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ÖZET 

Yaprak E. In vitro spermiogenez uygulamasının spermatogenezde duraksama 
olgulannda hücre kültürü aracılığıyla denenmesi. İstanbul (!niversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. Istanbul. 2012 

Spermatogenez; çoğalma, farklılaşma, morfogenez ve apoptozu kapsayan karmaşık 
fakat iyi programlanmış bir süreçtir. Spermatogenez sırasında germ hücreleri, çok 
özelleşmiş somatik hücreler olan Sertali hücrelerine bağımlıdır. Spermatogenezi 
düzenleyici hormonlar; "Follicle Stimulating Hormone" (FSH) (Folikülü Uyaran 
Hormon (FUH)) ve testosteronun birincil hedefi Sertali hücreleridir. Spermatogenezin 
farklılaşma aşamasında spermatidler bir dizi hücreler ile düzenlenir ve morfolojisini de 
değiştirerek spermleri oluşturur (spermiogenez). Spermatogenezde duraksama; 
seminifer tübüllerinin çoğunda gerçekleşen spermatogenezin, spermatosit veya 
spermatid saflıalannda ilerleme göstermemelennden kaynaklanır. 1970'lerden beri 
testis hücrelerini izole etmek ve kültürlerini yapmak için iki farklı yöntem 
kullanılmıştı~. Bunlar testis organ kültürü ve izole edilmiş hücre süspansiyon 
kültürüdür. Ilki yapay testis olarak merak uyandırsa da hücreler için kanşık ortam 
yarattığı için uygun değildir. Dolayısıyla ikinci kültür sistemi daha yaygın olarak 
kullanılmaktadır. In vitro spermiogenez, duraksaması olan hastalarda mayoz sonrası 
farklılaşmanın sağlanmasına yardımcı olan bir uygulamadır. In vitro fertilizasyon 
tekniklerinden önce kullanılabileceği için son yıllarda araştırmacılar arasında ilgi 
uyandırmıştır. Literatürde in vitro spermatogenez hakkında çok sayıda veri bulunmasına 
rağmen in vitro spermiogenez uygulaması hakkındakiler yetersizdir. Amacımız 
duraksaması olan hastalarda in vitro spermiogenezi hücre kültürü kullanarak 
araştırmaktır. Testis biyopsileri küçük parçalara aynlıp, spermatidler "Percoll" içinde 
yoğunluk sıralama tekniği ile izole edildi. FSH ve testosteron ilave edilerek kültürleri 
yapıldı. Kültür öncesi ve sonrası elde edilen hücreler ışık mikroskobu, tersine çevrilmiş 
mikroskop, geçirmeli elektron mikroskobu ve immünositokimya teknikleri ile incelendi. 
Sonuçta yuvarlak spermatidlerin spermatogenezdeki duraksamayı aşarak uzamakta olan 
veya uzamış spermatide dönüşebildiği, fakat ince yapısının bozulduğu, endoplazmik 
retikulumda katlanmamış protein cevabının artması ile endoplazmik retikulum stresine 
yol açtığı ve hücrelerin apoptoza gidebildiği saptandı. 

Anahtar Kelimeler: Spermiogenez, Spermatogenezde Duraksama, Folikülü Uyaran 
Hormon, Testosteron, Endoplazmik Retikulum Stresi 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: I 0204 
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ABSTRACT 

Yaprak E. Cell culture-mediated investigation of in vitro spermiogenesis application in 
spermatogenic arrest patients. Istanbul University, Institute of Health Science 
Histology and Embryology Department. Master Thesis. Istanbul. 2012 ' 

Spermatogenesis is a complex and well-programmed process, which involves 
proliferation, differentiation, morphogenesis and apoptosis. Sertoli cells are specialized 
somatic cells and germ cells depend on them during spermatogenesis. Follicle 
stimulating hormone (FSH) and testosterone are two regulatory hormones. Their fırst 
targets are Sertoli cells. Spermatids differentiate into spenns by a series of cellular 
organization and morphological differentiation called spenniogenesis. Spermatogenic 
arrest is pause of spennatogenesis in some seminiferous tubules during spermatocyte or 
spermatid phase. During isolation and culture of male germ cells, two types of 
techniques are used since 1970. These are testis organ cultures and isolated cell 
suspension cultures. The fırst is known as artifıcial testis. It is not an appropriate 
technique because other type of cells crowds the culture environment. Thus, the second 
technique has been preferred widely. In vitro spermiogenesis is an application to 
maintain the post-meiotic differentiation in sperm.atogenic arrest patients. Recently, it 
became an interest of many researchers because ıt can be used as a pre-treatment in 
assisted reproductive techniques. In the literature there is a lot of information about in 
vitro spermatogenesis. In contrast there isn't enough for in vitro spermiogenesis. We 
searched in vitro spermiogenesis of spermatogenic arrest patients by culturing their 
biopsy materials. We isolated cells from dissected testis biopsies by Percoll density 
gradient method and cultured the pellet ina medium containing recombinant FSH and 
testosterone. Gathered cells from the pre and post-treated cultures were studied by light 
microscope, inverted microscope, transmission electron microscope and 
immunocytochemical techniques. As a result, round spermatids differentiated into 
elongating/elongated spermatids. However, some of them Iost their ultra structural 
morphology. The unfolded proteins were increased in endoplasmic reticulum (ER) and 
amplifıed the ER stres s. S ome of the ce lls entered apoptosis because they couldn 't 
overcome ER stress. 

Key Words: In vitro spermiogenesis, Spermatogenic arrest, Follicle stimulating 
hormone, Testosterone, Endoplasmic Reticulum stress 

The present work supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Spermatogenez; testis seminifer tübüllerinde spermatogonyuma ait kök 

hücrelerin olgun spermlere kadar farklılaştığı karmaşık fakat çok iyi yönetilen bir 

süreçtir (1-6). 3 aşamada gerçekleşir (3); 

1. Spermatogonyumlann seri mitozlarla bölünerek birincil spermatositleri 

oluşturması. 

2. Birincil spermatositlerin mayoz ile haploid yuvarlak spermatidleri oluşturması. 

3. Yuvarlak spennatidlerin farklılaşarak spennlere dönüşmesi (spermiogenez). 

Spermiogenez, bir dizi hücresel organizasyonu ve morfolojik değişimi içerir. Bu 

değişimler; akrozom oluşumu, flagella gelişimi, nüve yoğunlaşması ve sitoplazmanın 

atılması (3). 

Spermatogenezde duraksama: Spennatogenezin spermatosit veya spermatid 

oluşumu safhasında seminifer tübüllerinin çoğunda durmasıdır. Bu duruma sebep olan 

değişkenler henüz tam olarak bilinmemektedir. Bazen genn hücrelerinin veya Sertoli 

hücrelerinin görevlerini yerine getirememesine sebep olan genetik bozukluklar 

spermatogenezde duraksamaya sebep olabilmektedir (7). 

I 960'lardan beri infertili te probleminin çözümü ıçın memelilerdeki 

spermatogenez taklid edilmeye çalışılmaktadır. Spermatid ve hatta sperm elde 

edebilmek için çeşitli kültür modelleri geliştirilmektedir (8-29). In vitro spermatogenez, 

olgunlaşma duraksaması olan hastalarda farklılaşmayı sağlayan yardımcı bir 

uygulamadır ve yardımla üreme tekniklerinden önce kullanılabileceği için son yıllarda 

araştırmaetiann ilgisini çekmiştir (30-36). 

