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1.G  

Vücudun tüm dokular nda ortaya ç kabilen çe itli kanser türleri günümüzde 

önemini gittikçe artt rmaktad r. Dünya genelinde kanser türleri ile ilgili erken tan , 

etiyolojinin ortaya ç kar lmas , patogenezin aç klanmas  ve yeni tedaviler için 

ilaçlar n geli tirilmesi üzerine oldukça fazla çal ma yap lmaktad r. Bunun yan nda 

günümüzde yayg n olarak kullan lan antineoplastik ajanlar n etkinli ini art rmak ve 

yan etkilerini azaltmak için de yap lan çal malar artarak devam etmektedir (Babu ve 

ark 1995, Seikh-Hamad ve ark 1997). 

Sisplatin (CP) yap  bak ndan di er antineoplastik ilaçlara benzemeyen 

organik platin türevi bir ilaçt r. Hücre siklusuna özgü de ildir ve DNA çift zincirinde 

çapraz ba lanma yapar (Kayaalp 1994). Özellikle testis, over, mesane karsinomalar  

CP temeline dayanan kemoterapiye duyarl r. Buna kar n nefrotoksisite, 

nörotoksisite, gastrointestinal irritabilite gibi yan etkilerinin yan nda azospermi, 

oligospermi ve infertiliteye neden oldu u bildirilmi tir (Kayaalp 1994, Erdemli ve 

ark 1999). Spermatogenik hücreler kemoterapotik ilaçlar n zararl  etkilerine çok 

duyarl r. Kök hücre toplulu unda onar lamayan hasara yol açarak kal  

infertiliteye yol açabilir. En duyarl  hücreler aktif bölünen spermatogonyum ve 

preleptoten faz na kadar olan spermatositlerdir. CP spermatotoksiktir (Carter ve ark 

1993, Meistrich ve ark 1997). CP temelli kemoterapide hastalar n ço u azoospermik 

olmakta, fakat bunlar n ço unda spermatogenez 4 y l içinde geri dönmektedir 

(Drasga ve ark 1983, Erol ve Kaan 2000). 

Çinkonun testislerde ve aksesuar cinsiyet bezlerinde yüksek konsantrasyonda 

bulunmas  üreme fizyolojisinde önemli rolleri oldu unu göstermi tir (Liu ve ark 

1997). Antioksidan i levinin ve vücuttaki çok say daki biyokimyasal süreçlere 

kat n yan  s ra bir eser element olan çinko, sperm hücrelerinin yo unlu unun 

iyile mesini, h zl  hareket edebilen spermlerin artmas  ve sperm hücresinin 

olgunla mas  için önemli olan testosteron düzeyinin yükselmesini sa lamaktad r 

(Eindhalmer ve Eliasson 1972). 

Bu kapsam çerçevesinde ara rma sonuçlar n toplum sa  aç ndan 

önemli olabilece i, literatüre katk  sa layaca  ve bu konudaki ara rmalara ve farkl  

yorumlara k tutaca  dü üncesindeyiz. 
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1.1. Testisin Embriyolojisi 

Bir canl n geli imi, üreme hücrelerinin fertilizasyonla olu turduklar  seks 

kromozomlar n kombinasyonlar  (XX, XY) ile belirlense de erkek veya di i 

gonadlar na ait morfolojik özellikler embriyonal geli imin belirli bir evresine kadar 

ay rt edilemezler (Carlson 1996, Gürsoy ve Koptagel 1997, Hassa 2003). Bu sürece; 

‘farkl la mam  safha’, bu safhadaki gonadlara da: ‘farkl la mam  gonad’ ad  

verilmektedir.  

lkel cinsiyet hücreleri; büyük, yuvarlak, ilkel üreme hücreleri olup; en erken 

4. haftan n ba nda allantoisin ç  noktas n yak ndaki vitellüs kesesinin 

endoderm hücreleri aras nda görülür. Embriyonun katlanmas  s ras nda vitellüs 

kesesinin dorsal k sm  embriyonun içinde kal r. Bu olurken, ilkel cinsiyet hücreleri 

de arka barsa n dorsal mezenteri boyunca gonadal kabart lara göç ederler. 6. haftada 

ilkel cinsiyet hücreleri alttaki mezenkime girer ve primer cinsiyet kordonlar na ula r. 

Burada germ kordanlar  yaparlar ve art k farkl la mam  evre sona erer (Carlson 

1996, Gürsoy ve Koptagel 1997, Sadler 2000, Hassa 2003). 

Gonadlar, üç kaynaktan köken al rlar (Taylor ve ark 1999, Hassa 2003): 

*Kar n arka duvar  dö eyen mezotel (epitel) 

*Alttaki mezenkim (ba  dokusu) 

*Primordial germ hücreleri (ilkel cinsiyet hücreleri) 

Gonadal geli imin ilk belirtileri mezonefrozun medial bölgesi üzerindeki 

çölomik epitelin ço almas  ve alttaki mezenkimin yo unla mas  ile meydana gelir. 

nsanda 5. haftada ortaya ç kan bu ço alma ürünü, ‘genital kabart ’ olarak bilinir. 

Parma a benzer ekilde alt mezenkime do ru inen epiteloid kordonlar henüz yeni 

geli en primer seks kordonlar  and rlar. Farkl la mam  gonad yap nda d ta 

korteks, iç k mda ise medulla bulunur. E er embriyo XX seks kromozom 

kompleksine sahip ise, farklanmam  gonad n korteksi overe dönü ür, medullas  

geriler. Embriyo XY seks kromozom kompleksini içermekteyse, medulla testise 

dönü ür, korteks bir tak m kal nt lar  d nda geriler, dejenere olur (Kayal  ve ark 

1992, Taylor ve ark 1999, Sadler 2000). Seks kromozom kompleksinde sadece Y 

kromozomu ta yan embriyolarda, genellikle testisler geli mektedir. Testislerin 

geli imi, koordineli bir seri genin indüksiyonu ile sa lan r. Testis belirleyen faktör 
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(Testis determining factor= TDF) geni, Y kromozomunun k sa kolu üzerindeki 

cinsiyet-belirleyen yöre’de (Sex-determining Region of the Y kromozom= SRY) 

yerle iktir. Bu faktör, farklanmam  gonad n ilkel cinsiyet kordonlar ndaki ilkel 

cinsiyet hücrelerde sentezlendi inde; taslak gonadlar, testislere farklan rlar. TDF, 

primer seks kordonlar  uyararak, onlar n farklanmam  gonad n medullas n 

derinlerine do ru uzamas na neden olur, kordonlar burada dallanarak birbirleriyle 

anastomoz yaparlar ve böylece a  görünümlü rete testis olu ur. Seks kordonlar n 

(seminifer kordonlar n) kal n bir fibröz kapsül olan tunika albuginea geli tikten 

sonra, yüzey epiteli ile olan ba lant lar  kaybolur. 12. haftada yo un tunika 

albuginea’n n geli imi, fetüste testiküler geli im için oldukça karakteristiktir. 

Geni leyen testis a amal  olarak dejenere olan mezonefrozdan ayr r ve kendi 

mezenteri olan mesorkium ile as  hale geçer. Seminifer kordonlar, seminifer 

tübüllere, tubuli rekti ve rete testise farklan rlar ( eftalio lu 1998, Hassa 2003). 

Seminifer tübüller, interstisyel hücreleri (Leydig hücreleri) olu turan 

mezen imden ayr rlar. 8. haftadan itibaren Leydig hücreleri, androjenik hormonlar  

(testosteron ve androstenedion) salg lamaya ba larlar. Bu hormonlar mezonefrik 

duktuslar n ve d  genitallerin erkek yönünde farklanmas  indükte ederler. 

Testosteron üretimini insan koryonik gonadotropin (hCG) hormonu stimüle eder, 

hormonun miktar  8-12 haftal k peryotta en yüksek de erine ula r. Testosterona 

ilaveten fötal testisler glikoprotein bir hormon olan anti-Müllerian hormon (AMH) 

veya Müllerian inhibitör madde (MIS) ad  verilen bir hormonu da salg lamaktad r. 

AMH, sertoli hücreleri taraf ndan salg lan r, hormonun sal nmas  püberteye kadar 

devam eder, daha sonra ise seviyesi azal r. AMH, paramezonefrik (Müllerian) 

duktuslar n geli imini bask lar (Kayal  ve ark 1992, Taylor ve ark 1999, Sadler 

2000). 

Seminifer tübüller, puberteye kadar solid halde kal rlar. Yani, lümenleri 

yoktur. Puberteden itibaren lümen geli ir ve seminifer tübülüsleri olu tururlar. 

Seminifer tübül duvar nda 2 tip hücre bulunur: 1) Sertoli hücreleri 2) Spermatogenik 

seri hücreleri. 

Destek hücreleri olan Sertoli hücreleri, testisin yüzey epitelinden geli irler. 

Spermatogonyum, primordial sperm hücreleri olan bu hücreler, primordial germ 

hücrelerinden farklan rlar. Sertoli hücreleri, fötal testiste seminifer tübüllerde 

ço unlu u olu turur. Daha sonraki geli me s ras nda, testisin yüzey epiteli düzle ir 
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ve yeti kin testisin d  yüzeyindeki mezoteli olu turur. Rete testis, duktuli 

efferentesleri olu turan 15-20 adet mezonefrik tübüller ile devam eder. Bu duktuliler, 

duktus epididimisi olu turan mezonefrik kanal ile ba lan rlar. 

28. haftada testisler arka kar n duvar ndan ayr larak inguinal halkan n 

derinli ine do ru yer de tirirler. Sonuçta, genellikle do umdan önce skrotuma 

inmi  olurlar. Erkek ve di i embriyonlar n ikisinde de iki çift üreme kanal  vard r. 

Mezonefrik kanallar (Wolff), erkek üreme sisteminin geli mesinde önemli rol 

üstlenirken; paramezonefrik kanallar (Müller) di i üreme sisteminin geli mesinde rol 

oynarlar. 5 ve 6. haftada üreme sistemi farkl la mam  dönemde iken üreme kanal 

çiftleri vard r. Mezonefrik kanallar mezonefrik böbreklerden idrar  bo alt rlar ve 

erkek üreme sisteminin geli mesinde önemli rol üstlenirler (Carlson 1996, 

eftalio lu 1998, Claveria ve ark 2000). 8. haftada fetal testiste yap lan testosteronun 

etkisiyle mezonefrik kanal n proksimal k sm  oldukça k vr r ve edidimisi yapar. 

Kanal n geri kalan k sm  duktus deferensi ve ejakülatuar kanal  yapar. Di i fetüslerde 

mezonefrik kanallar daima tamamen kaybolur, sadece birkaç i levsel olmayan art k 

kal r. Paramezonefrik kanallar gonadlar n ve mezonefrik kanallar n yanlar nda geli ir 

ve di i üreme sisteminin geli iminde önemli rol üstlenirler. Paramezonefrik kanallar 

mezonefrozlar n yan taraflar ndaki mezotelin longitudinal invajinasyonlar n her 

yan nda meydana gelir. Bu invajinasyonlar n kö eleri birbirine yakla r ve 

kayna arak paramezonefrik kanallar  olu turur. Huni eklindeki kranyal uçlar  

periton bo lu una aç r. Paramezonefrik kanallar embriyonun ilerideki pelvis 

bölgesine ula ana kadar kaudal olarak mezonefrik kanallara paralel seyreder. Burada 

mezonefrik kanallar  önden çaprazlar, orta hatta birbirlerine yakla r ve Y eklindeki 

utero vajinal tasla  olu turmak üzere kayna r. Bu tübüler yap  ürogenital sinüsün 

arka duvar na uzan r ve bir kabart  (sinüs=Müller tüberkülü) yapar. Sertoli hücreleri 

fetal testiste erkeklik hormonlar  (testosteron gibi) ve MIS denen bir maddeyi 

yapar. MIS yap  6-7. haftalarda ba lar. 

nterstisyel hücreler ise testosteron yap na 8. haftada ba lar. Leydig 

hücreleri germ kordonlar  aras nda kalan mezenkimden farkl la r ve say lar  4-6. 

aylarda en yüksek düzeydedir. 

Yap  hCG ile uyar lan testosteron da mezonefrik kanallar  erkek üreme 

kanallar  olu turmas  için uyar r. MIS ise epitelyal mezenkimal dönü ümle 

paramezonefrik kanallar n yok olmas na neden olur. 
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Mezonefroz dejenere oldu unda baz  mezonefrik tübüller kal r ve duktus 

efferentese dönü ür. Bu duktuslar mezonefrik kanala aç r. Mezonefrik kanal bu 

bölgede duktus epididimise dönü ür. Epididimisin distalinde mezonefrik kanal kal n 

bir düz kas yap  kazan r ve duktus deferense dönü ür. Her mezonefrik kanal n 

kaudal ucundan yanlara d ar  do ru büyüyen yap lar seminal vezikülleri olu turur. 

Bu bez çifti spermleri besleyen bir salg  yapar. Mezonefrik kanal n vesiküla 

seminalisin kanallar  ile üretra aras nda kalan k sm  ejakülatuvar kanal  meydana 

getirir (Taylor ve ark 1999, Sadler 2000, Hassa 2003). 

Ba lang çta lomber bölgede bulunan testisler, üçüncü fötal aydan itibaren 

skrotuma do ru ini e ba larlar. Hutson hipotezine göre testisin ini inin iki evresi 

vard r: lki; transabdominal evredir. Bu evre androjenden ba ms zd r ve ini  anti 

Müllerian hormon etkisiyle olur. Testis kar n arka duvar  boyunca ini e geçer; 

gebeli in 17. haftas nda iç inguinal halka hizas na gelir ve gebeli in 28. haftas na 

kadar burada kal r. kincisi; inguinoskrotal evre olarak adland r. Testis bu 

dönemde inguinal kanal yoluyla kar n ön duvar  geçerek skrotuma iner. Testis 

gebeli in yedinci ay ndan sonra inguinal kanal  geçmi  ve do umdan hemen önce de 

geli imini tamamlam  halde skrotumdaki yerini al r (Petorak 1986, Rozanski ve 

Bloom 1995). 

Androjenler, gubernakulum, epididim, epidermal büyüme faktörü, desendin, 

kalsitonin genle ili kili peptid (CGRP), genitofemoral sinir ve kar n içi bas nc n 

inguinoskrotal ini te rol oynad  ileri sürülmektedir (Abe ve Hutson 1994, Tanyel 

2000). 

  

1.2. Testisin Histolojisi 

Testisler kar n bo lu unun d nda skrotum içinde yer alan bir çift organd r. 

Bu yerle imleri testislerin vücut ndan 2-3ºC derece dü ük bir da olmalar  

sa lar. Normal spermatogenez için 34-35ºC gereklidir. Olgun testisin posterior yüzü 

epididimis ile ili kilidir. Hem testis hemde epididimis skrotal kese içerisinde vas 

deferens, spermatik arter, venöz ve lenfatik pleksuslar  içeren spermatik kordon ile 

as r. 

Testisler rete testisin bulundu u yerde kal nla arak mediastinumu olu turan 

tunika albugina ile çevrelenir. Mediastinumdan testiküler kitleye do ru uzanan fibröz 
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septumlar dokuyu 250-300 lobçu a böler. Herbir lobçuk 1-4 seminifer tübülü içerir. 

Her bir seminifer tübül yakla k 150 mikrometre çapta ve 80 cm uzunluktad r; iki 

ucu U eklinde olan ve rete testise aç lan tüplerdir. Rete testis, seminifer epitelin 

ürünlerini (testiküler sperm, salg sal proteinler ve iyonlar) toplayan kanallar a r. 

Seminifer tübül iki belirgin hücre popülasyonunu içeren özelle mi  seminifer 

epitelyum ile dö eli merkezi bir lümenden olu ur (Kazos ve ark 2007). 

Testiküler kapsül 3 tabakadan meydana gelmi tir (Fawcett 1966). 

1. Tunika vaginalis: mezotelyal hücrelerin olu turdu u en d taki tabakad r. 

Peritondan köken alan bu seröz kesenin visseral tabakas  testisin ön ve yan 

yüzeylerini çevreleyip yüzeyde skrotum üzerine uzanarak parietal tabakay  olu turur. 

2. Tunika albuginea: Düz kas hücreleri içeren yo un fibroelastik ba  

dokusundan meydana gelmi tir ve en belirgin tabakad r. Bazal lamina ile tunika 

vaginalisten ayr lm r. Tunika albuginea testisin posterior yüzeyinde kal nla r ve 

mediastinum testis olarak organ içerisine sokulur. 

3. Tunika vasküloza: Areolar ba  dokusu ve içerisinde yer alan kan damarlar  

ndan olu an, kapsülün en iç tabakas r. 

Tunika albuginean n testisin posteriorunda kal nla mas yla olu an 

mediastinum testisten kapsüle do ru uzanan fibröz septumlar testisin iç k sm  250-

300 lobüle böler. Her bir lobül, gev ek ba  dokusu tabiat ndaki stroma içerisine 

gömülü olan ve say lar  1-4 aras nda de en seminifer tübülleri içerir. Seminifer 

tübüller yakla k 0,2mm çapta, 20-80cm uzunlukta oldukça k vr nt  kanalc klard r. 

Seminifer tübüller anastomoz gösteren k vr nt lar eklinde ba lar, mediastinuma 

do ru birbirlerine yakla arak k sa bo altma kanal  olan tubuli seminiferi rektiyi 

yaparlar. Seminifer tübül çok s ral  olan germinal ya da seminifer epitel ile dö elidir. 

Epitel ince bir bazal lamina üzerine oturmu tur ve d tan özelle mi  fibröz doku ile 

sar r. Seminifer tübülleri çevreleyen fibröz dokuya peritübüler doku ya da 

membrana propria denir. Membrana propria, seminifer tübüllere desteklik yapar ve 

tübül hücrelerini d  etkenlerden korur (Fawcett 1966). 

Seminifer tübül fibröz bir ba  dokusu k , belirgin bir bazal lamina ve 

karma k bir germinal ya da seminifer epitelden olu ur. Seminifer tübülü saran fibröz 

tunika propria birkaç fibroblast katman ndan olu mu tur. Bazal laminaya yap k 

olan en içteki katman, düz kas özellikleri de gösteren yass la  miyoid hücreler 
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içerir. Seminifer epitelde iki tip hücre vard r. Sertoli ya da destek hücreleri ile 

spermatogenik seriyi olu turan hücreler. Spermatogenik seri hücreler 4-8 tabaka 

halinde düzenlenmi tir; i levleri spermatazoonlar  üretmektir. Spermatazoon üretimi, 

‘spermatogenez’ olarak adland r. Bu süreç, mitoz ve mayoz hücre bölünmeleri 

içerir ve hücreler sonunda spermatozoonlara farkl la r; bu a ama spermiyogenez 

olarak adland r (Junqueira ve Carneiro 2006). 

  

1.2.1. Seminifer Tübüller 

Testisin herbir lobülü birbirleri aras nda ili kileri olan 1-4 kadar seminifer 

tübül içerir. Bunlar, d ta miyoid hücreleri de içeren ba  dokunun çevreledi i, 

belirgin bir bazal membran ile interstisyumdan ayr rlar. Seminifer tübüller yakla k 

30-70 cm uzunlukta olup Sertoli hücreleri ile germ hücrelerini içerirler. Eri kin 

testisindeki Sertoli hücreleri, bölünme yetene i olmayan, seminifer tübülün bazal 

sm ndan lümene do ru uzanan destek hücreleridir. Seminifer tübüllerin hücresel 

yap n %10-15’ini olu tururlar. Çekirdekleri düzensiz ekilli ve oldukça 

büklümlüdür. Sertoli hücreleri, belirgin çekirdekleri ile germ hücre elemanlar ndan 

ayr r. Puberte ça nda Sertoli hücreleri aras nda s  ba lant  kompleksleri olu ur. 

Kan testis bariyerini olu turan bu kompleksler, kandan gelen maddelerin lümen 

içerisine geçi ini önler. Fagositoz kapasiteleri d nda bu hücreler; spermatogenezin 

düzenlenmesinde rol alan androjen ba lay  protein, transferrin, büyüme hormonu, 

seruloplazmin ve inhibin gibi pek çok maddenin sentezini de yaparlar (Kayal  ve ark 

1992). 

Erkek germ hücreleri, insanda olgunla mas  yakla k 64 günde tamamlayan 

ve ço alabilen hücrelerdir. Bazal membrana oturan spermatogonyumlar n bir k sm  

(spermatogonyum A) kök hücreleri olu tururken, bir k sm  da (spermatogonyum B) 

mitoz ile bölünerek lümene do ru göç ederler ve primer spermatositlere dönü ürler. 

Bunlar mayoz bölünme ile sekonder spermatositleri olu tururlar. Sekonder 

spermatositler ikinci bir mayoz bölünme daha geçirerek haploid spermatidlere 

dönü ürler. Haploid spermatidler ise olgunla arak, spermatozoonlar  olu tururlar 

(Sadler 1996). 
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1.2.2.  Sertoli Hücreleri ( Sustentaküler Hücreler = Destek Hücreleri ) 

Sertoli hücreleri spermatogenik hücreleri desteklemektedirler. Seminifer 

epitelin bazal laminas na dayan r ve buradan tubulus lumenine do ru uzan rlar. 

Sertoli hücresi ökromatik iri bir nükleus içerir (Johnson 1991). Bol miktarda 

granülsüz endoplazma retikulumu (GER), iyi geli mi  Golgi kompleksi, çok say da 

lizozozom ve özellikle bazalde daha bol bulunan yass  mitokondriyomlar içerir. 

Bunlar n yan nda glikojen, lipit damlac klar  ve albumin kristalleri gibi çe itli 

sitoplazma inklüzyonlar na da sahiptir (Johnson 1991, Tanyolaç 1999). 

Sertoli hücreleri spermatogenezis’te önemli görevlere sahiptir (Johnson 

1991). Bunlar; spermatogenezisi düzenlemek ve kontrol etmek (Dalgaard ve ark 

2002), geli me a amas ndaki e ey hücrelerini desteklemek, korumak ve beslemek, 

dejenere olan e ey hücrelerini ve geli en e ey hücrelerinden arta kalan sitoplazma 

parçac klar  fagosite etmek, spermatozoon transportuna yarayan bir sekresyon 

yapmak (Johnson 1991, Tanyolaç 1999) olarak say labilir. Follikül uyar  hormon 

(Follicle Stimulating Hormone-FSH) ve testosteron, Sertoli hücrelerini uyararak bu 

hücrelerin androjen ba lay  protein (Androgen Binding Protein/ ABP) 

sentezlemesini sa lar. ABP’nin, seminifer epitelde testosteron ile olu turdu u 

kompleks, spermatogonyumlar  etkileyerek ço alma sürecini ba lat r (Johnson 1991, 

Hassa ve A  1997). Yüksek testosteron konsantrasyonlar  spermatogenik siklusu 

desteklemek için gereklidir (Johnson 1991). Sertoli hücreleri ayn  zamanda inhibin 

hormonu da salg larlar. nhibin, adenohipofizden FSH üretimini inhibe eder (Johnson 

1991, Krinke 2000). Bunu ya direkt olarak adenohipofiz’den gonadotropin hormon 

üretimini etkileyerek ya da hipotalamustan gonadotropin sal m hormonu 

(Gonadotropin Releasing Hormone/ GnRH) sekresyonunu etkileyerek gerçekle tirir 

(Johnson 1991). Sertoli hücreleri, potasyumdan zengin bol miktarda intrasellüler s  

da salg larlar. Bu özel s  yard yla spermatozoonlar, iyice gömülü olduklar  

Sertoli hücrelerinin apikal sitoplazma invaginasyonlar ndan kurtularak ileriye do ru 

sevk edilirler (Tanyolaç 1999). Sertoli hücreleri az miktarda östrojen hormonu da 

salg lamaktad rlar. Yeti kinlerde spermatid say lar  k smi olarak perinatal geli im 

boyunca üretilen Sertoli hücre say lar na ba r. Sertoli hücrelerinin proliferasyon 

periyodu tamamland ktan sonra ya am boyunca say lar n sabit kald  varsay r. 

