritübüler miyofibroblastlarda, Sertoli hücrelerinde
ve germ hücrelerinde işaretlenmeye rastlanmadı (Şekil 5C).
Elektron mikroskopi ile incelendiğinde, bu olgularda da, interstisyel alandaki
Leydig hücreleri orşektomi grubundakilere benzer özelliklerdeydi. Bazal membranın
kalınlığı, tabakalanması ve düzenlenmesi ve peritübüler kollajen lif miktarları genellikle
normaldi. Ancak bazı alanlarda, bazal membranda tabaka artışı ve bazal membranın
Sertoli hücreleri ile germ hücreleri arasındaki intersellüler bölgelere doğru ilerleyerek
düğüm benzeri oluşumlar ile adeta bu hücreleri birbirinden ayırdığı dikkati çekti ve bu
alanlara komşu peritübüler kollajen lif miktarında da artış belirlendi. Myofibroblastların
genelde, normal görünümde ve sayıda olduğu izlendi (Şekil 6A). Seminiferöz epiteli
oluşturan Sertoli hücrelerinin bazılarında oldukça gelişkin SER yapısı dikkati
çekmekteydi. Sitoplazmada yer yer lipit damlacıkları ile çevrede olgun spermatozoa
kesitlerine rastlanıldı (Şekil 6B).
Sertoli hücreleri ile yakın ilişkideki spermatojenik hücreler incelendiğinde,
gelişimin tüm evrelerini simgeleyen hücreler yanısıra, arada ileri gelişim sürecinde
muhtemelen iki başlı bir spermatozoona dönüşecek olan iki çekirdekli spermatidde her
iki çekirdeğin de ayrı akrozomu olduğu ve iyi gelişmiş golgi kompleksine sahip olduğu
belirlendi (Şekil 7A). Yine Sertoli hücresi sitoplazmik çöküntülerine gömülü halde
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olgunlaşmakta olan spermatidler ve spermiogenezisi hemen hemen tamamlamış
görünümlü spermatozoonlar da mevcut idi (Şekil 7B).
4.1.3. Maturasyon Arrest Olguları (Grup III):
Maturasyon arrest içeren olguların interstisyel alanlarındaki Leydig hücreleri
normal görünümdeydi. Peritübüler dokunun sınırları düzgün, kalınlıkları normal olarak
izlendi Seminiferöz tübül epitellerinin kalınlığında belirgin bir azalma yanısıra germ
hücresi olarak çoğunlukla primer spermatosit ve daha az sayıda spermatogonium olmak
üzere immatür germ hücrelerin bulunduğu, spermatozoon gibi, gelişimin ileri evrelerini
simgeleyen hücrelerin bulunmadığı (Şekil 8A), bazı tübüllerde gelişim duraksamasının
spermatid düzeyinde olduğu belirlendi. Tübül içerisindeki spermatojenik hücrelerde
apoptozis sıklığının artmış olduğu saptandı (Şekil 8B).
Bu grubun immünohistokimyasal olarak işaretlenmiş kesitleri incelendiğinde,
interstisyel alandaki bazı Leydig hücrelerinin sitoplazmalarında granüler yapıda,
belirgin işaretlenme görüldü, peritübüler miyofibroblastlarda işaretlenme saptanmadı
(Şekil 9A,B). Yine bu grupta, bazı Sertoli hücrelerinde, Leydig hücrelerinden daha az
yoğunlukta olmak üzere sitoplazmada işaretlenmenin granüler olmayan, diffüz bir
tarzda gerçekleştiği belirlendi (Şekil 9C). Tübül lümeninde gözlenen normale göre
sayıca artmış apoptotik germ hücrelerinin sitoplazmalarında da yine nispeten düşük
yoğunlukta işaretlenmenin varlığı tespit edildi. Bu apoptotik hücrelerde de işaretlenme
granüler değil, diffüz görünümdeydi (Şekil 9D).
Elektron mikroskobik olarak, bu olgularda en dikkat çekici bulgu, interstisyel
alandaki mast hücre sayısının artışı ile özellikle peritübüler bölgeye yakın konumlu
mast hücrelerinin ve çevrelerindeki kollajen lif miktarının belirgin artışı idi (Şekil 10A).
Leydig hücrelerinden bazılarının sitoplazmalarında, gelişmiş SER yanısıra,
vakuollerin ve muhtemelen Reinke kristallerinin öncüsü olan yapıların bulunduğu
gözlendi. Leydig hücrelerinin farklı yoğunlukta sitoplazmalara sahip olduğu gözlendi
(Şekil 10B, 11A). Leydig hücrelerinin bazılarında olgun Reinke kristallerine de
rastlandı (Şekil. 11B).Yine bu gruptaki olguların bazılarında kapiller damarlarda
anormal değişiklikler saptandı. Bu damarlarda endotel hücrelerinin şişkinleştiği, kapiller
bazal membranında kalınlaşma ve düzensizleşmenin meydana geldiği, damar çevresinde
ve duvarında kollajen lif miktarının anormal arttığı belirlendi (Şekil 12A). Tübüler
bazal membranda kalınlaşma, tabaka artışı, kıvrılma ve düğüm benzeri yapılar bu
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olgularda da vardı. Bazı düğüm benzeri yapıların içinde kollajen liflerin varlığı dikkat
çekiciydi. Peritübüler kollajen lif miktarında tüm olgularda artış gözlendi. Peritübüler
miyofibroblastlarda düzensizleşmeler izlendi (Şekil 11A, 12B). Seminiferöz epiteldeki
Sertoli hücrelerinde ise, bol lipit damlacığı ve bu damlacıklarla yakın ilişkide olan kaba
endoplazmik retikulum sisternaları görüldü (Şekil 12B). Bazı alanlarda, lümene doğru
epitel organizasyonunda bozulma, spermatojenik hücrelerle Sertoli hücrelerinin
arasındaki bağlantıların zayıfladığını düşündüren ayrılmalar ve hücrelerarası geniş
boşluk oluşumu fark edilmekteydi. Sertoli hücrelerinin bazılarında geniş vakuollerin
oluşumu belirgindi (Şekil 13A,B). Bazı Sertoli hücrelerinde bu hücreye özgü CharcotBöttcher kristalleri görüldü (Şekil 13B). Bu olguların hiçbirinde, tübül içinde olgun
spermatozoona rastlanmadı. İki çekirdekli anormal spermatogoniumlar ve normal
görünümlü spermatogoniumların bulunduğu ve bunların vakuolizasyonu artmış olan
Sertoli hücreleriyle yakın komşu oldukları fark edildi. Bu komşuluğun hücrelerarası
sınırın düzensizleşmesiyle karakterize bir şekilde zayıfladığı saptandı (Şekil 13A).
Bazal membranı normal görünümdeki bir başka alanda, Sertoli hücrelerinde artmış lipit
damlacıkları yanısıra, yeni bir tip kristal oluşumuna benzeyen yapı dikkati çekti (Şekil
14). Yine bu olgularda muhtemelen spermatid düzeyinde olmak üzere spermatik seri
hücrelerinde artmış bir apoptozis sıklığı görüldü. Çekirdek sınırlarının düzgünlüğü
kaybolmuş, çekirdek kromatini parçalar halinde yoğunlaşarak nükleolemmanın iç
yüzüne çökmüş, çekirdek zarında litik alanlar bulunan, sitoplazmalarında vakuoller ve
lamellar yapılar izlenen apoptotik germ hücreleri (Şekil 15A) ile, çekirdeğinin kromatin
materyali yoğunlaşmış ve kenara kümelenmiş, çekirdek zarının bir kenarı multilaminar
bir hal almış, sitoplazmasında vakuoller bulunan (Şekil 15B) apoptotik germ hücreleri
gözlendi.
4.1.4. Sertoli Cell Only Olguları (Grup IV):
Seminiferöz tübüllerinde yalnızca Sertoli hücrelerinin gözlendiği olgularda,
interstisyel alanda Leydig hücrelerinin normal morfolojiye sahip bulundukları gözlendi
(Şekil 16A). Çapları daralmış olarak izlenen seminiferöz tübüllerin lamina
proprialarında ve bazal membranlarında kalınlaşma ve düzensizleşme ile peritübüler
miyofibroblastların çok sıralı hal aldığı, yalnızca Sertoli hücreleri içeren tübüllerde bu
hücrelerin sitoplazmalarına köpüksü görünüm veren artmış sayıda vakuollerin varlığı
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dikkati çekmekteydi. Seminiferöz epitellerde spermatojenik seriye ait hiçbir hücre
görülmedi (Şekil 16A,B).
İmmünohistokimyasal işaretleme incelendiğinde; diğer gruplarda olduğu gibi aynı
grup içinde Leydig hücrelerinden bazılarının sitoplazmik olarak işaretlendiği,
bazılarının ise işaretlenmeden kaldığı belirlendi (Şekil 17A). Yalnızca bu grupta olmak
üzere, peritübüler miyofibroblastların bazılarında, sitoplazmik olarak granüler yapıda
belirgin