Bu çalışmada öncelikle spermatogenezde duraksama olgulanndan alınan testis 

doku örneklerini parçalayarak Percoll yoğunluk sıralayıcısı ile elde ettiğimiz spermatid 

hücrelerini histolojik, immünositokimya ve elektron mikroskop yöntemleri ile ineeledik 

Daha sonra yeniden birleştirilmiş FSH ve testosteron içeren zenginleştirilmiş kültür 

ortamlannda spermatogenez duraksamasını aşmayı, erken yuvarlak spermatidi uzamış 

spermatid veya sperm haline getirmeyi amaçladık. Çalışmamızın gelecekteki yardımla 

üreme tekniklerine katkı sağlayacağını ümit etmekteyiz. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Erkek Üre me Sistemi 

Erkek üreme sistemi (Şekil 2.1); haploid gametler üreten ve androjenleri 

salgılayan testislerden; dışarıya sperm taşınmasından sorumlu olan dış kanallar 

sisteminden ( epididim, duktus deferens, boşaltım kanalı ve erkek üretrasının bir 

parçası); salgıları ıneni kitlesini oluşturan ve dışarı atılan sperma sıvısı içerisine çeşitli 

maddelerle destek sağlayan yardımcı guddelerden (glandula veziküloza, prostat, ve 

bulbo üretral guddelerden) ve ereksiyon yeteneği olan çiftleşme organı penisten oluşur 

(37,38,39). 

iDRARTORBA 

PUBiS 

KO RP US 
KAVERNOSUM-

GLANS PENiS/ 1 
SEMiNiFER TÜBÜLLERi 

SKROTUM EPiDiDiM KUYRUGU 

Şekil 2-1: Erkek Üreme Sistemi ( 40) 

DUKTUS 
__ ..,..- DEFERENS 

S EMiNAL 
GUDDE 

EJAKÜLATÖR 
KANAL 

PROSTAT 

Erkek üreme sistemi; spermlerin devamlı üretilmesinden, beslenmesinden ve 

geçici olarak depolanmasından, ayrıca erkek seks hormonlarının (androjenler) ve diğer 

bazı değişken maddelerin sentezi ve salgısından sorumludur (37,38,39). 
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Testislerde gametler yaşam boyu ve kesintisiz olarak üretilir. Bu işleme 

spermatogenez adı verilir. Genital kanallar spermlerin olgunlaşması, depolanması ve 

taşınması ile ilgilidir. Testislerde üretilen spermler, epididimde depolamr, olgunlaşır ve 

ampulla duktus deferense geçer. Boşalma esnasında ritmik kasılmalarla; glandula 

veziküloza, prostat ve bulbo üretral guddelerin salgılarını da alarak penil üretra yoluyla 

penisten dışarı atılır. Bu sıvıya meni denir. Yardımcı guddeler, meniye katılan kanşık 

salgılan üreten, genital sistemin kanallan boyunca yerleşmiş guddelerdir. Penis ise, 

erkek cinsel birleşme organı olarak hem meniyi vajinaya taşır hem de idrann vücuttan 

atılmasını sağlar ( 41). 

2.1.1. Testis Gelişimi 

2. haftada epiblastlardan kaynaklanan primordiyal germ hücreleri fetüste vitellüs 

kesesi duvarında görülürler. 4. haftada, primordiyal germ hücreleri vitellüs kesesi 

duvarından gelişmekte olan ilkel testisiere doğru aktif olarak göç ederler. 5. Hafta 

sonunda ilkel testisiere ulaşırlar. 6. Haftada testislerin genital çıkıntıları arasına girerler. 

Eğer bunu başaramazlarsa testisler gelişemez. Bu nedenle primordiyal germ 

hücrelerinin testis gelişiminde tetikleyici rolü vardır ( 42). 

Yaklaşık 2500-5000 primordiyat germ hücresi mezenkim içinde bulunur ve 

mezonefron hücreleriyle söloma ait örtü epitelinin hücrelerini, bir çift genital kabarıklık 

oluşturmak üzere, çoğalmak için uyanr. Sölom epitelinin kordonlan, farklılaşmamış 

gonadın dış korteks ve iç medulla bölgelerini oluşturmak için, testise ait kabarıklığın 

mezenkimi içine doğru ileder (39,43,44) (Şekil 2.2). 

Fetal gelişimin 7. haftasına kadar, her iki cinsiyet için genel tek bir gonad tipi 

vardır. Bu dönem, seks guddesi gelişiminin farklılaşmamış dönemidir. Bundan sonra 

erkekte korteks geriler ve medulla testisi oluşturur. Testisin gelişimi, Y kromozomunun 

cinsiyet belirleyici bölgesi üzerindeki gen tarafından kodlanan ve testis-belirleyici etken 

olarak adlandırılan "Sex determining region Y (SRY)" (Cinsiyet Belirleyici bölge y 

(CBY)) geninin ürünü ile kontrol edilir (39,43,44) (Şekil 2.2). 

F etal testis, tubuli rekti (düz tübüller) aracılığı ile rete testise bağlanan tubuli 

kontorti seminiferini (kıvnntılı tohum borucuklan) oluşturacak olan kordonlardan 

meydana gelir. Bu kordonlar, sölom epitelinden kaynaklanan Sertoli hücrelerinden ve 

primordiyat germ hücrelerinden kaynaklanan spermatogonyumlardan oluşur. Fetal 
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Sertoli hücreleri, Müller kanallannın embriyodaki gelişimini engelleyen Müller' in 

baskılayıcı faktörünü salgılar (39,43,44) (Şekil 2.2) . 

Seminifer kordonlar gevşek bağ dokusu ile birbirlerinden aynlmıştır. Bu 

dokunun içerisinde fibroblastlardan gelişen bol miktarda Leydig hücreleri bulunur. 

Gebeliğin 8. haftasında fetal Leydig hücreleri testosteron üretir. Lutropin, "Luteinizing 

Hormone (LH)" henüz fetal hipofizden salgılanmadığı için, testosteron salgılanması 

"Human Chorionic Gonadotropin (hCG)" (İnsan Koryonu ile ilgili Gonadotropin (iKG)) 

ile plasenta tarafından düzenlenir (39,43,44) (Şekil 2.2). 

Epididim, duktus deferens ve boşaltım kanalı; W olff kanalının sefalik ucundan 

gelişir. Ampulla duktus deferensin bir çıkintısı seminal vezikülleri oluşturur. Prostat ise 

iki yerden kaynaklanır. Gudde epiteli, prostat üretrasının endoderminin dışa doğru 

büyümesinden gelişir; prostatın stroması ve düz kaslan çevre mezoderminden 

kaynaklanır. Testis kordonlan ergenlikte birer lümen kazanarak seminifer tübüllerini 

meydana getirirler. Rete testis tübülleri ile birleşerek duktus efferentes içine girerler 

(39,43,44) (Şekil 2.2). 
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Şekil 2-2: Testislerin gelişimi ( 45) 
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2.1.2. Testis Histolojisi 

Testisler kann boşluğunun dışında skrotum içinde yer alan, tunika vaginalisle 

çevrili bir çift organ dır. Vücut dışında yerleşmeleri, testislerin vücut ısısından 2 ila 3 ° c 
daha düşük bir ısıda olmalannı sağlar, çünkü normal spermatogenez için 34 °C ila 35 °c 
ısı gereklidir ( 44). 