Sertoli hücrelerinin spermatid say  sabitleyici bir özelli i vard r, bu hücrelerin 
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say  spermatogenezis ve günlük sperm üretimi için önemlidir (Dalgaard ve ark 

2002). 

Sertoli hücre proliferasyonu erkek çocuklarda perinatal olarak meydana gelir. 

Daha sonraki proliferasyon ve olgun hücrelere farkl la ma puberte döneminde tekrar 

ba lar (Dalgaard ve ark 2002). Ratta Sertoli hücrelerinin proliferasyon periyodu 

gebeli in 17-19. günlerinden ba lar ve postnatal 15-20. günlere kadar devam eder 

(Orth 1982). 

  

1.2.3. Spermatogenik Hücreler 

4 - 8 hücre tabakas  halinde düzenlenerek seminifer tübülde çok katl  epitel 

olu tururlar. Bazalden lümene do ru hücre tipleri : 

1. Spermatogonyumlar 

a) Tip A koyu spermatogonyumlar 

b) Tip A aç k spermatogonyumlar 

c) Tip B spermatogonyumlar 

2. Spermatositler 

a) Primer spermatosit 

b) Sekonder spermatosit 

3. Spermatidler 

a) Golgi faz  

b) Akrozomal faz 

c) Maturasyon faz  

4. Spermatozoon’lard r (Leeson ve Leeson1981). 

 

1.2.4. Spermatogenezis 

Spermatogonyum’dan olgun e ey hücrelerinin (spermatozoon-spermiyum-

spermatosit) olu mas  spermatogenezis olarak tan mlan r (Dellmann ve Brown 1987, 

Hassa ve A  1997, Krinke 2000). Bu olayda; ço alma (goniogenezis), büyüme, 
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olgunla ma (spermatositogenezis) ve ba kala m (spermiyogenezis) evreleri görülür 

(Dellmann ve Brown 1987, Hassa ve A  1997). Ratlarda, do umdan sonraki 

yakla k 50 gün olan puberte öncesinde erkek gonositler inaktif olarak durur. 

Pubertede bölünmeye ba lar ve spermatogonyumlar olu turulur (Krinke 2000). 

Spermatogonyumlar mitoz bölünmeyle say ca artarlar (Hassa ve A  1997). 

Spermatogonyumlar, hayvan spermatozoa üretme yetene ini kaybedinceye kadar 

bölünmeye devam ederler (Krinke 2000). 

Spermatogonyumlar tip A ve tip B olmak üzere kabaca 2 tip halinde 

fland rlar. Tip A spermatogonyum, A0 tip, A1 ve A4 tiplerine tekrar ayr r. 

Tip A0 spermatogonyum seminifer tübülün membran nda kal r ve iki karde  hücreye 

bölünme yetene ine sahiptir. Tip A1 spermatogenezis sürecine devam ederken, di er 

hücre de kök hücre olarak kal r. Ratlarda A1 tip spermatogonyum 6 mitotik bölünme 

geçirir ve büyüme evresine girerek primer spermatosit olur. Primer spermatositler 

mayoz bölünmenin I. evresine girer. Hücreler bu dönem boyunca sertoli hücresinin 

adluminal komponentinde sekonder spermatosit olur (Krinke 2000). Sekonder 

spermatositlerden de II. mayoz bölünme sonucu, haploid kromozom içeren 

spermatidler ekillenir (Dellmann ve Brown 1987, Hassa ve A  1997). 

Spermiyogenezis a amas nda, spermatidler çekirdek ve sitoplazmalar nda görülen bir 

seri de iklikler sonucu, o türe özgü biçimlerini kazanarak, spermatozoonlara 

dönü ürler (Dellmann ve Brown 1987, Hassa ve A  1997). 

  

1.2.5. Spermiyogenezis 

Spermiogenezis a amas nda spermatidler akrozom geli imi için akrozomal 

faza girer. Daha sonra çekirdek yo unla mas  ve uzamas  meydana gelir, bunu 

sitoplazmik eliminasyon ve sal nma takip ederek olgun spermatozoon olu umu 

tamamlan r (Krinke 2000). Olgunla man n ilk a amas nda Golgi kompleksi içinde 

birçok küçük granül belirir. Bu granüller (proakrozom granülleri) toplanarak 

akrozom keseci ini olu tururlar. Akrozom keseci i, spermatid çekirde inin ön 

kutbuna gider ve çekirdek zar na yap r. Akrozom keseci i, çekirdek d  zar na 

yap  yerde yay r ve çekirde in ön yüzünü tümüyle kaplayan bir ba k 

olu turur. Kesecik içinde yerle ik olan proakrozom granülleri de ba k içinde yay r 

ve ikisi birlikte akrozomu meydana getirirler. Çekirdek bu dönemde uzar ve hücre 
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içinde eksentrik olarak yerle ir. Daha sonra ba  k sm  tubulusun periferine do ru 

yönlenirken kuyruk k sm  da lumene do ru olu maya ba lar. Kuyruk geli imi 

tamamland ktan sonra sitoplazma yava  yava  çekirde in biçimini alarak uzar. 

Sitoplazman n büyük bir k sm  parçalan p ayr ld ktan sonra hücreler lümen içinde 

serbest kal r ve spermatozoonlara dönü ürler (Dellmann ve Brown 1987). 

  

1.2.6. Spermatogenezisin Kontrolü 

Spermatogenezis puberte öncesi gonadotropin sekresyonunun art yla 

puberte zaman nda ba lar (Krinke 2000). Spermatogenezis’te testosteron ile FSH, 

Luteinizan Hormon (LH) ve ABP’lerin rolü vard r (Hassa ve A  1997). Peptid 

hormonlar (FSH ve LH) kan-testis bariyerini geçerek spermatosit ve spermatidlere 

direkt olarak ula amad  için spermatogeneziste FSH etkisi muhtemelen Sertoli 

hücreleriyle gerçekle ir. Kan-testis bariyeri ratlarda post partum 16-19. günlerde 

olu ur (Krinke 2000). FSH spermatogenezisin ba lamas  ve seminifer tubullerin 

uyar lmas  için gerekli bir hormondur (Krinke 2000). Hipofiz ön lobundan salg lanan 

FSH tubulus seminiferus kontortuslardaki Sertoli hücrelerini etkileyerek bu 

hücrelerden ABP’nin üretilmesini uyar r (Hassa ve A  1997, Krinke 2000). LH, 

intersitisyumdaki Leydig hücrelerinde androjenik etki olu turmas ndan dolay  

erkeklerde interstitial hücre uyar  hormon (ICSH) olarak adland r (Krinke 2000). 

Cinsel olgunlu a ula ld nda, hipofiz ön lobundan salg lanan LH testisin 

intersitisyel dokusunda bulunan Leydig hücrelerini etkileyerek testosteronun 

salg lanmas na neden olur (Hassa ve A  1997, Krinke 2000). Peptid hormonlar n 

tersine steroid yap da olan testosteron difüzyonla kan-testis bariyerini kolayl kla 

geçebilir. 

Yeti kin ratlarda intersitisyel s da bulunan testosteron seviyesinin (>50 

ng/ml), testiküler s  (~30 ng/ml) veya dola mdakinden (<10 ng/ml) daha yüksek 

olmas  testosteronun spermatogeneziste parakrin ve otokrin bir etki gösterdi ini 

aret eder (Krinke 2000). Testosteron düzeyindeki yükselme, LH’n n salg lanmas  

inhibe eder. Böylece testosteron miktar  belirli bir düzeyde tutulur (Hassa ve A  

1997). Plazma testosteron konsantrasyonlar  sa kl  erkek ratlarda yakla k 2-3 

ng/ml’dir (Krinke 2000). Tubulus seminiferus kontortuslara gelen testosteronun ABP 

ile olu turdu u kompleks, spermatogoniumlar  etkileyerek ço alma sürecini ba lat r 
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(Hassa ve A  1997). FSH spermatogenezisin ba lat lmas , LH ve testosteron 

hormonu ise süreklili i için gereklidir (Hassa ve A  1997). 

Sertoli hücreleri, ABP’nin d nda, inhibin hormonu ile az miktarda da 

östrojen hormonu salg larlar. nhibin, hipofiz ön lobundan FSH hormonunun 

salg lanmas  önler (Hassa ve A  1997, Krinke 2000). Östrojen hormonu da 

Leydig hücrelerinden salg lanan testosteronun, sertoli hücrelerinde östrojene 

çevrilmesiyle elde edilir (Hassa ve A  1997). 

  

1.2.7. nterstisyel Doku ve Leydig Hücreleri 

Testis dokusunun %25-30’unu olu turur. Testisin interstisyel dokusu, 

androjen üretimi aç ndan önemlidir. Testisler de seminifer tübüller aras ndaki 

bo luklar ba  dokusu, sinirler, kan ve lenf damarlar yla doldurulmu tur. Ba  dokusu 

çe itli tipte hücre içerir, bunlar aras nda fibroblastlar, farkl la mam  ba  dokusu 

hücreleri, mast hücreleri ve makrofajlar bulunur. Ergenlikte i levsel olarak belirgin 

hale gelen Leydig hücreleri interstisyel dokuda bulunur. Bu hücreler, sekonder seks 

karakterlerinin gerçekle mesinden sorumlu erkeklik hormonu olan testosteronu 

üretirler (Junqueira ve Carneiro 2006). 

Testisin mezen imal stromas ndan köken alan bu hücreler, hem yuvarlak hem 

de poligonal olabilen merkezi yerle imli belirgin bir çekirde e sahiplerdir (Fawcett 

1966). Çekirdekte kaba kromatin granülleri görülür. Leydig hücrelerinin 

çekirde inde belirgin bir çekirdekçik bulunur. ki çekirde e sahip Leydig hücreleri 

de yayg n olarak görülmektedir. I k mikroskobide vakuollü görünüme sahip olan 

sitoplazma, lipid damlac klar  yönünden zengindir (Kaya ve ark 2006). Sitoplazmada 

ayr ca protein tabiat nda çubuk ekilli kristalloidler de görülebilir. Bu kristalloidlere 

Reinke kristalleri denmektedir (Leeson ve Leeson 1981).  

Leydig hücrelerinde LH reseptörü bulunmaktad r (Teerds ve ark 1999). LH, 

leydig hücrelerinin farkl la mas  ve fonksiyonlar  devam ettirebilmesi için temel 

faktördür (Ge ve ark 2005). LH leydig hücre proliferasyonunu, direkt olarak veya 

indirekt olarak büyümeyi destekleyen faktörlerin üretimini düzenleyerek uyar r. 

Yeti kin rat testislerinde ise leydig hücre proliferasyonu az miktardad r (Teerds ve 

ark 1999). Leydig hücreleri androjenler olarak adland lan erkek seks steroidlerinin 

(testosterone, androstenedione ve dehydroepiandrosterone) sentez ve sekresyonunu 
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sa lar (Nozu ve ark 1981, Johnson 1991). Androjenler Leydig hücrelerine yak n olan 

kapiller delikçiklerinden sistemik dola ma kat r. Testosteron sistemik dola ma 

girer girmez vücuttaki hedef organlar  etkiler (Johnson 1991). Üretilen testosteronun 

bir k sm  ise interstisyel s  içerisine verilir ve spermatogeneziste parakrin ve 

otokrin bir etki gösterir (Krinke 2000, Ge ve ark 2005). Puberte ile birlikte Leydig 

hücreleri taraf ndan salg lanan testosteronun (Dellmann ve Brown 1987, Johnson 

1991, Krinke 2000) ana fonksiyonlar  aras nda seksüel iste in (libido) belirmesi, 

eklenik genital bezlerin fonksiyonunun sürdürülmesi, sekonder cinsiyet 

karakterlerinin ortaya ç kmas , spermatogenezisin kontrolü, hipofiz ve hipotalamusta 

negatif geri tepki, genel anabolik etkiler say labilir (Dellmann ve Brown 1987, 

Johnson 1991, Hassa ve A  1997). 

Dola mdaki testosteron seviyeleri, Leydig hücrelerinin hem steroidojenik 

kapasitesi hem de testisteki total say lar  ile ili kilidir (Ge ve ark 2005). Leydig 

hücrelerinin testosteron üretimi ilerleyen ya  ile birlikte azal r. Bu mekanizma tam 

olarak aç klanamam r. Olas  nedenleri; Leydig hücre say nda azalma, dü ük LH 

uyar , leydig hücrelerinin testosteron üretme yetene inin azalmas  ve önemli germ 

hücre kay plar r (Chen ve ark 1994). 

Ratlarda Leydig hücre geli imi postnatal 10. günde ba lar. Bu hücre 

geli iminde be  hücre tipi bulunur; bunlar:  

a) Mezen imal prekürsör hücreler (Mesenchymal Precursor Cells) 

b) Progenitör hücreler (Progenitor Leydig Cells/ PLC) 

c) Yeni ekillenmi  eri kin Leydig hücreleri (Newly Formed Adult 

Leydig Cells/ NFALC) 

d) Genç eri kin Leydig hücreleri (Immature Adult Leydig Cells/ IALC)  

e) Olgun eri kin Leydig hücreleri (Mature Adult Leydig Cells/ 

MALC)’dir.  

Mezen imal prekürsör hücrelerin progenitör hücrelere farkl la mas n 

ba lamas  LH’dan ba ms zd r. Bundan sonraki geli me dönemlerinde LH, 

progenitör hücrelerin proliferasyonu ve bu hücrelerin s ras yla yeni ekillenmi  

eri kin Leydig hücreleri, genç eri kin Leydig hücreleri ve olgun eri kin leydig 

hücrelerine farkl la mas  ve farkl la may  takiben Leydig hücrelerinin 

proliferasyonunu sa lar. Mezen imal prekürsör hücre farkl la mas  ile Leydig 
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hücrelerinde mitoz ayn  zamanda meydana gelir. Geli im boyunca mezen imal ve 

Leydig hücre say lar  do rusal olarak 1:2 oran nda artar. Geli imini tamamlam  

Leydig hücrelerinin boyutu önemli derecede artm r. Steroid üretimi için gerekli 

tüm organelleri kazand  için hücrelerin testosteron salg lama kapasitesi artar. Bu 

süreçte Leydig hücreleri fazla say da LH reseptörüne sahip olmu tur. Dolay yla 

Leydig hücresinin LH uyar na kar  duyarl  artm r (Handagama ve 

Ariyaratne 2001). 

Hardly ve ark (1989) postnatal rat testisinde Leydig hücrelerinin 

farkl la mas nda iki farkl  faz n oldu unu ileri sürmü lerdir. lk faz mezen imal 

preküsör hücrelerin progenitör Leydig hücrelerine dönü tü ü postnatal 14. ve 28. 

günler aras ndad r. kinci faz ise 28. günde ba lar ve Leydig hücre say  mitoz ile 

artar. 

Yap lan ba ka bir çal mada ise (Ge ve ark 2005), Leydig hücrelerinin 

postnatal geli imi üç ayr  döneme ayr lm r. lk olarak 14-21 günlük testislerde 

progenitör hücreler bulunur. Sonras nda 35. güne kadar hücreler steroidojenik 

organel yap  ve enzim aktivitesi kazanarak genç Leydig hücrelerine (Immature 

Leydig Cells/ ILC) dönü ür. Fakat bu hücrelerin ürettikleri testosteronun ço u 

metabolize olmaktad r. Son olarak bu dönemden sonra 90 günlük ya a kadar eri kin 

Leydig hücreleri (Adult Leydig Cells/ ALC) olu ur. Olu an bu hücreler aktif olarak 

testosteron üretir. 

Leydig hücre geli imi, insan ve di er memeli türleri için de ratlarda 

tan mland ekle benzerdir. Ratlarda progenitör Leydig hücreleri geli im s ras nda 

ilk tan mlanan oldukça yüksek proliferatif hücrelerdir. Birkaç steroidojenik enzim 

bar nd ran AGER içerir. Bundan sonraki geli im ile ILC olu ur. Ço unlukla 

postpartum 28-56. günlerde görülür. ILC, PLC’e göre daha fazla AGER’a sahiptir ve 

ilaveten yüksek bir steroidojenik kapasiteyi destekleyen sitoplazmik ya  damlac klar  

(3 alfa-androstanediol, 5 alfa-androstanediol) içerir (Ge ve Hardly 1998). Bu hücreler 

ratlarda 20-40 günlük ya larda 3 alfa-androstanediol ve 5 alfa-

androstanedioltestosteron metaboliti- üretmektedir (Chase ve Payne 1983). ILC, 56. 

günde ALC’e dönü meden önce son kez bölünmeye u rar. ALC iri hücrelerdir ve 

çok miktarda AGER ile az miktarda ya  damlac  içerir. Yüksek steroidojenik 

enzim aktivitesine sahiptir ve predominant olarak testosteron salg larlar (Hardly ve 

ark 1989). Prepubertal rat testisinde progenitör Leydig hücreleri yakla k olarak 
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do um sonras  ikinci haftada belirlenmi tir (Handagama ve Ariyaratne 2001). LH 

nda baz  hormonlar ve kimyasal faktörler de leydig hücre geli imine etki 

etmektedirler. Testosteron ve östrojen, prekürsör hücre farkl la mas n ba lamas  

inhibe eder. Progenitör hücre olu turulduktan sonra androjenler progenitör hücrelerin 

olgun eri kin tip Leydig hücrelerine farkl la mas  için gereklidir (Handagama ve 

Ariyaratne 2001). Bir grup ara  (Purvis ve ark 1979, Molenaar ve ark 1986, 

Teeders ve ark 1989) FSH’nun bu süreçte gerekli olmad  ileri sürmü lerdir. 

nsülin benzeri büyüme faktörü I (Insulin-like growth factor I/IGF-I), IALC 

proliferasyonunun indüklenmesinde ve genç eri kin Leydig hücrelerinin olgun 

eri kin leydig hücrelerine farkl la mas nda görevlidir. Transforme edici büyüme 

faktörü (Transforming growth factor / TGF ) mezen imal prekürsör hücreler için 

mitojendir. Hem TGF hem de transforme edici büyüme faktörü ß (Transforming 

growth factor ß/ TGFß)-TGF ’den daha az-, LH veya insan koryonik gonadotropini 

(human chorionic gonadotropin-hCG) varl nda Leydig hücrelerinde mitozu uyar r 

(Teerds ve ark 1999, Handagama ve Ariyaratne 2001). 

Makrofajlar Leydig hücre geli iminde önemli rol oynarlar. Leydig hücreleri 

makrofajdan yoksun testiste geli imlerini tamamlayamazlar. Makrofajlar yang  

durumunda ürettikleri interlökin 1 (interleukin-1/ IL-1) ve tümör nekroz faktörü 

(tumör necrosis factor/ TNF) ile Leydig hücre fonksiyonlar  inhibe ederler (Hales 

2002). 

Tiroid hormonu mezen imal prekürsörlerin proliferasyonuna, mezen imal 

prekürsör hücrelerin progenitör Leydig hücrelere farkl la mas na, mezen imal 

hücrelerin progenitör Leydig hücrelerine farkl la mas n h zlanmas na ve neonatal 

dönemde yeni ekillenmi  Leydig hücrelerinin proliferasyonunun artmas na neden 

olur (Handagama ve Ariyaratne 2001). 

Postnatal testiste Leydig hücre say lar nda prepubertal ve pubertal art lar 

ortalama iki mekanizmayla aç klan r. lki; k sa bir zaman sürecinde mezen imal 

prekürsör hücrelerin Leydig hücrelerine farkl la mas , ikincisi ise; yeni olu an 

Leydig hücrelerinin mitotik bölünmeleridir (Handagama ve Ariyaratne 2001). 

Ratlarda do umdan sonraki 90 günlük süreye kadar testis interstisyumunda 

bir mezen imal hücre art  oldu u görüldü (Handagama ve Ariyaratne 2001). 

Deneysel olarak ethan dimetan sülfonat (Ethane Dimethane Sulphonate/ EDS) 
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uygulamas  yeti kin rat testislerinde hem mezen imal hem de Leydig hücre say  

art rm r (Teerds ve ark 1999, Handagama ve Ariyaratne 2001). Baz  ara lar da 

(Russel ve ark 1995, Teeders ve ark 1998, Ariyaratne ve ark 2000a,b) progenitör 

hücrelerin proliferasyonunu ve prepubertal rat testisinde progenitör hücrelerin 

farkl la arak yeni ekillenmi  eri kin Leydig hücrelerine dönü tü ünü 

gözlemlemi lerdir. Rat testisinde hem Leydig hem de mezen imal hücre say lar  

do umdan seksüel olgunlu a kadar artar (Ariyaratne ve Handagama 2000).  

Hardly ve ark (1989), 28. gündeki mezen imal hücre say lar  56. gün ile 

kar la rd klar nda %50’ye varan bir azalma tespit ettiklerini bildirmi lerdir. Leydig 

hücreleri, insülin benzeri faktör 3 (Insl3) ya da leydig- insülin benzeri peptid (Ley- 

IL) olarak da bilinen relaksin benzeri faktör (RLF)’ü salg larlar (Ivell 1997, 

Bamberger ve ark 1999, Adham ve ark 2000, Klonisch ve ark 2001, Ivell ve Bathgate 

2002, Kumagai ve ark 2002). 

  

1.2.8. Erkek Genital Yollar  Histolojisi 

1.2.8.1. Duktuli Efferentes 

Rete testisi, epididimise ba layan kanallard r. Rete testis, epididimisin ba na, 

say lar  yakla k 12 adet olan k vr ml  seyreden duktuli efferenteslerle aç r. 

Kanallar  dö eyen yalanc  çok katl  prizmatik epitel, prizmatik ve kübik hücrelerden 

olu ur. Hücre boylar  e it olmad ndan dolay , epitel yüzeyi girintili ç nt  

görünür. Uzun boylu prizmatik hücreler genellikle silyuludur. K sa boylu hücreler ise 

silyum içermez. Bu hücreler çok say da mikrovillus, pinositoz vezikülü, membranla 

rl  cisimcikler içeren, endositoz yapan hücrelerdir. Seminifer tubüllerden 

salg lanan s n büyük bir bölümü duktuli efferentesin bu hücreleri taraf ndan 

rezorbe edilir. Epitelde lenfositlere de rastlanabilir. Elastik lif içeren ince bir sirküler 

kas tabakas  kanal  çepeçevre ku at r. Spermin bu kanallar boyunca ilerlemesi 

silyalar n hareketi ve kas tabakas  sayesinde gerçekle ir. 

  

1.2.8.2. Duktus Epididimis 

Testisin arka yüzü boyunca uzanan, son derece k vr ml  uzun bir kanald r. 

Ba , gövde ve kuyruk olamak üzere 3 bölümden olu ur. Kanal  kan damarlar ndan, 
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düz kas hücrelerinden zengin s  bir ba  dokusu sarar. Yalanc  çok katl  sterosilyal  

prizmatik epiteli, bazal hücreler ve prizmatik hücrelerden (esas hücreler) olu ur. 

Epitel içinde lenfositlere rastlanabilir. Epididimisin ba  ve gövdesinin büyük 

bölümünde ba  dokusu d nda sirküler seyirli düz kaslardan olu an ince bir tabaka 

daha yer al r. Kuyrukta bu tabakan n iç ve d  bölümünde longitudinal seyirli iki kas 

tabakas  daha eklenir. Spermatozoa duktus epididimisten geçerken hareket ve 

döllenme yetene i kazan r. Duktuli efferentes’de absorbe edilmemi  olan s  burada 

absorbe edilir. Epitel hücreleri sertoli hücreleri taraf ndan ortadan kald lmam  olan 

art k cisimleri ve dejenere olan spermleri fagosite ederek ortadan kald rlar. Esas 

hücreler sperm olgunla mas  sa layan siyalik asit, gliserofosfokolin ve 

glikoproteinleri salg larlar. 