işaretlenmenin

varlığı

saptandı

(Şekil

17B).

Sertoli

hücrelerinin

sitoplazmalarının yine Leydig hücrelerine oranla daha düşük yoğunlukta olmak üzere
pozitif boyandığı görüldü (Şekil 17A,B) .
Bu olgular incelendiğinde, interstisyel alanda kollajen liflerde belirgin artış ile
karakterize olan interstisyel fibrozis göze çarpmaktaydı. Kollajen lifler hem sayıca
artmış hem de düzensiz bir organizasyona sahip olmuşlardı. Yer yer sıkıca bir araya
gelerek demetler oluşturmuşlardı (Şekil 18). Leydig hücrelerinin sitoplazmalarında iyi
gelişmiş SER sisternaları ile bazı hücrelerde bol sekonder lizozomlara rastlandı Yine bu
hücrelerde çok sayıda mitokondriyon ve az miktarda da lipit damlacıkları gözlendi
(Şekil 18, Şekil 19A). Peritübüler kollajen lif miktarı artmış, seminiferöz tübül bazal
membranında da çarpıcı değişiklikler meydana gelmişti. Bazal membranda oldukça
belirgin kalınlaşma, tabaka artışı ve kıvrılma gözlendi. Olguların bazal membranlarında
çoğunlukla tübül içine doğru uzanan düğüm benzeri yapılar da bulunmaktaydı. Bazal
membranın tübül içine doğru yaptığı invajinasyonların bir kısmına bol miktarda
kollajen liflerin eşlik ettiği görüldü (Şekil 19B, 20A). Peritübüler miyofibroblast
hücrelerinin tabaka sayısında artış olduğu, çaplarının genişlediği, dalgalı bir görünüm
kazandıkları, sitoplazmalarındaki yağ damlacıklarının da sayıca arttığı belirlendi (Şekil
19B, 20A,B, 21)
Spermatojenik seriye ait hücreler içermeyen seminiferöz tübül epitelinde yer alan
Sertoli hücrelerinde vakuolizasyonun arttığı, büyük vakuollerin oluştuğu ve vakuol
çevresindeki mitokondriyonlarda de artış olduğu, SER yapısının iyi gelişmediği ancak
bazılarında GER’ in oldukça gelişmiş olduğu değerlendirildi. Charcot-Böttcher
kristallerinin bu olgularda artmış sayıda bulunduğu dikkati çekti (Şekil 22, 23A,B).
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4.2. SEMİ-KANTİTATİF DEĞERLENDİRME
Olguların semi-kantitatif değerlendirmesi için 0-3 arası değerlendirme sonuçları
çizelge 1 de gösterildi.