Testisler, dıştan kalın tunika albuginea olarak bilinen, yoğun bağ dokusundan 

zengin bir kapsül ile sanlıdır. Kapsül üst kısımda kesintiye uğrar. Burası mediastinum 

testis ve epididimin yerleştiği yerdir (3 7). Mediastinum da, tunika albugineadan testisin 

içine doğru, testisi tam olarak bölmeyen kesintili bağ dokusu bölmelerini meydana 

getirir. Bunlar septula testis adıyla bilinen, testisi tam olmayan pirarnİdal bölmelere 

ayıran hücreler arası elemanlardır. Birbirleriyle ilişkili olan pirarnİdal bölmeler 

(lobüller) her testiste 250-400 adet, tabanlan testisin kapsülüne, uç kısımlan da 

mediastinuma uzanan yapılardır. Testise ilişkin damar ve sinirler septa aracılığı ile 

tübüller arasındaki sahaya ulaşırlar (37,38,46). 

Testis lobüllerinin her biri çok kıvnmlı seminifer tübülleri taşır. Bu tübüller kör 

bir uçla başlayıp mediastinum testise ulaşırlar (Şekil 2.3). Her seminifer tübül, 30-70 cm 

uzunluğa ve 150-250 mm çapındadır. Seminifer tübüller insan testisinin% 66 kadanın 

oluşturur (37) (Şekil 2.3). 

EPiDiDiMiN BAŞI -..:..+-~~<~ 

DUKTUS 
EFERENTES 

VAZ DEFERENS 

RETE TESTiS 

DUKTUS 
DEFERENS 

Şekil 2-3: Testisin anatomik yapısının çizimi (47) 

iN 
BÖLMELERi 

TUNiKA 
ALBUGiNEA 
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2.1.2.1. Peritübüler Doku 

Seminifer tübüllerin bazal membranlan çevresinde bulunan gevşek bağ 

dokusuna tunika propria veya peritübüler doku denilmektedir. Bu doku seminifer 

tübüller ile tübüller arası saha arasında yer alır. Tübüller arası saharun damar ve sinirleri 

peritübüler dokuyu aşamazlar. Bu nedenle de seminifer tübüller damarsız yapılardır. 

Peritübüler doku, değişik türlerde farklılık gösterse de genel düzenlenmesinde hücreli 

ve hücresiz katlan içerir ( 44,48). 

Peritübüler dokunun hücre ıçermeyen katınam kollajen liflerle desteklenmiş 

fibriller ve glikoproteinlerden zengin bir ara madde taşır. Kimyasal içeriğinden ötürü 

PAS+ (Periodik asit-Schiff) reaksiyon verir. Hücrelikatta ise fibroblastlan andıran yassı 

miyoid hücreler vardır. Bu hücreler düz kas hücrelerine ve fibroblastlara benzeyen 

özellikler gösterir. Seminifer epitelin etrafında halkalar oluşturacak şekilde 

düzenlenmiştir. Sitoplazmasında düz yüzlü endoplazmik retikulum (DER), miyofibril 

ve miyofilamentlere sıklıkla rastlamr. Bu hücrelerin düzenli kasılmalan, seminifer tübül 

içinde pasif hareket eden spermatogonyum hücrelerinin Sertoli hücreleri arasında kanal 

sistemine doğru hareket etmelerini kolaylaştınr ( 44,48) . 

İleri yaşlarda doğal olarak peritübüler doku kalınlığı artar, bu yüzden sperm 

üretimi ve seminifer tübül hacmi azalır. Genç yaşlarda miyoid hücreleri de içeren 

peritübüler dokunun kahnlaşması bazı infertilite olgulannın tanılan arasında yerini alır 

(37,49,50). 

2.1.2.2. Seminifer Epitel 

Seminifer tübülde bazal zardan başlayarak, lümene kadar diziimiş ve 

spermatogenezin gerçekleştiği kısma seminifer epitel adı verilir (Şekil 2.4). Seminifer 

epitel içinde iki temel hücre topluluğu mevcuttur. Bunlardan birisi birçok önemli görevi 

üstlenmiş destek hücreleri olan Sertoli hücreleridir. Diğeri ise gerınİnal kök hücreleridir 

(37,38). 
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KIVRINTILI SEMiNiFER TÜBÜLLER 

TÜBÜLLER ARASINDAKi SAHA 

TUNiKA ALBUGiNEA 

Şekil 2-4: Seminifer tübüllerinin seminifer epiteli ve tübüller arası saha (51) 

Hemataksilen + Eozin (H+ E), 4X, 

Seminifer tübüllerde yerleşmiş germ hücreleri, çeşitli bölünme ve gelişme 

aşamalarından geçtikten sonra günde yaklaşık 100-200 milyon sperm üretmektedir (52). 

Spermatogenez; hücre çoğalmasını , farklılaşmayı , morfogenezi ve apoptozu 

kapsayan karmaşık ve çok iyi düzenlemiş bir süreçtir (53) ve insanda 64, sıçanda 52, 

farede ise 35 günü kapsar. İlk evre ınitoz aşamasıdır ve seminifer epitelinin bazal 

membranında bulunan spermatogonyumların mitoz bölünmelerini içerir. Bu bölünmeler 

daha sonra çok sayıda birincil spermatositleri meydana getirir. İkinci evre, birincil 

spermatositlerin mayoz bölünmesidir. Bunun sonucu olarak haploid yuvarlak 

spermatidler meydana gelir. Üçüncü evre ise yuvarlak spermatidlerin spermlere 

farklılaşma sürecidir ve sperıniogenez olarak adlandırılır. Bu aşamada hücresel 

organizasyon ve yapısal değişimler meydana gelir. Akrozom oluşur, flagella gelişir, 

nüve yoğunlaşır ve sitoplazmanın gereksiz olan kısımları atılır (3). 



9 

Spermatogenezde gelişimin herhangi bir evresindeki bütün genn hücreleri toplu 

olarak görülebilir ve bu olaylar seminifer tübül boyunca dalgalar halinde devam eder. 

Böylelikle tübüllerin herhangi bir yerindeki hasar, spermatogenezi duraksatmaz (3,4). 

İnsan spermatogenezinin aşamalan 1960'lardan beri araştınlan ve tartışılan bir 

konudur. Clermont, 1963 yılında ilk defa seminifer tübül döngüsünü 6 aşama olarak 

tarif etmiştir (53). Seminifer tübül parçalannı Zenker-formol'de tespit edip, bunlardan 5 

!J.m kalınlığında kesitler alarak H+E veya PAS ile boyamıştır. Hücre yapılannı ayrı ayrı 

tarif etmiştir. Sertoli hücrelerinin; koyu ve açık tip A spermatogonyumların, tip B 

spermatogonyumların, birincil ve ikincil spermatositlerin, 12 aşamaya ayırdığı 

spermatidlerin ve spermlerin yapılannı tarif etmiştir. Clermont bu aşamalardaki 

hücrelerin yapılannı sırasıyla şöyle açıklamıştır (Şekil 2.5): 

1. Aşama: İki çeşit spermatid tanımlanmıştır. Birincisi yeni oluşan, yuvarlak 

nüveli ve küçük akrozomlu hücrelerdir. İkincisi ise daha gelişmiş uzamış (Sd) 

spermatidlerdir. Bunlar Sertali hücrelerinin ceplerine gömülü gruplan oluştururlar. 