  

1.2.8.3. Duktus Deferens 

Epididimisin kuyru unun devam  olan, kal n duvarl  musküler bir borudur. 

Epididimise benzer ekilde, yalanc  çok katl  prizmatik epitel ile dö elidir. Epitel 

hücrelerinin ço unun yüzeyinde sterosilyumlara rastlan r. Epitel alt nda elastik 

liflerden zengin lamina propria yer al r. Mukoza lümene do ru katlant lar 

yapt ndan lümen düzensiz görülür. Musküler tabaka, içte ve d ta longitudinal, 

ortada sirküler seyreden kas liflerinden olu an kal n bir tabakad r. Duktus deferens 

spermatik kordonun bir parças  olu turur. Kanal, prostata girmeden önce 

geni leyerek ampullay  yapar. Ampullan n son k sm nda seminal veziküller kanala 

kat r. Bundan sonra duktus deferens prostata girer ve üretraya aç r. Prostata giren 

segmente ejekülator duktus denir. 

  

1.2.8.4. Duktus Ejakulatoryus 

Basit prizmatik veya yalanc  çok katl  prizmatik epitel ile dö elidir. 

Duvar nda kas tabakas  bulunmaz. Epiteli fibröz ba  dokusu tabakas  sarar 

(E refo lu 2004). 
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1.3. Testisin Histofizyolojisi 

Testis ekzokrin ve endokrin fonksiyonlu bile ik tübüler bir bezdir (Ar nc  ve 

Elhan 1999, Y ld m 1999). Testisin iç salg lama i levini Leydig hücrelerinin 

salg lad  testosteron meydana getirir. Testosteron yüksek lokal etkiyle seminifer 

tübüllerdeki spermatogenezi etkilerken, kana geçerek erkek üreme sistemine 

yard mc  bezlerin (prostat, vesikula seminalisler, bulboüretral bezler) i levini de 

etkiler. Erke e özgü ikincil cinsiyet özelliklerinin (pubik k llanma, sakal-b k, 

erke e özgü ses, müsküler vücut ekli) ortaya ç kmas ndan sorumludur. Testosteron 

üretimi adenohipofizden salg lanan LH etkisiyle gerçekle ir. LH, Leydig 

hücrelerinde kendisine ait reseptörlere ba lanarak etki gösterir. Her ne kadar Leydig 

hücreleri testisin genel hacminde küçük bir yer tutsa da steroidojenik potansiyelleri 

çok yüksektir. Adenohipofizden LH salg  sürekli de il esas olarak geceleri 90 

dakikal k aral klar eklinde olur. LH d nda prolaktin ve LH releasing hormon’da 

(LH-RH)  do rudan Leydig hücrelerini etkileyerek testosteron salg lanmas  etkiler. 

Testosteronun yükselmesi LH salg lanmas  durdurur. LH d nda spermatogenezin 

ba lamas  ve devam etmesinde adenohipofizden salg lanan bir di er hormon FSH’da 

etkilidir. FSH, sertoli hücrelerini etkileyerek ABP salg lanmas  sa lar böylece 

spermatogenez için gerekli oranda testosteronun yerel etkisi sa lan r. Bu etki 

spermatogenezin ba lamas  için gereklidir. Germ hücrelerinin azalmas  FSH salg  

uyar r. FSH salg lanmas  sertoli hücrelerinden salg lanan inhibin hormonuyla 

durdurulur.  

Testisin d  salg  i levi, k vr nt  seminifer tübüllerin aktif halokrin salg  

ürünü spermatozoonu salg lamakt r (Hassa 2003). nsanda iki testisten günlük 

ortalama spermatozoon yap  ortalama 200 milyondur. Bu büyük bir miktar gibi 

görünse de di er türlerle kar la ld nda dü ük bir say r. nsanda her iki testis 

800-1200 adet k vr nt  tohum borucu u içerir. Bunlar n her biri 30-70 cm. 

uzunlu undad r. Olu an ejakulat miktar  ise 2-5 ml. dir. Bu ejakulat 40-100 

milyon/ml spermatozoon içerir. Bu say  20 milyonun alt na dü erse k rl ktan 

(infertilite) söz edilir. 37ºC olan vücut içi s cakl n alt ndaki s cakl klarda olu an 

spermatogenezin regülasyonunda  çok önemlidir. Testiküler  35ºC’dir, bu birkaç 

mekanizma ile kontrol edilir (Friberg 1984, Y ld m 1999). Zengin bir venöz pleksus 

(pampiniform pleksus) her bir testiküler arterin etraf  sarar, testiküler n 

sürdürülmesinde önemli olan bir kar  ak  sa lar. Di er faktörler; skrotumdaki 
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terin buharla mas  ile  kayb  ve spermatik kordondaki kramester kaslar n 

kas lmas  ile testislerin daha yüksek bir da kalabilece i inguinal kanallara 

çekilmesidir. 

Testisin ini indeki bozukluk olan kriptor idizmde (Yun:kryptos, gizli+orchis, 

testis), testisler 37ºC’ta kal r ve spermatogenez inhibe olur. Çok ileri olmayan 

vakalarda testisler cerrahi olarak skrotuma indirildikleri takdirde spermatogenez 

normal olarak devam edebilir. Kar n içi s cakl nda kalan testislerde germ 

hücrelerinin ço almas  inhibe olur, fakat testosteron sentezi devam eder. Bu da 

kriptor idizmli seks karakterlerinin geli mesinin ve ereksiyon olu mas n nedenini 

aç klar. 

Kötü beslenme, alkolizm ve baz  ilaçlar n etkisi ile spermatogonyumlarda 

de iklikler ve sonuçta spermatozoon yap nda bir azalma ortaya ç kar. X-  ve 

kadmiyum tuzlar  spermatogenik seri hücrelerine oldukça toksiktirler ve bu 

hücrelerin ölümüne sebep olarak hayvanda steriliteye yol açarlar (Ar nc  ve Elhan 

1999, Y ld m 1999). Bisülfan germinal hücreler üzerinde etkilidir, gebe s çanlara 

verildi inde bunlar n erkek yavrular n germinal hücrelerini öldürür. Bu nedenle 

yavru steril kal r ve seminifer tübülleri sadece Sertoli hücrelerini içerir. Androjen-

üreten interstisyel hücre tümörleri erkeklerde erken puberteye yol açabilir. Bununla 

birlikte spermatogenez üzerinde en önemli etkiyi hiç üphesiz endokrin faktörler 

olu turur (Y ld m 1999, Hassa 2003). 

Spermatogenez, hipofizin FSH ve LH’ n testiküler hücreler üzerindeki 

etkilerine ba r. LH interstisyel hücreler üzerine etki ederek spermatogenik seri 

hücrelerinin normal geli imi için gerekli olan testosteron yap  stimüle eder. 

FSH’un Sertoli hücrelerine etkiyerek adenital siklaz yap  stimüle etti i ve 

sonuçta siklik adenozin monofosfat’ n (cAMP) art na yol açt  ve ayn  zamanda da 

ABP sentez ve salg lanmas  sa lad  bilinmektedir. Bu protein testosteron ile 

ba lan r ve bunu seminifer tübüllerin lümenine ta r. Spermatogenez testosteron ile 

uyar r ve östrojenler ve progestojenlerle inhibe edilir. Spermatozoonlar epididimise, 

uygun bir medyum olan testiküler s  içinde ta rlar. Testiküler s  Sertoli 

hücreleri ve rete testis taraf ndan üretilir; bu s  steroidler, proteinler, iyonlar ve 

testosteronla birle mi  ABP içerir. 
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Spermatogenik hücrelerin farkl la mas  sperme özgü proteinlerin ortaya 

kmas na yol açar. Seksüel olgunla man n, immünolojik yetene in geli mesinden 

uzun bir süre sonra ortaya ç kmas  sebebiyle, farkl la makta olan sperm hücreleri 

yabanc  olarak alg lanabilir ve germ hücrelerinin ölümüne sebep olabilecek bir 

immun yan  te vik edebilirler. Kan-testis bariyeri, geli en spermler ve immun 

sistem aras nda olu abilecek herhangi bir etkile imi ortadan kald racakt r. Bu bariyer 

seminifer tübüllere immunglobulinlerin geçmesini önler ve bu sayede serumlar nda 

çok yüksek düzeylerde sperm antikorlar  bulunan hastalarda herhangi bir fertilite 

bozuklu u görülmez. Sertoli hücre bariyeri böylece seminifer epiteli bir otoimmun 

reaksiyonda korumu  olur. 

nsanda ergenlikle ba layan spermatogenez devaml r ve ölenceye kadar 

azalarak da olsa devam eder (Ar nc  ve Elhan 1999, Hassa 2003). Germ hücre epiteli 

toksik ajanlar, alkol, çe itli enfeksiyon hastal klar  ve beslenme yetersizliklerine 

(vitamin A ve E eksikli i) hassast r. Dü ük dozlarda bile X- nlar  dejenere hücre 

say  artt r, yüksek dozlarda k rl a neden olur. Germ hücreleri yüksek dan 

da etkilenir. Bu nedenle testisin skrotum içinde ve vücut d nda yer almas  gerekir. 

Testisin skrotuma inmedi i hallerde (kriptorkidizim) seminifer borucuklar atrofik 

kal r sadece Sertoli hücreleri, çok az miktarda da spermatogoniyum izlenir (Fawcett 

1994). 

  

1.4. Testisin Anatomisi 

Eri kin bir erke in her bir testisi 4x3.5x3 cm boyutlar ndad r. Testisler ovoid 

ekilli gonadlard r. Her birinin hacmi 30 ml kadard r. Testisin anterolateral 2/3 

bölümü serbest iken, posterolateral yüzü epididim, ba  dokusu ve damarlarla 

örtülüdür. “Mediastinum testis” olarak isimlendirilen kranioposterior k sm ndan, 

seminal ta lar ç kar (Snell 1986). 

Testis, tunika albuginea ad  verilen kompakt ba  dokusu ile çevrelenmi tir. 

Bu tabaka; fibroblastlar ve kollajenden yo un bir yap dad r. Tunika albuginea’n n 

alt nda nispeten daha gev ek ba  dokusu yap nda, tunika vaskulosa ad  verilen 

damarsal bir tabaka yer al r. Tunika albuginea testisin arkas nda kal nla arak 

mediastinum testisi olu turur. Burada tunika albuginean n iç yüzünden ç kan fibröz 

septalar testisi yakla k 250 adet, piramit biçimli lobüllere ay r. Herbir lobülün 
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içinde bir ile dört aras nda de en say da k vr ml  seminifer tübül bulunur. Seminifer 

tübüller ise rete testis diye isimlendirilen kanal a na aç rlar. Tunika albuginea’n n 

üzerinde peritonun uzant  olan tunika vaginalis yer almaktad r. Tunika vaginalis iki 

yaprakl r. Anteriorda, testise yak n olan ve epididimi çevreleyen k sm na viseral 

tabaka, daha d ta yer alan k sm na ise paryetal tabaka ad  verilir. Bunlar n da d nda 

ras yla, “fascia spermatica interna, musculus cremaster, fascia spermatica externa”, 

tunika dartos ve cilt yer al r (Kuran 1983). 

Spermatik kordon; duktus deferens, duktus deferensin arter ve veni, testiküler 

arter, “plexus pampiniformis, plexus deferentialis, processus vaginalis peritonei, 

musculus cremaster, arteria cremasterica, vena cremasterica”, lenf damarlar , 

ilioinguinal sinir ve genitofemoral sinirin genital dallar ndan olu ur. Tüm bu 

olu umlar birbirine gev ek bir ba  dokusuyla ba lanm  ve d tan kas lifleri ile 

“fascia spermatica externa, fascia cremasterica, fascia spermatica interna” ad  verilen 

zarlarla sar lm r (Kuran 1983). 

Testisin ana damar  aortan n ön yüzünden ve böbrek arterinin yakla k iki-üç 

cm alt ndan ç kan testiküler arterdir. Bu damar iç kas k halkas na kadar 

retroperitoneumda ilerleyip spermatik kordon yap lar  aras na kat r. Tek veya 

dallara ayr lan testiküler arter, testis arka yüzüne ula arak oblik biçimde tunika 

albugineay  geçer. Sonra ana dallar bölünerek ilerler ve seminifer tübüller aras nda 

yer alan interlobüler arteriolleri olu turur. Ana damar testiküler arter olmas na kar n, 

kremasterik, vazal ve epididimal arterlerle testiküler arter aras nda birçok anastomoz 

görülebilmektedir. 

Testisin venöz drenaj  kapiller ile ba lar ve testis d nda ‘plexus 

pampiniformis’i meydana getirirler. Ço unlukla iç kas k halkas  seviyesinde bu 

venler birle erek testiküler veni olu tururlar. Sa  testiküler ven, sa  böbrek veninin 

dört-be  cm kadar alt ndan vena kava inferiora, sol testiküler ven ise sol böbrek 

venine aç r. 

Testisin innervasyonu as l olarak sempatik postganglionik ve visseral afferent 

sinirlerle olmaktad r. Sinirler genelde damarlar  takip ederek testise ula rlar. Tunika 

albuginea d nda dallara ayr lan sinirler interstisyuma kan damarlar  ile birlikte 

ula rlar. 



22 

 

Testis lenfatikleri, seminifer tübüller etraf nda görülmeyen lenfatik 

kapilerlerle interlobüler septadan ba lar. Daha sonra spermatik kordonu takip ederek 

paraaortik, interaortokaval ve perikaval lenf dü ümlerine aç rlar (Kuran 1983, Snell 

1986).  

  

1.5. Kemoterapotikler 

Spermato-genik hücreler kemoterapotik ilaçlar n zararl  etkilerine çok 

duyarl r. Kök hücre toplulu unda onar lamayan hasara yol açarak kal  

infertiliteye yol açabilir. En duyarl  hücreler aktif bölünen spermatogonia ve 

preleptoten faz na kadarki spermatositlerdir. Kemoterapotik ajanlardan en 

gonodotoksik olanlar  alkilleyiciler (siklofosfamid, mustin, klorambusil, melfelan, 

busulfan, lamustin, karmustin), antimetobolitler (sitarabin), vinka alkoloidler 

(vinblastin) ve di erleri (prokarbazine, sisplatin, nitrojen mustart) olarak bilinir 

(Carter ve ark 1993, Meistrich ve ark 1997). Spermatogenezdeki bozulman n 

ciddiyeti ve düzelebilirli i ajanlar n yap na, toplam dozuna ve tedavi ekline 

ba r. Kemoterapotik tedavisinin ratlarda germ hücrelere verdi i hasar  en aza 

indirmek üzere GnRH analoglar  (leuprolid) ile yap lan hormonal müdahalenin 

spermatogenik hücrelerde sitoprotektif etki yapt  gösterilmi tir. 

Her ne kadar, hormonal tedavinin ratlarda spermatogenezi koruyucu etkisi 

gösterilmi  olsa da, insandaki etkileri için daha fazla çal ma gereklidir (Rosen ve ark 

1988, Schmieder ve ark 1991). 

Kemoterapinin testislerin endokrin fonksiyonu üzerine etkileri tart mal r. 

Sertoli ve Leydig hücrelerinin nispeten yava  bölünen hücreler oldu u ve kemoterapi 

ilaçlar n etkilerine dirençli olduklar  bildirilmektedir. Leydig hücreleri dirençli 

olmas na ra men; bir miktar disfonksiyon olu up, LH seviyelerinde yükselme ve 

testosteron düzeylerinde dü me görülür. Kemoterapotik tedavisini takiben olu an en 

k hormonal de iklik FSH yükselmesidir. Serum FSH seviyeleri tedavi sonras  

spermatogenezin takibinde bir göstergedir (Tal ve ark 2000). 
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1.5.1. Sisplatin 

Sisplatin (CP) a r bir metal olan platin (Pt) içeren güçlü bir antineoplastik 

ajand r (Borch, Pleasants 1979, Hanneman, Baumann 1988, Sadzuka ve ark 1991, 

Liu ve ark 1998,  Mansour ve ark 2002, Sueishi ve ark 2002, Sheikh- Hamad ve ark 

2004). S  ortamda Pt elektrotlar arac yla olu turulan elektriksel alan n E. 

coli'nin ço almas  üzerindeki etkisini incelemek üzere yap lan deneyler s ras nda, 

elektrottan s ya geçen platin türevlerinin antibakteriyel ve antineoplastik etki 

yapt klar  tesadüfen fark edilmi tir (Kayaalp 1998). Platinin de içinde bulundu u 

VIII. grup metallerin nötral kompleksleri antitümör ve karsinojenik etki gücüne 

sahiptir. Aralar nda en etkin olan Pt kompleksleridir ve CP de bunlardan biridir. Bu 

bile ikler selektif ve spesifik olarak hücre ço almas  inhibe ederler ve ayr ca 

antibakteriyel özellikleri de mevcuttur (Chirina, Pedraza-Chaverri 2009, Gayer, 

Clarkson 2001). Platin grubu ta yan kematerapötikler, Amerikan G da ve laç 

daresi (FDA) taraf ndan onaylanan alt  s f kemoterapötikten biridir (Boulikas 

2009).  

CP, yaln z ba na veya di er antineoplastik ajanlar ile (siklofosfamid, 

bleomisin, etoposid gibi) birlikte s k görülen a z, ba , boyun, akci er, 

endometriyum kanserlerinde oldu u kadar ileri over ve testis kanserlerinde de 

kl kla kullan r (Hanneman, Baumann 1988, Zunino ve ark 1989, Bogin ve ark 

1994, Liu ve ark 1998, Goren 2003, Hanigan, Devarajan 2003, Sheikh- Hamad ve 

ark 2004, Uehara ve ark 2005). CP, ayr ca özefagus kanseri, lokalize servikal kanser 

ve ba -boyun kanserlerinde radyoterapiyle birlikte kullan r. Genellikle di er 

antineoplastik ajanlar n tek ba lar na ba ar z olduklar  kat  tümörlerin tedavisinde, 

CP ile kombinasyon uygulan r. CP'in terapötik etkisi, doz art yla belirgin derecede 

artmaktad r (Hanigan, Devarajan 2003, Florea, Büsselberg 2009). ntravenöz 

infüzyon veya yava  i.v. injeksiyon eklinde tek ba na günde 100 mg/m2 dozunda, 

kombinasyon içinde ise genellikle 20 mg/ m2 dozunda uygulan r (Kayaalp 1998). 

Ancak; nefrotoksisite ba ta olmak üzere, yan etkileri klinik kullan nda sorun 

olu turmaktad r. Bu nedenle, CP ile yap lan kanser kemoterapisinde nefrotoksisitenin 

önlenmesi klinikte hasta yarar na önemli katk  sa layacakt r (Borch, Pleasants 1979, 

Bompart 1990, Sadzuka ve ark 1991, Kayaalp 1998, Liu ve ark 1998, 

Thenenshkumar ve ark 2009). 
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CP nefrotoksisitesinin mekanizmas  tam olarak ayd nlat lamamas na ra men, 

sisplatinin neden oldu u süperoksit ve hidroksil radikali gibi serbest oksijen 

radikalleri olu umu, nefrotoksisitesini aç klayan mekanizmalardan biri olarak ileri 

sürülmü tür. Bu görü ten hareketle, antioksidanlar n sisplatin nefrotoksisitesine kar  

koruyuculu u ara lm  ve gerçekten baz  antioksidanlar n, böbrek dokusunu 

sisplatine ba  nefrotoksisiteden korudu u gösterilmi tir (Borch, Pleasants 1979, 

Bompart 1990, Appenroth ve ark 1997, Greggi-Antunes ve ark 2000, Mansour ve ark 

2002, Kadikoylu ve ark 2004, Sheikh- Hamad ve ark 2004, Ate ahin ve ark 2006).  

Günümüzde daha etkin ve daha az toksik olan CP analoglar  ara lmaktad r 

(Sadzuka ve ark 1991, Gayer, Clarkson 2001, Uehara ve ark 2005). Toksisitesi dü ük 

yeni ajanlar n geli tirilmesi ile CP'in klinik kullan n art lmaya çal lmas  çok 

ilgi çeken bir çal ma alan r (Mansour ve ark 2002). CP'in doz k tlay  

nefrotoksisitesi nedeniyle, karboplatin gibi Pt merkezli ve nefrotoksik olmayan 

türevler geli tirilmi tir. Ancak, CP halen Pt içeren ajanlar aras nda en çok tercih 

edilen hem de en s k kullan lan kematerapötiklerden biri olmay  sürdürmektedir. 

Karboplatin de CP gibi DNA'ya ba lan r ve ço alan tümör hücresini öldürür. Ancak, 

Pt merkezli di er bir ilaç olan karboplatin, kemik ili i depresyonu ve anemiye neden 

olmaktad r Karboplatin, CP'in nefrotoksisite ve nörotoksisite gösterdi i terapötik 

dozdan be  kat daha yüksek dozda kullan labilir. (Gayer, Clarkson 2001, Hanigan, 

Devarajan 2003). Nedaplatin, daha az nefrotoksik bir CP analo udur. Ancak, 

hakk ndaki bilgiler henüz çok s rl  olup, çal malar devam etmektedir (Uehara ve 

ark 2005). 

  

1.5.2.  Etki Mekanizmas  

CP'in antikanser aktivitesi, DNA çifte sarmal nda sarmal içi çapraz ba lar 

olu turarak DNA sentezini engelleyen bir komplekse dönü mesinden (Sueishi ve ark 

2002), yani DNA çift-zincirinde çapraz ba lanma yapmas ndan ileri gelir (Kayaalp 

1998). Böylece CP, tümör hücresinde DNA biyosentezini inhibe eder (Sadzuka ve 

ark 1991). CP'nin sitotoksik etki mekanizmas , nükleer DNA'ya ba lanmas  ve 

transkripsiyonu ve/veya DNA replikasyon mekanizmas  interfere etmesi ile 

aç klanmaktad r. CP, çe itli mekanizmalar ile mitokondriyal permeabiliteyi art rarak 

apoptozu indüklemektedir. Ancak ayn  apoptotik etki CP toksisitesinde de rol 



25 

 

oynamaktad r (Florea, Büsselberg 2009). CP'nin etki mekanizmas  bifonksiyonel 

alkilleyici ilaçlar nkine benzer. Sadece sis izomeri sitotoksiktir. Döneme özgü 

olmayan bir ilaçt r, hücreleri her dönemde etkileyebilir. Alkilleyici ilaçlar, 

antimetabolitler ve baz  bitkisel kaynakl  antineoplastik ilaçlarla sinerjistik etkile me 

gösterir (Kayaalp 1998). 

CP, kat  tümörlerin pekçok çe itinde kullan labilen, etkin bir kemoterapötik 

olmas na kar n, ba ta nefrotoksisite olmak üzere (Borch, Pleasants 1979, 

Hanneman, Baumann 1988, Liu ve ark 1998, Klaassen 2001, Sueishi ve ark 2002, 

Sheikh-Hamad ve ark 2004) hepatotoksisite (Bompart 1990, Dubskaia ve ark 1994, 

Zicca ve ark 2002), miyelosupresyon etki (Kayaalp 1998, Klaassen 2001, Mansour 

ve ark 2002), nörotoksisite (Kayaalp 1998, Klaassen 2001, Zicca ve ark 2002), geçici 

lökopeni, trombositopeni ve anemi gibi doz ba ml  belirgin yan etkileri klinik 

kullan  k tlamaktad r (Liu ve ark 1998, Zicca va rak 2002). CP ile kanser 

kemoterapisinde klinik aç dan önemli olan nokta, yan etkilere kar  korunman n 

sa lanmas r (Sueishi ve ark 2002). 

