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ÖZET 
 

SUBKRONİK 1800 MHz ELEKTROMANYETİK ALAN UYGULANMIŞ SIÇANLARIN TESTİS 
DOKUSUNDA GRP78 EKSPRESYONUNUN İNCELENMESİ 

 
Farklı dozlarda ve sürelerde elektromanyetik alan (EMA)’nın testis dokusunda yapısal 

ve fonksiyonel değişikliklere neden olduğu bildirilmiştir. Literatürde ER stresi ile ilgili çok 
sayıda araştırma bulunmasına rağmen spermatojenik hücrelerde 1800 MHz EMA ve ER stresi 
ilişkisini raporlayan çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle yapılan bu çalışmada, subkronik 
olarak 1800 MHz EMA’a maruz bırakılan sıçanların testis dokusunda, ER stresi ile ilişkili GRP78 
mRNA ve protein ekspresyonlarındaki olası değişikliklerin ortaya konulması hedeflenmiştir. 
Çalışmamızda 21 adet 8-10 haftalık Wistar erkek sıçan kullanıldı. Denekler eşit sayıda ve 
rastgele olarak, kontrol, sham ve EMA grubu olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna 
(n=7) hiçbir işlem uygulanmadı. Sham grubu (n=7) (günde 2 saat/60 gün) EMA 
uygulanmaksızın EMA cihazı içinde bekletildi. EMA grubuna (n=7) (günde 2 saat/60 gün) 1800 
MHz EMA uygulandı. Deney sonunda sakrifiye edilen deneklerin sol testisleri ışık mikroskobik 
incelemeler için %10’luk nötral tamponlanmış formaline (NTF) alındı. Işık mikroskobik doku 
takibi sonrası parafine gömülen dokulardan 5 μm'lik kesitler alındı. Hematoksilen-eozin (H-E) 
ile boyanan kesitlerde. seminifer tübül çapları ve germinal epitel kalınlığı ölçülürken, Johnsen 
skorlaması ile spermatogenezis değerlendirildi. İmmunohistokimyasal incelemeler için indirekt 
immunoperoksidaz tekniği kullanılarak spermatik hücrelerde GRP78 immun işaretlemesi 
yapıldı. Deneklerin sağ testisleri Real-Time (gerçek zamanlı) PCR zincir reaksiyonu yöntemi için 
RNAlater solüsyonuna alındı ve dokuların GRP78 mRNA ekspresyon düzeyleri incelendi. 
Kontrol, sham ve EMA gruplarında seminifer tübül çapları ve germinal epitel kalınlıklarının 
benzer olduğu ve istatistiksel olarak aralarında anlamlı fark olmadığı gözlendi (sırasıyla 
p=0,386, p=0,131). EMA grubunda modifiye Johnsen skorlamasının kontrol ve sham gruplarına 
göre anlamlı azaldığı (p<0.001) saptandı. Spermatogonyum, spermatosit, spermatid ve 
spermatozoonların GRP78 immünoreaktivite skorlarının (IRS) tüm gruplarda birbirine benzer 
olduğu görüldü (sırasıyla; p=0,963, p=0,311, p=0,790, p=0,943). Kontrol, sham ve EMA 
gruplarının GRP 78 mRNA ekspresyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
saptanmadı (p=0.348). Sonuç olarak; 1800 MHz EMA’nın spermatogenez sürecini bozduğu, 
ancak spermatojenik hücrelerde ER stres belirteçlerinden biri olan GRP 78 ekspresyonunda 
değişikliğe yol açmadığı saptandı. Uygulanan EMA frekans ve süresinin ER stresine neden 
olmadığı düşünülürken daha yüksek frekans ve sürelerde EMA’nın uygulanacağı yeni 
çalışmalarda olası ER stresinin ortaya konması gerektiği düşünüldü.  
 
Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik alan, Testis, ER stresi, GRP78, İmmunohistokimya, Real-
Time PCR 
 
Danışman: Prof. Dr. Savaş AKTAŞ, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 

THE INVESTIGATION OF GRP78 EXPRESSION IN TESTICULAR TISSUE OF RAT EXPOSED TO 
SUBCHRONIC 1800 MHz ELECTROMAGNETIC FIELD 

 
It has been reported that the different dose and duration electromagnetic field (EMF) 

cause changes in the testicular morphology and function. Although there are many studies 
about ER stress in the literature, no studies have reported the relationship between 1800 MHz 
EMA and ER stress in spermatogenic cells. Therefore, in this study, it was aimed to reveal 
possible changes in GRP78 mRNA and protein expression related to ER stress in testicular tissue 
of rats exposed to 1800 MHz EMA subchronic. In our study, we used twenty-one male Wistar 
rats (8 to 10 weeks of age). The experimental animals were divided into three groups; control, 
sham, and EMA. No treatment was applied to the control group (n=7). Sham group (n=7) was 
not exposed to the electromagnetic field but, were left in the EMF device with two hours, daily 
for sixty days. EMF group (n=7) was exposed to the electromagnetic field of 1800 MHz two 
hours daily for sixty days. At the end of the experiment, the left testes of sacrificed experimental 
animals were taken to %10 neutral buffered formalin (NTF) for light microscopic examination. 
After light microscopic tissue processing, 5 μm sections were taken from the paraffin embedded 
tissues. Sections stained with hematoxylin-eosin (H-E) seminiferous tubule diameters and 
germinal epithelial thickness were measured and spermatogenesis was evaluated by Johnsen 
scoring. For immunohistochemical examinations, GRP 78 immunostaining was performed in 
spermatic cells by using indirect immunoperoxidase technique. The right testes of the subjects 
were taken to RNAlater solution for Real-Time PCR chain reaction method and GRP78 mRNA 
expression levels of the tissues were examined. In control, sham and EMA groups, seminiferous 
tubule diameters and germinal epithelial thickness were similar and there was no statistically 
significant difference between them (p=0.386, p=0.131, respectively). Modified Johnsen scores 
were significantly decreased in the EMA group compared to the control and sham groups (p 
<0.001). GRP78 immunoreactivity scores (IRS) of spermatogonium, spermatocytes, spermatids 
and spermatozoa were similar in all groups (p = 0.963, p = 0.311, p = 0.790, p = 0.943, 
respectively). There was no statistically significant difference between GRP 78 mRNA 
expressions of control, sham and EMA groups (p = 0.348). As a result; It was found that 1800 
MHz EMA disrupted the spermatogenesis process, but did not change the expression of GRP 78, 
one of the ER stress markers in spermatogenic cells. While it was thought that the frequency 
and duration of the EMA did not cause ER stress, it was thought that in the new studies where 
higher frequency and duration of EMA would be applied, possible ER stress should be revealed. 
 
Keywords: Electromagnetic field, Testes, ER Stress, GRP78, Immunohistochemistry, Real-Time 
PCR  
 
Advisor: Prof. Dr. Savaş AKTAŞ, Mersin University Faculty of Medicine, Department of Histology 
and Embryology, , Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte elektronik cihazların kullanım süresi 

artmaktadır. Kullandığımız bu cihazların, elektrik yüklerinin hareketinden doğan, elektrik ve 

manyetik alan bileşenlerine sahip elektromanyetik (EM) enerji içeren kuvvet alanı 

elektromanyetik alan (EMA) olarak tanımlanmaktadır [1,2]. Artan teknoloji ile günlük 

hayatımızda EMA oluşturan cihaz kullanım sıklığı artmaktadır. Bu cihazlardan; kullanım sıklığı 

ve süresi olarak ilk sırayı alan cep telefonları, çevreye ortalama olarak 900-1800 MHz’lik EM 

dalgalar yaymaktadır. Artan cep telefonu kullanımı ile son yıllarda bu cihazların oluşturduğu 

EMA’nın biyolojik etkileri ile ilgili çalışmalar artış göstermektedir [3]. Yapılan çalışmalarda 

EMA’nın dokular üzerinde termal ve termal olmayan etkileri ile hücresel, biyolojik 

fonksiyonlarda değişiklikler yaptığı bilinmektedir [4]. Bu etkilere bağlı olarak EMA’nın hücre 

membranının fonksiyonunda değişikliklere yol açtığı, hücrede oksidatif strese neden olduğu, 

DNA hasarı ve gen ekspresyonunda değişiklikler yaparak hücrenin çoğalmasını, farklanmasını 

ve apoptotik sürecini etkilediği raporlanmıştır [5,6]. Literatürde EMA maruziyetinin hücresel 

apoptoz mekanizmalarının aktifleştirerek hücre ölümünü arttırdığını öne süren çalışmalar 

bulunmaktadır. Bununla ilişkili olarak EMA’nın insan testis dokusunda sperm sayısını ve 

motilitesini düşürdüğü, sperm morfolojisini bozduğu ve bu hücrelerde apoptoz arttırdığı 

bildirilmiştir [7,8]. Apoptoz, doku ve organların gelişiminde, fonksiyonunda kilit rol oynayan 

programlı hücre ölümü olup, ekstrinsik ve intrinsik yolaklarla ortaya çıkmaktadır [9]. İntrinsik 

yolaklardan biri hücre organellerinden ER (endoplazmik retikulum) ile ilişkilidir. Yapılan 

çalışmalarda, hücresel kalsiyum (Ca+2) dengesinde bozulma, hipoksi, oksidatif stres, radyasyon 

ve farklı toksik ajanların ER stresine yol açtığı ve hücrelerde apoptotik süreci başlattığı 

gösterilmiştir [10-12]. Farklı eksternal ve internal etkilere bağlı olarak hücrelerde ortaya 

çıkabilen ER stresinde, ısı şok proteinlerinde (HSP60, HSP70, GRP94, GRP78) ekspresyon 

değişikliklerine bağlı olarak ER sisternalarının lümeninde protein katlanma kusurları ortaya 

çıkabilmektedir .Hücresel farklı biyolojik işIevleri olan ısı şok proteinlerinin spermatogeneziste 

önemli rolleri olduğu bildirilmiştir [13]. Yapılan çalışmalarda ER stresi durumunda bu 

proteinlerden; HSP60, HSP70 ve GRP78’in ekspresyonlarının arttığı raporlanmıştır. HSP60 ve 

HSP70’in sperm kapasitasyon sürecinde, HSP60 proteinin ayrıca akrozom reaksiyonunda 

önemli rol oynarken, GRP78’in ise spermatogenez ve fertilizasyon sürecinde önemli olduğu ve 

hücresel stres durumunda ekspresyonunun arttığı bildirilmiştir [14-16]. Literatürde ER stresi 

ile ilgili çok sayıda araştırma bulunmasına rağmen spermatojenik hücrelerde 1800 MHz EMA 

maruziyeti ve ER stresi ilişkisini raporlayan çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle yapılan bu 

çalışmada, subkronik olarak 1800 MHz EMA’a maruz bırakılan sıçanların testis dokusunda, ER 
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stresi ile ilişkili GRP78 mRNA ve protein ekspresyonlarındaki olası değişikliklerin ortaya 

konulması hedeflenmiştir. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. Testis Histolojisi 

Erkek üreme sistemi, testisler, testis içi ve dışı genital kanallar, yardımcı bezler ve 

penisden oluşur. Genital kanal sistemi tubuli rekti, rete testis, duktuli efferentes, duktus 

epididimis, duktus deferens ve duktus ejekulatoryusu içerir. Yardımcı bezler ise seminal vezikül, 

prostat ve bulboüretral bezlerdir. Testisler, spermatogenez ve steroidogenez olmak üzere iki 

temel süreci gercekleştirirler [17,18]. Erkek üreme sistemi sinir sistemi ve endokrin sistemi 

kontrolü altındadır. Sinir sistemi ile yardımcı bezlerin kasılması ve penil ereksiyon sağlanırken 

endokrin sistem ile spermatogenez ve androjen biyosentezi sağlanır [19].  