Aynca bu hücrelerin yanı sıra tip A ve tip B spermatogonyumlar da görülür. 

Birincil spermatositler mayoz profazının pakiten safhasındadırlar. 

2. Aşama: Spermatidlerin çoğu daha genç olan Sa spermatidlerdir. Aynca Sd tip 

spermatidlere de rastlanır. 

Bunlarla birlikte tip A ve tip B spermatogonyumlara ve mayoz profazının 

pakiten aşamasındaki spermatositlere de rastlanır. 

3. Aşama: Tek tip spermatid bulunan aşamadır. Sb spermatidlerin nüveleri tam 

olarak yuvarlak değildir. Homojen ve daha koyu renkte görülürler. 

Aynca tip A spermatogonyumlara ve birincil spermatositlere de rastlanır. 

4. Aşama: Spermatidler uzamaya başlamış, nüveleri düzensiz hale gelmiş ve 

sitoplazma uzantılan ortaya çıkmıştır. 

Aynca her iki tip A spermatogonya ve mayoza yeni girmiş spermatositler de 

görülür. 

5. Aşama: Sc spermatidler olgunlaşmış, uzamış ve nüveleri koyu boyanınaya 

başlamıştır. 

Aynca her iki tip A spermatogonyum burada da bulunabilir. Spermatositler 

mayazun pakiten safhasının sonunda ve daha genç olanlan leptotenden zigotene doğru 

geçiş aşamasındadır. 
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6. Aşama: Tip A spermatogonyaya, birincil ve ikincil spermatositlere ve Sc tip 

spermatidlere rastlanır (53) (Şekil 2.5). 

I.AŞAMA ll. AŞAMA 

lll. AŞAMA IV. AŞAMA 

As 

V. AŞAMA VI. AŞAMA 

Şekil2-5: Clermont'a göre belirlenmiş seminifer tübül döngüsünün 6 aşamasını gösteren 
şekil (54) 

Ser: Sertoli nüvesi, As: Soluk tip A spennatogonyum, Ak: Koyu tip A spennatogonyum, B: Tip B spennatogonyum, 

İ : İstirahat halindeki birincil spennatositler, L: Leptoten safhasındaki birincil spennatositler, Z: Zigoten safhasındaki 

birincil spennatositler, P: Pakiten safhasındaki birincil spermatositler, Di : Diploten safhasındaki birincil 

spermatositler, Spt I: Bölünen birincil spennatositler, Spt II: İnterfaz aşamasındaki ikincil spermatositler, Sa, Sb, Sc, 

Sd: Çeşitli aşamalardaki spennatidler, Ac: Artık cisimcikler. 
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Günümüzde spermatogenezin 3 aşamada gerçekleştiği kabul edilmektedir (39): 

1. Spermatogonya (mitoz) aşaması: Spermatogonyumlar mitoz hücre bölünmesi 

ile çoğalırlar. Oluşan yeni hücrelerin bazılan değişiklik göstererek birincil 

spermatositleri oluşturur. 

2. Mayoz bölünme aşaması: Diploid spermatositler mayoz bölünme geçirerek 

haploid ikincil spermatositleri oluşturur. ikincil spermatositler de haploid spermatidleri 

oluşturur. 

3. Spermiogenez aşaması ı se mayoz bölümneyi tamamlamış olan hücrelerin 

farklılaşarak sperm haline gelmelerini kapsar (39) (Şekil 2.6). 

MiTOZ BÖLÜNMESi 

}- BiRiNCi MAYOZ BÖLÜNMESi 

iKiNCiL SPERMATOSiTLER }- iKiNCi MAYOZ BÖLÜNMESi 

ARTIK CİSİMCiK 

SPERMATiDLER 

SPERMiOGENEZ 

ARTIK CfSiMCiK 

~ - D ~----SPERMATOZOA . 
~~ 

Şekil2-6: Spermatogenezin üç aşamasını gösteren şema (37) 
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2.1.3. Germ hücreleri 

2.1.3.1. Spermatogonya 

Spermatogonya, Sertoli hücrelerinin tıkayıcı bağlantılannın oluşturduğu kan

testis bariyeri ile bazal membran arasında yer alırlar. Spermleri meydana getiren diploid 

hücrelerdir (39). 

Tip A ve tip B spermatogonyum olarak iki tip spermatogonyum vardır. Tip A 

spermatogonyumlann soluk renkte boyanan (As) ve koyu renkte boyanan (Ak) iki tipi 

mevcuttur. As tip spermatogonyumlann sayılan, Ak tip spermatogonyumlardan daha 

azdır. Şekilleri oval veya yuvarlaktır. Bu hücreler her zaman bazal lamina üzerinde 

oturur. Nüveleri hücrenin şekline uyum gösterir; yuvarlak veya oval şekilli ve ince 

kromatinlidir. Çoğunlukla tek bir nükleolus görülür. Tip A spermatogonyanın 

sitoplazmalanndaki organeller sayıca az ve dağınık haldedir. Mitokondria yuvarlaktır ve 

nüve yakınındadır. Belirgin Golgi aygıtı ve dağınık ribozomlan vardır. Mitokondria 

genellikle RNA'dan zengin yoğun bir madde içerir. Üç ila beş tanesi bir araya gelerek, 

homojen ve bitişik olarak görülürler. Sitoplazmada yoğun lipit damlacıklan vardır 

(39,55). 

As tipi spermatogonyumlar yedek hücrelerdir. Nükleoluslan nüvenin çevresinde 

yerleşmiştir. Nüveleri ovaldir ve ökromatinden zengindir (39,55) (Şekil 2. 7). 

Ak tip spermatogonyumlann bir kısmı bazal lamina ile bağlantılan sıkı olarak 

korurlar. Bunlar uzamış spermatogonyumlardır. Heterokromatinden zengin nüveleri 

koyu bazofilik boyanırlar. Bu küçük hücrelerin nüveleri ovaldir ve seminifer epitelin 

kök hücreleridir. Gerektiğinde bölünerek yeni Ak ve As tip spermatogonyumlan 

meydana getirirler. Organelleri As tip spermatogonyumlardan pek farklı değildir (50). 

Spermatogonyumlar içinde sayıca en çok rastlananlan tip B 

spermatogonyumlardır. Bunlar da bazallamina üzerine otururlar. Fakat bazallamina ile 

bağlantılan zayıftır. Nüveleri hücrenin merkezinde ve yuvarlaktır. Nüve içinde bir ya da 

iki koyu boyanan nükleolus bulunur. Ribezornlar tip A spermatogonyumlannkine 

nazaran daha fazladır. Nüveleri yuvarlaktır. Diğer özellikleri ile As 

spermatogonyumlara benzerler (50). As tipi spermatogonyumlar mitoz bölünmeler ile 

çoğalarak B tipi spermatogonyumlan oluşturmaya devam ederler (37,56) (Şekil 2.6). 
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Şekil 2-7: Tip A ve tip B spermatogonyumların ince yapısı (8) 

(1) Tip A permatogonyum (A), tip B spermatogonyum (B) ve Sertali hücreleri (S). TEM X4800. 

Son mitoz bölünmesinden sonra B tip spermatogonyumlar mayoz bölünmesinin 

G 1, S ve G2 faziarına girerler. Yavaş fakat belirgin şekilde büyüyerek çapları ı 8 J.lın 

ulaşır. Bazalınembrandan ayrılırlar. Bunlara birincil spermatosit denir (37,50,56). 