CP'in toksik etki mekanizmalar  henüz net olarak aç klanamam  olmakla 

birlikte, bunlardan biri, CP'nin DNA ile katl m ürünleri olu turmas r. Bu 

mekanizmada, CP'nin do rudan sitotoksik Pt-DNA kompleksini olu turdu u ileri 

sürülmü tür. Pozitif yüklü Pt atomu hücresel DNA, RNA ve proteinleri ba layabilir. 

Pt-DNA kompleksinin özellikle hücre bölünmesi üzerinde önemli toksik etkileri 

mevcuttur (Hanigan, Devarajan 2003).  

CP insanlarda ba , boyun, akci er, testis, over, böbrek gibi bir çok solid 

tümörde etkili bir antitümör ilaç olarak kullan lmaktad r (Madasu ve ark 1997, 

Mansour ve ark 2002). Bunlar n toksisiteleri ve ta klar  minör riskler tedavide 

gösterdikleri potansiyel yararl k dü ünüldü ünde s kl kla göz ard  edilir. Çe itli 

organ ve sistemlere olan toksisiteleri yan nda risklerden biri üreme ya ndaki 

bireylerin over veya testis hasar na ba  olarak üreme yeteneklerinin 

kaybedilmesidir. Özellikle testis hücreleri mitotik, mayotik morfojenik çe itli 

süreçlere girdiklerinden kemoterapötik ajanlar taraf ndan hedef olarak seçilir, bu 

yüzden de kolayca hasarlan rlar. Kemoterapötik ajanlar alkilleyiciler, 

antimetabolitler, mitotik inhibitörler, antibiyotikler, enzimler, hormonlar ve hormon 

antagonistleri gibi çe itli kategorilere ayr ld klar ndan, bunlar n genel etki 
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mekanizmalar n benzerli inden söz etmek do ru olmaz (Pogach ve ark 1989, 

Kayaalp 1994). 

Tedavi esnas nda serbest oksijen radikalleri üreterek nefrotoksisiteye neden 

olabilmekte, sonuçta doz k tlamas na gidilmektedir (Kuhlmann ve ark 1998). 

Serbest radikaller, s kl kla hücre membran ndaki lipid komponentlerine etki ederek 

lipid peroksidasyonuna sebep olmaktad r (Mansour ve ark 2002). Ayr ca, protein 

sentezinde azalmaya sebep oldu u, hücre bile enleriyle reaksiyona girerek hücrenin 

asli görevlerini yapmas  engelledi i ve DNA’y  bloke eden organik peroksitlerin 

olu mas na sebep oldu u bilinmektedir (Santovito ve ark 2000). Serbest radikaller 

mitokondrilerin fonksiyonunda bozukluklara da sebep olmaktad rlar (Leibbrandt ve 

ark 1995). Yap lan çal malarda sisplatinin, lipit peroksidasyonuna, baz  enzim 

aktivitelerinde de ikliklere ve kromozom anomalilerine neden oldu u belirtilmi tir 

(Nefic 2001, Mansour ve ark 2002, Özyurt ve ark 2002). 

Sisplatin toksisitesinden sorumlu birden fazla mekanizman n oldu u 

dü ünülmektedir. Hücre içerisine difüzyon yoluyla giren sisplatin, antitümöral ve 

hatta nefrotoksik etkisini, hücre içinde reaktif platin türlerine hidrolize olarak gösterir 

(Klaassen 1996). Sisplatin DNA ile etkile erek, zincir içi ve zincirler aras  çapraz 

ba lar olu turur. Bu ba lar n ortaya ç  ise DNA transkripsiyon ve replikasyonunu 

inhibe eder. Sisplatinin modifiye etti i DNA, yeterince yenilenemedi inden, ortaya 

kan DNA hasar  apoptozisi ba lat r. Bu hasar onar lamayacak boyutta ise, hücre 

taraf ndan tolere edilemez ve hücre ölümüne neden olur (Jordan, Carmo-Fonseca 

2000). 

Sisplatinin neden oldu u oksidatif hasar sonucu ortaya ç kan serbest oksijen 

radikalleri de mitokondrial hasar ve kaspaz 9 üzerinden apoptozisi tetiklemektedir 

(Van Geelen ve ark 2003). 

Sisplatin, gerek süperoksit iyonlar  gerekse hidroksil radikalleri gibi aktif 

oksijen türlerini üretebilir, normal dokudaki antioksidan enzimleri inhibe edebilir 

(Nishikawa ve ark 2001). Bu nedenle, normal dokulara zarar vermemek art yla, 

antitümöral etkinli i olmaks n, ilaçlar n meydana getirdi i hasar  azaltmak 

amac yla çok say da koruyucu ajan antitümöral ilaçlarla birlikte kullan lmaktad r 

(Vickers ve ark 2004).  
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1.6. Apoptozis 

Programlanm  hücre ölümü terim olarak ilk kez 1965 y nda kullan lm r. 

Apoptozis terimi ilk kez 1972 y nda Kerr ve arkada lar  taraf ndan kullan lm r 

(Öztürk 2002, Tomat r 2003, Ak it, Bildik  2008).  

Kerr (1972), fizyolojik olarak ölen hücrelerin çekirdeklerinde yo unla  

kromatin parçalar  gözlemlemi  ve organellerin iyi korundu unu fark ederek bu 

olay  büzü me nekrozu olarak adland rm r. Köken olarak "apo-TOE-sis" 'den 

gelmektedir ve eski Yunanca'da "sonbaharda yaprak dökümü" anlam na gelmektedir 

(Touchette, Fogle 1991). 

Hücrelerin do ru yer, zaman ve say da olmas  sa layan apoptozis mitozis 

ile dokuda sürekli bir denge halindedir (Cummings ve ark 1997). Programlanm  

hücre ölümü, hücre intihar , fizyolojik hücre ölümü apoptozis ile ayn  anlamda 

kullan lan terimlerdir (Schwartzman ve ark 1993, Majno ve ark 1995). 

Apoptotik süreç esnas nda, hücrede bir çok morfolojik de iklikler meydana 

gelir. Bu de iklikler; hücrelerin küçülmesi, büzü mesi, kromatin yo unla mas , 

nüklear piknoz ve parçalanma, sitoplazmik tomurcuklanma ve apoptotik 

cisimciklerin olu umu ile karakterizedir. Nükleozomlar aras  DNA y  görülür. 

Apoptotik cisimcikler fagosite oldu u için doku reaksiyonlar nda inflamasyon 

görülmez (Walker ve ark 1988, Öztürk 2002). Apoptotik süreçte gözlenen a amalar 

u ekilde s ralanabilir (Öztürk 2002); 

 1. Apoptozis’in ba lat lmas , 

2. Hücre içi proteazlar n aktivasyonu, 

3. Hücrede meydana gelen morfolojik de iklikler, 

4. Fagositoz. 

 

1.6.1. Apoptozis’in Ba lat lmas  

Apoptotik sürecin ba lamas nda hücre içi ve hücre d  kökenli ölüm 

sinyalleri etkili olur. Bu uyar lara maruz kalan hücrede, ilgili genetik mekanizma 

harekete geçer ve apoptozis ba lar (Öztürk 2002). Metabolizma ve siklus 
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bozukluklar , hiperkalsemi, pH de iklikleri gibi etkiler hücre içinden kaynaklanan 

sinyallerdir. 

Hücre d ndan gelen sinyaller ise, ultraviole nlar , hipoksi,  

de iklikleri, anti-kanser ilaçlar ve toksik maddelerdir. D  kaynakl  olan sinyaller 

DNA hasar  meydana getirerek apoptozise yol açmaktad r (Ergin 2002). 

  

1.6.2. Hücre çi Proteazlar n Aktivasyonu 

Hücre içi ya da hücre d ndan gelen apoptotik sinyaller, hücre içerisinde 

bulunan proteazlar  aktive eder. Bu proteazlara kaspaz ad  verilir (caspase: cysteine 

containing aspartate specific proteases) (Öztürk 2002). u ana kadar belirlenmi  14 

kaspaz vard r (Strasser ve ark 2000). Bu kaspazlar; ba lat  kaspazlar, öldürücü 

kaspazlar ve sitokin olgunla mas ndan sorumlu kaspazlar olarak üç s fa ayr r 

(Lawen, Grutter 2000). Sonuç olarak; bu kaspazlar n aktive olmas  apoptotik sürecin 

ba lamas na yol açar (Öztürk 2002). Bu olay u ekilde gerçekle ir; mitokondri 

apoptozis olay nda önemli rol oynar. Mitokondrial yol, sitotoksik ajanlar ve oksidatif  

bask  gibi çesitli intraselüler ve extraselüler etkiler sonucu aktive olur. Apoptotik 

sinyaller, mitokondriye ait iç ve d  membranlar aras ndaki bo luktan sitoplazmaya 

do ru sitokrom C sal nmas na neden olur. Sitoplazmaya sal nan sitokrom C, burada 

apoptotik proteaz aktive edici faktor 1’e (apaf-1) tutunur. Apaf-1’e tutunan sitokrom 

C sitoplazmada apoptozom olu umuna neden olur. Meydana gelen apoptozomlar ise, 

kaspazlar  aktive eder. Sonuç olarak, kaspazlar n aktivasyonu da apoptozise yol açar 

(Lawen, Grutter 2000). 

  

1.6.3. Hücrede Meydana Gelen Morfolojik De iklikler 

Apoptotik sürecin sonlar na do ru, kaspazlar DNA k lmalar na yol açar. 

Aktin filaman n y na ba  olarak hücre normal eklini kaybeder ve hücre 

membran n asimetrisi bozulur. Su kaybeden hücre büzülür. Hücre yüzeyinde 

kraterler olu ur. Çekirdek de büzülerek parçalan r. Son olarak hücrenin 

parçalanmas yla apoptotik cisimcikler meydana gelir (Öztürk 2002). 
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1.6.4. Fagositoz 

Meydana gelen apoptotik cisimcikler, çevredeki parankim hücreleri ve 

makrofajlar taraf ndan fagosite edilerek dokudan temizlenir. Apoptozis esnas nda 

inflamasyon olu maz (Lawen ve Grutter 2000).  

Apoptozis hem fizyolojik hem de patolojik artlar alt nda meydana 

gelebilirken, nekrozis patolojik bir ölüm eklidir. Apoptotik hücrede kromatin 

nükleus membran  agregasyon gösterir ve kondanse olur ancak nekroziste kromatin 

paterni normal hücredekine benzerdir. Nekrotik hücrenin plazma membran  

bütünlü ünü kaybeder ve hücre içinden d na hücre içi materyallerinin ç  

gerçekle ir. Oysa apoptotik hücre membran  intakt r ve üzerinde küçük cepcikler 

“membrane blebs” olu ur. Apoptozis ile ölen bir hücrede hücre membran  intakt r ve 

enflamasyon gözlenmez; nekrozda ise, enflamasyon, hücresel me ve hücre zar n 

bozulmas  gözlenir (Orrenius ve ark 2003). Apoptozis, bir hücre hasar na yan t 

olarak meydana gelirken nekroz, genelde hasar sonucu geli ir. Apoptozis, önceden 

belirlenen bir yol ile koordineli olarak meydana gelirken; nekroz, birçok 

biyokimyasal olaydan ba ms z olarak gerçekle ir ve hücrede enerji stoklar n 

tükenmesi ile aktive olur (Denecker ve ark 2001, Krysko ve ark 2008).  

  

1.6.5. Apoptozis’in Düzenlenmesi 

Bir hücrede apoptozis mekanizmas  iki yolla düzenlenir:  

1) Hücre d ndan kaynaklanan, hücre yüzeyi ölüm reseptörleri ile (Tümör 

nekrozis faktör süper ailesi üyeleri ve bunlar n reseptörleri) düzenlenen apoptozis  

2) Hücre içinden kaynaklanan, mitokondriyal yolla düzenlenen apoptozis 

(Scorrano ve Korsmeyer 2003).  

Hücre yüzeyi ölüm reseptörleri Tümör Nekroze edici Faktör Reseptör 

(TNFR) süper ailesine ait transmembran proteinlerinin bir üyesidir. Bu reseptörler 

hücre d ndaki bölgelerde tekrar eden sistein zengin bölgelerde yer al rlar. Ölüm 

reseptörleri sitoplazman n iç k sm nda ‘ölüm bölgesi’ (death domain) denen protein 

zincirleri ta rlar. Ölüm bölgeleri, ölüm reseptörlerine ligand ba land  zaman 

apoptotik mekanizmay  uyar rlar ve hücre d ndan gelen uyar  hücre içine iletirler 

(Ashkenazi ve Dixit 1998). Apoptozisi ba latan yollar n kesi ti i kav ak noktan n 
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mitokondri oldu u görülmü tür. Bu yüzden mitokondrinin aktivasyonu ile sitokrom 

C’nin mitokondriden sitoplazmaya sal verilmesi sonucu apoptotik süreçde geri 

dönülemez noktaya ula r. Mitokondrinin aktivasyonuna yol açan en önemli faktör 

Bcl- 2 ailesidir. 

Hücrelerdeki apoptotik sürecin kontrol edilmesinde mitokondriler önemli bir 

rol üstlenir. Apoptozis sürecinde Bcl-2, Bax ve Bcl-X görev alan ba ca mitokondri 

molekülleridir. Bcl-2 ailesi pro-apoptotik (Bax, Bak, Bad, Bcl-XS) ve anti-apoptotik 

(Bcl- 2, Bcl-XL) üyeleri içerir (Ergin 2002). Bu üyelerin mitokondrileri etkilemesi 

sonucu sitokrom C ya sitoplazmaya sal r (apoptozisin aktivasyonu) ya da sal m 

bask lan r (apoptozisin inhibisyonu). Pro-apoptotik ve anti-apoptotik üyeler 

aras ndaki denge sitokrom C sal nmas nda önemli bir role sahiptir.   

Bcl-2, Bax’ n mitokondrial membrana tutunmas  engelleyerek, 

sitoplazmaya sitokrom C sal  inhibe eder ve apoptozis engellenir. Olay n bu 

ekilde gerçekle medigi durumlarda ise, Bax mitokondrial membrana tutunarak 

sitoplazmaya sitokrom C sal nmas  aktive eder ve apoptozis olu ur. Sonuç olarak, 

bir hücre sitoplazmas nda immunohistokimyasal olarak Bax proteininin gösterilmesi 

o hücrede apoptozis’in meydana geldi ini ortaya koyar (Gross ve ark 1999, 

Deveraux ve ark 2001). 

DNA fragmentasyonlar n belirlenmesi: DNA’n n 180- 200 baz çifti ve 

bunun katlar eklinde k lmas  olarak ifade edilen DNA fragmentasyonu programl  

hücre ölümünün belirleyici özelli idir (Arends, Wyllie 1991). DNA’n n bu özelli i 

agoroz jel elektroforezi ile belirlenmi tir. Fakat bu yöntemlerle apoptozisin kesinli i 

de il DNA’n n fragmentasyonunun anla lmas  için tan mlay r. Enzimatik yolla 

DNA fragmentasyonlar n belirlenmesi: TUNEL (terminal deoxynucleotidyl 

transferase [Tdt]-mediated dUTP-biotin nick-end labeling) yöntemi 1992 y nda 

Gavrieli ve arkada lar  taraf ndan doku kesitlerinde ve hücrelerde ilk defa 

kullan lm r. TdT enziminin aktivitesi için DNA’n n 3’ ucu biotinlenmi  dUTP ile 

birle ir. n situ olarak DNA fragmentasyonlar n belirlenmesinde ise (ISEL), 

ço unlukla Kornberg polimeraz (E. coli’den elde edilen DNA polimeraz) DNA 

polimeraz I’in Klenow fragmenti ve TdT kullan lmaktad r (Hilton ve ark 1997).  
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1.6.6. Apoptozun Tespiti: TUNEL Metodu 

Apoptoz, hücre hacminin küçülmesi ile ba lar, hücre büzülür, sitoplazmik 

membranda küçük balonla malar olu ur, nukleus yo unla r ve nüklear membrana 

yar m ay biçiminde çöker, segmentler halinde parçalan r ve hücre “apoptotik 

cisimcikler” eklinde küçük parçalara ayr r ve sonunda fagositler taraf ndan 

tan narak ortamdan kald rlar. Apoptozun morfolojik de imlerinin tümü elektron 

mikroskopisi ile görülebilmektedir. Karakteristik apoptotik cisimcikler, k sa ömürlü 

ve anl k görülür ve di er hücresel kuruculara benzedi i için k mikroskopi ile 

gözlenebilir. Apoptotik hücrelerde DNA parçalanmas  takiben hücre ölümü 

olmakta ve genellikle birkaç saat içerisinde dokudan uzakla lmaktad r. Her bir 

saatte hücrelerin sadece % 2-3’ünde apoptoz görülmesi sonucu doku gerilemesinin 

oran  gün ba na %25 kadar h zl  olmaktad r. Bu yüzden morfolojik olarak apoptotik 

indeksin say sal ölçümleri zor olmaktad r. 

Apoptozda görülen DNA parçalanmas  genellikle hücresel morfolojide ince 

yap sal de imler ile ili kilidir. Sistemlerinin ço unda, kromatin yap sal 

organizasyonunun endonukleolitik y lmas  ile olu an ilk ürünler 300 kb- 50 kb’l k 

büyük parçalard r. Bu büyük DNA parçalar  elektroforez jelinde görülebilir. Bir çok 

modelde, Ca+2 ve  Mg+2 ba  endonükleaz aktivitesinin aktivasyonu, nukleozomlar 

aras ndaki ba lay  yerlerde DNA bölünmesi ile parçalar  daha da k salt r. DNA 

parçalar  yakla k 180 bp nukleozomal bölümlerin multimerleridir. Bu multimerler 

apoptotik hücrelerden ç kar lan DNA’n n agaroz jel elektroforezinde “DNA 

merdiven” görüntüsü olarak gözükür. 

Apoptoz çal malar nda DNA parçalanmas  tespit amac yla kullan lan bir 

di er metod TUNEL yöntemidir. DNA dizi k klar , de ime u ram  

nukleotidlerin serbest 3’-OH uçlar n enzimatik (TdT enzimi: terminal 

deoxynucleotidyl transferase) olarak i aretlenmesiyle tespit edilir. TdT, tek veya çift 

dizili DNA’n n 3’-OH uçlar na nukleotid trifosfatlar n eklenmesini katalizler. 

Digoksigenin-konjugat nukleotidinin olu turdu u bir oligomerden nukleotidler 

birle ir. DNA parçalar  digoksigeninnukleotid ile i aretlenir. Peroksidaz antikor 

konjugat enzimatik olarak devaml  ve iddetli ba lanma meydana getirir, 

lokalizasyon kromojenik substratlar (DAB) ile boyan r ve görünür hale getirilir 

(Wijsman ve ark 1993, Collins ve ark 1997, Kaya Da stanl  ve ark 2005). Yeni 

DNA uçlar  (DNA parçalanmas  ile olu ur), apoptotik cisimcikler nukleusta bulunur 
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ve morfolojik olarak tan mlanabilir. Buna kar n, normal veya proliferatif nukleusta 

DNA 3’-OH uçlar n say  az oldu undan genellikle boyanma olmaz. TUNEL 

tekni i ile apoptoz erken dönemde kromatin yo unla mas  ba lad nda ve daha az 

dizi k klar  oldu unda, hatta nukleusta büyük morfolojik de imler ba lamadan 

önce tespit edilir. 

In situ apoptoz tespit kiti apoptoz ile ili kili kromatin yo unla mas  ve DNA 

parçalanmas  özgün olarak tespit etti inden; nekrozdan apoptozu ay rmaktad r. 

Pozitif boyanma apoptozun tipik biyokimyasal ve morfolojik kan tlar  ile do rudan 

ili kilidir. Baz  dokularda sitoplazmik büzülme hücre çevresinde belirgin olarak 

gösterilmektedir. Erken safha pozitiflik, nukleusta kromatin y lmas  ile 

görülebilmektedir. Apoptotik cisimcikler ya hücreler aras  alanda ya da fagositik 

hücrelerin içinde bulunabilir (Labat-Moleur ve ark 1998). 

 

1.6.7. Testiste Apoptozis’in Rolü 

Testisteki germ hücre dejenerasyonu hem geli imde hem de eri kinde oldukça 

k kar la lan bir durumdur. S çanlarda do urma zaman na kadar testisteki 

hücrelerin yar n öldü ü bilinmektedir. Bu dejenerasyon s ras nda apoptozis 

yoluyla ölüm en s k kullan lan mekanizmad r. Bu mekanizman n içerisinde Bcl- 2 

ailesi, kaspazlar, ölüm reseptörleri ve p53 gibi faktörler yer al r. Doku canl nda ve 

devam nda, enfekte hücrelerin ortadan kald lmas nda ve normal fizyolojik ortam n 

korunmas nda etkin olan apoptozis, testiküler dokuda da s k saptanan bir fenomendir. 

Spermatogenez, spermatogonyal kök hücreden mitotik ve mayotik bölünmeler 

sonucu hücre farkl la mas  ile olgun sperm olu mas r. Normal spermatogenez 

içinde, hücre geli imi ve farkl la mas na ilave olarak germ hücre ölümü de görülür 

ve bu sperm olu umunda kritik rol oynar (Sharpe 1994, Sinha-Hikim ve ark 1998). 

Apoptozis, spermatogenezde genellikle spermatositler ve spermatogonyada 

programl  hücre ölümüne yol açar (Beumer ve ark 2000). Germ hücrelerindeki bu 

ölüm spermatozoan n normal geli imi için mutlak gereklidir (Jefferson ve ark 2000). 

Kerr taraf ndan yap lan bir çal mada testiste devaml  olarak spontan apoptozis 

gerçekle ti i bildirilmi tir (Kerr 1992). Testiste, defektif germ hücrelerinin yok 

edilmesine yönelik bu i lemde erkek germ hücrelerinin % 75'i apoptozise maruz kal r 

ve apoptozisin do al bir mekanizma olarak normal spermatogenez s ras nda sperm 
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üretimini %25 ile %75 aras nda de en oranda azaltt  bilinmektedir (Huckins 

1978, Allan ve ark 1987, Kerr 1992, Hsueh ve ark 1996). Erken geli imsel evrede 

ba layan bu apoptotik hücre eliminasyonu, olgunla makta olan germ hücreleri ile 

Sertoli hücreleri aras nda uygun say sal oran  sa lamaya yönelik fizyolojik bir yan t 

olarak tan mlanm r (Rodriguez  ve ark 1997, Sinha-Hikim ve ark 2000, Aya ho lu 

2001). Androjen eksikli inde, azoospermik ya da oligospermik hastalarda, deneysel 

kriptorkidizm olu turulan hayvanlarda,  art n oldu u olgularda testislerde 

olu an programl  hücre ölümlerinde art  görülebilir (Heiskanen ve ark 1996, Ikeda 

ve ark 1999). Spermatogenezde testiküler germ hücre apoptozisinin hormonal 

kontrol alt nda gerçekle ti i bildirilmi tir (Tapanainen ve ark 1993, Yin ve ark 

1997). 

Hipofizektomize immatür ratlarda hem germinal hem de somatik hücrelerde 

masif apoptozis ortaya ç kt  ve bu olgularda FSH ya da HCG tedavileri ile bu 

yo un programlanm  hücre ölümünün engellenebildi i gösterilmi tir (Heiskanen ve 

ark 1996, Yin ve ark 1997). Ayr ca, gonadotropin ya da testosteron eksikli i d nda 

matürasyon arresti ve hipospermatogeneze yol açan tüm klinik durumlarda da 

apoptozis görülebilir (Lin ve ark 1999). Seminifer tübül epitelinin , radyasyon 

veya so utma gibi faktörlere olan sensitivitesi de germ hücrelerinin programlanm  

hücre ölümlerini art ran di er bir faktördür (Blanco-Rodriguez ve Garcia Martinez 

1998).  

Sonuçta, testiküler fizyolojiyi bozan ekzojen stimülanlar n varl nda 

fizyolojik olmayan düzeyde apoptozis gerçekle ir ve klinik olarak spermatogenezde 

bozulma ve infertilite olu abilir (Korsmeyer 1995). 