Apoptotik

Leydig

Sertoli

Myofibroblast

Hücreleri

Hücreleri

Hücreleri

Or-1

+++

-

-

-

Orşektomi

Or-2

++

-

-

-

(Or)

Or-3

+++

-

-

-

Or-4

+++

-

-

-

Obstrüktif

OA-1

++

-

-

-

Azoospermia

OA-2

+++

-

-

-

(OA)

OA-3

+++

-

-

-

MA-1

+++

+

-

++

Maturasyon

MA-2

+++

++

-

++

Arrest

MA-3

+++

++

-

+

(MA)

MA-4

+++

++

-

++

MA-5

++

+

-

++

Sertoli Cell

SCO-1

+++

++

++

-

Only

SCO-2

+++

++

++

-

(SCO)

SCO-3

+++

++

+

-

Olgu

Olgu No

Germ
Hücreleri

Çizelge 1. Olguların semi-kantitatif değerlendirilmesi.

4.3. KANTİTATİF DEĞERLENDİRME
4.3.1. Orşektomi Olguları (Grup I):
Orşektomi olgularında, immünohistokimyasal yöntemle işaretlenen Leydig
hücrelerinde Leydig hücresi boyanma indeksi (LHBİ) çıkartıldığında, genel ortalamanın
0.40  0.03 (n= 4) olduğu; buna göre yaklaşık olarak her 5 Leydig hücresinden 2
tanesinin eNOS (+) boyandığı belirlendi Bu olgularda Leydig hücresi-Sertoli hücresi
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indeksi (LHSHİ) genel ortalamasının 2.12  0.62 olduğu; buna göre yaklaşık her 2
Leydig hücresine karşılık 1 Sertoli hücresinin bulunduğu saptandı. Johnsen skoruna
bakıldığında, tüm orşektomi dokularında Johnsen skorunun genel ortalaması 8.57  0.30
olarak bulundu (Çizelge 2).
4.3.2. Obstrüktif Azoospermia Olguları (Grup II):
Bu grubun Leydig hücresi boyanma indeksi genel ortalaması 0.24  0.06 (n= 3)
olarak hesaplandı. Bu sonuca göre yaklaşık olarak her 5 Leydig hücresinden yalnızca 1
tanesinin eNOS (+) olduğu belirlendi. Leydig hücresi-Sertoli hücresi indeksine
bakıldığında ise genel ortalamanın, 1.33  0.54 olduğu; yani, yaklaşık olarak 4 adet
Leydig hücresine karşılık 3 adet Sertoli hücresinin var olduğu bulundu. Aynı grubun
Johnsen skoru genel ortalaması ise 8.90  0.72 idi (Çizelge 2).
4.3.3. Maturasyon Arrest Olguları (Grup III):
Leydig hücresi boyanma indeksinin genel ortalaması, 0.210  0.05 (n= 5) olarak
bulundu; yaklaşık her 5 Leydig hücresinin 1 tanesi eNOS (+) boyanmıştı. Leydig
hücresi-Sertoli hücresi indeksinin genel ortalamasının 1.16  0.82 olduğu yani yaklaşık
olarak Leydig ve Sertoli hücrelerinin sayıca eşit olduğu anlaşıldı. Johnsen skoru genel
ortalaması ise 4.78  0.89 idi (Çizelge 2).
4.3.4. Sertoli Cell Only Olguları (Grup IV):
Bu grubun Leydig hücre boyanma indeksinin genel ortalamasının 0.220  0.02
(n= 3) olduğu yani her 5 Leydig hücresinden yaklaşık 1 tanesinin eNOS için (+)
işaretlenme gösterdiği, Leydig hücresi-Sertoli hücresi indeksinin genel ortalamasının ise
0.700  0.06 olduğu yani her 3 adet Leydig hücresine karşılık yaklaşık 4 adet Sertoli
hücresinin var olduğu saptandı. Johnsen skorunun genel ortalamasının ise: 2.00  0.00
olduğu belirlendi (Çizelge 2).
4.3.5. Birleştirilmiş Grupların Kantitatif Değerlendirilmesi:
Spermatogenezis (+) Grup:
Bu grubun, Leydig hücresi boyanma indeksinin genel ortalaması 0.33  0.10 (n=
8) idi. Yani bu grupta

yaklaşık olarak her 3 Leydig hücresinden biri eNOS (+)

işaretlenmişti. Leydig hücresi-Sertoli hücresi indeksinin genel ortalaması ise 1.78  0.68
olarak bulundu. Bu sonuçtan da yaklaşık olarak her 7 Leydig hücresi için 4 Sertoli
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hücresinin bulunduğu anlaşıldı. Johnsen skorunun genel ortalamasının ise 8.71  0.50
olduğu belirlendi (Çizelge 3).
Spermatogenezis (-) Grup :
Bu grupta Leydig hücresi boyanma indeksi genel ortalamasının 0.21  0.04 (n= 7)
olduğu bulundu. Bu ortalamaya göre yaklaşık olarak her 5 Leydig hücresinden birisinin
eNOS (+) işaretlendiği, Leydig hücresi-Sertoli hücresi indeksi genel ortalamasının 0.99
 0.67 olmasından dolayı da Leydig hücresi sayısının yaklaşık olarak Sertoli hücre
sayısına eşit olduğu anlaşıldı. Johnsen skoru genel ortalaması ise, 3.74  1.59 idi
(Çizelge 3).
Bu sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; spermatogenezis (+) ve (-)
gruplar arasında, Leydig hücre boyanma indeksi yönünden istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmadığı (p>0.05), Gruplar arasında Leydig hücresi-Sertoli hücresi indeksi
yönünden karşılaştırma yapıldığında çıkan sonucun istatistiksel olarak anlamlı olduğu
belirlendi (p<0.05). Johnsen skoruna göre gruplar arası karşılaştırma yapıldığında yine
çıkan sonucun istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0.05) (Çizelge 4).
LHBİ