2.1.3.2. Spermatositler 

İlk ortaya çıkan birincil spermatositlerin profaz safhaları uzundur. Bu nedenle 

sayıca fazla görülürler. Bu hücreler I. mayoz hücre bölünmesinin preleptoten, leptoten, 

zigoten, pakiten ve diploten safhalarını geçirerek haploid ikincil spermatositleri 

meydana getirirler (3 7,56). 

ikincil spermatositler II. mayoz bölünmesi sonunda dört haploid spermatidi 

meydana getirirler. B tipi spermatogonyumlar, spermatositler ve spermatidler ilk 

aşamada birbirlerine siteplazma köprüleri ile bağlıdırlar. Böylece kardeş hücreler 

gelişim birlikteliğini sürdürebilmek için fiziksel devamlılığı sağlar (37,56). 

Mitoz bölünme geçiren tip B spermatogonyumlar çok mühim iki olayı 

gerçekleştirebilmek için sadece gametlerde görülen iki özgün farklılığı hazırlamak 
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zorundadırlar. (1) Dişi ve erkek gametlerin birleşmesi ile ortaya çıkan yeni bireyin 

(zigot) kromozom sayısının 46 olması gerekmektedir. (2) Sinapsis sırasında dört 

kromatidden oluşan iki kromozom birbirlerinden ayrılırken DNA tamiri yapılır ve 

bunlann bir kısmında genetik bloklar değiştirilir (3 7 ,56) . 

Tip B spermatogonyumlar, son S fazını (DNA sentezini) tamamladıktan hemen 

sonra I. mayoz profaz aşamasına girerler. insanda I. mayozun profaz I aşaması üç hafta 

sürer (37). Bu S fazında birincil spermatositin, spermatogonyuma nazaran iki misli 

DNA'ya sahip olacağı belirlenir. Birincil spermatositteki genetik madde 4N DNA'dır 

(37,39,57). 

Diploid olan (2n) birincil spermatosit bölünerek iki adet haploid (n) ikincil 

spermatositi oluşturmak üzere I. mayoz bölünmesini başlatır. İkinci! spermatositler çok 

hızlı bir şekilde interfaz aşamasına girer ve DNA sentezi yapılmadan, sadece DNA 

tamiri yapılır. II. Mayoz aşamasında iki adet ikincil spermatosit bölünerek dört adet 

haploid spermatidleri (n) meydana getirirler (39,57). 

Birinci mayoz bölünme aşaması uzun bir süreç (yaklaşık 24 gün) ve ikinci 

mayoz bölünme aşaması çok kısa (2 saat) olduğundan, ikincil spermatositler seminifer 

tübüllerde en az gözlemlenen hücrelerdir (39,57). 

Birinci mayoz bölünmenin profaz evreleri; leptoten (ipliksi), zigoten ( eşleşen), 

pakiten (kalınlaşan), diploten (çift görünen) ve diyakinez (uzaklaşan) evreleridir (Şekil 

2.8). Bu evreler 4 temel olay ile karakterizedir (39,57): 

(a) Zigoten-pakiten evresinde, homolog kromozomların (otozomlar ve seks 

kromozomları X ve Y) eşleşmesi gerçekleşir. 

(b) Homolog kromozomların eşleşmesi (sinapsis) meydana gelir. 

(c) Homolog kromozomlann asıllan ve kopyalan arasında parça değiştirmeleri ile 

genetik çeşitlilik sağlanır. 

(d) Eşleşmiş homolog kromozomlar ayrılır. 

Bu uzun profaz evresinden sonra, kardeş kromatid çiftleri metafaz, anafaz ve 

telofaz evrelerinden geçer ve ikincil spermatositlere paylaştınlırlar. İkinci mayoz 

bölünmenin profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinin sonunda kardeş kromatidier 

spermatidlere paylaştınlırlar (39,57) (Şekil 2.8). 

Leptoten spermatositlerin yuvarlak ve küçük nükleolusları vardır. Ökromatinden 

zengindir. Büyük bir nüve içinde yerleşmişlerdir. Sitoplazmaları organelden zengin 

olduğu için bulanık görünür (55). 
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Erken zigoten spermatositlerde büyük bir nükleolus hücrenin merkezine 

yerleşmiştir. Heterokromatin nüve çevresinde yerleşmiştir. Geç zigoten spermatositlerde 

ise büyük bir nükleolus nüvenin çevresinde yerleşmiştir. Nüvelerinde çok sayıda 

kromozom kümeleri görülür. Bunlar çiftleşmiş homolog kromozomlardır (55). 

Erken pakiten spermatositlerde büyük bir nükleolus nüvenin çevresinde 

yerleşmiştir. Çok sayıda sinaptonemal kompleksleri ve sitoplazmalannda halkalar 

halinde lamelleri vardır. Geç pakiten spermatositlerde büyük ve yoğun bir nükleolus 

nüvenin çevresine yerleşmiştir. Eşleşmiş homolog kromozomlann ortadan kalkmasıyla 

çok sayıda kromozom kümeleri bulunur. Sitoplazmalannda proakrozom kesecikleri 

vardır (55). 

İkinci! spermatositler hücre ekseni dışında yerleşmiş bir nüve ile rahatlıkla 

tanınabilirler. Küçük nükleoluslan yoğundur ve kromatin kümeler halindedir. Sayıca az 

olan organeller nüve etrafında toplanır. Bu nedenle sitoplazma kutuplaşmıştır (55) 

(Şekil 2.8). 



Şekil 2-8: Leptoten, zigoten, pakiten aşamalarındaki birincil spermatosit (STl); ikincil 
spermatosit (ST2) ve Sal (erken yuvarlak spermatid) tip spermatidin TEM 
fotoğrafları (55). 

Nüve (beyaz ok başı) , seks keseciği (sv), eşleşmiş homolog kromozomlar (siyah ok başı), yoğunlaşmış kromozomlar 

(ST2 ' deki beyaz ok başı) , mitokondria (m), Endoplazmik Retikulum (er), elektron yoğun noktalar (siyah oklar), 

dairesel lamella (di), Golgi aygıtı (g), proakrozomun vezikülü (av), kromatid cisimciği (kb), hücreler arası bağlantılar 

(beyaz oklar). Büyütmeler: 4435X (Leptoten), 4231 X (Erken Zigoten), 4933X (Geç Zigoten), 3842X (Erken 

Pakiten), 5000X (Geç Pakiten), 3422X (ST2) ve 6000X (Sal). 

16 
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2.1.3.3. Spermatidler 

Spermatositler ikinci mayoz bölünme geçirerek spermatidleri oluşturur. 

Spermatidler haploid kromozoma sahiptir. Spermatidler seminifer tübül Iümenine 

yakındırlar. Erken dönemde spermatidler nispeten küçüktür. Küre şeklindedirler. 

Nüveleri ince kromatinlidir. İnce kromatinierin arasında yoğun kromatin yumakları 

vardır. Nüve kısa sürede daha da küçülür. Sitoplazma içinde dağınık olarak yerleşmiş 

düz endoplazmik retikulumu; küçük, perifere dizilmiş, yuvarlak ve kristaları belirgin 

olmayan mitokondriyumlan; iyi gelişmiş Golgi aygıtlan vardır. Granüllü endoplazmik 

retikulumlan azdır. Hücre zan altında diziimiş olan küçük mitokondriyumlan, 

spermatidin tanınmasını kolaylaştınr (3 7 ,56). 