  

1.7. Çinko  

Çinko (Zn), mavimsi aç k gri renkte, k lgan bir metaldir. Elementlerin 

periyodik tablosunda geçi  elementleri grubunda yer al r. Zn, yerkabu unda en çok 

bulunan elementler aras nda 23. s radad r. Dü ük kaynama s cakl  dikkat çekicidir. 

Dökülmü  halde sert ve k lgand r. 120°C'de ekillendirilebilir. Elektrokimyasal 

potansiyel dizisinde demirden daha negatif de erdedir. Böylece Zn anot olarak 

katodik korozyon korumada önemli bir kullan m bulur. Galvanizleme bu tür 

uygulamalardan biridir. Zn, bile iklerinde (+2) de erlikli olarak bulunur. 
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Olu turdu u bile iklerde kovalent ba  yapar. Zn, özellikle toz halde çok etkili bir 

redükleyicidir (Bray ve Bettger 1990, Chandra ve Mcbean 1994, Powell 2000, 

Rostan ve ark 2002). 

  

1.7.1. Çinkonun Tarihçesi 

Zn, antik ça lardan beri bilinen ancak üretimi ve kullan lmas  tam 

anla lamad ndan di er metallerle kar lan bir elementtir. Zn’nin ilk 

tan mlanmas  1509 y nda Erasmus Ebener taraf ndan yap lm r. 1869’da Raulin 

Zn’nin Aspergillus niger adl  siyah ekmek mantar n büyümesi için gerekli bir 

element oldu unu göstermi tir (Tanimoto ve ark 1999, Powell 2000, Saner ve ark 

2002, Belgemen, Akar 2004). Biyolojik fonksiyonu ise 1940 y nda karbonik 

anhidraz n katalitik aktivitesi için Zn’ye gereksinimi oldu unun Keilin ve Mann 

taraf ndan saptanmas  ile ortaya ç kar lm r (Wellinghausen ve ark 1997, Belgemen, 

Akar 2004). Prasad’ n 1961 y nda sundu u vakada; 1958 y nda Dr. Halsted ile 

birlikte gördü ü cücelik, hipogonadizm, hepatosplenomegali, toprak yeme, kuru cilt 

ve demir eksikli i anemisi ile gelen 21 ya ndaki ran’l  bir hastada Zn eksikli i 

tan mlanm r (Wellinghausen ve ark 1997, Belgemen, Akar 2004). 1963 y nda 

r’da benzer bulgular  ta yan çocuklarda ilk defa kanda Zn ölçümleri yap larak 

bu elementin eksik oldu u saptanm  ve sonras nda bu klinik tablo ‘Prasad 

Sendromu’ olarak literatüre geçmi tir. Asl nda toprak yiyen çocuklarda, anemi, 

geli me gerili i, dalak, karaci er büyüklü ünün meydana geldi i, 1942 y nda Dr. 

Memduh Tayanç taraf ndan gözlenmi  ve yay nlanm r (Wellinghausen ve ark 

1997). 1973’de Barnes ve Moynahan, akrodermatitis enteropatikan n Zn deste iyle 

düzeldi ini bildirmi lerdir (Prasad 1995, Belgemen ve Akar 2004). 1974’de 

Amerikan Ulusal Bilimsel Akademi G da ve Beslenme konseyi taraf ndan Zn’nin 

esansiyel bir besin maddesi oldu u aç klanm  ve daha sonrada parenteral beslenme 

lar na kat lmas  zorunlu k nm r (Walsh ve ark 1994, Prasad 1995, 

Wellinghausen ve ark 1997, Belgemen ve Akar 2004). Günümüzde Zn’nin metabolik 

olaylarda, protein, karbonhidrat, enerji, nükleik asit, lipid ve hem sentezinde, gen 

ekspresyonunda, immün sistem matürasyonunda, doku sentezi ve embriyogenezisde 

önemli roller üstlendi i bilinmektedir. 
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1.7.2. Kullan m Alanlar  

Zn, dünyada y ll k kullan m miktar  aç ndan demir, alüminyum, ve bak rdan 

sonra gelir. Zn:  

*Korozyondan korunma amac yla, çelik gibi di er metallerin galvanize 

edilmesinde kullan r. 

*Pirinç, nikelli gümü , de ik lehimler, alman gümü ü gibi ala mlar n 

yap nda kullan r. 

*Genellikle otomotiv endüstrisinde döküm kal plar nda, pillerin gövdelerinin 

yap nda kullan r. 

*Zn oksit, sulu boyalarda beyaz pigment olarak ve lastik sanayinde aktivatör 

olarak kullan r. 

*Reçetesiz sat labilen baz  merhemlerin bile iminde bulunur ve ince bir 

tabaka halinde uyguland nda cildin su kaybetmesini önler. Yaz n güne , k n da 

so uk yan klar na kar  koruyucudur. 

*Bebeklerin bez ba lanan bölgelerinde çok az miktarda kullan larak ciltte 

meydana gelebilecek k zar kl klar önlenebilir. 

*Ya a ba  göz hastal klar n tedavisinde de kullan r. 

*Çinko klorür, deodorantlarda ve ah ap koruyucu olarak kullan r. 

*Çinko sülfür, karanl kta parlayan pigment olarak saatlerin akrep ve 

yelkovanlar nda kullan r. 

*Zn, pek çok günlük vitamin ve mineral ilaçlar n bile enidir (Bray ve 

Bettger 1990, Chandra, Mcbean 1994, Tanimoto ve ark 1999, Powell 2000, Saner ve 

ark 2002). 

 Zn’nin vücuttaki bilinen önemli i levleri unlard r: 

1) Antioksidan özelligi ile hem hücreleri serbest radikallerden korur, hem de 

hücre zar  ve fonksiyonlar na yard m eder. 

2) Zn, karbonhidrat metabolizmas  için önemli bir hormon olan insülin 

molekülünün bir parças r. 

      3)  Zn, tat duyusunda temel rol oynayan tükrük yap na kat r. 
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      4) Zn, beyin ve koroner damarlarda geni lemeler sa layarak iskemik durumlar  

önler. 

      5) Zn, yara iyile mesinde rol oynar. 

      6) RNA ve DNA olu umu ve proteinlerin enerjiye dönü türülmesi için çok 

önemlidir.  Özellikle kalp, beyin ve üreme sistemi Zn’ya ihtiyaç duyar. 

      7) Zihinsel fonksiyonlarda, vücudun kendi kendini iyile tirmesi ve yenilemesi 

gereken durumlarda, kan n stabilizasyonunda, vücuttaki alkali dengesinin 

korunmas nda önemli roller üstlenir. 

      8) Alkol dehidrogenaz enziminin yap na girerek içki ile al nan ve ayr ca 

vücuttaki kimyasal olaylarla olu an alkolü etkisizle tirir. 

      9) Deri sa na yararl r. Deri hücrelerinin ço almas na, ya  bezlerinin 

çal mas na ve kollajen dokuya etki eder. Böylelikle hem cildin sa n 

korunmas na hem de yan k gibi nedenlerle olu an hasarlar n tamir edilmesine 

yard mc  olur. Hücre yenilenmesinde pay  oldugu için cildi güzelle tirerek el 

rnaklar  sertle tirir, nörodermatiti ve uçuklar  hafifletir. Ayr ca saç dökülmesi 

üzerinde olumlu etkileri vard r. 

    10) Prostat bezi, göz, dalak ve kas dokular na olumlu etkisi vard r. 

    11) Enerji üretiminde ve fosforun kemi e tutunmas nda etkilidir. Kemik ve 

di lerin yap nda rol al r. 

    12) Ba kl k sistemine oldukça büyük destek verir. K  aylar nda so uk alg nl  

ve gribe kar  oldukça etkili olan çinko, bakterilere ve virüslere kar  direnci artt r, 

 enfeksiyon etkenlerine kar  antikor üretimine katk da bulunur. A lar n etkilerini 

göstermesinde yard mc r. 

   13) A vitamininin etkisiyle mikroplar  öldürür ve vücuttaki aknelerin kaybolmas  

sa lar. 

   14) Hücre büyüme ve bölünmesi, cinsel olgunla ma ve üreme, karanl a 

adaptasyon ve gece görme, tat ve olas kla koku alma duyumunun taml  gibi 

fizyolojik fonksiyonlar n gerçekle ebilmesi için vücudumuz çinkoya ba ml r. 

   15) Çocuklar n büyüme ve geli melerinin desteklenmesinde, akut alt solunum yolu 

enfeksiyonlar n önlenmesinde, diyare süresinin k salt lmas nda, diyare 
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prevelans n ve pnömoni prevalans n azalt lmas nda kullan r (Batra ve ark 1998, 

Afanne ve ark 2002, Arcasoy 2002, Boran ve Özkan 2004, Bashandy ve ark 2006). 

  

1.7.3. G da Kaynaklar  

Zn, oldukça fazla g dada bulunan bir elementtir. Bir porsiyon istiridye 

di erlerinden daha çok çinko içerir. Zn bulunduran di er faydal  g dalar; k rm  et, 

kümes hayvanlar , kabuklu deniz ürünleri, fasulye, f nd k, bütün tah llar, 

zenginle tirilmi  kahvalt k tah l ürünleri ve süt ürünleridir. Zn’nin hayvansal 

proteinlerin fazla oldu u g dalardan emilimi bitkisel proteinlerin oldu u ürünlerden 

daha kolayd r. Zn’nin vücuttaki bulunabilirlik ve kullan labilirlik oran  ette, sütte ve 

denizden elde edilebilen g dalarda oldukça yüksektir, çünkü bu g dalar Zn’nin 

emilimini azalt  maddeler bulundurmazlar, aksine emilimi artt  baz  amino 

asitleri (sistein ve methionine) bulundurmaktad rlar (Powell 2000, Rostan ve ark 

2002, Saner ve ark 2002). 

  

1.7.4. Vücuttaki Görevleri 

Zn, antioksidan etki gösteren ve önemli proteinlerin yap na giren esansiyel 

bir mineraldir (Bray ve Bettger 1990, Powell 2000, Rostan ve ark 2002, Saner ve ark 

2002). nsan bedeninde toplam olarak 2–2.5 mg bulunur. Demirden sonra yo unlu u 

en fazla olan ikinci maddedir.  

nsan vücudunda gerçekle en biyokimyasal reaksiyonlar n gerçekle mesini 

sa layan yakla k yüz çesit enzimi aktif hale gelmesi için uyar r. Hücresel 

mekanizmalar n birço u Zn’ye ba r. Zn büyüme ve geli mede, ba kl k 

düzeninde, nörolojik fonksiyonlarda ve hücrelerin ço almas nda önemli role sahiptir. 

Hücrelerin yap sal ve fonksiyonel bütünlü ü için kritik rol oynar. Zn hücre zar n 

yap sal ve fonksiyonel özelliklerini etkileyebilir. Biyolojik zarlarda Zn’nin kayb  bu 

zar n oksijenin verebilecegi zararlara daha aç k hale gelmesine ve fonksiyonlar n 

kaybolmas na neden olabilir. Gen ekspresyonu ve büyümede fonksiyonlar  vard r. 

Ayr ca, UV radyasyondan korur, yara iyile mesini kolayla r, immün ve 

nöropsikiyatrik fonksiyonlara katk da bulunur, kanser ve kardiyovasküler hastal k 

riskini azalt r. Zn; tüm organlar, dokular ve vücut s lar nda yer al r (Bray ve 



38 

 

Bettger 1990, Powell 2000, Rostan ve ark 2002, Saner ve ark 2002). Enzimlerin aktif 

bölgelerine ba lan r, katalitik bölgelerinde anahtar rol oynar. Biyolojik 

membranlar n ve iyon kanallar n stabilitesini ve bütünlü ünü korur. Nükleik asit 

veya di er gen düzenleyici proteinlerde yap sal element olarak rol oynar. Redoks 

aktivitesinin olmamas  nedeniyle ba land  proteini dayan kl  hale getirir. 

Karbonhidrat, protein, lipid, nükleik asit, hem sentezi, gen ekspresyonu, üreme ve 

embriyogenezisde de görevleri vard r. Metabolizmas nda ba ca rol oynayan organ 

karaci erdir. Zn, ayn  zamanda hücrelerin uyar lmas nda, hormonlar n 

salg lanmas nda ve sinir uyar lar n iletilmesinde rol almaktad r. Son zamanlarda 

Zn’nin apoptozisde, büyüme ve geli me için kritik olan bir çok hücresel i levde ço u 

kronik hastal kta oldu u kadar etkili oldu u gözlenmi tir (Petering ve ark 1984, 

Harris 2002, Belgemen ve Akar 2004, Boran ve Özkan 2004, Elgazar ve ark 2005). 

  

1.7.5. Çinkonun Metabolizmas  ve Toksisitesi 

Normal bir beslenme düzeninde çinkodan dolay  herhangi bir zehirlenme 

oldukça dü ük bir olas kt r. Belirgin bir Zn zehir etkisinin ortaya ç kmas  ancak 

galvanizlenmi  kaplarda bulunan yiyecek ve içeceklere bu kaplardan Zn’nun 

bula mas  ve bu g dalar n tüketilmesiyle mümkündür. Bu tür rahats zl n çe itli 

göstergeleri kar n a , bulant  ve kusmad r. Çinko oksit duman n içe çekilmesi 

halinde metal duman  kaynakl  ate li rahats zl k gözlenmi tir (Petering ve ark 1984, 

Walsh ve ark 1994, Belgemen, Akar 2004). Bol miktarda terleme, güçsüzlük ve h zl  

soluk al p verme gibi belirtileri vard r. Zn, karaci erde yüksek konsantrasyonda, 

pankreas, böbrekler ve salg  bezlerinde ise az miktarda bulunur. Zn’nun emilimi 

özellikle ince ba rsaklarda görülür, Zn’yi kendilerine ba layabilen moleküller Zn’yi 

ba rsak mukoza hücrelerinden albümin molekülleri ile kendilerine ba lar karaci ere 

ve di er organlara ta rlar. Emilim oran  %20-%70 aras nda de mektedir. Zn’nin 

%60’  duodenumdan, %30’u ileumdan, %10’u da jejunumdan emilir. Vücuttaki fazla 

Zn böbrekler taraf ndan d ar  at r. Zn, ince ba rsaklardan spesifik bir mekanizma 

ile emilir, mukoza hücrelerinde çinko ba lay  proteinler taraf ndan demir gibi tecrit 

edilir ve daha sonra kandaki serum albüminine iletilir. Bak r, intravasküler duvar 

içinde bulunan albümin molekülü üzerindeki ba lanma yerleri için yar arak Zn 

emilimini engelleyebilir. Ayr ca, yüksek kalsiyum ve fosfat düzeyleri de Zn 

eksikli ine neden olabilir. Organizmada Zn en bol olarak prostatta, daha az olmak 
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üzere saç, kemik, kaslar, pankreas, mide, barsak, dalak ve kanda da bulunur. Zn, 

pankreas s na ve az miktarda da safraya salg lan r, Zn’nin vücuttan at lmas  

özellikle d  ile ve bir miktar da ter ile olur. Zn’nin idrarla at  çok azd r. Ancak, 

bir defada fazla miktarda alkol al nmas  idrarla çinko at  art r (Petering ve ark 

1984, Belgemen ve Akar 2004, Elgazar ve ark 2005). 

Bu elementin etkili oldu u bir çok fonksiyon bulundu unu biliyoruz. Fakat 

bu etkilerin nas l meydana geldi i, hangi mekanizmalar n kullan ld  net olarak 

ortaya koyacak ara rmalar henüz tamamlanmam r. 

Zn eksikli inin tan mland  1960’l  y llardan bu yana yap lan çal malarda, 

Zn’nun gen ekspresyonu, DNA sentezi, enzimatik kataliz, hormonlar n depolanmas  

ve sal , büyüme ve geli me, nörotransmisyon, haf za ve görme gibi metabolik 

olaylarda, önemli rol oynad  gösterilmi tir (Vallee ve Falchuk 1993). Zn, 

organizmada demirden sonra en çok bulunan eser elementtir. 70 kg a rl ndaki bir 

insanda bulunan yakla k 1.4-2.5 gr Zn’nin ba ca eritrositler, prostat, semen, 

karaci er, böbrek, hipokampus, retina, kemik ve kas dokusunda da ld  

bildirilmektedir. Eritrositlerde Zn miktar , plazman n yakla k 10 kat r. Çünkü 

eritrositler, Zn içeren karbonik anhidraz gibi enzimler yönünden zengindir. Biyolojik 

sistemlerde sadece +2 de erlikli olarak bulunan Zn, demir ve bak rdan farkl  olarak 

oksidasyon veya redüksiyona u ramaz. Yakla k 300 den fazla enzimin integral bir 

komponentidir. Zn içeren enzimler aras nda karbonik anhidraz n yan  s ra, alkalen 

fosfataz, DNA polimeraz, RNA polimeraz, karboksipeptidaz, ve alkol dehidrogenaz 

say labilir. Zn atomu enzime s ca ba  olup, s kl kla aktif bölgeye de kat lmakta ve 

pek çok metaloenzimin stabilitesini sa lamada görev almaktad r (David 1999).  

Zn eksikli inde özellikle timidin kinaz, alkalen fosfataz ve pankreatik 

karboksipeptidaz A aktiviteleri daha dü üktür. Çünkü gen ekspresyonunda çinkonun, 

hem katalitik hem de yap sal rolü bulunmaktad r. Zn’nin DNA ve RNA’ya 

ba lanmas  bu yap lar n protein sentezi ve replikasyonunu etkilemektedir. DNA’ya 

ba lanan en büyük protein grubunu olu turan Zn parmak proteinler (zinc-finger) 

geli me ve di er proseslerle ilgili gen ekspresyonlar  kontrol ederler. Kataliz ve 

gen ekspresyonuyla ilgili fonksiyonlar na ilaveten proteinleri ve nükleik asitleri 

stabilize eden Zn subsellüler organellerin bütünlü ünü korur, transport proseslerine 

kat r, viral ve immün olaylarda da önemli roller al r. Yara iyile mesinde Zn oldukça 

önemli bir elemettir. Ba  dokusunun biyosentezi ve integrasyonu için Zn gereklidir. 
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Bu nedenle cerrahi sonras  yeterli oranda Zn al nmas  önem ta maktad r (Vallee ve 

Falchuk 1993). 

Canl larda hücrelerin proliferasyon, replikasyon ve farkl la mas  için 

aminoasitler, glukoz, ya  asitleri ve vitaminler yan nda minerallere de ihtiyaç vard r. 

Zn, organizma için esansiyel bir mineraldir. Optimal sa k için her gün belirli bir 

miktar al nmas  gereken biyolojik bir eser elementtir (Arcasoy 2002). Tüm organlar, 

dokular ve vücut s lar nda yer al r. Önemli proteinlerin yap na girer. Enzimlerin 

aktif bölgelerine ba lan r, katalitik bölgelerinde anahtar rol oynar. ntrasellüler bir 

düzenleyici olup, moleküler etkile imlerde proteinler için yap sal destek sa lar. 

Biyolojik membranlar n ve iyon kanallar n stabilitesini ve bütünlü ünü korur. 

Nükleik asit veya di er gen düzenleyici proteinlerde yap sal element olarak rol 

oynar. Redoks aktivitesinin olmamas  nedeniyle ba land  proteini dayan kl  hale 

getirir. Karbonhidrat, protein, lipid, nükleik asit, hem sentezi, gen ekspresyonu, 

üreme ve embriyogenezis’de de görevleri vard r (Arcasoy 2002, Rostan ve ark 2002). 

Zn’nin serbest radikal olu umu ve oksidatif stresten koruyucu rolü vard r. 

Oksidatif hasar n neden oldu u kütanöz ve romatolojik inflamatuar hastal klar, 

alkolizm, karaci er sirozu ve kardiyovasküler hastal klar n patogenezinde rol oynar. 

Zn, antioksidan etkilerini iki mekanizma ile sa lar: 

1. Redoks stabil olan Zn, kritik selüler ve ekstraselüler bölgelerde demir ve 

bak r gibi redoks reaktif olan metallerin yerine geçer. 

2. Serbest radikallerden koruyan, sülfidrilden zengin proteinler olan 

metallotiyoneinlerin sentezini indükler. 

Zn, antioksidan etkili bir enzim olan süperoksit dismutaz n ve dokular  

serbest radikallerin zararl  etkilerinden koruyan metallotiyoneinlerin yap nda yer 

al r (Rostan ve ark 2002). 

Bir dokunun büyüklü ü hücre ço almas  ve ölümü aras ndaki dengeye 

ba r. Birçok hücre kendi ölümünü programlanm  hücre ölümü veya apopitozis 

denilen genetik bir i lemle kontrol eder. Zn fazlal n apopitozisi inhibe etti i, 

çinko eksikli inin ise uyard  gözlenmi tir. Zn’nin apopitozisten koruma 

mekanizmalar ; 
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1) Programlanm  hücre ölümünde önemli bir mekanizma olan oksidatif 

stresten korur. 

2) Demir veya di er toksik metallerin sisteine ba lanmas  ve protein veya 

DNA ba layan elementleri okside etmelerini önler. Böylece nükleer faktörleri 

oksidasyondan korur. Okside olarak inaktive olan P53 tümör süpresör geninin 

oksidasyonunu engeller. Apopitozisin geç faz nda görevli olup DNA’n n 

nükleozomlara bölünmesinden sorumlu olan Ca+2 –  Mg+2 ba ml  endonükleaz  

inhibe eder (Favier 1998).  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çal ma Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram T p Fakültesi Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dal  taraf ndan Necmettin Erbakan Üniversitesi Deneysel T p 

ve Uygulama Merkezinde gerçekle tirildi. Doku örnekleri Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Meram T p Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji, Patoloji ve Cerrahpa a 

p Fakültesi T bbi Biyoloji Anabilim Dal nda incelendi. 

  

2.1. Etik Kurul ve Bilimsel Ara rma Proje Deste i 

Çal ma plan  olu turulduktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Deneysel T p Ara rma ve Uygulama Merkezi Deney Hayvanlar  Etik Kurulu onay  

al nd  (Karar No: 2010-081). Proje Selçuk Üniversitesi Bilimsel Ara rmalar 

Projeleri Koordinatörlü üce (BAP No: 10102041) desteklendi.  

  

2.2. Deney Hayvanlar  

Bu çal ma Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram T p Fakültesi Deneysel 

Ara rma Merkezinde a rl klar  270-470 gr aras nda de en 10-12 haftal k 40 adet 

erkek  Spraque-Dawley s çan kullan larak gerçekle tirildi.  Ratlar standart diyet ile 

beslendiler.  22  ±  2  °C  oda  s cakl ,  %  60  nem  oran ,  12  saat  ayd nl k/12  saat  

karanl k ritm sa land . Kullan lan deney hayvanlar nda seçim kriteri olarak 

literatürde rat modeli kullan lmas  yan nda, temin olanaklar  da göz önünde tutuldu.  

  

2.3. Deney Hayvan Gruplar  

çanlar; I. Grup (n=8) Kontrol, II. Grup (n=12) Sisplatin ( cis-Platinum, 

Merck S3950710) tedavisi alan, III. Grup (n=8) Çinko (Zinksulfat, Merck 1150236) 

ve IV. Grup (n=12) Sisplatin+Çinko olmak üzere 4 gruba ayr ld . 

Kontrol grubuna (Kon); 30 gün boyunca izotonik salin solusyonu 

intraperitonal (ip.), sisplatin grubuna (CP); ilk 20 gün izotonik salin solusyonu 

sonraki 5 gün cis-platinum (günlük 2 mg/kg) ip. ve son 5 gün izotonik salin 

solusyonu,  çinko grubuna (Zn); 30 gün boyunca çinko sülfat (3 mg/kg) ip., 

sisplatin+çinko grubuna (CP+Zn) ise; 20 gün boyunca sadece çinko sülfat (3 mg/kg) 
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sonraki 5 gün cis-platinum (günlük 2 mg/kg) ve son 5 gün sadece çinko sülfat (3 

mg/kg) ip. olarak verildi (Çizelge 2.1). 