LHSHİ

Johnsen

XSD

XSD

XSD

4

0.40  0.03

2.12  0.62

8.57  0.30

3

0.24  0.06

1.33  0.54

8.90  0.72

5

0.210  0.05

1.16  0.82

4.78  0.89

3

0.220  0.02

0.700  0.06

2.00  0.00

n
Grup I
(Orşektomi)
Grup II
(Obstrüktif Azoospermia)
Grup III
(Maturasyon Arrest)
Grup IV
(Sertoli Cell Only)

Çizelge 2. Tüm Olguların Leydig Hücreleri Boyanma İndeksi (LHBİ), Leydig Hücresi-Sertoli
Hücresi İndeksi (LHSHİ) ve Johnsen Skoru Ortalamaları. (X=Ortalama, SD=Standart
Hata)
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N

LHBİ

LHSHİ

Johnsen

XSD

XSD

XSD

Spermatogenezis (+) Grup

7

0.33  0.10

1.78  0.68

8.71  0.50

Spermatogenezis (-) Grup

8

0.21  0.04

0.99  0.67

3.74  1.59

Çizelge 3. Birleştirilmiş grupların genel ortalamaları. (X=Ortalama, SD=Standart Hata)

Kritik Değer
(p)

LHBİ

LHSHİ

Johnsen

0.0876

0.0279

0.0011

Çizelge 4. Birleştirilmiş Grupların İstatistiksel Anlamlılık Testi (Mann Whitney-U)
P<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.
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5. TARTIŞMA
Nitrik oksidin (NO) ilk keşfedildiği 1980’lerin başından bu yana geçen kısa
sürede önemli gelişmeler olmuş ve bu maddenin memelilerde oldukça önemli biyolojik
etkilerinin bulunduğu gösterilmiştir. Yaklaşık on beş yıldır sürdürülen çalışmaların
sonuçlarına göre nitrik oksit, vücutta endojen olarak üretilmekte ve hem fizyolojik hem
de patolojik birçok süreçte etkin olarak rol almaktadır18. İlerleyen yıllarda nitrik oksidin
sentezinden sorumlu olan nitrik oksit sentaz (NOS) enziminin, hem izolasyonu hem de
dokulardaki lokalizasyonunun belirlenmesi başarılmıştır. Bugün sahip olunan bilgiler
ışığında, nitrik oksidin insan organizmalarında hemen hemen bütün organ ve
dokulardaki etkileri incelenmektedir. Bu etkiler damarlarda gevşeme, bazı tip
nöronlarda nörotransmitter madde görevi ve özellikle makrofajlarda ortaya çıkan
antimikrobial ve tümörisidal etkiler olarak özetlenebilir22,35,38,39. Son yıllarda NO
üzerine yoğunlaşan çalışmalar ile, nitrik oksit sentazın, testis, epididimis, vas deferens,
prostat8 ve penis dokusundaki immünolokalizasyonu gösterilmekte ve nitrik oksidin
üreme işlevinde önemli rolü olabileceği öne sürülmektedir48.
Sunulan çalışmada testis dokularında, endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS)
enzimi için immünohistokimyasal işaretlenme en yoğun olarak, Leydig hücrelerinde
görülmüştür. Ancak işaretlenen Leydig hücrelerinin bazılarının gerçekten çok yoğun,
bazılarının zayıf işaretlendiği, bazılarının ise hiç işaretlenmediği dikkati çekmiştir.
Daha önce yapılan ve insan testis dokusunda nöronal nitrik oksit sentaz (nNOS)
için işaretlenme uygulanan bir çalışmanın sonucunda da, Leydig hücrelerinin nNOS için
farklı düzeylerde işaretlendiği veya hiç işaretlenmediği bildirilmektedir. Bu sonuca göre
de araştırmacılar, Leydig hücrelerinin nNOS (+) veya (-) olmasına göre iki alt tipe
ayrılabileceği yorumunu getirmektedirler 49.
Bu çalışmada ise, Leydig hücrelerinin ince yapı düzeyindeki morfolojik özellikleri
ile