Testisler, vücut boşluğu dışında yer alan skrotal kavitede bulunan bir çift organ olup 

dıştan üç tabakalı kalın bir kapsül ile kuşatılmıştır. Kapsül dıştan içe doğru tunika vajinalis, 

tunika albuginea ve tunika vasküloza olarak isimlendirilir. Tunika vajinalis abdominal periton 

tabakasıdır. Testisin anterolateral yüzeyinde bulunan tunika vajinalis mezotel ile döşelidir. 

Kapsülün en kalın tabakası olan tunika albuginea yoğun bir fibroelastik bağ dokusu tabakasıdır. 

Tunika albuginea, testisin arka yüzünde kalınlaşarak mediyastinum testisi oluşturur. Testise 

giren ve çıkan kan damarları, lenf damarları ve kanallar bu tabaka içinde seyrederler. En içte yer 

alan tunika vasküloza ise damardan zengin gevşek bağ dokusu özelliğindedir. Kapsülden testis 

içine uzanan ince bağ dokusu uzantılar, testisi yaklaşık olarak 250 lobüle ayırır. Her testis 

lobülü kan damarlarını, sinirleri ve interstisyel hücreleri (Leydig hücreleri) içeren gevşek bağ 

dokusu ile sarılı seminifer tübüllerden oluşur. Her lobül 1-4 adet seminifer tübül içerir. 

Seminifer tübüller spermlerin üretildiği, kıvrımlı seyreden tübüllerdir. Her testiste 250-1000 

adet tübül bulunur. Lobüllerin apeksinde bulunan tübüller tubuli rekti (düz tübül) olarak 

adlandırılır. Düz tübüller mediyastinumda bulunan anostomozlaşan kanallar olan rete testis ile 

süreklilik gösterir [17,18].  

Seminifer tübüller 30-80 cm uzunluğunda, 150-250 mikrometre kalınlığında kıvrımlı 

kanallardır [17]. Tübülleri döşeyen seminifer epitel, spermatogenik hücreler ve Sertoli hücreleri 

olmak üzere iki farklı hücre grubu içeren çok katlı epiteldir. Tunika propriya, epitelyum altında 

yer alan fibroblast içermeyen bağ dokusu tabakasıdır. Tunika propriyaya peritübüler doku adı 

da verilir. Bu tabaka insanlarda seminifer epiteli kuşatan 3-5 sıra miyoid hücre ve kollajen lif 

tabakasından oluşur [18]. Kemirgenlerde ise bu tabaka tek katlı yassı miyoid hücre 

tabakasından oluşur [20]. Miyoid hücrelere elektron mikroskobik olarak bakıldığında düz kas 

hücrelerine benzer şekilde bazal lamina ile sarılı aktin filamentlerinden zengin hücreler olarak 

görülür. Aktin filamanları, seminifer tübüllerin düzensiz kasılmalarına olanak sağlar ve miyoid 

hücrelerinin kontraksiyonu ile tübül lümenindeki spermatositler kanallara iletilir [18].  
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İnterstisyel alan, seminifer tübüllerin arasında yer alan Leydig hücreleri, sinirleri, 

fibroblastları, mast hücreleri, makrofajiarı, kan ve lenf damarlarını bulunduran gevşek bir bağ 

dokusudur. Leydig hücreleri yuvarlak veya poligonal şekilli, yuvarlak nükleuslu, asidofil 

sitoplazmalı hücrelerdir. Sitoplazmalarının en belirgin özelliği çok sayıda lipid damlasının 

bulunmasıdır. İntersistiyel bağ dokusu içinde tek tek veya gruplar halinde görülebilir. Leydig 

hücreleri erkek üreme sisteminin fizyolojik mekanizmasının devamlılığı için gerekli olan 

testosteron üretiminden sorumludur. Testosteron luteinize edici hormon (LH; luteinizing 

hormone) stimülasyonuna yanıt olarak salgılanır. Testosteronun salgılanması embriyonik 

dönemde erkek fetusta gonadların normal gelişimi, pubertede cinsel olgunlaşma ve yetişkin 

dönemde spermatogenezin, sekonder seks karakterlerinin ve yardımcı bezlerin sekresyon 

aktivitelerinin devamlılığı için gereklidir [17]. 

Seminifer epitelde yer alan hücrelerden diğeri germ hücrelerine destek olan Sertoli 

hücreleridir. Sertoli hücreleri bazal membrandan tübül lümenine kadar uzanan prizmatik 

hücrelerdir. Yuvarlak veya üçgen şekilli ökromatik nükleusları, belirgin nükleolusları ve zengin 

organelleri bulunur [17,18]. Sertoli hücreleri, ilk defa 1865’de spermatogenezis ile bağlantılı 

“nursing” (destek yada bakım) hücreleri olarak tanımlanmıştır [21]. Sertoli hücreleri insanlarda 

ve diğer hayvanlarda üreme periyodu süresince bölünmezler. Özellikle enfeksiyon, kötü 

beslenme, X ışını radyasyonu gibi olumsuz çevresel faktörlere karşı dayanıklı olup 

hasarlanmaya karşı diğer spermatogenik hücrelere göre daha çok hayatta kalırlar [17]. 

Spermatogenik hücreleri çevreleyen çok sayıda lateral uzantıları olduğundan ışık mikroskobik 

olarak hücre sınırlarının seçilmesi zordur. Komşu Sertoli hücreleri birbirlerine zonula okludens 

adı verilen bağlantı kompleksi ile bağlanır. Seminifer epitel bu bağlantı kompleksi ile bazal ve 

luminal kompartmanlara ayrılır. Bazal bölümde spermatogonyumlar ve erken dönem primer 

spermatositler, luminal bölümünde ise olgun spermatositler ve spermatidler bulunur. Sertoli 

hücreleri arasında bulunan bağlantı kompleksleri epitelyal zonları oluşturmalarının yanı sıra 

kan-testis bariyerini de oluştururlar. Bu bariyer ile erkek germ hücreleri kan yolu ile gelebilecek 

zararlı maddelere karşı korunur.  Sertoli hücreleri, gelişmekte olan spermiyumları destekler, 

korur ve besler. Spermiyogenezde rezidüel (artık) olarak oluşan spermatid sitoplazmasını ve 

gelişimlerini tamamlayamamış spermatogenik hücreleri fagosite ederek ortadan kaldırır [18]. 

Erkek fetusta Müller kanalının gerilemesini sağlayan Anti-Müllerian hormon salgılar. Androjen 

bağlayıcı protein (ABP; Androgen binding protein), aktivin ve inhibin salgılar [22]. 
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2.2. Spermatogenez 

 

Seminifer tübüllerde spermatogonyumların spermatozoa haline dönüştüğü mitotik 

hücre bölünmesi, mayoz bölünme ve spermatidlerin farklılaşması gibi basamakları içeren 

karmaşık bir süreçtir [23]. İnsanlarda ergenlik döneminde başlar ve ömür boyu devam eder. 

Spermatogenez ekstrinsik ve intrinsik mekanizmalar tarafndan düzenlenmektedir [24]. 

İnsanlarda spematogenez süreci ortalama 64 gün iken, ratlarda ortalama 48-50 gün 

sürmektedir [23,24]. Spermatogenez; spermatositogenez ve spermiyogenez olmak üzere iki 

aşamada gerçekleşmektedir [18]. 

 

2.2.1. Spermatositogenez 

 

Erkek üreme sisteminin fonksiyonu hipotalamus, ön hipofiz (adenohipofiz) ve testisler 

tarafından kontrol edilmektedir. Bu reprodüktif aksın temel olarak işlevi, hormonları kontrol 

etmek ve sağlıklı spermatogenik hücrelerin oluşmasını sağlamaktır. Pubertede hipotalamustan 

gonadotropin serbestleştirici hormonun (GnRH; gonadotrophin releasing hormone) 

salgılanması ile adenohipofizde bulunan glikoprotein yapıda follikül uyarıcı hormon (FSH; 

follicle stimulating hormone) ve LH salgılanır. FSH ve LH sistemik dolaşım ile testislere ulaşır. 

Bu şekide gonadların gelişimi, maturasyonu ve fonksiyonları kontrol edilmektedir [25]. 

Primordiyal germ hücrelerinden köken alan spermatogonyumlar bu hormonların stimülasyonu 

ile mitoz bölünmeler geçirir. Tip A spermatogonyumlar mitoz bölünmeler ile kendisini çoğalttığı 

gibi bir kısmı da Tip B spermatogonyumlara farklanır (Şekil 2.1) [23]. Tip B spermatogonyumlar 

mitoz bölüme ile çoğalarak primer spermatositleri meydana getirirler (Şekil 2.1) [26]. Primer 

spermatositler, DNA replikasyonu ile DNA miktarlarını (4n) arttırırlar ve mayozun profaz 

aşamasına girerler. Daha sonra birinci mayoz bölünme ile sekonder spermatositlere (2n) 

farklanırlar. Sekonder spermatositler, mayoz bölünmenin interfaz aşamasında kısa bir süre 

kalarak hızla ikinci mayoz bölünmeye girerler. Sonuçta haploid (n) kromozom içeren 

spermatidler oluşur (Şekil 2.1) [23,27]. Tip A spermatogonyumların kök hücre topluluğundan 

spermatidlerin oluşum sürecine kadar oluşan hücre generasyonları sitoplazmik köprülerle 

birbirine bağlıdır. Bu şekilde tek bir Tip A spermatogonyumlara ait soydan gelen germ 

hücrelerinin çoğalıp farklanmaları sırasında birbirleriyle olan ilişkisi korunur [23]. 

Spermatogonyal kök hücrelerinin çoğalmasında ve farklanmasında, daha çok Tip A 

spermatogonyumlar tarafından salınan glia kökenli nörotrofik faktör (GDNF; glial cell derived 

neurotrophic factor), elektron taşıma sistemi ile ilişkili molekül (ERM; ets-releated molecule), c-

kit, koloni stimüle edici faktör (CSF-1; colony stimulating factor), spermatogonyal kök hücre 

faktör (SCF; stem cell factor), kemik morfogenetik faktör 4 (BMP4; bone morphogenetic 
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protein), aktivin-A, Sertoli hücreleri tarafından salınan GDNF üyesi reseptör alfa 1 (GFRα1; 

GDNF family receptor alpha-1), stimüle retinoik asit 8 (STRA8; Stimulated by retinoic acid gene 

8 protein), gibi moleküller görev alır [28,29].  

 

Şekil 2.1. Spermatogenez aşamaları [18] 

 

2.2.2. Spermiyogenez 

 

Hücre bölünmesinin görülmediği, spermatidlerin spermatozoonlara dönüşme sürecidir. 

Spermiyogenez, golgi fazı, kep fazı, akrozom fazı ve olgunlaşma (maturasyon) fazı olmak üzere 4 

evrede gerçekleşir [18]. 
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1. Golgi fazı 

 

Proakrozomal granüllerin birleşmesi ile akrozomal veziküller oluşur. Bu veziküller 

nükleus zarına yapışık halde bulunur ve spermin ön kutbunu oluşturur. Bu dönemde sentrioller, 

nükleus bölgesinden uzaklaşır ve arka kutba doğru göç eder. Flajellumun aksonemini 

oluşturacak olan mikrotubuller (1 çift merkezde, 9 çift periferde) sentriyollerden başlayarak 

yapılanır [18,30]. 

 

2. Kep fazı 

 

Akrozomal vezikül nükleusla temas ettiği yerden başlayarak genişleyerek büyür ve 

nükleusun ön kısmını yarıya kadar sarar (akrozomal kep). Akrozomal kepin altındaki nüklear 

zarf parçası porlarını kaybeder, kalınlaşır ve nüklear içerik kondanse olur. Akrozomal kep daha 

sonra spermatozoanın oosite penetrasyonu sırasında gerekli olan hidrolitik enzimleri 

(hyaluronidaz, nörominidaz, asit fosfataz ve proteaz gibi) içeren yapı olan akrozom adını alır 

[18,30]. 