Nükleolus yakınında tipik ve kitle halinde kromatin cisimciği görülür. Bu yapı 

düzensiz, elektron yoğun, fıbril ve granül içeren sahalardan ve ribonükleoproteinden 

zengindir. Nüve ve sitoplazması bir seri değişiklikler gösteren spermatidlerde, birbirini 

takip eden aşamalar izlenir. Spermatid olgunlaşması sırasındaki değişiklikler türler 

arasında farklılıklar gösterse de genel özellikleri ile hemen hemen aynıdır. Spermatidler 

Sertali hücre sitoplazma cepleri içinde yerleşmişlerdir ( 40,44). 

Spermatidlerin farklılaşmasına spermiogenez adı verilir. Spermiogenez 

birbirine sitoplazma köprüleri ile bağlı olan spermatidlerin sperm haline gelişidir. Bu 

farklılaşma üç bölgenin oluşumunu sağlar (40,44). 

Baş ve boyun oluşumu: Sperm başının oluşumu esnasında hem genetik 

materyale sahip nüvede ve hem de oositi döllemek için gerekli yapıların oluşabilmesi 

için bazı organellerde, önemli yapısal hareketler ve değişikler görülür. Nüvedeki 

değişiklikler, kromatin yoğunlaşmasını, hacimsel azalmayı ve türlere göre nüvenin şekil 

almasını sağlar. DNA paketlerinin sıkılaşması ile kromatin yoğunlaşır ( 40,44). 

DNA'nın paketlenmesi: DNA histon komplekslerinde histaniann yerine 

protaminler yerleşir ( 40, 44). Spermiogenez sırasında histon ve histon olmayan 

proteinlerin yerini bazik geçiş proteinleri alır. Daha sonra uzamakta olan 

spermatidlerde bu bazik proteinlerin yerini protaminler alır (58) (Şekil 2.9). Sonuç 

olarak ortaya çıkan nüvenin şekli, dolayısıyla başınşekli sperm hareketini kolaylaştınr. 

Bir yandan da DNA hem fiziksel hasariara ve hem de mutasyonlara karşı korunur. 

Yoğunlaşma kromatine eşlik eden bazı proteinleri sertleştirir. Yeni protein yapılması 

sırasında DNA-protein komplekslerinin oluşmasına engel olur. Sperm için gerekli bazı 
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proteinlerin devamlı olarak yapılması ise önceden depo edilmiş mRNA'lar sayesinde 

olur (40,44). 

E ER E HÜ L 

1r\fV\rl· 
3~~5 

Şekil 2-9: Somatik hücrelerin ve germ hücrelerinin DNA paketlenmesinin karşılaştırılması 
(59) 

Somatik hücrelerde nükleozomlar sadece histon proteinleriyle sarmalanıp düğümler oluşturur. Spenn D A 's ı 

protamin proteinleriyle sarmalanıp halkalar oluşturur ve paketlenmiş DNA düğümlerini meydana getirir. 

Akrozom oluşumu; Sperm başı üzerine yerleşmiş bir yapıdır. Go lgi' den 

kaynaklanır. Hidroliz yapan enzimleri içerir. Bu nedenle lizazom karakterindedir. İçinde 

karbonhidratlardan zengin akrozin, asitfosfataz ve nöromidaz gibi enzimler vardır. Önce 

Go lgi' den membran1a çevrili proakrozom granülleri meydana gelir. Daha sonra bu 

granüller akrozomun vezikülleri içinde toplanıp birleşerek akrozom granülünü meydana 
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getirir. Akrozomun granülü yavaş yavaş nüvenin tepesine yerleşir. Yapılmakta olan 

proakrozom granüllerinin katılması ile büyür. Akrozom son şeklini alırken, Golgi 

nüvenin altına doğru çekilir. Akrozom oluşurken sentriol çiftleri birbirine dik açıyla 

dizilir. Birbirinden uzaktaşırlar ve birisi praksimale diğeri ise distale doğru, kuyruğun 

oluşacağı tarafa çekilir. Distal sentriol hücrenin uzun eksenine paraleldir ve 

aksonemanın oluşmasına öncülük eder. Boynun bağlayıcı parçasımn oluşmasına da 

katkıda bulunur. Daha sonra tümüyle ortadan kalkar. Aksonemamn uç kısmına devamlı 

olarak eklenen dimerler sayesinde uzar. Bu esnada proksimal sentriol hafifçe uzayan 

nüveye yaklaşır. Bazı memelilerde tamamen kaybolur ( 40,44). 

Akrozom nüvenin apikaline yerleşirken, nüve hücre membranına yaklaşır, uzar, 

yassılaşır ve kromatini yoğunlaşır. Sitoplazma kuyruk tarafına inmeye başlar. Eş 

zamanlı olarak sitoplazmada görülen mikrotübüllerin dar ağzı akrozomun takkesinin 

hizasında konik bir manşet oluşturur. Sitoplazma ve mitokondriyumları kuyruk tarafına 

indirir ( 40,44). 

Orta parçanın oluşumu sırasında, mitokondria spermlerin orta parçasının sonunu 

belirleyen halkaya kadar kuyruğun orta parçasına yerleşirler. Birbirleriyle kaynaşarak 

sayılannı azaltır ve büyürler. Önceleri yuvarlak olan mitokondria sonradan helezon 

şeklini alır, uzar ve bükülür. Ardarda helezon tarzında dizilen mitokondria, kuyruğun 

enerji kaynağıdır ( 40,44). 

Kuyruğun yapısı türe göre değişiklikler gösterir. Bütün türlerde ortak olan yapı 

aksonemadır. Memeli sperm kuyruklanmn enine kesitlerinde, gelişmiş dış yoğun 

fibriller görülür. Bunlar fibröz bir kılıfla tamamen sarılır. Bu kılıf kuyruk boyunca 

devam eder ( 40,44). 

Spermiogenez tamamlanırken mitokondria gelişen kuyruk boyunca dizilimlerini 

tamamlar. Kuyruk, keratin içeren dış yoğun liflerle sanlıdır. Bunlann merkezinde bir 

aksonema bulunur. Nüve uzar ve yoğunlaşır. Manşet kaudal yönde göç eder. 

Olgunlaşma tamamlandığında nüve uzamış ve yoğunlaşmıştır. Manşet dağılmaya 

başlamıştır ve dış yoğun lifler tamamen organize olmuştur (39). 

Bir halka, sperm kuyruğunun orta parçasından ana parçaya geçişi belirler. Olgun 

spermatidler seminifer tübültümenine atılırken sitoplazma fazlalıkları Sertoli hücreleri 

tarafından fagosite edilir (39) (Şekil 2.1 0). 
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Şekil 2-10: Spermiogenez sırasında spermatidlerde görülen yapısal değişiklikler (37) 

S perma tirllerin Sınıflandırılması 

Histopatolojik preparatlarda spermatidleri akrozomlarına göre ayırmak zordur. 