eNOS

için

immünohistokimyasal

işaretlenme

farklılıkları

birlikte

değerlendirildiğinde; Leydig hücrelerinin dönüşümlü olarak NO sentez ediyor
olabileceklerini ve birbirinden tamamen farklı iki ayrı hücre tipinden çok, aynı tip
hücrelerin içinde bulundukları değişik aktivasyon fazlarını simgeliyor olabileceklerini
düşündürmüştür. Çünkü, Leydig hücrelerindeki eNOS işaretlenmesi üniform bir yapıda
değil, farklı yoğunluk düzeylerinde izlenmiştir.
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Asıl işlevi testosteron sentezi yapmak olan Leydig hücrelerinde, endotelyal nitrik
oksit sentazın yoğun olarak boyanması, bu hücrelerdeki testosteron sentezinde nitrik
oksidin önemli işlevlere sahip olabileceği fikrini doğurmuştur. İnce yapı düzeyinde
yapılan bir çalışmanın sonucunda, NOS aktivitesi, Leydig hücresinin membranında,
mitokondriyonlarında, düz endoplazmik retikulumunda (SER) ve lipid damlacıklarında
bulunmakta; bu sayılan bölgelerde, testosteron sentezinde gereken enzim sistemlerinin
yerleştiği, bu bulgulara dayanarak da, nitrik oksidin testosteron sentezinde görev alıyor
olabileceği bildirilmektedir50. Bu konuda, sıçanlarda yapılmış çalışmalarda nitrik
oksidin sistemik dolaşımdaki testosteron düzeyini baskıladığı, NOS inhibitörü olan LNMMA’nın yine bu hayvanlarda, testosteron salınımını artırdığı gösterilmektedir51.
Başka çalışmacılar da nitrik oksidin Leydig hücrelerindeki steroidogenezisde
düzenleyici bir işlevi olduğuna dair kanıtlar ortaya koyan sonuçlar bildirmektedirler52,53.
Leydig hücrelerinde sentez edilen nitrik oksidin etki mekanizması üzerine de bazı
görüşler ortaya atılmaktadır. Nitrik oksidin üretildiği noktadan 100 μm kadar uzağa
diffüze olduğu ve yaklaşık 5 saniye boyunca etkisini sürdürdüğü bilinmektedir7. Bu
özelliği nedeniyle, NOS (+) Leydig hücrelerinde üretilen nitrik oksidin, NOS (-) Leydig
hücrelerine veya diğer testis hücrelerine diffüze olarak parakrin mekanizma ile işlev
yapıyor olabileceği de varsayımlar arasında değerlendirilmiştir. Zira, incelenen
olgularda, spermatozoa üretimi açısından, belirgin morfolojik farklılıklar bulunmasına
karşın, Leydig hücrelerinde immünohistokimyasal işaretlenmenin var olup olmamasına
göre çıkartılan Leydig hücreleri boyanma indeksleri (LHBİ) karşılaştırıldığında, değişik
olgu grupları arasında bu indeks yönünden anlamlı bir farklılığın bulunmadığı ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle, her hücrenin aktif olarak senteze katılmamış olmasına rağmen
Leydig hücrelerinde üretilen nitrik oksidin, testosteron sentezi için gereksinimi
karşıladığı düşünülmüştür. Bir diğer muhtemel mekanizma olarak, Leydig hücresinin
sentez ettiği nitrik oksidi, otokrin bir yol ile doğrudan kendi işlevleri için
kullanabileceği de düşünülmüştür. İnce yapı özelliklerine göre de, steroid sentezinden
sorumlu olduğu bilinen Leydig hücrelerinde, endotelyal nitrik oksit sentazın yoğun
olarak boyanması nitrik oksidin, otokrin mekanizma ile, testosteron sentezini düzenliyor
olabileceği şeklinde yorumlanmıştır.
Bu çalışmada, özellikle maturasyon arrest içeren, spermatogenezisin bozulmuş
olduğu olgulara ait elektron mikrograflarda, Leydig hücre sitoplazmalarında hem

60

vakuolizasyon, hem de Reinke kristali oluşumu artmış olarak izlenmiştir. Ayrıca,
Reinke kristalleri öncüleri olduğu düşünülen, muhtemelen sonradan bir araya gelerek,
klasik kristallerin biçimlenmesini sağlayacak olan yapılar da gözlenmiştir. Kristallerin
özellikle bu olgularda artmış olarak bulunması, yaşa ya da patolojik durumlara bağlı
olarak, Leydig hücrelerinde azalan steroid sentezinde kullanılamadan biriken öncü
maddelerin,

Reinke

kristallerine

dönüşmesinden

kaynaklanabileceği

şeklinde

yorumlanmaktadır (M. KAYA)*.
Leydig hücrelerinin eNOS için işaretlenme oranına göre çıkarılan Leydig
hücreleri boyanma indeksi (LHBİ) hesaplandığında, spermatogenezis (+) ve (-) gruplar
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak, grupların ortalamalarına bakıldığında,
spermatogenezis (+) grupta yaklaşık olarak her 3 Leydig hücresinden 1 tanesinin,
spermatogenezis (-) grupta ise yaklaşık olarak her 5 Leydig hücresinden 1 tanesinin
işaretlenme gösterdiği, yani; spermatogenezis (-) grupta işaretlenen Leydig hücre
sayısında hafif bir azalmanın var olduğu görülmüştür. NO üretimindeki bu azalmanın
da, henüz bilinmeyen bir mekanizma ile Leydig hücrelerindeki artmış Reinke kristalleri
oluşumundan sorumlu olabileceği düşünülmüştür.
Daha önce Kaya ve Türkyılmaz’ın yaptıkları bir çalışmada, interstisyel Leydig
hücrelerinde, Reinke kristallerinin oluşum süreci tarif edilmektedir. Buna göre Leydig
hücrelerinde en erken gözlenen bulgular, mikrotübüler organizasyon bozukluğu ve
kristalloid

yapılarının

ortaya

çıkışıdır.

Ayrıca,

bazı

Leydig

hücrelerinin

sitoplazmalarında çok sayıda küçük kristalin bulunduğunu, bu kristallerin daha
sonradan bir araya gelerek klasik, büyük Reinke kristalini oluşturduklarını
bildirmektedirler. Aynı çalışmada bu kristallerin, spermatogenezisin bozulduğu
patolojik testislerde görülme sıklığının arttığı ve özellikle bu artışın testisin zararlı
ajanların etkisinde kaldığı durumlarda daha da fazla olduğu rapor edilmektedir54.
Sunulan çalışmada, ışık mikroskobik olarak peritübüler bölgede yer alan
miyofibroblastlarda, özellikle Sertoli cell only olgularında hiperplaziyle uyumlu hücre
tabakası artışı gözlenmiştir. Yine yalnızca Sertoli cell only olgularında, miyofibroblast
hücrelerinde, eNOS için immünohistokimyasal işaretlenmenin, yaklaşık (++) düzeyde
varolduğu da görülmüştür. Elektron mikrograflarda, spermatogenezis (+) olguların
bazılarında, spermatogenezis (-) olguların ise tamamında peritübüler fibrozis varlığı
*

Sözlü görüşme, 2001. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı. Balcalı-ADANA.
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belirlenmiştir.