 

3. Akrozom fazı 

 

Hücrede belirgin şekil değişikliğinin yaşandığı dönemdir. Sperm başı Sertoli hücresi 

sitoplazmasına gömülü şekildedir. Flajellum iyice uzar ve lümende görülmeye başlar. Kondanse 

olan nükleus yassılaşarak uzar. Akrozom plazma membranının apikaline daha fazla yaklaşır. 

Sitoplazmik mikrotübüller, akrozomun arka kısmından spermatidin arka kutbuna doğru uzanan 

silindir şeklinde kılıf olan manşeti oluşturmak üzere bir araya gelirler. Sentrioller gelişmekte 

olan spermin boyun (birleştirici parça) kısmını oluşturmak üzere değişirler. Nükleusa bağlı 

sentriyollerden dokuz kalın fibril gelişir ve kuyruk içinde dış yoğun lifler olarak uzanır. Bu 

fiberler nükleusla flajellumun birleştirdikleri için bu kısma bağlantı parçası adı verilir. Plazma 

membranı flajellumun yüzeyini kaplamak için arkaya doğru uzar, silindirik mikrotübül kılıfı 

kaybolur, mitokondriyonlar boyun kısmının liflerini sıkı bir şekilde sarmalar. Bu kısma 

spermiyumun orta parçası denir. Orta parçanın distalinde bulunan fibröz kılıf dokuz kalın fibrili 

çevreleyerek flajellumun ucuna kadar ilerler. Bu kısım ise son parça olarak adlandırılır [18,30]. 
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4. Olgunlaşma (maturasyon) fazı 

 

Flajellumun etrafındaki fazla sitoplazmanın (rezidüel cisimcik) Sertoli hücreleri 

tarafından fagosite edilerek azaldığı dönemdir. Spermatidler arasındaki interselüler köprüler 

kaybolur. Matür sperm hücreleri Sertoli hücrelerinden ayrılarak lümene bırakılırlar [18]. 

 

2.3. Elektromanyetik Alan ve İlgili Kavramlar 

 

Elektrik alan ve manyetik alanın temeli yüklere bağlıdır. Yük, bir cismin üzerinde biriken 

elektrik yükleri tarafından belirlenen nicelik olarak ifade edilir ve negatif işaretli elektron ve 

pozitif işaretli proton temel parçacıklarından oluşur. Elektrik, yüklü parçacıkların meydana 

getirdiği fiziksel etkendir. Elektrik akımı ise, elektrik yüklerinin bir noktadan başka bir noktaya 

hareket etmesidir [31,32]. Elektrik alan, elektrik yükü tarafından oluşturulan ve birim yüke etki 

eden vektörel kuvvet olarak tanımlanmaktadır. Elektrik alan (E) iki elektrik yükü arasındaki 

etkileşim sonucu meydana gelir ve volt/metre [V/m],olarak ifade edilir Manyetik alan yön ve 

şiddet değerine sahip vektörel bir büyüklüktür. Gözlemciye göre düzgün doğrusal hareket eden 

yüklerin oluşturduğu bir alandır. Manyetik alandan iki kavramdan söz edilir. İlki manyetik akım 

(B) olup birimi Tesla’dır. (1 Tesla (T) = 1.000 militesla (mT) = 1.000 mikrotesla (μT)) İkincisi ise 

manyetik alan şiddetidir (H) ve birimi “A/m”(amper/metre)’dir [33]. Elektrik alan ve manyetik 

alan bileşenleri birleşerek elektromanyetik alanı (EMA) oluşturur. Doğada bulunan her canlı 

varlığın ve maddenin, zayıf veya güçlü bir manyetik alanı bulunur [32,34]. Frekans (f) ise EM 

dalgaların saniyede yaptığı salınım sayısıdır. Birimi ise Hertz (Hz)’ dir. 1 Hz saniyede bir 

salınım; 1 kilohertz (kHz) saniyede 1000 Hz; 1 megahertz (MHz) saniyede bir milyon Hz; 1 

gigahertz (GHz) saniyede bir milyar Hz’dir. Birim yüzeyden geçen ortalama güce EM dalga 

şiddeti denir ve şiddet (I) ile gösterilir. Dalga boyu (ƛ) ise EM dalganın bir salınımda aldığı 

yoldur ve birimi (m) ‘dir. EMD’ler ilerledikleri ortamda engelle karşılaşmalarına rağmen 

hareketlerine devam edebilme özelliğine sahiptirler. Engellerle karşılaşmaları durumunda 

yansıma, kırınım, kırılma ve saçılma gibi durum değişikliği gösterirler [35,36].  

Dokular tarafından soğurulan EMA, dokularda sıcaklık artışına ve buna bağlı olarak da 

doku hasarına neden olabilmektedir. EMA’nın dokuda oluşturabileceği hasar EMA’nın doku 

tarafından soğurulan enerji miktarına, doku ile yaptığı etkileşime ve maruz kalma süresine 

bağlıdır. Doku tarafından birim kütle başına soğurulan enerji ise doz olarak adlandırılır.  Canlı 

dokularda enerjinin soğurulma hızı EMA dozundan daha önemlidir. EMA’nın vücut tarafından 

soğurulma hızı ise özgül soğurma hızı (SAR; specific absorption rate) olarak tanımlanır ve birimi 

W/kg (Watt/ kilogram)’dır [37]. Vücudun 1 kilogramıının sıcaklığını 1°C yükselten EM enerji 

miktarı 4 W olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle biyolojik etkinin gözlenebileceği doz 4 W/kg’lık 
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SAR değeridir. İnsanların genel yaşam alanlarında bu değerin 50'de biri olan 0,08 W/kg SAR 

değeri sınır değeri olarak kabul edilmiştir [38,39].  

SAR değerinin hesaplanmasında elektrik alan şiddeti, manyetik alan şiddeti ve güç 

yoğunluğu gibi parametrelerden faydalanılır. Dokularda soğrulmaya sebep olan parametre 

dokunun iletkenliğidir ve σ (S/m) simgesi ile gösterilir. Elektrik alan siddeti E (V/m) olan bir 

ortamda iletkenliği σ, yoğunluğu ρ (kg/m3) olan ve V hacmine sahip dokuda soğrulan SAR 

değeri aşağıdaki formüle göre hesaplanır [35].  

 

(W/kg)
ρ

E
σ=SAR

2
RMS  

 

2.4. EMA ve Biyolojik Etkileri 
 

EMA’nın dokuda oluşturacağı hasar, EM dalgaların doku ile yaptığı etkileşim tipine, doku 

tarafından absorbe olan enerji miktarına, maruz bırakılan bölge ile mesafesine, EMA’a maruz 

kalan canlının boyutlarına ve maruziyet süresine bağlıdır [40]. EMA’nın biyolojik etkileri termal 

ve termal olmayan etkiler olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır (Şekil 2.2). Termal etki 

EMA’nın temel özelliği olup vücut tarafından absorbe edilen EM enerjinin ısıya dönüşmesi ve 

vücut sıcaklığını arttırmasıyla ortaya çıkan biyolojik etkidir. Termal olmayan etkiler ise tehlike 

sınırının altındaki dozlarda oluşmaktadır [41]. 

 EMA’nın termal olmayan etkisiyle, peroksil (RO2), süperoksit (O2¯), hidrojen peroksit 

(H2O2), ve hipoklorik asit (HOCl) gibi serbest radikaller oluşmaktadır [42]. Serbest radikallerin 

artması ile hücrede oksidatif stres meydana gelmektedir. Oksidatif stresin etkisiyle hücrenin 

temel bileşenlerinden karbonhidrat, lipid, protein ve DNA gibi yapılarda oksidan hasar meydana 

gelmektedir [43]. Normal koşullarda O2¯ iyonları sitoplazmada bulunan bakır süperoksit 

dismutaz (Cu-SOD) ve mitokondriyonlarda bulunan manganez süperoksit dismutaz (Mn-SOD) 

ile H2O2 ’e dönüştürülür. H2O2 ise mitokondriyonlarda glutatyon peroksidaz (GP-x), lizozomda 

ise katalaz (CAT) enzimleri tarafından H2O ve O2 ’e ayrışarak etkisiz hale getirilmektedir [44]. 

 Serbest radikaller hücre membranında bulunan kolesterol ve yağ asitlerinin doymamış 

bağları ile kolaylıkla etkileşime girerek peroksidasyona sebep olmakta ve böylece hücre 

membranının yapısını etkileyebilmektedir [45]. Lipit peroksidasyonu ile peroksidatif hasarın 

göstergesi olan malondialdehit (MDA) düzeyinde artış ve ilerleyen lipit peroksidasyonunda ise 

membran akışkanlığı ve membran proteinlerinin etkinliğinde azalma ortaya çıkabilmektedir 

[44]. Sonuçta membran yapısal bütünlüğünde bozulma, iyon dengesinin bozulması ile 

organellerde çeşitli düzeylerde hasar ortaya çıkabilmektedir [41,46].  
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Literatürde EMA maruziyeti ile ilgili yapılan çalışmalarda EMA’nın DNA, RNA ve protein 

sentezi, hücre bölünmesi, membrandan Ca+2 giriş çıkışı ve bağlanması üzerine etkili olduğu 

rapor edilmiştir [47-49]. 900 MHz şiddetinde EMA’a maruz bırakılan sıçanların doku 

hücrelerinde MDA miktarının artmasına bağlı olarak endometrial hücrelerde apoptoza sebep 

olduğu bildirilmiştir [50]. EMA’nın merkezi ve periferik sinir sistemi üzerine etkilerini 

araştırmak için çok sayıda deneysel ve klinik çalışmalar bulunmaktadır [51-53]. Düşük frekanslı 

cep telefonlarının kullanımında sinir sistemi işleyişinin önemli ölçüde değiştiği, sinaptik 

plastisitede, nörotransmitter salgılanmasında, duyma, denge, hafıza ve öğrenme gibi 

fonksiyonlarda değişimlerin meydana geldiği gözlenmiştir [54]. Çocuklarda görülen kanser ve 

lösemilerin, yerleşim yerlerinde bulunan yüksek gerilim hatlarından kaynaklandığı ayrıca 

çocukların yaşlarına bağlı olabileceği bulunmuştur [55-58]. 2450 MHz EMA maruziyeti ile ilgili 

olarak yapılan bir çalışmada, insan kan lenfositlerinde mikronükleus oluşumuna ve kromozom 

hatalarında artışa neden olduğu bildirilmiştir [59]. İnsanlar üzerinde yapılan başka bir 

çalışmada 47 gün boyunca günde 4 saat 2450 MHz’lik EMA uygulamasında lenfosit sayısında 

artış olduğu bulunmuştur [60]. Sıçanlar üzerinde yapılan bir diğer çalışmada ise 4 hafta 

boyunca, haftada 7 gün ve günde 60 dk. 3,21 W/kg gücünde 2,45 GHz EMA’ya maruziyeti 

sonucunda FSH ve LH’ın değişiklik göstermediği, testosteron değerlerinin kontrol grubuna göre 

azaldığı belirtilmiştir [41]. Yapılan başka çalışmada ise 60 Hz’ lik EMA uygulamasının 

hipotansiyon ve hipertansiyon gibi kan basıncı regulasyonunda ve kardiyak ritm 

düzensizliklerine de sebep olduğu bulunmuştur [61]. 