CP grubundaki deney hayvanlar ndan 5’i CP enjeksiyonundan sonra öldü ve 

çal maya dahil edilmedi. 30 günün sonunda s çanlara yüksek doz Ketalar-Rompun 

ile ötenazi yap ld .   
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Çizelge 2.1. Gruplara göre günlük yap lan enjeksiyonun takip çizelgesi 

 

GÜNLER Kon (n=8) Zn (n=8) CP(n=12) CP+Zn (n=12) 

1. GÜN SF    

2. GÜN SF Zn   

3. GÜN SF Zn SF  

4. GÜN SF Zn SF Zn 

5. GÜN SF Zn SF Zn 

6. GÜN SF Zn SF Zn 

7. GÜN SF Zn SF Zn 

8. GÜN SF Zn SF Zn 

9. GÜN SF Zn SF Zn 

10. GÜN SF Zn SF Zn 

11. GÜN SF Zn SF Zn 

12. GÜN SF Zn SF Zn 

13. GÜN SF Zn SF Zn 

14. GÜN SF Zn SF Zn 

15. GÜN SF Zn SF Zn 

16. GÜN SF Zn SF Zn 

17. GÜN SF Zn SF Zn 

18. GÜN SF Zn SF Zn 

19. GÜN SF Zn SF Zn 
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20. GÜN SF Zn SF Zn 

21. GÜN SF Zn CP CP 

22. GÜN SF Zn CP CP 

23. GÜN SF Zn CP CP 

24. GÜN SF Zn CP CP 

25. GÜN SF Zn CP CP 

26. GÜN SF Zn SF Zn 

27. GÜN SF Zn SF Zn 

28. GÜN SF Zn SF Zn 

29. GÜN SF Zn SF Zn 

30. GÜN SF Zn SF Zn 

31. GÜN X Zn SF Zn 

32. GÜN  X SF Zn 

33. GÜN   X Zn 

34. GÜN    X 

 

2.4. Vücut A rl klar n Ölçümü 

Deneye ba larken ve deney süresinin sonunda s çanlar n vücut a rl klar  

tart larak kaydedildi. Her hayvan n deney süresinde gösterdi i a rl k de imi 

belirlendi ve deney sonu vücut a rl  fark  olarak adland ld . 
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2.5. Testis A rl k ndeksi (TA ) hesaplamas  

Deneyin son günü ölçülen vücut a rl  ile ayn  hayvana ait sa  ve sol testis 

rl  toplam  a daki formüle göre hesaplanarak her bir hayvan için TA   

de erleri belirlendi ( ahintürk ve ark 2007); 

TA : [(sa +sol testis a rl klar  toplam )/vücut a rl ] × 100 

  

2.6. Histolojik Uygulamalar 

2.6.1.Nötral Formaldehid Tespit Solusyonunun Haz rlan  

Dokular n tespitinde kullan lacak nötral formaldehid solüsyonu a daki 

ekilde haz rland ; 

      Na2HPO4                                     6,5 g 

      NaH2PO4H2O                              3,5 g 

      Formalin                                     100 ml 

      Distile su                                     900 ml 

  

2.6.2. Dokular n Al nmas  

Tüm hayvanlar deneyin sonunda tart ld  ve derin anestezi (Ketalar-Rompun)  

alt ndayken öldürüldü. Testisler s çanlar n kar nlar  t ra  edildikten sonra alt 

abdomen duvar na orta hat insizyonu yap larak skrotumdan ç kar p formalin 

solüsyonunda tespit edildi. 

  

2.6.3. I k Mikroskobu için Dokular n Haz rlanmas  

Testislerin üzerine tespit s  döküldükten sonra her iki ucundan bistüri ile 

hafif birer kesik olu turuldu. Nötral formalin solusyonunda yirmi dört saat bekletildi. 

Testisler enine olacak ekilde önce ortadan iki e it parçaya ve daha sonra bu parçalar 

da yeniden ikiye bölündü ve kasetlere al nd . Bu ekilde kasetlenen dokular 

etiketlenerek kodland  ve ola an doku takibi sürecine al narak her hayvana ait 

parafin bloklar  haz rland  (Russell ve ark 1990, Bankroft ve Gamble 2002).  
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2.6.4. Kesitlerin al nmas  ve boyanmas  

Her bloktan 5 m kal nl nda seri kesitler al nd . Testis dokusunda meydana 

gelen histolojik de iklikleri gözlemlemek için kesitler Periyodik Asit Schiff (PAS; 

Biostain Ready Reagents RRSK15-100), Masson Trichrom (Bio-Optica R11S716) ve 

Hematoksilen Eosin boyalar  ile boyand . 

Johnsen Skoru: 

10 Germ epiteli çok tabakal , aç k santral lümen, çok miktarda spermatozoon, 

9 Germ epiteli çok tabakal  ancak disorganize, lümendeki epitel hücreleri  

spermatozoonlarla kar , 

8 Germ epiteli çok tabakal , lümende 10'dan daha az spermatozoon 

7 Çok miktarda spermatid, ancak hiç spermatozoon yok, 

6 Hiç spermatazoon yok, spermatid say  10'dan daha az, 

5 Bir kaç tane spermatosit, spermatid veya spermatozoon yok, 

4 Spermatozoon ve spermatid hiç yok, spermatosit say  5'den az, 

3 Sadece bir kaç spermatogonyum, 

2 Bir kaç sertoli hücresi, germ hücresi hiç yok, 

1 Seminifer tübülde hiç hücre yok, 

Bu puanlama sistemine göre incelenen tubuli seminiferi kontorti kesitlerine 

verilen puanlar n toplam , say lan tübül say na bölünerek ortalama puan 

hesaplanm r (Ivan 1993). 

  

2.7. mmünohistokimyasal Boyama 

Elde edilen parafin bloklardan al nan 5 m kal nl ndaki kesitler poly-Llysne 

ile kapl  lamlar üzerine yerle tirildi. Daha sonra lamlar immünohistokimyasal olarak 

boyand  (Öztürk 1998). mmunohistokimyasal boyama Avidin biyotin- peroksidaz 

yöntemi (ABC Metodu) ile gerçekle tirildi. Primer antikor olarak Bax monoklonal 

mmünglobulin G (IgG) (Santa Cruz Biotechnology U.S.) kullan ld  (Çizelge 2.2). 
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Çizelge 2.2. Bax boyama yönteminde izlenilen basamaklar 

ra                                                 lem                                                         Süresi 

 

 

1                                          Deparafinizasyon                                              1 saat 

2                                          Distile su                                                           5 dakika 

3                     Fosfat tamponlu tuzlu su (PBS)’de (pH: 7.6)                        5 dakika 

4                                         %3’lük H2O2’de                                                20 dakika 

5                                Distile su, PBS’de y ka ve temiz PBS                        5 dakika 

6                                         Süper Blok ( V-Blok)                                         7 dakika 

7                                         Distile su, PBS                                                    bekletme 

8                                         Primer antikor                                                    1 saat 

9                                 Distile su, PBS’de y ka ve temiz PBS                       5 dakika 

10                                       Sekonder antikor                                                20 dakika 

11                               Distile su, PBS’de y ka ve temiz PBS                       5 dakika 

12                                       Streptavidin Peroxidase                                     20 dakika 

13                               Distile su, PBS’de y ka ve temiz PBS                       5 dakika 

14                                       ABC kromojen                                                   15 dakika 

15                                       Distile su                                                            5 dakika 

16                               Z t boya olarak Mayer’s hematoksilen                      3 dakika 

17                                       Akarsu                                                                1 dakika 

18                                       Amonyakl  su                                                     1-2 saniye 

19                                       Distile su                                                             1-2 saniye 

20                                       Kurulama 

21                                   Özel kapatma maddesi ile kapatma 
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Bu i lemlerden geçirilerek boyanan testis doku kesitleri Olympus DP72 

ara rma mikroskobu ile de erlendirildi. mmünohistokimyasal olarak hücre 

sitoplazmalar nda gözlenen Bax boyanmas n iddeti 0’dan +3’e kadar 

semikantitatif olarak derecelendirildi (Çizelge 2.3). 

 

Çizelge 2.3. Bax boyanma iddetinin derecelendirilmesi 

                        Derece                                                                 Anlam  

0 Yok 

                         + 1                                                        Minimal iddette 

                         + 2                                                                            Orta  

                         + 3                                                                      Belirgin 

                         

 

 

2.8. Apoptoz Tayini 

2.8.1.TUNEL Yöntemi 

Apoptoz tayini için in situ DNA uç i aretleme yöntemi kullan ld  ve kit 

içerisinde önerilen a daki i lem s ras yla uyguland  (ApopTag Plus, In Situ 

Apoptosis Detection Peroksidase kit, S7101-KIT, Chemicon). 

1) Parafin giderme ve suya indirme: Doku kesitleri, 2x5 dk toluol, 2x5 dk 

absolü alkol, 3 dk %95 alkol, 3 dk %70 alkol’de bekletildi ve 5 dk PBS ile 

çalkaland . 

2) Proteinlerin sindirilmesi: Kesitler Proteinaz K (20µg/ml) ile oda nda 15 

dk inkübe edildi. 

3) 2x2 dk distile su ile çalkaland . 

4) Endojen peroksidaz n maskelenmesi: Kesitler PBS ile haz rlanm  %3 

H2O2 ile 5 dk oda nda muamele edildi. 
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5) PBS ile 2x5 dk y kand . 

6) Dengeleme tamponu: Lamlar n etraf  dikkatlice kurulan p, kesitlerin 

üzerine 75µl dengeleyici tampon konulup, plastik lameller ile kapat ld . 30 

dk oda nda inkübe edildi. 

7) Tdt enziminin uygulanmas : Plastik lameller kald p etraf  kuruland  ve 

her lam üzerine 55µl Tdt enzimi konuldu ve plastik lameller ile kapat ld . 

Nemli ortamda 37 C etüvde 1 saat inkübe edildi. 

*Negatif kontrol olarak kullan lan kesitin üzerine Tdt enzimi yerine distile su 

damlat ld  

          8) Durdurma/ Y kama: Plastik lameller kald ld  ve kesitler durdurma/y kama  

              tamponu ile oda nda 10 dk y kand . 

          9) PBS ile 3x5 dk y kand . 

          10) Anti-Digoksigenin-Peroksidaz: Her kesit üzerine 65µl Anti-Digoksigenin- 

               Peroksidaz konuldu ve üzerlerine plastik lameller tekrar kapat larak oda 

               nda 30 dk bekletildi. 

          11) Plastik lameller kald ld  ve kesitler PBS ile 3x5 dk y kand . 

          12) Renk reaksiyonu: Kesitlerin çevresi kuruland ktan sonra her kesit üzerine  

                75µl DAB (diaminobenzidine) substrat solusyonu damlat ld . 3-6 dk 

         aras nda pozitif renk reaksiyonu mikroskop alt nda tespit edildi. 

          13) Renk reaksiyonu olu mas ndan sonra kesitler distile su ile 3x1 dk y kand  

          14) Kesitler distile su ile 5 dk tekrar y kand . 

          15) t Boya Uygulamas : Kesitler metil ye ili ile 1 dk. boyand  ve distile suda 

                boyama durduruldu. 

           16) Fazla boyan n giderilmesi amac yla kesitler 2x10 sn. %100 alkol ile  

                 ard ndan 30 sn tekrar %100 alkol ile çalkaland . 

           17) Kapatma: Kesitler 2x2 dk. toluolde tutuldu. Toluolden ç kar ld ktan  

                  sonra entellan yap  maddesi kullanarak kapat ld . 
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            Uygulama esnas nda haz rlanmas  gerekli solüsyonlar: 

% 3 H2O2: 3 ml H2O2  / 27 ml PBS= 30 ml 

Tdt: 77 l Reaksiyon Tamponu + 33 l Tdt Enzimi =110 l 

DAB Substrat: 147 l DAB Dilüsyon solüsyonu + 3 l DAB Substrat = 150 l 

Durdurma/Y kama tamponu: 1ml y kama solüsyonu + 34 ml distile su = 35ml 

Boyama Özgüllü ü Kontrolleri: 

1- Pozitif kontrol olarak, 5 mg/kg dozunda Deksametazon uygulanm  eri kin 

çana ait timus dokusu ve kit içinden ç kan doku kesiti kullan ld . 

2- Negatif kontrol olarak kullan lan kesitin üzerine Tdt enziminin uyguland  

amada Tdt enzimi yerine distile su damlat ld . 

 

2.8.2. Apoptotik ndeks 

Tüm gruplara ait deney hayvanlar n testis doku kesitlerinde apoptoz tayini 

için TUNEL boyamas  uyguland . Doku kesitlerinde ayr ca apoptotik indeksin 

tespiti, Olympus marka k mikroskobunda 40’l k büyütmede rastgele seçilen 10 

tane seminifer tübülde pozitif olarak i aretlenen apoptotik çekirdekler say larak 

daki formüle göre yap ld . 

Apoptotik ndeks (APO )= Apoptotik çekirdek say / Toplam hücre say  x 

100 (Tunçdemir ve Öztürk 2008). 

  

2.9. Plazma Testosteron seviyesinin ölçülmesi 

Deneyin sonunda ratlar Ketalar-Rompun ile anestezi edilerek disekte edildi ve 

kalplerinden al nan kan örnekleri antikoagulanl  steril tüplere aktar ld . Kan örnekleri 

3500 rpm’de 20 dakika santrifüj edilerek serumun ayr lmas  sa land . Üstte kalan 

serum eppendorf tüpe al nd  ve çal ma zaman na kadar -80 C’ de sakland . 

Testosteron düzeyleri testosteron kiti (Siemens, Advia) ve ayn  marka cihazla 

kemiluminesan yöntemi ile ölçüldü. 
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2.10. statistiksel Yöntemler 

Tüm gruplardaki hayvanlar n vücut a rl k, testis a rl k indeksi, Johnsen 

kriteri, bax ve tunel immunreaksiyonunun istatiksel olarak de erlendirmesinde 

GraphPad  InStat  (GraphPad  Software  Inc.,  San  Diego,  CA,  USA)  program  

kullan ld . Gruplar normal da m gösterdi inden de erlerin kar la lmas nda 

parametrik testlerden one-way ANOVA ve gruplar aras  farkl kta TUKEY testi 

kullan ld . Anlaml k seviyesi p<0.05 olarak seçildi. 
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3. BULGULAR 

3.1. Vücut A rl  Fark  

Ara rman n ba lang nda ve deney süreci sonunda olmak üzere; Kon, CP, 

Zn ve CP+Zn deney grubundan olu an s çanlar n vücut a rl klar  ölçüldü. Bu 

sonuçlara göre, sadece CP+Zn ile Zn grubunun deney sonras  vücut a rlrklar nda 

anlaml  bir fark bulunmu tur (p=0,023,  p< 0,05). Grup içi k yaslamalarda ilk ölçüm 

ve son ölçümler aras nda anlaml  fark saptanmad  (p=0,8211, p>0,05). 

  

3.2. Testis A rl k ndeksi 

Gruplara göre TA ’lere ili kin bulgular ekil 3.1’de görülmektedir. 

statistiksel kar la rmada TA  bak ndan gruplar aras nda anlaml  bir fark 

saptanm r (p=0,01, p<0,05). Gruplar kar la ld nda ise CP ve Zn grubu 

(p<0,05), Zn ve CP+Zn grubu (p<0,01) aras nda anlaml  bir fark saptand . Di er 

gruplar aras nda anlaml  bir fark bulunmad  (p>0,05). 

              ekil 3.1. Testis A rl k ndeksi Ortalamalar  *, Kon ile # ise CP ile 
kar la ld nda p<0,05 seviyesindeki istatistiksel anlaml  fark  göstermektedir. 
Veriler ortalama±standart hata olarak verilmi tir (Kon, n=6; CP, n=6; Zn, n=6; 
CP+Zn, n=6). 
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3.3. k Mikroskobik Bulgular 

k mikroskobik olarak kontrol ve deney gruplar  olu turan s çan 

testislerinde genel görünümü saptamak için Hemotoksilen-Eosin (H-E) boyas  ve 

Periyodik Asit Schiff (PAS) ve Masson Trichrom boyas  yap ld . 

Kon grubunun; testis kesitlerinde seminifer tübül s rlar n düzgün oldu u, 

tübül germ hücrelerinin düzenli bir organizasyon içerisinde normal görünümde 

bulunduklar  spermatogonyumdan ba layarak spermiyogenezin tüm evrelerindeki 

germ hücrelerinin normal görünümde oldu u saptand . Geli mekte olan 

spermatozoonlar klasik görüntülerindeki gibi kuyruk lümende, ba  tübül duvar na 

yönelik, Sertoli hücrelerinin aras na lokalize olmu  durumdayd . nterstisyel 

aral ktaki Leydig hücrelerinin, daha küçük çekirdekli makrofajlar n ve damarlar n 

normal yap lar  koruduklar  tesbit edildi (Resim 3.1, 3.2, 3.3). 

CP grubunun; k mikroskobik incelemelerinde ise testis dokusunda 

dejeneratif etkinin belirgin oldu u gözlemlendi. Bu grupta; germ hücrelerinde 

ralama bozuklu u, sertoli ve spermatogonyumlar n bazal membrandan ayr ld , 

tüm epitel duvar  boyunca hücreler aras  mesafenin artt , lümene yak n hücrelerde 

özellikle spermatidlerde kromatin yo unla mas , parçalanmas  ve Leydig 

hücrelerinin say nda azalma gözlemlenmi tir. Tübül duvar nda, gerek ana hücreler 

gerekse spermatogenezin hiç bir evresi ay rt edilemiyordu. Büyük büyültmelerde 

hücrelerin bazal laminadan ayr  veya lümene dökülmü  olduklar  gözlendi (Resim 

3.4, 3.5, 3.6). 

Zn grubunun k mikroskobik incelenmesinde ise, gerek bazal lamina ve 

gerekse seminifer tübül yap lar  kontrol grubuna benzer bir yap  gösteriyordu (Resim 

3.7, 3.8). 

CP+Zn grubunda ise, gerek bazal lamina ve gerekse seminifer tübül yap lar  

kontrol grubuna hemen hemen benzer bir yap  gösteriyordu. Sisplatin grubuna göre; 

korunmu  spermatogenik hücreler, düzgün seminifer tübül yap  gözlendi. Baz  

tübüllerde epitel hücreleri aras nda az da olsa vakuollü görünüme rastland . 

nterstisyel aral kta dejenerasyonun devam etti i gözlemlenmi tir (Resim 3.9, 3.10, 

3.11).  
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           Resim 3.1. Kontrol grubuna ait testis kesitinde normal seminifer tübül yap ; 
(  )  interstisyel  aral k,  ( ) spermatogenik hücreleri göstermektedir, H.E 
boyas . 

 

 
           Resim 3.2. Kontrol grubuna ait testis kesitinde normal seminifer tübül ve 
intersitisyel aral k;( ) interstisyel aral k, ( ) spermatogenik hücreleri 
göstermektedir, PAS boyas . 
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           Resim 3.3. Kontrol grubuna ait testis kesitinde normal seminifer tübül ve 
interstisyel aral k; ( ) seminifer tübüllerin etraf  saran ba  dokusu tabakas , 
Masson’un Trikrom boyas . 
 

 
           Resim 3.4. Sisplatin grubuna ait testis kesiti; ( ) dejenere spermatogenik 
hücreler, ( ) lümene dökülmü  hücreleri göstermektedir, H.E boyas . 
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           Resim 3.5. Sisplatin  grubuna  ait  testis  kesiti;  (   ) germ hücrelerindeki 
ralanma bozuklu una ba  olarak tüm epitel duvar  boyunca artan hücreler aras  

mesafe, ( ) dejenere olmu  interstisyel aral  göstermektedir, PAS boyas . 

 

 
           Resim 3.6. Sisplatin  grubuna  ait  testis  kesitinde  (  ) incelmi  ve yer yer 
düzensiz görünüme sahip ba  dokusunu göstermektedir, Masson’un Trikrom boyas . 
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           Resim 3.7. Çinko grubuna ait testis kesiti; ( ) normal interstisyel aral k,(

) düzenli spermatogenik hücreler, PAS boyas . 

 

 

  Resim 3.8. Çinko  grubuna  ait  testis  kesiti;  (   ) seminifer tübülü saran 
düzenli ba  dokusunu göstermektedir, Masson’un Trikrom. 
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          Resim 3.9. Sisplatin+ Çinko grubu testis kesiti; ( ) epitel hücreleri 

aras ndaki vakuol, ( ) spermatogenik hücreler ve ( ) dejenere interstisyel aral  
göstermektedir, H.E boyas . 
 

 
           Resim 3.10. Sisplatin+ Çinko grubu testis kesiti; ( ) dejenere interstisyel 

aral k ve ( ) spermatogenik hücreler, PAS boyas . 
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  Resim 3.11. Sisplatin+ Çinko grubu testis kesiti; ( ) seminifer tübül 
etraf ndaki ba  dokusunda dejenerasyon devam etmekte, Masson’un Trikrom boyas . 
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3.4. Histopatolojik Bulgular 

 Seminifer tübül duvar ndaki spermatogenez Johnsen skoruna göre 

de erlendirildi. Kon grubuna ait örneklerde ortalama de er 9,10 olarak bulunurken, 

CP’de 7,43, Zn’da 9,30 ve CP+Zn grubunda ise 8,58 olarak bulundu.  

 

 ekil 3.2. Johnsen Skoru *, Kon ile # ise CP ile kar la ld nda p<0,05 
seviyesindeki istatistiksel anlaml  fark  göstermektedir. Veriler ortalama±standart 
hata olarak verilmi tir (Kon, n=6; CP, n=6; Zn, n=6; CP+Zn, n=6). 

statistiksel olarak gruplar kar la ld nda anlaml  bir fark vard  

(p<0,003). Seminifer tübüllerde en fazla hasar CP grubunda gözlemlendi ve kon 

grubu (p<0,01), Zn grubu (p<0,001) ve CP+Zn grubu (p<0,05)  ile 

kar la ld nda anlaml  bir fark bulundu ( ekil 3.2). 

 

3.5.  mmünohistokimyasal Bulgular 

Çal mam zda, apoptozis’in varl  ortaya koymak için her dört gruba ait 

testis doku kesitlerinde yap lan immünohistokimyasal Bax boyamas  gözden 

geçirildi. Bax proteininin testis dokusunda görünür hale getirilerek incelenmesi için 

yap lan bu boyamada, saptanan reaksiyonun yo unlu una göre de erlendirme 

yap ld . 
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3.5.1. BAX Boyanmas n De erlendirilmesi 

Bax boyanm  testis kesitleri incelendi inde, tubül duvar ndaki 

spermatogenik hücrelerden spermatogonyumlarda en fazla, Leydig hücrelerinde ise 

daha az sitoplazmik boyanman n oldu u görüldü. Kon grubunda Bax boyanmas n 

olmad  (0,5) (Resim 3.12, 3.13), CP uygulanan s çanlarda ise belirgin bir boyanma  

(+2,8) oldu u görüldü (Resim 3.14, 3.15). Zn grubunda (Resim 3.16) ise Kon 

grubuna benzer boyanman n oldu u (0,9) ve CP+Zn grubunda ise minimal (+1,3) 

Bax boyanmas n oldu u görüldü (Resim 3.17, 3.18). 

   

ekil 3.3. Bax boyanma iddeti *, Kon ile # ise CP ile kar la ld nda 
p<0,05 seviyesindeki istatistiksel anlaml  fark  göstermektedir. Veriler 
ortalama±standart hata olarak verilmi tir (Kon, n=6; CP, n=6; Zn, n=6; CP+Zn, 
n=6). 