Spermatogenezis

(-)

grupta,

peritübüler

miyofibroblastlarda

düzensizleşme de izlenmiştir. Özellikle Sertoli cell only olgularında, miyofibroblastların
çaplarının artarak dalgalı bir görünüm kazandıkları, hücre tabaka sayısının da artarak bu
hücrelere hiperplazik bir görünüm kazandırdığı ve bu hücrelerin sitoplazmalarında lipid
damlacıklarının artmış sayıda belirdiği fark edilmiştir.
Tüm

NOS

izoformları

ve

cGMP

için

işaretlemenin

yapıldığı

immünohistokimyasal bir çalışmanın sonuçlarına göre, eNOS, nNOS ve cGMP
aktivitesi yalnızca Leydig hücreleri, Sertoli hücreleri ve endotel hücrelerinde değil,
ayrıca

peritübüler

miyofibroblast

hücrelerinde

de

bulunmaktadır.

Çalışmanın

sonuçlarına göre nitrik oksidin testiste damar çapını artırarak kan akımının miktarını
ayarlayıcı rolünden başka, iyi bilinen düz kas gevşetici etkisiyle peritübüler
miyofibroblastların gevşemesinde etkili olarak, lümene atılmış spermlerin ileriye doğru
hareketini sağlıyor olabileceği de öne sürülmektedir55.
Bilindiği gibi, spermatogenezis (-) olgular kapsamında yalnızca, Sertoli cell only
olgularında seminiferöz tübül çapları belirgin bir şekilde azalmaktadır56. Sunulan
çalışmada da, Sertoli cell only olgularında, seminiferöz tübül çapları azalmış olarak
gözlenmiştir. Tübüllerin çapındaki bu azalmaya karşı yanıt olarak, miyofibroblastlarda
NO sentezinin artabileceği ve böylece sentez edilen nitrik oksidin miyofibroblastlarda
gevşetici etki yaratarak, tübül çapında artış sağlamak amacıyla kullanılabileceği
düşünülmüştür. Ayrıca miyofibroblastlarda üretilen nitrik oksidin parakrin yoldan tübül
lümenine diffüze olabileceği ve olağanüstü küçük molekül yapısıyla, kan-testis
bariyerini kolayca aşarak, toksik etkisiyle spermatogenezisin bozulma sürecine olumsuz
katkıda bulunabileceği de olası görülmüştür.
Nitrik oksidin, hiperplazi gösteren düz kaslar üzerinde proliferasyonu engelleyici
etkisi daha önceki çalışmalarda gösterilmektedir57,58. Sunulan çalışmanın bulgularına
göre de Sertoli cell only olgularında, miyofibroblastlarda gözlenen hiperplaziye karşı
kompensatuar bir yanıt olarak nitrik oksidin sentezinin artmış olması da mümkün olarak
değerlendirilmiştir.
Maturasyon arrest olgularında, peritübüler ve interstisyel bölgelerde mast hücre
sayısının artış göstermesi de dikkati çekmiştir. Bu mast hücrelerinin, kollajen liflerle
yakın komşuluk ilişkisinde olduğu gözlenmiştir. Peritübüler kollajen liflerin,
miyofibroblastlar tarafından sentez edildiği bilinmektedir11. Mast hücrelerinin ise
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spermatogenezisin bozulduğu durumlarda ortaya çıktığı ve fibroblast büyüme faktörü
gibi maddeleri salgılayarak kollajen lif yapımını artırdığı daha önceki çalışmalarda
ortaya konulmuştur59,60. Sunulan çalışmada da, kollajen liflerin sentezini artıran bu
faktörlerin etkisiyle, peritübüler miyofibroblastların hiperplaziye giderek, hem
morfolojik değişikliğe uğrayabileceğini, hem de kollajen lif sentezini artırabileceği
düşünülmüştür.
Bu çalışmada, özellikle spermatogenezis (-) olgularda olmak üzere, seminiferöz
tübül bazal membranında kalınlaşma, kıvrılma, tabaka artışı ve düğüm benzeri yapılar
gözlenmiştir. Bu düzensizleşmelerin, yaşları 67-75 arasındaki orşiektomi olgularında ve
bozulmuş spermatogeneziste daha fazla belirginleştiği de dikkati çekmiştir. Bazal
membran ve peritübüler dokudaki anormal değişiklikler, daha önceden iskemik testis
dokusunda yapılmış bir çalışma ile de gösterilmektedir61. Yapılan bazı çalışmalarda,
bazal membranın özellikle miyofibroblastlar tarafından sentez edildiği rapor
edilmektedir62. Bu bilgiler ışığında, özellikle artmış sayıdaki mast hücreleri tarafından
uyarılan miyofibroblastların, kollajen lif sentezini artırabileceği gibi, bazal membranı da
artmış miktarlarda üretiyor olabileceği düşünülmüştür. Bu artmış üretim sonucunda
bazal membranda kalınlaşma ve tabaka artışının görülebileceği, ayrıca artmış üretim
yanısıra seminiferöz tübül çapının azalmasına bağlı olarak pasif bir kıvrılmayla içeriye
doğru düğüm benzeri invajinasyonların ortaya çıkabileceği de mümkün olarak
görülmüştür. Bazal membrandaki bu değişikliklerin, tübül içerisindeki hücrelerin, tübül
duvar kalınlaşmasından dolayı bozulmuş beslenmesini yeniden düzeltmek için temas
yüzeyini artırmaya yönelmiş kompensatuar bir mekanizmayı da simgeleyebileceği
düşünülmüştür.
Spermatogenezisin (+) olduğu olgularda, Sertoli hücrelerinde, eNOS için
işaretlenme saptanamazken, spermatogenezis (-) olan grubun Sertoli hücrelerinde eNOS
için işaretlenme görülmüştür. Sertoli hücrelerindeki nitrik oksidin işlevi tam olarak
bilinmemektedir. Farklı çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, bir kısmında, Sertoli
hücrelerinin normal ve patolojik tüm olgularda NOS (+) bulunduğu6,63, bir kısmında
örneğin, normal sıçan testisinde yalnızca endotel hücrelerinde NOS (+) boyanma
gözlendiği, diğer testiküler hücrelerin NOS (-) olduğu rapor edilmektedir8. Bu görüşler
doğrultusunda bir grup araştırmacı, bu hücrelerdeki eNOS boyanma yoğunluğunun,
spermatogenezisin bulunduğu aşamaya spesifik olmadığını ve hatta spermatogenezis ile
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ilişkisinin bulunmadığını iddia ederlerken, bir başka grup, Sertoli hücrelerinden üretilen
nitrik oksidin olası rolünün, germ hücre farklılaşması üzerine olabileceği, çünkü nitrik
oksidin makrofajlarda64 ve lösemik hücrelerde65, gen ekspresyonunu ve hücre
farklılaşmasını düzenlediğini bildirmektedirler. Bir başka çalışmada da, nitrik oksidin
hücre gelişimi ve düzenlenmesi üzerine olası etkilerinin olduğu öne sürülmekte ve
spermatogenezisin bölgesel kontrolünde etkili olabileceği rapor edilmektedir62. Bundan
başka, farklı hücrelerdeki nitrik oksidin bakteri ve virüslere karşı sitotoksik etkisinin
olduğu bildirilmekte, Sertoli hücresinde bulunan nitrik oksidin, hücrenin savunma
sisteminde yer aldığı öne sürülmektedir66.
Çalışmamızda spermatogenezisin bozulduğu olgularda, Sertoli hücrelerindeki
endotelyal nitrik oksit sentazın pozitif olarak görülmesinin, spermatogenezisin
gerçekleşmesi için artmış olan NO gereksinimini karşılamak amacıyla fazla miktarlarda
eNOS üretilmesinden kaynaklanabileceği mümkün olarak değerlendirilmiştir. Olumlu
etkileri kadar olumsuz etkilerinin de olduğu bilinen nitrik oksidin, Sertoli hücrelerinde
fazlaca üretilerek ortama salınmasının, belki de bozulmuş olan spermatogenezisin
nedenleri arasında yer aldığı, yani spermatogenezisi sürdürebilmek amacıyla üretimi
artan nitrik oksidin sonuçta spermatogenezisi olumsuz etkileyen faktörlerden biri
olabileceği de düşünülmüştür.
İnce yapı düzeyinde, maturasyon arrest olgularında, Sertoli hücresi ile
spermatojenik hücreler arasındaki bağlantıların zayıfladığı ve ayrılmalar gösterdiği, bazı
Sertoli hücrelerinin sitoplazmalarında da büyük vakuollerin ve bol miktarda lipid
damlacıklarının oluştuğu gözlenmiştir. Yine bu olgularda, Sertoli hücrelerinin
sitoplazmalarında, Sertoli hücresine özgü, Charcot-Böttcher kristallerinin bulunduğu da
görülmüştür. Vakuol ve Charcot-Böttcher kristali oluşumunun, Sertoli cell only
olgularında da mevcut olduğu fark edilmiştir. Bu kristaller özellikle spermatogenezisin
bozulduğu olgularda gözlenmiş olup, çalışmamızda elde edilenlere benzer bulgular,
daha önce yapılan ve bu kristallerin, özellikle spermatogenezisin bozulduğu olgularda
artış gösterdiğini ve yine zararlı ajanlara yanıt olarak üretiliyor olabileceğini öne süren
çalışma ile de ortaya konulmaktadır54.
Maturasyon arrest olgularından birinde, Sertoli hücrelerinde yeni bir tip kristal
oluşumunu düşündüren yapılar gözlenmiştir. Bu yapının, kristal özelliğinde olduğu
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ancak Sertoli hücresine özgü Charcot-Böttcher kristalinden farklı olduğu da
görülmüştür (M. KAYA)*.
Çalışmamızda,