 

2.5. EMA’nın Testis Üzerine Etkisi ve İnfertilite ile İlişkisi 

 

Yapılan çalışmalarda farklı doz ve sürelerde uygulanmış EMA’nın testis dokusunda 

yapısal ve fonksiyonel değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir [7,8]. Cep telefonlarının 

ejaküle insan spermi üzerindeki etkisinin araştırıldığı başka çalışmada da spermlerin 

motilitesinde ve canlılığında azalma, seminal plazma reaktif oksiken radikalleri (ROS; reactive 

oxygen species) seviyesinde artış olduğu toplam antioksidan kapasitesi (ROS-TAC) puanının 

düştüğü raporlanmıştır [62]. 60 Hz EMA uygulaması sonucunda sıçanlarda spermatojenik 

hücrelerde apoptozun arttığı ve spermatojenik hücrelerin sayısında azalma olduğu rapor 

edilmiştir [63,64]. Meo ve ark. yapmış oldukları çalışmada, 3 ay, günde 30 dk ve 60 dk cep 

telefonu radyasyonuna maruziyet sonrasında, sıçanlarda serum testosteron seviyesinde azalma 

gözlenmiştir [65]. Li ve ark.’nın insanlarda yaptıkları çalışmada, 3 ay sürecince 1.6 mG (mili 

Gauss=0,1 μT) EMA maruziyetinin sperm hareketliliği azalma, sperm morfolojisinde ise 

bozulmaya neden olduğunu raporlamışlardır [66]. Khaki ve ark.’ları erkek sıçanlarda yaptıkları 

çalışmada, sıçanlara 5 hafta boyunca 50 Hz EMA uygulanmasının, sıçanlarda subfertilite ve 



Dilek ÖZULUS TÜZÜN, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

11 
 

infertilite oranlarını arttırdığını ileri sürmüşlerdir [67]. Al-Akhras ve ark. yaptıkları bir 

çalışmada ise 90 gün 50 Hz ve 25 mT manyetik alana maruziyetin erkek sıçanlarda 

fertilizasyonda azalmaya neden olduğu bulunmuştur [68]. 

 

Şekil 2.2: EMA’nın hücresel etkileri [6]. 

 

2.6. Endoplazmik Retikulum, Endoplazmik Retikulum Stresi ve Katlanmamış Protein 

Yanıtı  

 

 ER ökaryotik hücrelerin sitoplazmasında düz keseler ve dallanmış membranöz tübülleri 

içeren, nükleer membranla süreklilik gösteren bir organeldir [69]. ER toplam hücre membran 

hacminin %15-%60’nı kapsamaktadır. ER hücre içi, dışı yapı ve işlevlere katkıda bulunan salgı 

proteinlerinin, ER fonksiyonlarını modüle eden lümen proteinlerinin, hücre içi ve hücre dışı 

köprü görevi gören plazma membran proteinleri olmak üzere ökaryotik proteomun 1/3’nin 

sentezinden sorumludur. Ayrıca hücrenin yapı ve fonksiyonları için gerekli olan membran 

lipidlerinin çoğunu üreterek diğer organellere de katkı sağlamaktadır. ER, hücre içi Ca+2 

depolama bölgesi olarak görev almakta, çeşitli hücresel organellerin Ca+2 dengesini sürdürmede 

kritik rol oynamaktadır [70,71]. Sitoplazma ile ER lümeni karşılaştırıldığında ER lümeni daha 

yüksek Ca+2 seviyesi ve artmış oksidatif kapasite göstermektedir. Bu ekstra oksidatif ve hiper-
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kalsemik ER ortamı, protein sentezi ve katlanması gibi önemli hücresel mekanizmalarda rol 

oynamaktadır [71,72]. 

ER polipeptid zincirlerinin katlanması, olgunlaşması ve translasyon sonrası değişimlerin 

meydana gelmesi için elverişli ortamı sağlamaktadır. ER’ye gelen proteinler N-glikozilasyon, 

disülfid oluşumu, hidroksilasyon ve oligomerizasyon gibi değişimler geçirerek katlanırlar. Bu 

proteinlerin doğru katlanmasında glikoz düzenleyici protein 78 (GRP78; glucose regulated 

protein 78), glikoz düzenleyici protein 94 (GRP94; glucose regulated protein 94), kalneksin, 

kalretikulin gibi Ca+2 bağımlı şaperonlar görev almaktadır [73,74]. GRP78, ısı şok protein 5 

(HSPA5; heat shock protein family A member 5) geni tarafından kodlanan ısı şok proteini 70 

(HSP70; heat shock protein 70) ailesinin üyesidir [75,76]. GRP78 monomerik veya dimerik 

formda bulunmaktadır. Monomerik hali ile şaperon görevi görmektedir. GRP78, ER lümeni 

dışında nükleus ve mitokondriyonlarda da bulunabilir [77,78]. Hücresel stres durumlarında ER 

membranında kaspaz-7 ve kaspaz-12 gibi pro-kaspazlar ile kompleks oluşturarak hücrenin 

hayatta kalmasını sağlamaktadır [78,79]. GRP78 proteini amino ucunda ATPaz, karboksil 

ucunda ise substrat bağlanma bölgesine sahiptir. Yeni sentezlenen proteinlere geçici, 

katlanmamış ve glikozilasyon basamağındaki proteinlere ise kalıcı olarak bağlanmaktadır. 

GRP78, katlanmamış proteinlere C-ucundaki substrat bağlanma bölgesi ile bağlanmakta, N-

ucundaki ATPaz bağlanma bölgesi sayesinde ise proteinde yapısal değişiklik meydana 

getirmektedir [80,81] 

N-bağımlı glikozilasyon inhibisyonu, Ca+2  dengesinin bozulması, sıcaklık artışı, 

enfeksiyon, oksidatif stres ve hipoksi gibi pek çok uyaran proteinlerin hatalı katlanmalarına 

sebep olmaktadır [74,76]. ER’de doğru katlanan proteinler hedef yerlere gitmek için golgi 

kompleksine iletilirken, yanlış katlanan veya hatalı katlanmış proteinler ise ER ilişkili protein 

yıkımı (ERAD; endoplasmic reticulum associated degredation) adı verilen mekanizma ile 

sitoplazmaya taşınmaktadır [82-84]. Sentezlenen protein miktarı, ER’nin protein katlama ve 

ERAD’ın taşıma kapasitesinin üzerinde olduğu durumlarda, bu proteinler ER lümeni içerisinde 

birikir ve oluşan protein kümeleri ER’de sisternaların genişlemesi, şişmesi gibi yapısal ve 

fonksiyonel bozukluklara yol açarak ER stresine neden olmaktadır [85]. Hücrede meydana gelen 

ER stresinin ortadan kaldırılması ve dengenin sağlanması için katlanmamış protein yanıtı (UPR; 

unfolded protein response) adı verilen hücre içi sinyal yolağı aktif hale gelmektedir (Şekil 2.3) 

[86]. 
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Şekil 2.3 UPR sinyal yolağı [86]. 

 

UPR yolağında, ER lümeninde bulunan inozitol gerektiren kinaz 1 (IRE1; inositol 

requiring enzyme 1), ökaryotik translasyon bağlatıcı faktör 2-alfa kinaz (PERK; protein kinase-

like ER kinase) ve aktive edici transkripsiyon faktör 6 (ATF6; activating transcription factor 6) 

olmak üzere 3 transmembran protein aktive olmaktadır (Şekil 2.3)[83]. 

IRE1 Yolağı: IRE1, ER lümenine bakan N-ucunda ER stres-sensör bölgesi, sitozole bakan 

C-ucunda ise serin treonin kinaz ve endoribonükleaz bölgelerine sahip çift aktiviteli tip I 

transmembrandır [87]. ER stresi varlığında, IRE1’in N-ucundaki GRP78 ayrılır ve böylece IRE1 

proteinleri aktive olmaktadır [83]. Aktifleşen IRE1, transkripsiyon faktörü olan X-box bağlanma 

proteini 1 (XBP-1; X-box binding protein 1)’in mRNA‘sından yaklaşık 26 nükleotidlik intron 

parçası çıkartır. Bunun sonucunda oluşan yeni XBP-1 ER stresi durumunda görevli ER 

şaperonları ve ERAD ile ilişkili genlerin ekspresyonunu arttırarak ER stresini ortadan 

kaldırmaya çalışmaktadır [88,89]. 

PERK Yolağı: PERK, aktivasyonu ve yapısı gereği IRE1’e benzemektedir [86]. ER stresi 

durumunda GRP78, PERK’ten ayrılır bu şekilde aktive olmaktadır. Aktive olan PERK, ökaryotik 

translasyon başlatıcı faktör 2α (eIF2α; eukaryotic initiation factor 2α) fosforile etmekte ve 

aktive olmasına engel olmaktadır [83]. Ancak transkripsiyon faktör ATF4’ün translasyonu 

devam etmektedir. ATF4; C/EBP homolog protein (CHOP; CCAAT/enhance binding protein 

(C/EBP) homolog protein), GADD34, ATF3 ve aminoasitlerin taşınmasını aktive etmekte ve 

aktive olan hücrenin apoptoza yönlendirilmesi sağlanmaktadır [74]. 

ATF6 Yolağı: ER stresine bağlı olarak GRP78, ATF6’dan ayrılmakta ve daha sonra ATF6 

(90 kDa) golgi kompleksine taşınmaktadır. ATF6 golgi kompleksinde proteolitik işlemlere 
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uğradıktan sonra ATF6’nın amino ucunda bulunan bZIP bölgesi açılmakta ve. 50 kDa olarak 

sitoplazmaya gönderilmektedir. Daha sonra sitoplazmadan nükleusa göç eden ATF6 ER 

şaperonlarının (GRP78, GRP94 gibi) ekspresyonlarını arttırmaktadır [83,90,91]. 

 

2.8. ER Stresi ve Elektromanyetik Alan ile İlişkisi 

 

 Farklı hücre ve doku tiplerinde yapılan çalışmalarda EMA’nn ER stresi ile ilişkisi olduğu 

gösterilmiştir [92-96]. Kumar ve ark’nın yapmış olduğu in vivo çalışmada 900 MHz, 1800 MHz 

ve 2450 MHz EMA verilen sıçanların hipokampus dokusunda ATF4 ve CHOP’un mRNA 

seviyelerinin arttığı, XBP1 ekspresyonunun ise azaldığını, buna bağlı olarak ta ER stresinin 

uyarıldığı belirtilmiştir [92].Topal ve ark’ nın yapmış olduğu in vivo çalışmada da 900 MHz 

EMA’ya maruz bırakılan sıçanların karaciğer dokusu incelendiğinde hepatosit hücrelerinin ER 

sisternalarında genişleme olduğu saptanmıştır [93]. Zhong ve ark.’ı sonoparasyon işlemi ile 

1000 Hz EMA’ya maruz bırakılmış HL-60 lösemi hücrelerinde CHOP ekpresyonunda artışa bağlı 

olarak ER stresinin gözlendiğini bildirmişlerdir [94]. Chatterjee ve ark’nın yapmış olduğu in 

vitro çalışmada 2 Gy EMA uygulanmış dorsal kök gangliyonu nöronlarında CHOP 

ekspresyonundaki artmaya bağlı olarak ER stresinin uyarıldığı gözlenmiştir [95]. Başka bir in 

vivo çalışmada  ise Shah ve ark’ı. 2 Gy ve 8 Gy EMA maruziyetinin glioblastoma kök hücrelerinde 

GRP78, GRP94 ve CHOP ekspresyon artışının ER stresine yol açtığını raporlamışlardır [96]. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. Deney Hayvanlarının Elde Edilmesi ve Deney Planı 

 

Deney protokolü Mersin Üniversitesi (MEU) Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’nun 

20/10/2016 tarih ve 38 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bu tez çalışmasında deney modelinin 

oluşturulması, gerekli dokuların alınması ve dokuların kullanım aşamasına kadar muhafaza 

edilmesi MEÜ Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı ile Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmamızda MEU Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuarı'ndan elde 

edilen 8-10 haftalık, 180-230 gr ağırlığında 21 adet erkek Wistar sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar 

adaptasyon ve deney süresince standart deney koşullarında (% 50-60 nem, 20-24°C sıcaklık, 12 

saat aydınlık 12 saat karanlık) tutulmuştur. Sıçanlar deney süresince Euro standart tip IV 

kafeslerde barındırıldı, standart sıçan yemi ve çeşme suyu ile beslendi, her gün kafesleri 

temizlenerek yem ve suları değiştirilmiştir.   