Bax boyanma iddeti bak ndan gruplar istatistiki aç dan kar la ld nda 

anlaml  bir fark bulundu (p= 0,003). Kon ve CP grubu aras nda (p<0,001), CP ve Zn 

aras nda (p<0,001) ve CP ve CP+Zn grubu aras nda (p<0,01) anlaml  bir fark 

bulundu ( ekil 3.3). 
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 Resim 3.12. Kontrol grubuna ait seminifer tübül yap  incelendi inde, 
immünohistokimyasal olarak Bax boyanmas n olmad  görülmektedir. 

 

 Resim 3.13. Kontrol grubuna ait testis doku kesitinin görünümü. Seminifer 
tübüller aras  interstisyel alanda yer alan Leydig hücre sitoplazmalar nda Bax 
boyanmas n negatif oldu u dikkati çekmektedir. 



64 

 

 
 Resim 3.14. Sisplatin  grubuna  ait  testis  kesiti;  (  )  seminifer  tübül  
duvar ndaki spermatogenik hücre sitoplazmalar nda iddetli bir Bax boyanmas n 
oldu u görülmektedir. 

 

 
 Resim 3.15. Sisplatin grubuna ait seminifer tübül yap ; ( ) 
spermatogenik hücre sitoplazmalar ndaki iddetli Bax boyanmas  göstermektedir. 
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 Resim 3.16. Çinko grubuna ait seminifer tübül yap ; immünohistokimyasal 
olarak Bax boyanmas n olmad  görülmektedir. 
 

 Resim 3.17. Sisplatin+Çinko grubuna ait testis kesiti; (  ) seminifer tübül 
duvar ndaki spermatogenik hücre sitoplazmalar ndaki Bax boyanmas  
göstermektedir. 
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 Resim 3.18. Sisplatin+Çinko grubuna ait seminifer tübül duvar ndaki 

 ( )  Bax boyanmas   
 

3.5.2. TUNEL Bulgular  

TUNEL yöntemi ile boyama sonucu, nukleuslar  boyanm  olan hücreler 

apoptotik olarak de erlendirildi. Kon grubundaki s çanlar n seminifer tübüllerinde 

gözlenen spontan apoptoz a rl kl  olarak spermatogonyumlarda ve çok az olarak da 

spermatositlerde gözlendi ve APO ’i 28,3 olarak hesapland  (Resim 3.19). CP 

grubunda seminifer tübüldeki hemen hemen bütün spermatogenetik seride çok say da 

apoptotik nukleuslara rastland  ve APO ’i 806,6 bulundu (Resim 3.20, 3.21). Zn 

grubunda da kon grubuna benzer bir görüntü vard  ve  APO ’i 40 olarak hesapland  

(Resim 3.22, 3.23). CP+Zn grubunda ise seminifer tübüldeki spermatogenetik seride 

apoptotik nukleuslara rastland  fakat; CP grubundaki kadar çok de ildi ve APO ’i 

591,6 olarak bulundu (Resim 3.24, 3.25). 
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 ekil 3.4. Apoptotik ndeks *, Kon ile # ise CP ile kar la ld nda p<0,05 
seviyesindeki istatistiksel anlaml  fark  göstermektedir. Veriler ortalama±standart 
hata olarak verilmi tir (Kon, n=6; CP, n=6; Zn, n=6; Cis+Çin, n=6). 

CP’li grupta dejeneratif seminifer tübüllerin germ hücrelerinde çok say da 

apoptotik hücre gözlendi ve bu art  kon ve Zn grubuyla kar la ld nda anlaml  

bir fark tespit edildi (p<0.001). Bu grupta interstisyel alanda nadiren apoptotik 

hücreler gözlendi. 

CP+Zn’lu grup CP grubu ile kar la ld nda apoptotik hücre say n 

azald  ve apoptotik hücrelerin daha çok spermatogonyum ve spermatositlerde 

rl  kald  gözlemlendi. statistiksel olarak CP ve CP+Zn grubu aras nda 

(p<0,001) ve Zn ve CP+Zn grubu aras nda (p<0,001) anlaml  bir fark bulundu ( ekil 

3.4). 
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 Resim 3.19. Kontrol grubuna ait testis kesiti; seminifer tübül yap  
incelendi inde TUNEL boyanmas n olmad  görüldü. 

 

 

 Resim 3.20. Sisplatin grubuna ait seminifer tübül yap ; spermatogenik 
hücrelerin hemen hemen hepsinde  apoptotik hücreler görüldü ( ), TUNEL 
metodu.     
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 Resim 3.21. Sisplatin grubuna ait seminifer tübül yap ; ( ) apoptotik 
hücreler, TUNEL metodu. 

 

 

 Resim 3.22. Çinko grubuna ait testis kesiti; seminifer tübül içindeki apoptotik 
hücreler ( ), TUNEL metodu. 
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 Resim 3.23. Çinko grubuna ait testis kesiti; seminifer tübül içindeki apoptotik 
hücreler ( ), TUNEL metodu. 

 

 

 Resim 3.24. Sisplatin+Çinko grubuna ait testis kesiti; (  )  seminifer tübül 
duvar ndaki spermatogenik serideki apoptotik hücreler görülmektedir, TUNEL 
metodu. 



71 

 

 

 Resim 3.25. Sisplatin+Çinko  grubuna  ait  seminifer  tübül  yap ;  (   )  
apoptotik hücreler, TUNEL metodu. 
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3.6. Plazma Testosteron Seviyesi 
CP grubu; Kon ve Zn grubuyla kar la ld nda testosteron seviyesinde 

anlaml  bir fark bulundu (p<0,001). CP+Zn grubu; Kon ve Zn grubuyla 

kar la ld nda da anlaml  bir fark vard  (p<0,001). Fakat; Kon ve Zn gruplar  

aras nda bir fark bulunmam r (p>0,05), ( ekil 3.5). 

 

            ekil 3.5. Plazma testosteron seviyesi *, Kon ile # ise CP ile 
kar la ld nda p<0,05 seviyesindeki istatistiksel anlaml  fark  göstermektedir. 
Veriler ortalama±standart hata olarak verilmi tir (Kon, n=5; CP, n=5; Zn, n=5; 
CP+Zn, n=5). 
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4. TARTI MA 

Erkek üreme sistemi, sperm üreten ve androjenleri salg layan testislerden, 

erkek genital duktuslar ndan, erkek yard mc  bezlerinden ve penisten olu ur. Erkek 

üreme sisteminin bir parças  olan testisler, seks hücreleri olan spermatozoonlar n 

devaml  üretimi ve beslenmesi ile erkek seks hormonlar n sentezi ve 

sekresyonundan sorumlu olan bir çift organd r (Kaya ve ark  2006). 

Erkek üreme sisteminin spermatozoonlar n yap ndan sorumlu k sm  olan 

testislerin yap lar n ve fonksiyonlar n bilinmeyen yönlerinin aç kl a 

kavu turulmas na yönelik çal malar y llar öncesinde ba lam  ve halen de devam 

etmektedir. nsanlarda spermatozoon yap n pnömoni nedeniyle durmas n fark 

edilmesiyle (Mills 1919) say z ara rmac  farkl  ve çe itli toksik ajan n testiste 

olu turdu u de iklikleri ara rmaya yönelmi tir. 

Apoptozis, bir seri morfolojik ve biyokimyasal de ikliklerle karakterize 

edilen ökaryotik hücre ölümü eklidir. Hayvan modelleri üzerindeki çal malar, 

apoptozisin normal spermatogenez esnas nda germ hücre ölümünün alt nda yatan 

mekanizma oldu unu göstermi tir (Barroso ve ark 2000, Agarwal ve Said 2003, 

Wang ve ark 2003, Simon ve ark 2005). Memeli testislerinde germ hücreleri olgun 

spermatozoa olu umu ile sonuçlanan farkl la ma a amas  geçirmeden önce birkaç 

kez mitoz ile klonal olarak ço al rlar. Bu klonal geni leme fazla oldu undan sertoli 

hücrelerinin destekleyici kapasitesi ile germ hücre say  denkle tirmek için 

apoptozis gibi bir mekanizma gerekir. Bu ekilde, apoptozis erkek gametlerin a  

üretimini kontrol eder ( Agarwal ve ark 2003). 

Germ hücrelerinin ço u aktif ekilde bölünen farkl la mam  

spermatogonyumlard r ve sitotoksik ajanlara kar  oldukça duyarl rlar. Bunlar, 

testislerin çok dü ük dozlarda nlanmas ndan sonra bile ölürler. Spermatidler ve 

spermler ise oldukça dirençlidirler (Guitton ve ark 1999, Özalpan 2001, Shetty ve 

Meistrich 2005). Ancak bu hücrelerde de genetik de ikliklerin meydana gelme 

olas  yüksektir. Germ hücrelerinin aksine, eri kinlerde ço almayan Leydig ve 

Sertoli hücreleri ise en dirençli hücreler olup, ço u sitotoksik terapi sonras nda 

hayatta kal r. Ancak bu hücreler fonksiyonel hasara u rayabilir (Özalpan 2001, 

Shetty ve Meistrich 2005). 
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CP insanlarda ba , boyun, akci er, testis, over, böbrek gibi bir çok solid 

tümörde etkili bir antitümör ilaç olarak kullan lmaktad r (Madasu ve ark 1997, 

Mansour ve ark 2002). CP uzun y llard r ba ar  ile kanser tedavisinde kullan lmas na 

ra men biyokimyasal etki mekanizmas  henüz kesin olarak ayd nlat lamam r. 

lac n sitotoksik özelliklerini nükleer DNA’ya ba lan p transkripsiyon ve DNA 

replikasyonunu bozarak ve çe itli sinyal iletim yolaklar  aktive ederek sa lad  

dü ünülmektedir. CP hücre mitokondrisine zarar verir, hücre siklusunu duraklat r, 

ATPaz aktivitesini engeller, hücresel transport sistemlerini de tirir ve sonuç olarak 

apoptoz, inflamasyon, nekroz ve hücre ölümüne sebep olur (Mansour ve ark 2002). 

Yap lan çal malarda CP’nin, lipid peroksidasyonuna, baz  enzim 

aktivitelerinde de ikliklere ve kromozom anomalilerine neden oldu u belirtilmi tir 

(Özyurt ve ark 2002, Nefic 2001). CP’nin olu turdu u olumsuz etkileri önlemek için 

CP’le birlikte C vitamini (Nefic 2001), adenozin antagonistleri (Knight ve ark 1991), 

L-histodinol (Badary ve ark 1997), aminoguanidin (Mansour ve ark 2002), CAPE 

(Özyurt ve ark 2002, Y lmaz ve ark 2002), nifedipine (Deray ve ark 1998), erdostein 

(Sö üt ve ark 2002, Y lmaz ve ark 2004) ve glutamin (Mora ve ark 2002) 

kullan lm r. Çe itli organ ve sistemlere olan toksisiteleri yan nda risklerden biri  

üreme ya ndaki bireylerin over veya testis hasar na ba  olarak üreme 

yeteneklerinin kaybedilmesidir. Özellikle testis hücreleri mitotik, mayotik 

morfojenik çe itli süreçlere girdiklerinden kemoterapötik ajanlar taraf ndan hedef 

olarak seçilir, bu yüzden de kolayca hasarlan rlar (Kayaalp 1994). 

Klinikte yap lan geni  çapl  retrospektif çal malar CP’nin kök hücreler 

üzerinde total öldürücü etki göstermedi ine i aret etmektedir. CP’nin B 

spermatogonyumlar  ve lümene kom u bölgede germ hücrelerini etkiledi i 

bildirilmi tir. Bu sonuç CP’nin lümene kadar girebilme yetene ine ba  direk ilaç 

etkisi olabilece i gibi ilac n Sertoli hücrelerine verdi i zarara ba  sekonder bir etki 

de olabilir. (Russell 1991, Nonomura ve ark 1991)   

Spermatogenez Sertoli hücreleri taraf ndan düzenlenmekte ve 

desteklenmektedir. Sertoli hücrelerinin önemli i levlerinden biri de, germ 

hücrelerinin farklanmas  için tübül içinde mikroçevrenin stabilitesini sa layan kan-

testis bariyerini olu turmakt r. Yap lan bir çal mada CP’nin Sertoli hücrelerinin 

aras nda bulunan zonula okludens tipi ba lant  komplekslerini etkiledi i 
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gösterilmi tir. Bunun anlam  CP’nin kan testis bariyerini bozmas r (Erdemli ve ark 

1999). 

Kemoterapotik ajan olan CP spermatozoonun ba  k sm nda anomalilere 

(Ate ahin ve ark 2005) ve spermatozoon DNA’s nda hasara sebep olan genotoksik 

bir maddedir (Khynriam ve Prasad 2003). Genotoksik maddelerin spermatozoon 

DNA’s na verdi i zararlarla ilgili yap lan di er çal malar acrylonitrile (Xu ve ark 

2003), tamoxifen (Pagano ve ark 2001), cyclophosphamide (Anderson ve ark 1995, 

Simula ve Priestly 1992), styrene (Simula ve Priestly 1992) ve acrylamide (Dearfield 

ve ark 1988) gibi pek çok maddenin genotoksik etkiye ve spermatozoon DNA’s nda 

hasara neden oldu unu ortaya ç karm r. 

Farelerde yap lan çal malarda intraperitonal ya da intravenöz CP 

enjeksiyonunu takiben spermatogenezis’de akut hasar oldu u gösterilmi tir. Dü ük 

doz CP bile özellikle spermatogonyum için toksiktir. Yüksek doz CP seminifer tübül 

lümeninin etraf ndaki spermatidler ve spermatositleri içine alan bütün basamaktaki 

hücreleri öldüren geni  bir olaya neden olur. Hatta bu olaylara kan-testis bariyerini 

koruyan Sertoli hücrelerinin toksisitesi de eklenebilir. Kök hücrelerin ise CP’nin 

neden oldu u toksisiteye kar  oldukça dirençli oldu u görülmektedir (Meistrich ve 

ark 1982). 

CP maruziyetinden sonra Sertoli hücresinin yap  ve fonksiyonunda 

de iklikler olmu  bu da bu hücrelerin toksisite için bir hedef hücre oldu unu 

göstermi tir. 5 günlük 2mg/kg intraperitonal CP enjeksiyonundan en erken 24 saat 

sonra sertoli hücre ba lant nda (kan-testis bariyeri) parçalanmalar olmu  ve bu etki 

en az 40 gün sürmü tür (Pogach ve ark 1989, Gotoh ve ark 1990). Sertoli hücre 

ba lant lar ndaki bu de iklikler seminifer tübül s  elektrolitlerinde gözlenen 

de ikliklerle aç klanabilir (Pogach ve ark 1989). CP maruziyeti sertoli hücre 

fonksiyonunu etkileyerek serum ve epididimal androjen ba lay  protein 

seviyelerinde azalmalara neden olur (Huang ve ark 1990). 

Bugünkü çal malarda yeti kin ratlara CP verilmesinden sonra spermatogenik 

fonksiyonlarda akut hasarlara neden oldu u fakat bu etkinin geri dönü ümlü oldu u 

gösterilmi tir. Bu sonuçlar klinik gözlemler (Drasga ve ark 1983, Lange ve ark 1983, 

Berthelsen ve ark 1984, Meistrich ve ark 1989) ve hayvan deneyleri  (Meistrich ve 

ark 1982) ile uyu maktad r. 
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Bu çal mada yukar daki çal malarla uyumlu olarak, CP’nin testis dokusuna 

dejeneratif etkisinin belirgin oldu u görüldü. CP’li grupta; germ hücrelerinde 

ralama bozuklu u, Sertoli ve spermatogonyumlar n bazal membrandan ayr ld , 

tüm epitel duvar  boyunca hücreler aras  mesafenin artt , lümene yak n hücrelerde 

özellikle spermatidlerde kromatin yo unla mas , parçalanmas  ve Leydig 

hücrelerinin say nda azalma gözlendi. Tübül duvar nda, gerek ana hücreler gerekse 

spermatogenezin hiç bir evresi ay rt edilemedi. Seminifer tübül duvar ndaki 

spermatogenezi Johnsen kriterine göre de erlendirildi inde, en fazla hasar n CP 

grubunda oldu unu bulundu. 

Sawhney ve ark (2005) çal malar nda, CP’nin akut dozuna maruz kalm  

farelerde germ hücre apoptozis oran n artt  göstermi lerdir. Germ hücresinde 

apoptozis oran n artmas  ilk günlerde (14-21. günler) gözlemlenmi , subkronik CP 

maruziyetinden sonra belirgin bir ekilde dü mü tür. Her ne kadar, germ 

hücresindeki apoptotik orandaki bu dü  testisdeki apoptozis seviyesinin 

azalmas n bir sonucu olarak meydana gelmese de germ hücrelerinin eksikli inin 

bir sonucu olarak olu mu tur. 2,5 ve 5 mg/kg CP verilmesi sonucu sitosolik 

vakuollerin olu mas yla seminifer tübüllerde atrofi, apikal y rt lma, lümene 

dökülmü  hücresel materyal ve germ hücre tabakas nda etkili kay p oldu unu 

göstermi lerdir. Bu çal mada ayr ca, dü ük dozla (2,5 mg/kg) CP tedavisinin 

sürdürülmesi sonucu seminifer tübül hasar n devam etti i ve bunun sonucu olarak 

da stem spermatogonyum’daki kay plardan dolay  infertilitenin ortaya ç kt  

bildirilmi tir. Di er taraftan k sa bir sürede yüksek doz CP verilmesinin sistemik 

toksisiteye neden olabilece ini fakat; bu dozda bile spermatogonyum’nun hayatta 

kalabilece ini ileri sürmü lerdir. Spermatogonyum’daki kay n önceki çal malarla 

uyumlu olarak sadece yüksek doz akut CP’nin verilmesi sonucu spermatogonial 

apoptozisle ortaya ç kt  not etmi lerdir.  

Son y llarda yap lan çal malar, testis germ hücresi ölümünün apoptoz 

yoluyla meydana geldi ini göstermi tir. Spontan apoptoz, germ hücrelerinin geli imi 

esnas nda olu an ve hasarl  germ hücrelerinin eliminasyonunu sa layan fizyolojik bir 

süreç olup ayr ca iyonizan radyasyon, kemoterapi ve hormonal manipülasyonlar gibi 

bir tak m d  uyaranlar da apoptoza yol açmaktad r (Çelik ve ark 2004). 

Zhang ve ark (2001), s çanlara tek doz 1, 5 ve 10 mg/kg intraperitonal CP 

enjeksiyonu yapt ktan sonra bütün gruplar  CP enjeksiyonunu takiben 1, 3 ve 7. 
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günün sonunda sakrifiye etmi ler. Her 3 deney günün sonunda CP tedavili 

gruplardaki testislerde spermatidlerin ve spermatozoa’n n say lar n azald  not 

etmi ler. Herhangi bir CP tedavili grupta spermatogonyum ve spermatosit say nda 

önemli bir azalma bulamam lar. CP tedavisini takiben seminifer tübüldeki 

spermatidler, spermatositler ve spermatogonyum’da apoptotik hücreler oldu unu 

görmü ler. Zaman ve doz bak ndan apoptotik indeks’lerindeki yükselmeleri tek 

tek not etmi mi ler (1. gün 1 mg/kg CP, 3. gün 5 mg/kg CP ve 7. gün 10 mg/kg CP) 

ve doza ba  CP ile uyar lm  apoptotik germ hücresinin artmas  sadece 7. günde 

gözlemlemi ler. Ayr ca; zaman n ilerlemesine ba  olarak CP indüklü apoptotik 

germ hücresindeki art  sadece 10 mg/kg CP tedeavili grupta izlemi ler. Sonuç 

olarak, CP indüklenmesiyle olu an germ hücre apoptozisinde hasar oran n hem doz 

hem de zamana ba  olarak de ebilece ini göstermi lerdir.  

Otala ve ark (2004), elektron mikroskobik analizle testisde nlama 

arac yla meydana getirilen en yayg n ölüm eklinin apoptozis oldu unu 

göstermi lerdir. Apoptozisin morfolojik i aretleri ba ta spermatogonyumlar olmak 

üzere tüm germ hücrelerinde oldukça s k gözlenmi tir. 

Önceki çal malarda, CP’nin testiküler hasar n patogenezinde apoptozisin 

önemli bir rolü oldu u gösterilmi tir. CP’nin sertoli hücrelerinde ve testiküler germ 

hücrelerinde apoptozise yol açt  rapor edilmi tir. CP’nin testiküler hasar  

indüklemesi p53 ekspresyonunun yüksek regülasyonu ile ili kilendirilmi tir. p53 

protein’nin yükselmesi DNA hasar  tetikleyerek ya hücre döngüsünü geçici olarak 

durdurur ya da apoptozise neden olur. Bu nedenle testiküler epiteldeki CP araçl  

apoptozis’de p53’ün çok önemli bir komponent oldu u ileri sürülmü tür (Amr ve ark 

2008). 

Oakberg (1956) ve Clermont (1962) testis germ hücrelerinde dejenerasyonun 

anormal kromozoma sahip hücrelerin eliminasyonunu sa layan bir mekanizma 

olabilece ini ileri sürmelerine ra men günümüzde apoptozun spermatogenik germ 

hücrelerinde yüksek oranlarda gözlenmesinin nedeni henüz bilinmemektedir. 

Son çal malarda, CP indüklenmesinin germ hücre apoptozisine yol açt  

ileri sürülmü tür. Bu çal malarda, TUNEL metodu ile pozitif boyanan germ 

hücrelerinin apoptotik oldu unu ve CP maruziyetinin apoptoz yoluyla germ hücre 

ölümüne neden oldu u do rulanm r (Zhang ve ark 2001, Seaman ve ark 2003). 
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Germ hücre apoptozis indüksiyonu h zl r ve CP maruziyetli günlerde doruk 

noktaya ula r. Germ hücre apoptozisinin CP maruziyetinden 12 gün sonra da kontrol 

seviyesini koruyarak devam etti i ve seminifer epiteldeki hasar n uzun süreli oldu u 

gösterilmi tir. Bütün dozlar denendi inde CP’nin apoptozis indüklü etkisinin 

spermatogoyumdan daha çok spermatositlere hassas oldu u görülmü tür (Seaman ve 

ark 2003). 

Bax proteini Bcl-2 ailesinden proapopitotik bir proteindir. Görevi apopitozise 

neden olmakt r (Oltvai ve ark 1993). Tümör supresör gen olarak görev yapt  

dü ünülmektedir. Bax protein fonksiyon kayb n baz  lösemilerde ve kolon 

kanserinde rol oynad  gösterilmi tir (Maijerink ve ark 1998). Ço u çal ma Bax 

sentezinin normal ve malign doku aras nda farkl  olmad  göstermi tir (Kakava ve 

ark 1999, Mozetti ve ark 2000). Prognoza etkisi olmad  söyleyen çal malar 

yan nda iyi ve kötü yönde etkiledi ini söyleyen çal malar da mevcuttur (Harima ve 

ark 1998, Harima ve ark 2000, Cheurg ve ark 2002). 

Ku  ve ark (2008) yapt klar  çal mada, kontrol grubu s çanlar na ait testis 

doku kesitlerinde herhangi bir Bax boyanmas  gözlemezken, formaldehite maruz 

kalan gruba ait doku preparatlar nda iddetli derecede immünohistokimyasal Bax 

boyanmas n oldu unu tespit etmi ler. Formaldehit enjeksiyonu ile birlikte omega-3 

ya  asitleri verilen s çanlara ait testis doku kesitlerinde ise immünohistokimyasal 

Bax boyanmas n minimal derecede oldu u görmü ler.  

Kükner ve ark (2010) çal malar nda, immobilize rat testislerinin interstisyel 

hücrelerinde ve spermatogonyum’da iddetli derecede immünohistokimyasal Bax 

boyanmas  gözlemlemi ler, E vitamini tedavili grupta ise interstisyel alanda ve 

spermatogonyum’da Bax boyanmas n azald  göstermi lerdir.  