normal

görünümlü

spermatojenik

hücrelerde

eNOS

için

işaretlenme saptanamazken, lümene erken atılan immatür spermatidlerde ve apoptotik
hücrelerde işaretlenme bulunmuştur. Yapılan farklı çalışmalarda, dejenerasyona
uğramakta

olan

germ

hücrelerinde,

apoptozis

için

kanıt

sayılan

DNA

fragmantasyonunun ve endotelyal nitrik oksit sentazın birlikte varlığı gösterilmekte, bu
sonuçlar değerlendirildiğinde nitrik oksidin germ hücre apoptozisinde önemli işleve
sahip olabileceği rapor edilmektedir. Bu etkisini nitrik oksidin süperoksit anyonu ile
reaksiyon ürünü olan peroksinitritler aracılığıyla yapabileceği de aynı çalışmalarda
bildirilmektedir6,67,68. Makrofajlarda da nitrik oksit aracılığıyla üretilen peroksinitritlerin
sitotoksik ve tümörisidal etkisinin olduğu bilinmektedir37,38,39,69. Çalışmamızda elde
edilen bulgulara göre de, nitrik oksidin apoptozis oluşum sürecinde etkin bir görev
alıyor olabileceği ortaya çıkmaktadır.
Germ hücreleri incelendiğinde, özellikle maturasyon arrest olgularında, ileri
gelişimi sonucunda büyük olasılıkla iki başlı spermatozoona dönüşebilecek iki
çekirdekli bir spermatid gibi anormal morfolojiye sahip hücrelere de rastlanılmıştır.
Daha önce yapılan bir çalışmada ise, çok çekirdekli germ hücrelerinin görülme
sıklığının, özellikle iskemi-reperfüzyon gibi zararlı dış etkenler nedeni ile arttığı
bildirilmektedir70. Nitrik oksidin, artmış miktarlarda üretilmesinin, bulunduğu
ortamdaki hücreler üzerinde, daha önce değinildiği gibi toksik etkiler yaratarak, çok
çekirdekli hücrelerin oluşum nedenlerinden biri olabileceği düşünülmüştür.
Çalışmada

elde

edilen

kantitatif

sonuçlar

değerlendirildiğinde

ise,

spermatogenezis (+) ve (-) gruplar arasında, Leydig hücreleri Sertoli hücreleri indeksi
ve Johnsen skoru açısından hesaplanan farkların, kritik değer olan 0.05’den küçük yani
istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmıştır. Leydig hücreleri Sertoli hücreleri
indeksine göre, spermatogenezisin bozulduğu durumlarda, Leydig ve Sertoli hücreleri
arasındaki oranın, Sertoli hücreleri lehinde arttığı görülmüştür. Bu durumun da Leydig
hücrelerindeki olası bir azalmaya bağlı olabileceği düşünülmüştür. Daha önceki
çalışmalarda da spermatogenezisin azalmasıyla karakterize testis patolojilerinde, Leydig
hücre sayısında azalma olabileceği bildirilmektedir72. Olgu gruplarının Johnsen skor
*

Sözlü görüşme, 2001. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı. Balcalı-ADANA.