 

3.2. Deneysel Gruplarının Oluşturulması 

 

Denekler eşit sayıda ve rastgele olmak üzere kontrol (K) grubu, sham (S) grubu ve 

elektromanyetik alan (EMA) grubu olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır.  

1. Kontrol Grubu (n=7): Bu grupta bulunan deneklere hiçbir işlem uygulanmamıştır. 

2. Sham Grubu (n=7): Bu grupta bulunan denekler 60 gün boyunca, her gün 2 saat 

(09:00-11:00) elektrik alan uygulanmaksızın EMA cihazı içinde bekletilmiştir. 

3. Elektromanyetik Alan (EMA) Grubu (n=7): Bu grupta bulunan deneklere 60 gün 

boyunca her gün 2 saat (09:00-11:00)1800 MHz EMA uygulanmıştır.  

 

3.3. Deneklere Elektromanyetik Alan Uygulaması ve SAR Hesaplaması 

 

Bu çalışmada, 1800MHz’lik sinyal üreteci olarak Everest GSM Simulator 1800CW2 

modeli (Şekil 3.1)kullanılmıştır. Bu üretecin, 1750MHz ile 1850MHz frekans aralığında 0-2W 

maksimum çıkış gücü bulunmaktadır. Everest GSM Simulator 217 Hz modülasyonunda, sürekli 

veya kesikli dalga yayabilmektedir. Deney başlamadan önce (fanusun üst ve alt yüzeyinden, 

fanus boş durumdayken) 1800MHz GSM Simulatorün ortama yaydığı EMA şiddeti, TES 593 

ElectroSmog Meter cihazı (Electrical Electronic Anonim Şirketi, Taiwan) ile ölçülmüştür. Elde 

edilen elektrik alan değeri, 6 V/m olarak saptanmıştır. Deney grubuna dahil edilen ratların SAR 

değeri ise; dokunun kütle yoğunluğu 1040 kg/m3, ortalama elektriksel iletkenlik 1.389380 S/m, 
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ölçülen ortalama elektrik alan değeri 6 V/m olan değerler ile gerekli formül kullanılarak 0.048 

W/kg bulunmuştur. Gerekli ölçümler yapıldıktan sonra sıçanlar bu fanus içine konularak 2 saat 

süreyle 1800 MHz’lik EMA’ya maruz bırakılmıştır (Şekil 3.1.). 

 

 

Şekil 3.1  Elektromanyetik dalga düzeneği 

 

3.4. Dokuların Elde Edilmesi 

 

Deney süresinin bitiminde sıçanlar intraperitonal olarak ksilazin (10 mg/kg) ve ketamin 

(100 mg/kg) anestezisi ile uyutuldu ve testis dokuları alındı. Deneklerin sol testisi ışık 

mikroskobik incelemeler için %10’luk nötral tamponlanmış formaline (NTF) alınırken, sağ 

testisi de Real-Time (gerçek zamanlı) PCR zincir reaksiyonu yöntemi için RNAlater (Qiagen, 

katalog no: 1070996, Austin, Teksas ) solüsyonuna alındı.  

  

3.5. Işık Mikroskobik Doku Takip İşlemi 

 

Işık mikroskobik inceleme için alınan dokular 1 cm3’lük olacak şekilde bölündü ve  

%10’luk NTF solüsyonunda 48 saat fikse edildi. Daha sonra musluk suyunda 24 saat yıkanan 

dokular aşağıdaki protokole göre takip edildi. 

 

1. Etil alkol (%70)  45 dk  

3. Etil alkol (%90)  45 dk  

4. Etil alkol (%96)  45 dk  

5. Etil alkol (%96)  45 dk  
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6. Etil alkol (%96)  45 dk  

7. Etil alkol (%96)  45 dk  

8. Ksilol   15 dk  

9. Ksilol   15 dk  

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

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

12. Parafin   15 dk  

13. Parafin   2,5 saat  

14. Bloklama 

 

Leica RM2125RT Rotary mikrotom (Leica Mikrosistem GmbH, Viyana, Avusturya) ile 

parafin bloklardan alınan 5 μm'lik kesitler adheziv lamlara (Superior Marienfeld-HistoBond, 

Almanya) alındı. Kesitler deparafinizasyon işlemi için 30 dakika 60°C'lik etüvde bekletildi. Sonra 

morfolojik değerlendirme için Hematoksilen-Eozin (H-E) protokolü uygulandı.  

 

1. Ksilol   20 dakika  

2. Ksilol   20 dakika  

3. Etil alkol (%96)  10 dakika  

4. Etil alkol (%90)  10 dakika  

5. Etil alkol (%80)  10 dakika  

6. Distile su   1-2 dakika  

7. Hematoksilen  4-5 dakika 

8. Musluk suyu   5 dakika  

9. Asit alkol   3 saniye  

10. Distile su   1 dakika  

11. Amonyaklı su  10 saniye  

12. Musluk suyu  1 dakika  

13. Eozin   30 saniye  

14. Etil alkol (%80)  3 saniye 

15. Etil alkol (%90)  3 saniye 

16. Etil alkol (%96)  3 saniye 

17. Kesitler kurumaya bırakıldı. 

18. Ksilol   40 dakika 

19. Kesitler entellan ile kapatıldı. 
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Tüm deneklerden hazırlanan preperatlar Olympus BX50 ışık mikroskobu (Olympus 

Anonim Şirketi GmbH, Almanya) ile incelendi ve Olympus LC30 dijital kamera sistemi (Olympus 

Anonim Şirketi, Tokyo, Japonya) ile fotoğrafları çekildi. 

 

3.6. İmmünohistokimya İşaretleme Protokolü 

 

 Aşağıdaki indirekt immunoperoksidaz işaretleme yöntemi uygulanarak immün 

işaretlemeler yapıldı  

 

1. Kesitler deparafinizasyon işlemi için 60 °C 'lik etüvde 30 dakika bekletildikten sonra 

ilk önce etüvde daha sonra da oda ısısında 2x10 dakika ksilolden geçirildi.  

2. Rehidratasyon işlemi için kesitler 5’er dakika konsantrasyonu azalan alkol 

serilerinden (%96,%90,%80) geçirildi ve daha sonra distile suya alındı.  

3. Antjen geri kazanımı için dokular %1’lik sitrat tamponu (pH=6) içinde mikrodalga 

fırında (700 W) kaynayana kadar bekletildi. Kesitler aynı sitrat tamponu içinde ve oda 

ısısında soğuması için bırakıldı.  

4. Fosfatlı tuz tamponu (PBS) ile 3x5 dakika yıkandı.  

5. Endojen peroksidaz aktivitesini ortadan kaldırmak için distile suda %3’lük hidrojen 

peroksit (H2O2) ile 20 dakika inkübe edildi.  

6. PBS ile 3x10 dakika yıkandı.  

7.Nonspesifik antikor bağlanmasını ve bundan dolayı oluşabilecek zemin boyanmasını 

engellemek için protein blok (Abcam, fare ve tavşan özel HRP (Horseradish Peroxidase), 

katalog no: ab93697, Birleşik krallık) ile 20 dakika inkübe edildi.  

8. Kesitlerin üzerindeki protein blok uzaklaştırıldı. Daha sonra %0.1 Tween-20, %0.5’lik 

sığır serum albümini içeren PBS içinde (PBS-BSA) 1/500 (AntiGRP78) dilüsyonunda 

sulandırılmış primer antikoru (tavşan poliklonal primer antikoru, Abcam, katalog 

no:ab109659, Birleşik krallık) damlatıldı. Kesitler nemlendirilmiş kapalı bir kap içinde 

+4 °C’de buzdolabında 16-17 saat inkübe edildi.  

9. %0.1 Tween-20-%0.5 PBS-BSA ile 2x5 ve 2x10 dakika yıkandı.  

10. Biotin ile bağlanmış polyvalent sekonder antikor (Abcam, katalog no:ab93697, 

Birleşik krallık) damlatılarak oda ısısında 10 dakika bekletildi.  

11.%0.1 Tween-20-%0.5 PBS-BSA ile 2x5 ve 2x10 dakika yıkandı.  
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12. Stereptavidin peroksidaz enzim solüsyonu ile 10 dakika inkübe edildi.  

13. %0.1 Tween-20-%0.5 PBS-BSA ile 4x5 dakika yıkandı.  

14. Peroksidaz substratı olan 3,3′-Diaminobenzidin (DAB) (Abcam, katalog no:94665, 

Birleşik krallık) damlatıldı ve 1-2 dakika inkübe edildi.  

15. %0.1 Tween-20-%0.5 PBS-BSA ile 4x5 dakika yıkandı.  

16. Hematoksilen ile zıt boyama yapıldı (15 sn) ve kesitler musluk suyunda 

durulanıncaya kadar yıkandı.  

17. Kesitler konsantrasyonu artan alkolden (%80-90-96) oda ısısında geçirilerek 5’er 
dakika dehidrate edildi.  

18. Kesitler havada kurutulduktan sonra ksilolde 2 kez 5’er dakika şeffaflandırıldı. 

19. Entellan ile kapatıldı.  
 
Negatif kontrol amacıyla ayrılan kesitler primer antikor içermeyen %0.1 Tween-20-

%0.5 PBS-BSA ile inkübe edildi ve daha sonra aynı protokol uygulandı.  

 

3.7. Işık Mikroskobik Değerlendirme 
 

Hematoksilen-eozin ile boyanan kesitler X20 objektif büyütmesinde incelendi. Rastgele 

olarak seçilen 25 seminifer tübülde, seminifer tübül çapı, germinal epitel kalınlığı ölçülürken 

aynı seminifer tübüllerde spermatogenezis değerlendirmesi için modifiye Johnsen skorlaması 

kullanıldı. 

 

3.7.1. Modifiye Johnsen Skorlama Sistemi 

 

İncelenen seminifer tübüllerde bulunan spermatogenik hücreler, maturasyonlarına ve 

yoğunluklarına göre 1-10 arası puanlar verilerek aşağıdaki skorlama tablosuna göre 

değerlendirildi (Tablo 3.1) [97]. 
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Tablo 3.1 Modifiye Johnsen skorlaması [97] 

10: Matur sperm hücresi ile birlikte tam bir spermatogenez  
9: Düzensiz germinal epitel ile az sayıda sperm hücresi var  
8: 10'dan az sperm hücresi var (5-10’ dan az)  
7: Sperm hücresi yok, spermatid var  
6: Sperm hücresi yok, 10'dan az spermatid var (5-10’ dan az) 
5: Sperm hücresi ve spermatid yok, spermatosit var  
4: Sperm hücresi ve spermatid yok, 5'den az spermatosit var  
3: Germ hücresi olarak sadece spermatogonia var  
2: Germ hücresisi yok, sadece Sertoli hücresi var 
1: Seminifer tübülde hiç hücre yok 
 
3.7.2. İmmunohistokimyasal Değerlendirmeler 

 

Işık mikroskobunda X40 objektif büyütmesinde, rastgele seçilen 25 seminifer tübülde 

GRP78 immün işaretli hücreler, aşağıdaki immünoreaktive skorlama (IRS) yöntemine göre 

değerlendirilmiştir (Tablo 3.2). 