Bu sebeple spermatidler nüve şekillerine ve konurolarına göre 6 çeşit olarak ayırılmıştır: 

Sa, Sbl, Sb2, Sc, Sdl ve Sd2 (60). Vanderzwalmen ve ark. 1998 yılında tersine 

çevrilmiş mikroskop ile spermatidleri belirlemişlerdir. Spermatidlerin büyüklüklülerine 

ve şekillerine göre daha basit bir sınıflandırma tavsiye etmişlerdir (61). Bu tasnifte 4 

kategori mevcuttur: yuvarlak spermatid (Sa ve Sb 1 aşamaları), uzamakta olan 

spermatid (Sb2 aşaması), uzamış spermatid (Sc ve Sdl aşamaları) ve olgun 

s permatidier ( olgunlaşmamış sperm: Sd2) (Şekil 2.11 ). 
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Şekil 2-11: Spermatidlerin ilk sınıflandırılması: Sa ve Sb1 (yuvarlak), Sb2 (uzamakta 
olan), Sc ve Sd1 (uzamış), Sd2 (olgun) (60) 
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De Kretser ve Kerr (1988), spermatidleri beş sınıfa ayırmıştır (60). Tesarİk ve 

ark. (1998) bu sınıflara patolojik spermatidleri de ekiemiş ve bunları üç sınıfa ayırmıştır 

(62). 

Normal spermatidlerin ilki yuvarlak spermatiddir (Sa). Belirsiz sınırları olan 7-8 

J.lm çapında ve küre şeklinde hücrelerdir. Sa spermatidlerin flageliası yoktur ( 60). 

Sb 1 ve Sb2 spermatidler, spermiogenezin Go lgi ve k ep evrelerinde görülür. 

Akrozom keseciği hücrenin bir kenarında çıkıntı halinde yer alır ve bir granül veya 

yarım ay şeklinde izlenir. Nüve genel olarak yuvarlaktır, belirsiz sınırlara sahiptir ve 

merkeze yerleşmiştir. Olgunlaşmanın ileri safhalarında nüve biraz oval hale gelerek 

hücrenin bir kenarında hücre membranına dokunur. Bu aşamada hücrenin sitoplazması 

nüvenin etrafında ince bir bant halindedir (Sb 1 ). Sb spermatidlerde flagella gelişir (60). 

Uzamış spermatidler (Sc) asimetriktir. Nüveleri uzamıştır. Flagellanın 

etrafındaki sitoplazma genişlemiş haldedir (60) (Şekil 2. 12). 



22 

Olgunlaşmamış spermatidleri (Sa) ikincil spermatositlerden ayırmak zordur 

buna karşın diğer spermleri meydana getiren hücrelerden (birinci! spermatositler, 

spermatogonya) ve somatik hücrelerden (Sertoli hücreleri ve Leydig'in hücreleri) ayırt 

etmek kolaydır. Çünkü spermatidler lenfositler kadar küçük olmalanna karşın 

nüve/sitoplazma oranı lenfositlerinkinden fazladır (Şekil 2.12). Genç lenfositlerin 

nüveleri ökromatinden zengin ve yuvarlaktır. Hücrenin merkezine yerleşmiştir. Hücre 

yaşlandıkça nüvesi heterokromatinden zenginleşir ve hücre ekseninin dışında 

yerleşmeye başlar. Çok az hacimdeki sitoplazmalan açık eozinofıliktir. Nötrofillerin 

nüveleri lobludur ve sitoplazmalannda granüller vardır. Bu özellikleriyle 

spermatidlerden ayırt edilebilir (63). 



Sa Sb1 Sb2 Sc Sd Saf Sbp S ep 

A1 A2 

Şekil2-12: (Al) Normal spermatidlerin (Sa, Sbl, Sb2, Sc ve Sd) DeKretser ve Kerr'e 
(1988) (60) ve (A2) patolojik spermatidlerin (Saf, Sbp ve Scp) Tesarik'e (1998) 
göre sınıflandırılması (61). (B) Spermiogenez aşamalarının TEM fotoğrafı (64) 

Sa : yuvarlak spermatid, Sb: uzamakta olan permatid, Sc: uzam ış spermatid ve Sd 1: olgun spennatid (bar 5 flm). 

2.1.3.4. Sperm 

Sperm, oositi dölleyebilen erkek gametidir. Uzunluğu insanda yaklaşık 65 

~-tm' dir. Baş, boyun ve kuyruk olmak üzere 3 kısımdan oluşur (40,44). 

Baş: Yassılaşmış ve sivri hale gelmiştir. Uzunluğu 4,5-5 J.!m, genişliği 3 ~-tm ve 

kalınlığı 1 ~-tm'dir. Başın ön bölümünde nüve yer alır. Yetişkin spermde akrozom 

takkesi (k ep) nüvenin 2/3 anteriyörünü kaplar. Nüvenin geri kalan 1/3 kısmına 
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postakrozom kılıfı denir. Akrozomun apİkal bölgesinin şekli türler arasında 

değişiklikler gösterir ( 40, 44). Akrozom özelleşmiş bir lizazomdur. Hiyaluronidaz, 

nöraminidaz, asit fosfataz ve tripsin benzeri proteaz gibi çeşitli hidrolitik enzimlerden 

yapılmış akrozini içerir. Bu enzimler spermin folikül hücrelerini aralayıp zona 

pellusidaya nüfuz edebilmesi için elzemdir. Akrozom reaksiyonunun ilk aşaması sperm 

oosite temas ettiğinde akrozom enzimlerinin serbest bırakılmasıdır. Böylece spermin 

oosit içine girmesi sağlanır. Ayrıca zona pellusidada oluşan değişiklikler nedeniyle 

başka bir spermin oosite girmesi imkansız hale gelir ( 50). 

Akrozom başın 1/3 posteriyör kısmına kadar takke gibi nüve üzerinde yer alır. 

Bu kısım sıkışır ve ekvator bölgesini oluşturur. Akrozom reaksiyonu sırasında akrozom 

membranı ile plazma membranı veziküller haline gelerek dağılır. Ortama yayılan 

enzimler etkilerlikleri bölgelerde oosit membranını eritirken akrozomun ekvator bölgesi 

hizasında spermin hücre membranı ile oosit membranının temasını sağlar ve 

kaynaşırlar. Akrozomun ekvator bölgesi, karşılıklı iki membranın aralannda oluşan 

köprüler sayesinde dağılmadan kalır ( 40,44). 

Boyun: Boyun kısadır, sentriolleri içerir ve kaba lifterin kaynağıdır (50). 

Kuyruk: Sperm kuyruğu orta parça, esas parça ve son parça olmak üzere 

bölümlere ayrılır. Orta parça yaklaşık 7 J.Lm'dir. Kaba lifleri ve aksonemayı helezon 

tarzında çepeçevre saran mitokondriadan oluşur. Bu mitokondria kuyruğun hareketi için 

gerekli enerjiyi sağlar ve dolayısıyla sperm hareketliliğinden sorumludur. Esas parça 

yaklaşık 40 J.Lm uzunluğundadır. Kaba lifterin ve aksonemanın etrafında fibröz bir kılıf 

içerir. Son parça olgun sperm flagellasının son 5 J.Lm 'lik kısmını oluşturur. Sadece 

aksonemayı içerir (50). 

Aksonema: Spermin motoru aksonema, yakıt deposu ise mitokondriadır. 