65

ortalamaları karşılaştırıldığında ise, önceden beklenilebileceği gibi, spermatogenezis (+)
ve (-) gruplar arasında anlamlı fark saptanmıştır. Zaten spermatogenezisin (-) olduğu
grupta seminiferöz epitelin bozulmuş görünümü de bu durumu düşündürmüştür.
Sonuç olarak nitrik oksidin erkek infertilitesindeki olası rolü, testislerde eNOS
için immünohistokimyasal işaretleme ve ince yapı ile değerlendirilerek araştırıldığında,
organizmada hem patolojik, hem de fizyolojik durumlarda olumlu ve olumsuz
sayılabilecek önemli işlevleri olabileceğine dair kanıtlar elde edilmiştir. Bu konuda daha
çok çalışma yapılarak, nitrik oksidin donörlerinin veya inhibitörlerinin erkek
infertilitesinde tedavi amaçlı kullanılabilirliğinin araştırılması gerektiği düşünülmüştür.
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6- SONUÇLAR VE ÖNERİLER
1- Tüm olgularda, immünohistokimyasal olarak, Leydig hücrelerinde, endotelyal
nitrik oksit sentazın yaklaşık (+++) düzeyinde işaretlenmesi, bu hücrelerden testosteron
sentez edilmesinde, nitrik oksidin düzenleyici rolü olabileceği şeklinde yorumlanmıştır.
2- Leydig hücrelerinin bir kısmı çeşitli yoğunluklarda işaretlenme gösterirken, bir
kısmının ise hiç işaretlenmediği görülmüştür. Bu durumun, Leydig hücrelerinin içinde
bulunduğu farklı aktivasyon fazlarından kaynaklanabileceği veya bir kısım hücrelerde
üretilen nitrik oksidin, diffüzyon yoluyla eNOS (-) hücrelere geçerek, parakrin bir
mekanizma ile bu hücrelerde işlev yapıyor olabileceği düşünülmüştür.
3- Değişik olgu gruplarında, eNOS için işaretlenen Leydig hücre sayısı
ortalamalarının anlamlı fark göstermediği saptanmıştır. Bu sonuca bakarak, Leydig
hücrelerinde üretilen nitrik oksidin spermatogenezis üzerinde doğrudan olumsuz
etkisinin olmadığı görüşü benimsenmiştir.
4- Peritübüler miyofibroblastlarda, eNOS için işaretlenmeye yalnızca Sertoli cell
only

olgularında

rastlanılmıştır.

Düz

kas

hücresi

özelliklerine

sahip

olan

miyofibroblastlarda, artmış NO sentezinin, bu hücrelerde gevşemeye yol açarak, Sertoli
cell only olgularında azalmış olan tübül çapını artırmaya yönelik işlev görebileceği,
bunun

yanında,

nitrik

oksidin,

hiperplaziyi

azaltıcı

etkisi

nedeniyle

miyofibroblastlardaki hiperplaziye karşı kompensatuar olarak üretiliyor olabileceği
düşünülmüştür. Bu iki olası mekanizmanın ayrı ayrı veya birlikte, yalnızca Sertoli cell
only olgularındaki miyofibroblastlarda görülen eNOS işaretlenmesini açıklayabileceği
sonucuna ulaşılmıştır.
5- Mast hücrelerinin, spermatogenezisin bozulduğu olgularda arttığı gözlenmiş ve
bu hücrelerin salgıladıkları fibroblast uyarıcı faktörlerle artmış kollajen lif sentezinden
sorumlu olabilecekleri mümkün olarak değerlendirilmiştir.
6- Yine mast hücrelerinin uyarıcı etkisiyle, peritübüler miyofibroblastların bazal
membranı artmış miktarlarda üretebileceği ve bu artışın da, bazal membrandaki
kalınlaşma, tabaka artışı, kıvrılma ve düğüm benzeri yapıların oluşumundan sorumlu
olabileceği sonucuna varılmıştır.
7- Sertoli hücrelerinde eNOS için işaretlenme, yalnızca spermatogenezisin
bozulduğu olgularda saptanmıştır. Nitrik oksidin spermatogenezisdeki olası işlevi göz
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önüne alındığında, başlangıçta kompensatuar olarak artan nitrik oksidin, sonuçta
diffüzyonla germ hücrelerine geçerek, toksik etki ile spermatogenezisin bozulma
sürecine olumsuz katkıda bulunmuş olabileceği düşünülmüştür.
8- eNOS, Normal germ hücrelerinde saptanmadığı halde, yalnızca apoptotik germ
hücrelerinde (+) olarak görülmüştür. Bu durum, nitrik oksidin, germ hücrelerinin
apoptotik sürecine önemli katkısının olabileceği şeklinde yorumlanmıştır.
9- Netice olarak, nitrik oksidin, erkek üreme sisteminde oldukça önemli işlevlere
sahip olduğu ve nitrik oksit donörleri veya inhibitörlerinin erkek infertilitesinde tedavi
amaçlı olarak kullanılabileceği ancak bunun yapılabilmesi için de, çok sayıda
araştırmaya gereksinim olduğu sonucuna varılmıştır.
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