 

Tablo 3.2. İmmünreaktive skorlama (IRS) yöntemi [98] 

A (Pozitif hücrelerin 
yüzdesi)  

(B) Boyanma 
Yoğunluğu  

 

İmmunorektivite Skoru 
(IRS) (A ve B çarpımı)  

0= pozitif hücre  
yok 

 

0= boyanma yok  
 

0-1= negatif 

1= pozitif hücre <%10  1=hafif boyanma 2-3= hafif boyanma 
2= pozitif hücre <%10-50 2= orta boyanma 4-8= orta/yoğun boyanma 
3= pozitif hücre <%51-80 3= yoğun boyanma 9-12= çok yoğun boyanma 
4= pozitif hücre >%80   
 
3.8. Total RNA izolasyon protokolü 
 

1. RNAlater solüsyonuna alınan ve daha sonra -20°C’ de saklanan testis dokularından, 

bisturi yardımıyla 25 mg ağırlığında parçalar kesildi ve MagNA Lyser Green Beads 

(Roche katalog no: 03358941001, Almanya) tüplerine alındı. Üzerine 350 µl doku lizis 

tamponu ilave edildi. 

2. MagNA Lyser (Roche, Almanya) cihazında 6500 devirde 40 saniye homojenize edildi. 

+4°C’ de 2 dakika soğuk blok üzerinde tutuldu 

3. Tekrar 6500 devirde 40 sn homojenize edildi. 5-10 dakika +4°C’ de soğuk blok 

üzerinde bekletildi. 

4. Tüpler 13.000 g’de 2 dakika çevrildi ve süpernatant alınarak bir ependorf tüpe 

konuldu. 

5. Tüplerin üzerine lizis tamponunun yarısı kadar (175 µl) saf etanol (%96) eklendi. 
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6. Altlarında toplama tüpleri bulunan filtreli tüplere alınan homojenize örnekler 13,000 

g’ de 30 saniye santrifüj edilerek toplama tüpleri boşaltıldı. 

7. Filtreli tüpler aynı tüplere yerleştirilerek her bir örneğe 90 µl DNase inkübasyon 

tamponu + 10 µl DNase I eklendi ve 15 dakika 25 °C’ de inkübasyona bırakıldı 

8. Filtreli tüplerin içerisine 500 µl yıkama tamponu I konulup 15 saniye 8000 g’de 

çevrildi. Toplama tüpleri boşaltılarak filtreli tüpler bu tüplere aktarıldı. 

9. Filtreli tüplerin içerisine 500 µl yıkama tamponu II konulup 15 saniye 8000 g’ de 

çevrildi. 

10. Toplama tüpleri boşaltılarak filtreli tüpler bu tüplere aktarıldı ve 300 µl yıkama 

tamponu II eklenerek 2 dakika 13000 g’ de çevrildi  

11. Toplama tüpleri atıldı. Filtreli tüpler kapaklı 1,5 ml lik ependorf tüplere aktarıldı.  

12. Her örneğe 100 µl elüsyon tamponu eklendi. 1 dakika 8000 g’ de çevrildi.  

13. Elde edilen RNA’ lar -80°C’de saklandı. 

 

3.8.1. Total RNA’dan cDNA Eldesi 
 

Kit ile elde edilen RNA örnekleri daha sonra tersine polimeraz zincir reaksiyonu (RT-

PCR; Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction) yapılarak komplementer DNA (cDNA; 

complementer DNA) elde edildi. 

Çalışmada uygulanan cDNA protokolü ise aşağıdaki gibi yapıldı.  

1. Transcriptor First Strand cDNA kiti (Roche, katalog no: 04896866001, Almanya) 

kullanıldı. Kitin kullanımına başlamadan önce bütün reaktif, RNA örnekleri erimeye 

bırakıldı ve 3 sn kadar çevrildi. Bu aşamada bütün reaktif ve RNA örnekleri buz üzerinde 

muhafaza edildi.  

2. cDNA sentezi 2 aşamada tamamlandı: 

a. Her örnek için ayrı ayrı 0,2 ml lik PCR tüpleri kullanıldı. Tablo 3.3’ deki 

kullanılan bileşenler ve hacimlere göre 1. karışım elde edildi. Bu karışım 65°C’de 10 dk 

inkübasyona bırakıldı. İnkübasyondan sonra 2. aşamaya geçildi. 

b. Tablo 3.3’. deki bileşenler ve hacimlere göre hazırlanan 2. Karışım 

inkübasyondan çıkan 1. karışımın üzerine aktarıldı. Oluşan karışım Thermal cycler’da 

(Thermo Fisher Scientific, Birleşik Krallık) uygun protokole göre (25°C de 10 dakika, 

50°C de 60 dakika, 85°C de 5 dakika) işleme alındı. Oluşan cDNA örnekleri -20°C’de 

muhafaza edildi. 
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Tablo 3.3.cDNA reaksiyon bileşenleri 

Karışım türü Bileşenler Hacim/Reaksiyon (µL) 

 
1. Karışım 

Total RNA veya poli (A) mRNA 9 µl 
Random primer 2 µl 
Ultra saflıkta distile su 2 µl 

 
2. Karışım 

Transkriptör ters transkriptaz reaksiyon 
tamponu (5x konsantre). 

4 µ 

RNase inhibitör koruyucu 0,5 µl 
Deoksinükleotid karışımı 2 µl 
Transkriptör ters transkriptaz enzimi                                      0,5 µl 

 

3.8.2. Real-Time PCR Aşaması 
 

Real-Time PCR aşamasında her bir örnek için PCR tüplerinde 10 µL’lik RNA hazırlandı. 

Elde edilen cDNA’lar -20°C’den çıkartılarak oda ısısına getirtildi. Real-Time PCR aşaması için 

reaksiyonda kullanılacak olan karışım, uygun bileşen ve hacimde (Tablo 3.4.) 1,5 mL’lik 

eppendorf tüpler içerisinde aşağıdaki cihaz ve sarf malzemeler kullanılarak hazırlandı. 

 

 Lightcycler 480 II cihazı (Roche, Mannheim-Almanya) 

 Lightcycler 480 multiwell plate 96 (Roche, katalog no: 04729692001, Almanya) 

 Lightcycler 480 sealing foil (Roche, katalog no:04729757001, Almanya) 

 Master Mix; Lightcycler 480 probe master (Roche, katalog no:04707494001, Almanya) 

 Rat GRP78 real time ready designer assay (Roche, katalog no: 

05532957001, Almanya) 

 Rat ACTB gene real time ready catalog assay (Roche, katalog 

no:05532957001, Almanya) 

 

Tablo 3.4. Real-Time PCR bileşenleri 

Bileşenler Hacim/Reaksiyon (µL) 
Distile su 4.0 µL 
Reaksiyon enzimi (Probe master) 10 µL 
Primer-probe karışımı (Real time ready assay) 1.0 µL 
cDNA 5 µL 

 

3.8.3. Real-Time PCR protokolü 

 

Üç aşamada gerçekleştirildi: 

1. İnkübasyon aşaması: 95°C’de 10 dakika DNA polimerazın aktive olması için bekletildi.  
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2. Amplifikasyon aşaması: 3 aşamada gerçekleştirildi ve aşağıdaki döngü 45 defa tekrarlandı. 

Aşama 1: 95°C’de 10 saniye DNA’nın çift iplikli yapıdan tek iplikli yapıya geçmesi 

(denatürasyon) sağlandı. 

 Aşama 2: 60°C’de 30 saniye primerlerin bağlanması sağlandı. 

  Aşama 3: 72°C’de 1 saniye DNA zincirinin uzaması sağlandı. 

3. Soğutma aşaması: 40°C’de 30 sn bekletildi. 

 

3.9. İstatiksel Analiz 

 

Sürekli verilere ait normallik kontrolleri Shapiro Wilk testi ile test edildi. Parametrelerin 

gruplar arası farklılıkları için varyans analizi yöntemleri kullanıldı. Varyansların homojenliği 

için Levene testi kullanıldı. Gruplar arası farklılıklarda varyanslar homojen ise One Way ANOVA 

testi, varyansları homojen olmayanlar için Welch testi kullanıldı. İkili karşılaştırmalar için ise 

varyansları homojen olanlar için LSD, varyansları heterojen olanlar için ise Gamess Howel 

testleri kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler olarak ortalama ve standart sapma değerleri verildi. 

İstatistik anlamlılık olarak p<0.05 alındı. 
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4. BULGULAR  

 
4.1. Işık Mikroskobik Bulgular 
 
4.1.1. Morfolojik Değerlendirme 
 

Kontrol ve Sham grupları: Her iki grupta testis dokusu normal morfolojideydi Bu 

grupların testis kesitlerinde; seminifer tübüllerin, germinal epitelin ve intersitisyel alanların 

normal yapıda olduğu gözlendi. Seminifer tübüllerde bazalden lümene doğru, spermatojenik 

seriyi oluşturan hücrelerin normal morfolojide olduğu saptandı. (Şekil 4.1. ve Şekil 4.2) 

EMA Grubu: Bu grupta normal morfolojide intersitisyel alan, seminifer tübüller 

gözlenirken bazı seminifer tübüllerde dejenerasyon bulguları saptandı. Dejenere seminifer 

tübüllerde spermatogenezis sürecinin bozulduğu, spermatojenik hücrelerin sayısında azalma 

olduğu saptandı. Ayrıca bazı seminifer tübüllerin lümeninde lümene dökülmüş spermatojenik 

hücre kümeleri gözlendi.(Şekil 4.3) 

 

 

Şekil 4.1: Kontrol grubuna ait normal yapıda seminifer tübüller (H-E x40) 
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Şekil 4.2: Sham grubuna ait normal yapıda seminifer tübüller (H-E x40) 

 

 

Şekil 4.3: EMA grubunda normal yapıda (oklar) ve dejenere olmuş (asteriksler) 

seminifer tübüller (H-E x40). 
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4.1.2. Seminifer Tübül Çapları ve Germinal Epitel Kalınlıkları  
 

Seminifer tübül çapları, kontrol, sham gruplarında ve EMA gruplarında, sırasıyla; 

233,15±19,10 μm, 237,54±16,69 μm ve 221,75±27,29 μm olarak ölçüldü. Kontrol, sham ve EMA 

grupları karşılaştırıldığında seminifer tübül çaplarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

olmadığı saptandı (p=0,386) (Tablo 4.1., Şekil: 4.4.). 

Kontrol ve sham gruplarında germinal epitel kalınlığı sırasıyla; 71,69±4,53 μm ve 

73,97±3,23 μm iken EMA grubunda germinal epitel kalınlığının 69,10±4,83 μm olduğu saptandı. 

Kontrol, sham ve EMA grupları arasında germinal epitel kalınlıklarında istatiksel olarak anlamlı 

bir fark olmadığı görüldü (p=0.131) (Tablo 4.1., Şekil: 4.5.). 

 

Tablo 4.1. Tüm grupların seminifer tübül çapları, germinal epitel kalınlıkları ve modifiye 
Johnsen skorları 

a Kontrol grubu ile karşılaştırılması, p<0,001, b Sham grubu ile karşılaştırılması, p<0,001  
 

 

Şekil 4.4. Tüm grupların seminifer tübül çapları. 