Bu çal mada, testis dokunda seminifer tübüldeki apoptozis hem 

immünohistokimyasal olarak Bax boyas yla hem de TUNEL yöntemi ile gösterildi. 

Bax boyanm  testis kesitleri incelendi inde, spermatogenik hücrelerdeki 

spermatogonyumlarda en fazla, Leydig hücrelerinde ise daha az sitoplazmik 

boyanman n oldu u tesbit edildi. CP grubunda artm  apoptozisle beraber belirgin bir 

boyanma oldu u (+3) buna kar n Kon ve Zn grubunda boyanman n olamad , 

CP+Zn grubunda ise apoptozisin devam etti i fakat, boyanma iddetinin CP’deki 
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kadar fazla olmad  (+1) görüldü. Bax boyanma iddeti bak ndan gruplar 

istatistiki aç dan kar la ld nda anlaml  bir fark bulundu.  

TUNEL yöntemi uygulanan gruplarda, nukleuslar  kahverengiye boyanm  

hücreler apoptotik olarak de erlendirildi. Kon grubundaki s çanlar n seminifer 

tübüllerinde gözlenen spontan apoptoz, a rl kl  olarak spermatogonyumlarda ve çok 

az olarak spermatositlerde gözlendi ve APO ’i 28,3 olarak hesapland . CP grubunda 

seminifer tübüldeki hemen hemen bütün spermatogenik seride çok say da apoptotik 

nukleuslara rastland  ve APO ’i 806,6 bulundu. Zn grubunda da Kon grubuna benzer 

bir görüntü gözlendi ve  APO ’i 40 olarak hesapland . CP+Zn grubunda ise seminifer 

tübüldeki spermatogenik seride apoptotik nukleuslara rastland  fakat, CP grubundaki 

kadar çok de ildi ve APO ’i 591,6 olarak bulundu. 

CP’li grupta dejeneratif seminifer tübüllerin germ hücrelerinde çok say da 

apoptotik hücre gözlemlendi ve bu art  Kon ve Zn grubuyla k yasland nda 

istatistiki yönden anlaml  bir fark tespit edildi (p<0,001). Bu grupta interstisyel 

alanda  nadiren apoptotik hücre gözlemlendi. CP+Zn grubu, CP grubu ile 

kar la ld nda apoptotik hücre say n azald  ve apoptotik hücrelerin daha 

çok spermatogonyum ve spermatositlerde s rl  kald  görüldü. statistiksel olarak 

CP ve CP+Zn grubu aras nda (p<0,001) ve Zn ve CP+Zn grubu aras nda (p<0,001) 

anlaml  bir fark bulundu. 

Deney hayvanlar  üzerinde yap lan çal malarda CP’nin vücut a rl  

üzerinde hiç bir etki olu turmad , ancak germ hücre tüketimine ba  olarak testis 

rl nda belirgin derecede bir azalma meydana getirdi i gösterilmi tir (Agarwal ve 

Said 2003, Otalla ve ark 2004). 

Bu çal mada da, vücut a rl  bak ndan ilk ölçüm ve son ölçümler 

aras nda anlaml  bir fark saptanmad  (p=0,8211, p>0,05); ancak TA  bak ndan 

gruplar aras nda anlaml  bir fark bulundu (p=0,01, p<0,05). Gruplar 

kar la ld nda CP’in testis a rl  azaltt  saptand . 

çanlara CP verilmesi ile gonadotropinler ve steroid hormonlarda h zl  bir 

art n oldu u daha önce rapor edilmi tir (Le Blanc ve Waxman 1988, Maines ve ark 

1990). Bu etkinin mekanizmalar  halen tam olarak bilinmemektedir. Yak n zamanda 

yap lan bir çal mada CP ile tedavi edilen s çanlarda hipofizer FSH ve LH düzeyleri 
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yüksek bulunmu  ve GnRH verilmesi ile FSH ve LH düzeyleri daha da artm r 

(Maines ve ark 1990). 

Ara rmac lar CP’nin neden oldu u serum testosteron düzeyindeki dü menin 

GnRH ile geriye dönebildi ini göstermi lerdir. Böylece ilac n testise veya testiküler 

hormon metabolizmas na de il, hipotalamus düzeyinde etkili oldu u sonucuna 

varm lard r (Maines ve Mayer 1985). Bu dü ünceyi destekleyen bir çal mada, CP’e 

ba  serum testosteron dü üklü ünün, s çan testislerindeki LH reseptörlerinin ve 

sitokrom P-450’nin depresyonuna ba  oldu u gösterilmi tir (Maines ve ark 1990). 

Azouri ve ark (1989) s çan testislerinde mikrozomal p-450 

konsantrasyonunda benzer azalmay  rapor etmi lerdir. Bu azalma ile birlikte plazma 

testosteron düzeyleri de dü ük bulunmu tur. 

Andersson ve arkada lar  (2004) yapt klar  bir çal mada, spermatogenik 

disfonksiyonun genelde Leydig hücrelerinin disfonksiyonu ile ba lant  oldu unu 

bildirmi lerdir. 

Spermatogenik bozukluklar  olan insanlarla ilgili yap lan birçok çal mada, 

testosteron seviyesinin aç k olarak çok dü ük oldu u veya normal s rlar n en alt 

limitinde oldu u ve buna yüksek seviyede LH’ n e lik etti i saptanm r (Nieschlag 

ve ark 1979). 

Leydig hücrelerinin disfonksiyonunun spermatogenik disfonksiyona sebep 

oldu u rodentler üzerinde yap lan çal malarla gösterilmi tir. Bu çal malarda, 

normal ratlarda spermatogenik hasar, radyasyona maruz b rak lma, vit A eksikli i, 

kriptor idizm veya hidroksiüre gibi kemoterapötik ajanlar n kullan lmas  ile 

olu turulmu tur. Bu çal malarda dü ük testosteron konsantrasyonu ile e lik eden 

yüksek LH seviyeleri bulgular  da tespit edilmi tir (Rich ve Kretser 1977, Rich ve 

ark 1979). 

Bu çal mada da, gruplardaki farelerin plazma testosteron düzeyleri 

kar la ld nda sonuçlar n yukar daki çal malarla uyumlu oldu u görüldü. CP 

grubunda di er gruplara oranla plazma testosteron seviyesinde anlaml  bir dü  

oldu u bulundu (p<0,001). Ayn  zamanda, CP+Zn grubunun da Kon ve Zn 

grubundan anlaml  derecede farkl  oldu u tesbit edildi. Kon ve Zn grubunda plazma 

testosteron seviyesinin ayn  oldu u bulundu. 
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Yap lan bu çal mada, CP toksisitesine kar  hücre d  savunma sisteminin 

bir eleman  olan Zn kullan lm r.  

Amerika’daki Ulusal Bilimsel Akademi G da ve Beslenme Konseyi Zn’nin 

esansiyel bir besin maddesi oldu unu bildirmi  ve parenteral nutrisyon s lar na 

kat lmas  zorunlu k lm r (Powell 2000, Afonne ve ark 2002, Arcasoy 2002, 

Belgemen ve Akar 2004). Günümüzde Zn’nin metabolik olaylarda, protein, 

karbonhidrat, enerji, nükleik asit, lipid ve hem sentezinde, gen ekspresyonunda, 

immun sistem matürasyonunda, doku sentezi ve embriyogenezisde önemli roller 

üstlendi i bilinmektedir (Afonne ve ark 2002, Arcasoy 2002). 

Tüm canl lar için esansiyel oldu u yüz y  a n bir süreden beri bilinen 

Zn’nun, insan sa  bak ndan öneminin anla lmas  ancak son y llarda olmu tur. 

Zn’nin serbest radikal olu umu ve oksidatif stresten koruyucu rolü vard r 

(Belgemen ve Akar 2004, Bashandy ve ark 2006, Jacquillet ve ark 2006). Yap lan 

çal malarda Zn’nin interstisiyal hücrelerden potasyum (K) ve glutamik oksalasetik 

transaminaz (GOT) kayb  azaltarak kadmiyumun s çan testisi üzerindeki sitotoksik 

ve kanserojen etkisini azaltt  ileri sürülmektedir (Karata  1998, Jurczuk ve ark 

2004). 

Hücre içindeki metabolik olaylar s ras nda ortaya ç kan serbest radikallerin 

dokuyu hasara u ratmas  önleyen koruyucu bir mekanizma mevcuttur ( Jiang ve 

ark 1994, Jamba ve ark 1997). Doku hasar  ve hücre ölümünün nedeni, serbest 

radikallerin etkili bir ekilde ortamdan uzakla lamamas na ba lanmaktad r. 

Zn’nin esansiyel biyokimyasal fonksiyonlar ndan biri de antioksidan görevidir. Zn; 

oksijen ve organik moleküllerden elektron transferini önler, organik serbest 

radikalleri stabilize eder ve böylece organik serbest radikal reaksiyonlar  

sonland r (Bashandy ve ark 2006, Jacquillet ve ark 2006). 

Zn; oksidasyona kar  sülfidril gruplar  korur, transisyon metaller taraf ndan 

reaktif oksijen olu umunu inhibe eder. Makromolekül kompleks ve organeller 

üzerine, bugünkü bilgilerimize göre Zn; genel bir stabilize etme etkisine sahiptir. 

Örnek olarak, memelilerin sperminin kuyruk k sm nda bulunan keratinin yap  

oksidatif hasarlardan korur. Zn’nin stabilizasyon ve antioksidasyon üzerindeki 

etkileri aras ndaki bilgilerimiz henüz tam olarak aç klanamam  olmakla birlikte 
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oksidatif/peroksidatif hasar  minimale indirdi i bir çok çal mada aç k bir ekilde 

gösterilmi tir (Claveria ve ark 2000). 

Yap lan çal malar, Zn’nin proteinlerin sülfidril gruplar na ba lanarak ya da 

lipidlerdeki, proteinlerdeki ve DNA’daki Fe ve Cu ba lanma bölgelerini i gal 

ederek, reaktif oksijen türevleri (ROT)’nin olu mas  ve hücre Zn bile enlerini 

okside etmelerini engelledi ini göstermi tir ( Elsenhans ve ark 1994, Elgazar ve ark 

2005). 

Zn’nin testislerde ve aksesuar cinsiyet bezlerinde yüksek konsantrasyonda 

bulunmas  üreme fizyolojisinde önemli rolleri oldu unu göstermektedir (Liu ve ark 

1997). Zn’nin sperm membran bütünlü ünü sa lad , sperm motilitesini art rd , 

sperm kuyru unun helezonik hareketini düzenledi i bilinmektedir (Perk ve ark 

1990). Eri kin erkek testisinde Zn konsantrasyonu yüksek oranda bulunmakta ve 

ejekulattaki spermatozoan n ya am süresini Zn’nin uzatt  dü ünülmektedir (Bedwal 

ve Bahuguna 1994, Suzik ve ark 1994). 

Prasad ve ark (1996) Zn’nin esas etkisinin germinal epitelyumda oldu unu 

ifade etmektedirler. Zn,  testislerde tübüler kompartmanda germinal elemanlar n ve 

bunlar n en geli mi ekli olan spermatozoonlara ba  olarak epididimise ta r, 

gerek germinal hücrelerin geli mesi gerekse germinal epitelin devaml  için 

gereklidir. nterstisyel kompartmanda bulunan Zn, Leydig hücreleri, ba  dokusu ve 

damarlar n fonksiyonunu etkilemektedir (Gunn ve ark 1963). 

Orisakwe ve ark (2001) çal malar nda, dü ük doz civan n testislerde 

dejeneratif lezyonlara neden oldu unu ve Zn tedavisinden sonra normal morfolojik 

yap lar na döndüklerini göstermi ler. Zn’nun farelerde civa indüklü testiküler hasar  

önleyece ini ileri sürmü lerdir. 

Bu çal mada, Zn grubuna ait testis doku örneklerinin Kon grubuyla ayn  

yap sal özellikleri ta  görüldü. I k mikroskobik incelemelerde, gerek bazal 

lamina gerekse seminifer tübül s rlar  düzgün, tübül germ hücrelerinin düzenli bir 

organizasyon içerisinde olduklar  gözlendi. nterstisyel aral ktaki Leydig hücrelerinin 

say n daha fazla oldu u ve damarlar n normal yap  koruduklar  tebit edildi. 

Zn grubundaki plazma testosteron seviyesinin di er gruplara k yasla yüksek oldu u 

gözlemlendi. 
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 Bax boyanmas  yönünden de erlendirildi inde, Zn grubunun testis 

dokular nda negatif boyanma oldu u görüldü. TUNEL yöntemi uygulanm  kesitler 

incelendi inde ise, Zn grubunda çok az apoptotik hücreye rastland . 

Sonuç olarak; CP ile beraber Zn verilen deney hayvanlar n testislerinde, CP 

grubunda görülen dejenere tübül epiteline göre, çaplar  korumu  ve normale yak n 

düzgün tübüler yap lar ve seminifer tübül epitelindeki tüm spermatogenik hücreler ve 

Sertoli hücrelerinin normale yak n korunmu  oldu u gözlendi. CP+Zn’li grupta 

yaln zca epitel hücreleri aras nda yer yer vakuollü bir görünüm ve lipid damlac klar  

gözlenmi tir. nterstisyel alanda ise CP gruba oranla normal say da ve yap da Leydig 

hücrelerinin yer alm  olmas  gibi bulgular bu gruptaki etkilenmenin, CP grubu 

deney hayvanlar n testis dejenerasyonlar na göre önemli oranda azald  

gösteriyordu. Ayr ca bu grupta apoptotik hücre say  CP grubuna k yasla daha az 

bulundu. Testis dokusunda minimal Bax boyanmas  oldu u görüldü. 
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5. SONUÇ ve ÖNER LER 

Sisplatin insanlarda ba , boyun, akci er, testis, over, böbrek gibi bir çok solid 

tümörde etkili bir antitümöral ilaç olarak kullan lmaktad r Bunlar n toksisiteleri ve 

ta klar  minör riskler tedavide gösterdikleri potansiyel yararl k dü ünüldü ünde 

kl kla göz ard  edilir. Çe itli organ ve sistemlere olan toksisiteleri yan nda 

risklerden biri üreme ya ndaki bireylerin over veya testis hasar na ba  olarak 

üreme yeteneklerinin kaybedilmesidir. Özellikle testis hücreleri mitotik, mayotik 

morfojenik çe itli süreçlere girdiklerinden kemoterapötik ajanlar taraf ndan hedef 

olarak seçilir, bu yüzden de kolayca hasarlan rlar. 

Çinko, biyomembranlar için önemli bir bile en, membran yap , 

fonksiyonlar  ve birçok enzimin aktivasyonu için temel bir elementtir. Biyolojik 

membranlar n ve iyon kanallar n stabilitesini ve bütünlü ünü korur. Nükleik asit 

veya di er gen düzenleyici proteinlerde yap sal element olarak rol oynar. Redoks 

aktivitesinin olmamas  nedeniyle ba land  proteini dayan kl  hale getirir. Çinkonun 

serbest radikal olu umu ve oksidatif stresten koruyucu rolü vard r. 

Bu çal smada, sisplatin’in s çan testisi üzerinde nas l bir toksik etki 

olu turdu u ve çinkonun ise bu toksik etkide nas l bir görev üstlendi i histolojik 

olarak ara lm r. 

Deney süreci sonunda yap lan istatistiksel analizlere göre; 

Testis a rl k indeks’i bak ndan gruplar kar la ld nda sisplatin 

grubundaki deney hayvanlar  ile çinko ve sisplatin+çinko grubu deney hayvanlar  

aras nda anlaml  bir fark bulundu. 

Gruplar n birbirleri aras nda, testiste gözlenen, seminifer tübül hücre hasar , 

Leydig hücresindeki farkl klar, spermatogenez hasar  ile ilgili olarak yap lan 

de erlendirmelerine göre, bu gruplardan sadece sisplatin’li gruptaki deney hayvanlar  

ile di er üç grup (kontrol grubu, çinko grubu ve sisplatin+çinko deney grubu) 

aras nda anlaml  bir fark bulundu. Kontrol grubu ile sisplatin+çinko deney grubu 

aras nda ise herhangi bir fark görülmedi. 

Apoptozisi göstermek için yap lan immünohistokimyasal Bax boyamas  ve 

TUNEL metodu sonucuna göre; gruplar kar la ld nda sisplatin grubu ile di er 

üç grup aras nda anlaml  bir fark oldu u gözlendi.  
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Sonuç olarak, bu çal mada be  gün boyunca toplam 10 mg/kg verilen 

sisplatin’in testis dokusu için oldukça toksik olup apoptozis’i indükledi i ve 

histolojik yap  bozdu u saptand . Esansiyel bir mineral olan ve antioksidan etkiye 

sahip çinkonun ise bir ay boyunca verilmesi sonucu sisplatinin testiste olu turdu u 

bu hasarlar  önemli ölçüde düzeltti i görüldü. 
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    6.ÖZET 

 

T.C. 
SELÇUK ÜN VERS TES  

SA LIK B MLER  ENST TÜSÜ 
 

SPLAT N TOKS TES N SIÇAN TEST NDE YARATTI I 

STOLOJ K DE MLERE Ç NKONUN ETK N ARA TIRILMASI  

(DENEYSEL ÇALI MA) 

 

Burcu GÜLTEK N 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dal  (T p) 

DOKTORA TEZ /KONYA-2013 

 Sisplatin (CP) çe itli kanser vakalar n tedavisinde yayg n olarak kullan lan kematerapötik 

ajanlardan biridir. Ancak, nefrotoksisite, hepatotoksisite, ototoksisite gibi kullan  k tlayan çe itli 

yan etkilere sahiptir. Baz  çal malar, CP uygulamas  ile serbest radikal olu umunun ve dolay yla 

oksidatif hasar n artt  göstermi tir. Bu bulgular, oksidatif stresin CP toksisitesinde önemli bir rol 

oynad na i aret etmektedir. Di er yandan, birçok çal ma antioksidan ajanlar n CP toksisitesini 

önleyebilece ini göstermi tir.  

  Çinko (Zn), antioksidan etkili bir enzim olan süperoksit dismutaz n ve dokular  serbest 

radikallerin zararl  etkilerinden koruyan metallotiyoneinlerin yap nda yer al r. Zn fazlal n 

apoptozisi inhibe etti ini, Zn eksikli inin ise uyard  gösteren bir çok çal ma yap lm r. 

  Bu çal mada, sisplatin’in s çan testisi üzerinde olu turdu u toksik etkinin antioksidan 

özelli i olan çinko ile ne derece düzelebilece i ara lmak istenmi tir. 

 S çanlar; I. Grup (n=8) Kontrol, II. Grup (n=12) Sisplatin ( cis-Platinum) tedavisi alan, III. 

Grup (n=8) Çinko (Zinksulfat) ve IV. Grup (n=12) Sisplatin+Çinko olmak üzere 4 gruba ayr ld . 

Kontrol grubuna (Kon); 30 gün boyunca izotonik salin solusyonu intraperitonal (ip.), sisplatin 

grubuna (CP); 5 gün cis-platinum(günlük 2 mg/kg) ip., çinko grubuna (Zn); 30 gün boyunca çinko 

sülfat (3 mg/kg) ip. ve sisplatin+çinko grubuna (CP+Zn) ise; çinko sülfat (3 mg/kg) 30 gün ve cis-

platinum (günlük 2 mg/kg) ip. 5 gün verildi. S çanlar n testis dokular  al nd ktan sonra rutin histolojik 

takipleri yap p immünohistokimyasal teknikler uyguland . 

  Testis A rl k ndeks’i bak ndan gruplar kar la ld nda CP grubundaki deney 

hayvanlar  ile Zn ve CP+Zn grubu deney hayvanlar  aras nda anlaml  bir fark bulundu. Gruplar; 

testiste gözlenen, seminifer tübül hücre hasar , Leydig hücresindeki farkl klar, spermatogenetik hasar 

olarak kar la ld nda ise, bu gruplardan sadece CP’li gruptaki deney hayvanlar  ile di er üç grup 
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(Kon grubu, Zn grubu ve CP+Zn grubu) aras nda anlaml  bir fark bulundu. Kon grubu ile CP+Zn 

deney grubu aras nda ise herhangi bir fark görülmedi. Apoptozisi göstermek için yap lan 

immünohistokimyasal Bax boyamas  ve TUNEL metodu sonucuna göre; gruplar kar la ld nda 

CP grubu ile di er üç grup aras nda anlaml  bir fark oldu u görüldü.  

  Sonuç olarak, bu çal mada CP uygulamas n süresi ve dozu göz önüne al nd nda, testis 

dokusu için oldukça toksik olup apoptozisi indükledi i ve histolojik yap  bozdu u saptand . 

Esansiyel bir mineral olan ve antioksidan etkiye sahip olan Zn’nun ise sisplatinin testiste olu turdu u 

bu hasar  önemli ölçüde önledi i görüldü. 

 

Anahtar Sözcükler: Apoptozis , çinko, sisplatin, testis 
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7. SUMMARY 

 

INVESTIGATION OF EFFECTS OF ZINC ON HISTOLOGIC CHANGES 
CAUSED BY CIS-PLATIN TOXICITY IN RATS’  TESTICLES ( AN 

EXPERIMENTAL STUDY) 
           Cis-Platin (CP) is one of the major chemotherapeutic agents commonly used in the treatment of 
cancer cases; however, it has many side effects such as nephrotoxicity, hepatotoxicity and autotoxicity 
which restricts the use. Various studies have shown the formation of free radicals and thus oxidative 
stress increase due to CP administration. These findings indicate that the oxidative stress plays an 
important role in CP toxicity. On the other hand, many studies have shown that antioxidative agents as 
zinc may prevent CP toxicity. 

           Zinc (Zn) takes a place in the structure of metallothioneins which protects tissues from harmful 
effects of free radicals and super oxide dismutase, an enzyme with antioxidative effect. Many studies 
have  been  performed  to show that access of  Zn inhibits  and  its shortage stimulates apoptosis.  

           In this study, it is aimed to investigate to what extent the toxic effect, caused by CP in rats’ 
testicles, can be repaired by Zn, which has an antioxidative feature. 

           Rats were grouped into four as: Group I (n=8), controls; Grup II (n=12), treated with CP (cis-
platinum); Grup III (n=8), treated with Zn (Zinc sulphate); and Grup IV (n=12), treated with CP+Zn. 
In control group, isotonic saline solution was intraperitonally (ip.) administered for 30 days; in CP 
group, cis-platinum (2 mg/kg/day) ip. for 5 days; in Zn group, zincsulphate for 30 days as (3 mg/kg) 
ip.; and  in CP+Zn group, zincsulphate (3 mg/kg/day) for 30 days and cis-platinum (2 mg/kg/day) ip. 
for 5 days. After sampling tissues from rats’ testicles, routine histologic examinations were carried 
out, and immunohistochemical techniques were used. 

         In comparison between the groups as to Testicle Weigth Index, a significant difference was 
found between rats in CP group and those in Zn and CP+Zn group. However, when the groups were 
compared as to cell injuries of seminiferous tubules, differences in Leydig cells and spermatogenetic 
injuries, a significant difference was observed only between the rats in CP group and other three 
groups (controls, Zn and CP+Zn groups), but no difference was found between controls and CP+Zn 
group. TUNEL method and immunohistochemical Bax staining is performed to show apoptosis; as a 
result, a significant difference is seen between CP and other three groups. 

         Conclusively, CP administration, considering its duration and dose, as in this stud, is determined 
to be quite toxic for testicle mucsles, to induce apoptosis and to break down histological structure. 
However, Zn, as an essential mineral and featuring an antioxidative effect, is seen to prevent the 
injury caused by CP, to a large extent. 

 

Key Words: Apoptosis, cisplatinium, testicle, zinc 
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