 

Histolojik Parametre Kontrol Sham EMA P 

Seminifer Tübül Çapı (μm) 233,15±19,10 237,54±16,69 221,75±27,29 0,386 

Germinal Epitel Kalınlığı (μm) 71,69±4,53 73,97±3,23 69,10±4,83 0,131 

Modifiye Johnsen Skoru 9,28±0,18 9,30±0,17 8,81±0,24a, b <0,001 
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Şekil 4.5. Tüm grupların germinal epitel kalınlıkları 

 

 
4.1.3. Modifiye Johnsen Skorlamaları 

 

 Kontrol ve sham gruplarının modifiye Johnsen skoru sırasıyla; 9,28±0,18 ve 9,30±0,17 

iken EMA grubununda modifiye Johnsen skorunun diğer gruplara göre azaldığı (8,81±0,24) 

saptandı (Şekil 4.6.). EMA grubundaki bu azalmanın, kontrol ve sham gruplarındakilerle 

karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (sırasıyla, p<0.001 ve p<0.001 ) 

(Tablo 4.1, Şekil 4.7.). 
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Şekil 4.6: Kontrol, sham ve EMA grubuna ait seminifer tübüller. Kontrol ve sham grubunda 
normal yapıda seminifer tübül ve germinal epitel görülmektedir (sırasıyla; A, C, H-E x100). 
Seminifer tübül lümeninde spermatozoa aşamasına kadar ilerlemiş normal spermatogenezis 
süreci gözlenmektedir (sırasıyla; B, D, H-E x200). EMA grubunda seminifer tübül lümenine 
dökülmüş dejenere germinal epitel hücreleri (ok başları) görülmektedir (E, H-E x100). 
Seminifer tübülde spermatogenezis sürecinin elonge spermatid (oklar) aşamasına kadar 
ilerlediği gözlenmektedir (F, H-E x200) 
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Şekil 4.7. Modifiye Johnsen skorlamalarının gruplar arası karşılaştırılması. a Kontrol grubu ile 
karşılaştırılması, p<0,001, b Sham grubu ile karşılaştırılması, p<0,001 
 
4.1.4. İmmünohistokimyasal Bulgular 
  

Negatif kontrol kesitlerinde herhangi bir immün işaretlenme gözlenmedi. 

Kontrol grubunda; GRP78 immün işaretlenmesi spermatogonyum hücrelerinde negatif 

iken. spermatosit, spermatid ve spermatozoon hücrelerinde yoğuna yakın olarak gözlendi (Şekil 

4.8). Sham grubunda; spermatogonyum hücrelerinde GRP78 immün işaretlenmesinin negatif 

olduğu gözlendi. GRP78 immün işaretlenmesi spermatosit, spermatid ve spermatozoa 

hücrelerinde ise yoğuna yakındı (Şekil 4.8). EMA grubunda kontrol ve sham gruplarına benzer 

olarak, spermatogonyum hücrelerinde GRP78 immün işaretlenmesinin negatif olduğu 

gözlenirken, spermatosit, spermatid ve spermatozoa hücrelerinde ise yoğuna yakın olduğu 

saptandı (Şekil 4.8). 

Spermatojenik hücrelerin IRS’si karşılaştırıldığında;   

Spermatogonyum hücrelerinde: Kontrol grubunun IRS’si 1,54±0,15iken, sham ve EMA 

grubunun IRS’leri sırasıyla 1,48±0,14ve 1,51±0,14olduğu saptanmış olup gruplar arasında 

istatiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmedi (p=0,963) (Tablo 4.2, Şekil 4.9). 

Spermatosit hücrelerinde: Kontrol grubunun IRS’si 7,22±0,33 iken, sham ve EMA 

grubunun IRS’leri sırasıyla 7,08±0,27ve 7,71±0,29bulundu. 3 grup arasında istatiksel olarak 

anlamlı farklılık görülmedi (sırasıyla p=0,311) (Tablo 4.2, Şekil 4.10). 
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Spermatid hücrelerinde: kontrol grubu, sham grubu ve EMA grubunun IRS’lerinin 

sırasıyla 7,74±0,31, 7,77±0,24 ve 8,00±0,30olduğu saptanırken gruplar arasında istatiksel 

olarak anlamlı farklılıklar görülmedi (sırasıyla p=0,790) (Tablo 4.2, Şekil 4.11). 

Spermatozoon hücrelerinin IRS’si kontrol grubunda 7,14±0,32, sham grubunda 

7,25±0,33 ve EMA grubunda 7,31±0,41 olarak saptandı. Kontrol, sham ve EMA grupları arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü (p=0,943) (Tablo 4.2, Şekil 4.12). 

 

 

 

Şekil 4.8: Seminifer tübüllerde GRP78 immün işaretlenmesi (x200). A. Negatif kontrol B. 
Kontrol grubu C. Sham grubu D. EMA grubu. Seminifer tübüllerde spermatogonyumlarda 
(kırmızı ok başları) GRP78 immün işaretlenmesi negatif iken, primer spermatositlerde (beyaz 
ok başları), spermatidlerde (siyah ok başları) ve spermatozoonlarda (oklar) GRP78 immün 
işaretlenmesinin pozitif olduğu görülmektedir.  
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Tablo 4.2: Grupların GRP78 IRS’leri. Sonuçlar ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. 

                   GRUP 
HÜCRE Kontrol Sham EMA P 

Spermatogonyum 1,54±0,15 1,48±0,14 1,51±0,14 0,963 

Spermatosit 7,22±0,33 7,08±0,27 7,71±0,29 0,311 

Spermatid 7,74±0,31 7,77±0,24  8,00±0,30 0,790 

Spermatozoon 7,14±0,32 7,25±0,33 7,31±0,41 0,943 

 
 
 

 
 

Şekil.4.9.  Gruplar arası spermatogonyum hücrelerinin GRP78 IRS’lerinin karşılaştırılması 
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Şekil.4.10. Gruplar arası spermatosit hücrelerinin GRP78 IRS’lerinin karşılaştırılması 

 

 

Şekil.4.11. Gruplar arası spermatid hücrelerinin GRP78 IRS’lerinin karşılaştırılması 



Dilek ÖZULUS TÜZÜN, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

33 
 

 

Şekil.4.12. Gruplar arası spermatozoon hücrelerinin GRP78 IRS’lerinin karşılaştırılması 

 
4.2. Real-Time PCR Bulgular 
 

Testis dokusu GRP78 mRNA ekspresyon düzeylerinin, kontrol, sham ve EMA 

gruplarında sırasıyla 1,45±0,46, 1,67±0,502 ve 1,63±0,45 olduğu saptanırken, gruplar arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı görüldü (p=0.348) (Şekil 4.13). 
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Şekil 4.13. Gruplar arası GRP78 mRNA ekspresyonlarının karşılaştırılması 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

  
Günümüzde hızlı teknolojik gelişmeler ve yaşam şeklinin değişmesine bağlı olarak cep 

telefonu kullanımı ve süresi hızlı bir artış göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütünün 2014 

verilerine göre tüm dünyada yaklaşık 6,9 milyon insanın cep telefonu kullandığı ve kullanıcı 

sayısının, kullanım süresinin her gecen yıl artış gösterdiği raporlanmıştır [99]. Buna bağlı olarak 

son yıllarda cep telefonunun oluşturduğu EMA nın olası zararlı biyolojik etkileri üzerindeki 

araştırmaların da önemli ölçüde artığı gözlenmektedir. Literatürde EMA’nın germinal 

hücrelerdeki hasar mekanizmalarını raporlayan cok sayıda çalışma olmasına karşın 

spermatojenik hücrelerde EMA ve ER stresi ilişkisini gösteren çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

nedenle bu çalışmada 1800 MHz EMA maruziyetinin spermatojenik hücrelerde oluşturacağı 

olası ER stresi ile GRP78 proteini ilişkisinin gösterilmesi planlanmıştır. 

Literatürde EMA’nın farklı doz ve sürelerde spermatojenik hücreler üzerinde DNA 

hasarı oluşturduğu, hücre membran stabilizasyonunu bozduğu ve hücresel proliferasyonu 

azalttığı bu etkilerle erkek genital sisteminde fonksiyonel ve yapısal değişiklikler yaparak erkek 

infertilitesine neden olabileceğini raporlayan çalışmaların olduğu görülmektedir 

[7,8,100,101,102]. İnsanlarda yapılan bir çalışmada, tek doz 60 dk 850 MHz EMA maruziyetinin, 

spermatozoonlarda ROS üretimini arttırarak DNA fragmantasyonuna neden olduğu, 

spermatozoonların hareketliliği, hızı ve akrozin aktivitesinde azalmaya neden olduğu 

gösterilmiştir [100]. Benzer olarak Gorpinchenko ve ark.’nın yapmış oldukları başka bir 

çalışmada tek doz 5 saat, 900–1800 MHz EMA maruziyetinin spermatozoonların hareketliliğini 

azalttığı, spermatozoonlarda DNA fragmantasyonunu arttırdığını belirtmişlerdir [101]. Agarval 

ve ark., 1 saat, 850 MHz EMA maruziyetinin sperm canlılığında ve ROS-TAC puanlamasında 

önemli ölçüde azalmaya neden olduğunu saptamışlardır [102]. Özyılmaz ve ark. sıçan testis 

dokusunda yaptıkları çalışmada, 30 gün boyunca, günde 1 saat 900 MHz EMA maruziyetinin 

seminifer tübül germinal epitelinde vakuolizasyon ve düzensizliğe neden olduğunu 

raporlamışlardır [34]. Meo ve ark.’nın yapmış oldukları başka bir çalışmada ise sıçanlara 

uygulanan 3 ay boyunca, 1 saat, 900-1900 MHz EMA’nın seminifer tübüllerde 

hipospermatogenez ve maturasyon duraksamasına yol açtığı bildirilmiştir [103]. Bu 

çalışmalardan farklı olarak Saygın ve ark., 4 hafta boyunca, günde 1 saat 2450 MHz EMA 

uyguladıkları sıçanlarda seminifer tübül çapı ve germinal epitel kalınlıklarında değişiklik 

olmamasına rağmen Johnsen skorunda azalma olduğunu göstremişlerdir [41].  Benzer olarak 

Daşdağ ve ark.; 1 ay boyunca, günde 20 dk., 890-915 MHz aralığında EMA’ya maruz bırakılan 

sıçanlarda seminifer tübül çapı ve germinal epitel kalınlığında değişiklik olmadığını 

saptamışlardır [104]. Bu çalışmalarla uyumlu olarak çalışmamızda, 60 gün boyunca günde 2 

saat 1800 MHz EMA’ya maruz bırakılan sıçanların testisinde seminifer tübül çapları ve germinal 
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epitel kalınlıklarının kontrol grubuna göre farklılık göstermediğini gözledik. Ancak 

çalışmamızda bazı seminifer tübüllerde spermatojenik hücre sayısında azalma ve 

spermatogenez sürecinde bozulmaya bağlı olarak modifiye Johnsen skorunun azaldığını 

gözledik. Ayrıca bazı seminifer tübüllerde lümende dökülmüş spermatojenik hücre 

kümelenmelerinin olduğunu saptadık. Literatürde çeşitli frekans ve sürelerde EMA 

uygulamaları olmasına karşın testiküler hasar oluşumu ile ilgili genel bir görüş birliği 

bulunmamaktadır. Çalışmamızda EMA maruziyeti sonrasında seminifer tübül çapları ve 

germinal epitel kalınlıklarının kontrol grubuna göre farklılık göstermemesinin, deneysel 

protokolde kullanılan EMA’nın frekansı ve uygulama süresiyle ilişkili olabileceği sonucuna 

varıldı. Yapılan çalışmalarda EMA maruziyeti sonrasında artan ROS’ların spermatojenik 

hücrelerde DNA fragmantasyonu, histon kinaz aktivasyonunda azalmaya neden olarak hücrede 

bölünme ve farklanma kusurlarına ve artmış apoptoza neden olduğu bildirilmiştir. 

[7,100,102,105]. Hücresel ROS miktarının artması ile hücresel membranda bulunan protein, 

karbonhidrat, lipid yapısında ve membran bütünlüğünde bozulma, hücresel iyon dengesinde 

düzensizlik, çeşitli organellerde oksidatif hasarın meydana gelebileceği raporlanmıştır 

[41,43,45,46]. Aitken ve ark.’ları ROS’un germinal hücre apoptozuna ve spermatogonyumların 

proliferasyonunu etkilediğini bildirmişlerdir [106]. Bu nedenle bu çalışmada elde ettiğimiz 

bulgular, EMA uygulanan sıçanlarda spermatogenez sürecinin bozulması ve modifiye Johnsen 

skorunun azalmasının, spermatojenik hücrelerde EMA’ya bağlı olarak artan ROS ile ilişkili 

olabileceğini düşündürmüştür.  

ER, protein ve lipidlerin üretimi, metabolizması ve transportunda önemli fonksiyonu 

olan organel olup, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak yapısal ve fonksiyonel 

değişikliklere uğrayabilmektedir. Bu faktörlerin en önemli etkilerinin ER’de katlanmamış yada 

yanlış katlanmış proteinlerin birikmesine neden olarak UPR’yi indüklemesi ve bu mekanizmayla 

da ER stresine yol açmasının olduğu raporlanmıştır [107,108].  Deneysel olarak ER stresinin 

oluşturulduğu farklı çalışmalarda ER stresinin hücresel etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Gong 

ve ark. ‘nın yapmış olduğu in vivo çalışmada nonilfenolun Sertoli hücrelerinde ER stresine 

neden olduğu ve buna bağlı olarak da Sertoli hücrelerinde, hücre morfolojisinde bozulmalara ve 

artmış apoptoza neden olduğu bildirilmiştir [109]. Ji ve ark. ise kadmiyum uygulamasına bağlı 

olarak germinal hücrelerde ER stresinin meydana geldiğini ve bununla ilşkili olarak da germinal 

hücrelerde apoptozun artığını göstermişlerdir [110]. Huang ve ark.’ı sıçanlarda oluşturdukları 

testiküler torsiyon modelinde iskemiye bağlı olarak germinal hücrelerde ER stresine bağlı 

olarak apoptozun arttığını ve spermatogenez sürecinin bozulduğunu raporlamışlardır [111]. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise EMA’nın hücrelerde ER stresine yol açtığı gösterilmiştir. 

Yapılan in vivo bir çalışmada 2 Gy ve 8 Gy EMA uygulanmış glioblastoma kök hücrelerinde ER 

stresinin oluştuğu raporlanmıştır [96]. Kumar ve ark.’ı yaptıkları in vivo çalışmada sıçan 
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hipokampüs nöronlarında 900-2450 MHz EMA uygulanması sonrasında hücrelerde artan ROS’a 

bağlı olarak protein katlanma kusurunun geliştiği ve bununla ilişkili olarak ER stresinin 

meydana geldiğini bildirmişlerdir [92]. 

Protein katlanmasında önemli aşamalardan biri disülfüd bağının oluşumudur [112,113]. 

Disülfid bağı, proteinlerin tersiyer yapı kazanmasında, fonksiyonel proteinlerin oluşmasında ve 

protein yapısının stabilizasyonununun sağlanmasında önemli role sahiptir. Disülfid bağı 

oluşumu, tiyol-disülfür değişimi için ER protein 57 (ERP57; ER protein 57) ve ERP72 gibi çok 

sayıda oksidoredüktazlar tarafından katalizlenen geri dönüşümlü bir işlemdir [114].  Protein 

katlama işleminde diğer bir aşama ise, glutatyon disülfüd/glutatyon (GSSG/GSH; glutathione 

disulphide/glutathione) döngüsüdür. GSSG/GSH; ve protein disülfür izomeraz (PDI; protein 

disulfide isomerase) enzimi protein katlanması sırasındaki redoks mekanizmalarında görev 

almaktadır. GSH ER redoks homeostazının korunmasında görev alırken, PDI protein 

katlanmasında görev alan disülfid bağlarının katalizinden sorumludur [115,116]. GSH doğal 

olmayan disülfid bağlarıyla reaksiyona girerek hatalı katlanmış proteinleri tekrar 

katlayabilmektedir [113,117,118] Bu nedenle GSH’ın antioksidan mekanizmasının yetersiz 

kalması, ROS üretiminin artması sonucunda redoks dengesinin bozulması, protein 

katlanmasında gerekli olan disülfüd bağının bozulmasına yol açarak protein katlanma kusuruna 

ve ER stresine neden olmaktadır [116]. Plaisance ve ark.’ları yaptıkları in vitro çalışmada insülin 

sekrete eden MIN6 hücrelerinde LDL oksidayonu ile oksidatif stres modeli oluşturmuş ve bu 

hücrelerde ER stres belirteçlerinden biri olan CHOP’un arttığını ve ER stresinin meydana 

geldiğini göstermişlerdir [119]. Başka bir çalışmada ise Ghosh ve arkadaşları, streptozotosin ile 

diyabet modeli oluşturdukları erkek sıçanların testis dokusunda ve GSH/GGSG oranının 

,antioksidan enzimlerinden SOD ve CAT seviyelerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak 

azaldığını, CHOP ve GRP78 ekspresyonlarının ise kontrol grubuna göre arttığını bildirmişlerdir 

[120]. 

Farklı toksik ajanlara bağlı olarak meydana gelen oksidatif stresin hücresel metabolik 

süreçlerde olumsuz etkileri olduğu ve artan ROS’un hücrede UPR yolağını etkilediği 

bilinmektedir [121]. Oluşan strese bağlı olarak hücresel homeostazın sağlanmasında UPR 

mekanizmasında görev alan şaperonlardan, ısı şok proteinlerinin önemli rolleri olduğu 

gösterilmiştir [122]. Isı şok proteinleri, yaşayan tüm canlılarda bulunan, hücrelerin ani sıcaklık 

değişimleri, anoksi, ROS düzeyindeki ve glukoz düzeylerinde değişiklik gibi çevresel faktörlere 

bağlı olarak üretilen önemli proteinlerdir [123]. GRP78, ısı şok proteinleri ailesinden HSP70’in 

üyesi olup Ca+2  bağımlı moleküler şaperonlardan birisidir [75,76]. GRP78, hücrelerde UPR 

cevabının düzenlenmesinde, protein katlanması, Ca+2  bağlanması, apoptozun düzenlenmesi, 

ER’de translokasyonun düzenlenmesi, protein kalite kontrolünün sağlanması gibi hücre 

yaşamının devamlılığının sağlanmasında görev alırken spermatogenez ve fertilizasyon 
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sürecinde de önemli rol oynamaktadır [14,124,125]. Galgani ve ark’nın yaptıkları çalışmada, 

tekrarlayan düşük problemi olan kadınlarda, fertil kadınlara göre endometrial stromal 

hücrelerde GRP78 miktarında artma olduğunu ve stromal hücrelerde meydana gelen ER 

stresinin ve yetersiz implantasyonla ilişkisi olabileceğini göstermişlerdir [126]. Kammoun ve 

ark’nın obez farelerin karaciğer dokusu üzerine yaptıkları başka bir çalışmada ise obezitenin 

hepatositlerde GRP78 ekspresyonunu arttırarak ER stresine yol açtığını bildirmişlerdir [127]. 

Demirkıran ve ark.’ı tunikamisin ile ER stresi modeli oluşturdukları erkek sıçanlarda, sertoli 

hücrelerinde GRP78 ekspresyonunun arttığını göstermişlerdir [81]. Karna ve ark.’ı ise 

adriamisin uygulanan erkek sıçanlarda artmış testiküler GRP78 mRNA ekspresyonunun 

spermatojenik hücrelerde ER stresine yol açarak apoptozu arttırdığını ve normal 

spermatogenez sürecini bozduğunu raporlamışlardır [128]. Literatürde, spermatojenik 

hücrelerde, 1800 MHz EMA ve ER stresi ilişkisini ortaya koyan çalışmaya rastlanmamıştır. 

Çalışmamızda 1800 MHz EMA uygulanmış erkek sıçanların testis dokusunda GRP78 mRNA 

ekspresyonunun kontrol grubuna göre değişmediğini ve spermatojenik hücrelerde GRP78 

protein ekspresyonunun kontrol grubu ile benzerlik gösterdiğini saptadık. Buna bağlı olarak 60 

gün, günde 2 saat, 1800 MHz EMA uygulanmasının sıçan testis dokusunda GRP78 mRNA 

ekspresyonu ve spermatojenik hücrelerde GRP78 protein ekspresyonunun kontrol grubuna 

göre farklılık göstermemesinde, uygulanan EMA’nın frekansının ve uygulama süresinin etkili 

olabileceği sonucuna varıldı. Yapılan çalışmalarda GRP78 ekspresyonu spermatositogenez ve 

spermiyogenez sürecinde hücre maturasyonunda önemli rol aldığı gösterilmiştir [13,14].. Wang 

ve ark.’nın 7-120 günlük erkek sıçanlarda yaptıkları çalışmada, pubertede spermatogenezin 

başlaması ile primer ve sekonder spermatositlerde, spermatidlerde, spermatozoonlarda GRP78 

protein ekspresyonunun yoğun olduğunu, spermatogonyumlarda ise GRP78 ekspresyonun 

olmadığını immünohistokimyasal teknikle göstermişlerdir [14]. Bu çalışma ile uyumlu olarak 

çalışmamızda tüm gruplarda spermatogonyum dışındaki tüm spermatojenik hücrelerde GRP78 

immün işaretlenmesinin birbirine benzer ve yoğuna yakın olduğu görülürken, .GRP78’in primer 

spermatosit aşamasından itibaren benzer protein ekspresyon düzeylerinde spermatogenez 

sürecinde rol aldığı düşünüldü.  

2450 MHz EMA uygulandığı farklı çalışmalarda EMA’nın spermatojenik hücrelerde 

apoptozu arttırdığı gösterilmiştir. Meena ve ark.’nın sıçanlara 45 gün, günde 2 saat, 2450 MHz 

EMA uygulanmasının, spermatojenik hücrelerde DNA fragmantasyonuna yol açarak apoptozu 

arttığını raporlamışlardır [129]. Benzer olarak Kesari ve ark.’ı ise 35 gün boyunca, günde 2 saat, 

2450 MHz EMA maruziyetinin sıçanlarda spermatik hücrelerde, ROS artışına, antioksidan 

kapasitenin azalmasına bağlı olarak DNA hasarının ortaya çıkmasına ve apoptoz arttışına neden 

olduğunu göstermişlerdir [130].. Çalışmamızda spermatojenik hücrelerde apoptozun 

belirlenmesine yönelik değerlendirme yapılmamıştır. Bu çalışmamızın sınırlayıcı bir noktası 
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olabilir. Buna bağlı olarak EMA maruziyetinin spermatojenik hücrelerde artmış apoptoz ve ER 

stresi ile ilişkisi olabileceği düşünülürken ve bu konuda yeni moleküler çalışmalara ihtiyaç 

duyulduğu kanaatine varılmıştır.  

Sonuç olarak, bu çalışmada 60 gün, günde 2 saat, 1800 MHz EMA uygulamasının sıçan 

spermatojenki hücrelerinde oluşturduğu hasarın, ER stresi ile olası ilişkisi ortaya konmaya 

çalışılmıştır. 1800 MHz EMA’nın spermatogenez sürecini bozduğu, ancak spermatojenik 

hücrelerde ER stres belirteçlerinden biri olan GRP 78 ekspresyonunda değişikliğe yol açmadığı 

saptandı. Uygulanan EMA frekans ve süresinin ER stresine neden olmadığı düşünülürken daha 

yüksek frekans ve sürelerde EMA’nın uygulanacağı çalışmalar ile ER stresinin gösterilmesinin 

gerektiği düşünüldü. Ayrıca sprematojenik hücrelerde ER’nin ultrastrüktürel olarak 

değerlendirileceği ve ER stresinin GPR 78 dışındaki farklı beliteçlerlerle gösterilebileceği 

moleküler çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktır.  
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