Aksonema başın oluşumu sırasında kuyruğun oluşacağı tarafta uzun eksene paralel, 

proksimal sentriole dikey konumda yerleşir ve yapımı distal sentriol tarafından 

gerçekleşir. Aksonema, merkezde bir çift mikrotübül ile çevrede 9 çift mikrotübül ve 

merkez mikrotübüller ile çevre mikrotübüllerin arasında birleştirici konumda ışınsal 

olarak yerleşmiş yapılardan oluşmuştur. Mikrotübüller kuyruğun başlangıcından sonuna 

kadar devam eder. Merkezdeki mikrotübüller tam bir çember şeklinde diziimiş silindirik 

ı 3 adet tübülden yapılmıştır. Çevre mikrotübül çiftleri, C şeklinde dizili ı O adet tübül 

ile C'nin açık ağzını kapatacak şekilde ı3 tübül içeren O şeklindeki iki yapının 
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biri eşiminden oluşmuştur. Bunlara bağlı bir çift dinein kolu mevcuttur ( 40,44) (Şekil 

2.13). 
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Şekil 2-13: Sperm başı, bağlantı parçası ve kuyruğunun yapısı (39) 

2.1.3.5. Spermiogenezin hormonlar tarafından düzenlenmesi 

Spermiogenez karmaşık bir olaydır. Çeşitli hormonların yönetimindedir. 

Spermiogenezi düzenleyen başlıca iki hormon Testosteron ve FSH'dır (65-72). Bu 

hormonlar ayrıca spermatogenez sırasında germ hücre apoptozunu düzenler. Bunlardan 

başka insülin, prolaktin ve aktivin gibi etkenierin spermiogenezin düzenlenmesinde rol 

aldığı düşünülmektedir (73-75). 

Sertali hücrelerinin spermatidleri saran sitoplazma uzantılarında androjen 

bağlayıcı protein bulunur. Bu protein androjenlere güçlü olarak bağlanır. Mayazun 

gerçekleştiği sahada androj en yoğunluğunun artırılmasından sorumludur. 
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2.1.4. Testise ait Somatik Hücreler 

Somatik hücrelerle germ hücreleri birlikte seminifer tübüllerde yer alır. 

Bunlardan özelleşmiş olanlan Sertoli hücreleridir ve germ hücreleri Sertoli hücrelerine 

tamamen bağımlıdır. Yetişkİn tübüllerinde mi toz bölünmeden sonra oluşan büyük epitel 

hücreleri, bazaldan apikale kadar uzanırlar. Sitoplazma uzantılan kıvnlarak cepleri 

yapar ve içerilerinde germ hücrelerini banndınrlar. Aynca spermatogenezin her aşaması 

için özelleşmiş bir mikro çevre sağlayarak uygun metabolizma ürünlerini üretirler 

( 4,5,6). 

Sertoli hücrelerinin görevleri: 

• Spermleri meydana getiren hücreleri desteklemek, beslemek ve korumaktır. 

Spermleri meydana getiren hücreler birbirlerine sitoplazma köprüleri ile bağlıdırlar. 

Sertoli hücreleri bu hücrelerin bir arada bulunmalarına yardım eder. İkinci! spermatosit, 

spermatid ve spermler kan-testis bariyeri ile kan dolaşımından tecrit edildikleri için 

Sertoli hücreleri bu bariyerinin mühim bir bölümünü oluşturur. 

• Fagositoz: Spermiogenez sonunda apoptoza uğramış spermatidler ve spermlerin 

attığı gereksiz sitoplazma parçalan (artık cisimcikler) Sertoli hücreleri tarafından 

fagosite edilir. Daha sonra lizazomlann yardımı ile parçalanırlar. 

• Aktin içerikleri ile oluşan kasılmalar sayesinde olgun spermatidler Iümene 

kolayca salınabilir. 

• Salgılama: Sertoli hücreleri seminifer tübüllere, spermlerin taşınmasında 

kullanılan protein ve iyonlarca zengin bir sıvı salgılar. Androj en bağlayıcı protein içeren 

bu sıvı üretimi FSH ve testosteron kontrolündedir. 

• İnhibin ve aktivin alt ünitelerini ( a ve {3 alt üniteleri) salgılamak: İnhibin 

hipotalamustan ve ön hipofizden salınan "Gonadotropin Releasing Hormone" (GnRH) 

(Gonadotropin Serbest Bırakan Hormon (GnSH)) ve FSH üzerine negatif geribildirim 

etkisi gösterir. Aktivin (aa veya PP homodimer) FSH salgılanmasında pozitif bir 

geribildirim etkisi gösterir. 

• Anti-Müller'in hormon üretimi: Erkek embriyonun gelişimi sırasında Müller'in 

kanallannın gerilemesini sağlayan bir glikoproteindir. 

• Kan-testis bariyerinin mühim bir kısmını oluşturmaktır. 

Sertoli hücreleri ergenlikten sonra bölünmezler. Enfeksiyon, kötü beslenme, 

radyasyon gibi olumsuz koşullara karşı oldukça dayanıklı hücrelerdir. Bu zararlı etkilere 
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maruz kalma durumu söz konusu olduğunda spermleri meydana getiren hücrelere 

nazaran sağ kalma oranları çok daha yüksektir (39, 74). 

Sertoli hücresinin nüvesi belirgin, oval veya piramit şeklinde ve ökromatinden 

zengindir. Sitoplazmasında az sayıda lipit damlacığı, vaküoller, hücre iskeleti 

filamanları, ER, Golgi ve mitokondria bulunur. Ayrıca apoptoza uğramış 

spermatogonyumları içeren büyük fagositoz vezikülleri de vardır (55,75) (Şekil2.14). 

Şekil2-14: Sertoli hücresinin TEM fotoğrafı (55) 

L: lipit damlacığı , er: ndoplazmik Retikulum, m: mitokondriyum, beyaz ok: nükleolus, siyah ok: hücreler arası 

bağlantılar, 3267X. 

Seminifer tübüllerinin etrafında, lamina propria içerisinde 5-7 tabaka halinde 

peritübüler (miyoid) hücreler bulunur (75). Peritübüler hücreler bağlantı 

kompleksleriyle birbirlerine bağlanırlar. Sitoplazmalarında bol miktarda aktin 

tilamanları vardır. Ayrıca diğer hücre iskeleti elemanları olan miyozin, dezmin/vimentin 

ve alfa aktini de içerirler. Miyoid hücreler kasılarak spermlerin taşınmasını ve 

tübüllerde testis sıvısının dolaşmasını sağlar. Miyoid hücrelerin, hücrelerarası matriksin 

fibronektin, tip I ve tip IV kollajen, proteoglikanlar gibi bileşenlerini ve büyüme 

etkenlerini salgıladığı bilinmektedir. Bu maddelerden bazıları Sertoli hücre 
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fonksiyonunu etkiler. Miyoid hücreler androjen reseptörleri içerir ve retinol 

işlenmesinde rol alırlar (76) (Şekil 2.15). 

Tübüller arası sahada yer alan somatik hücrelerden biri de testosteron 

üretiminden sorumlu Leydig hücreleridir. Leydig hücrelerinin oval veya yuvarlak 

nüvesi, bazen de belirgin bir nükleolusu ve belirgin sınırlan vardır. Sitoplazması 

büyüktür ve eozinofil özellik gösterir. Sitoplazmada steroid sentezi yapan hücrelere 

özgü tüp şeklinde kristalan olan mitokondria, lipit damlacıklan ve bol miktarda DER 

bulunur (75) (Şekil 2.15). 

spermatosit 
ücreler arası 

· lanttlar 

leydig hücresi 

Şekil2-15: Seminifer tübülün ve tübüller arası sahanın çizimi; A: Seminifer epiteli, B: 
Bazal kısım, C: Tübüller arası saha (77) 
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2.2. Azoospermia 

Erkekte infertilite, bir erkeğin sağlıklı bir kadınla korunmasız cinsel ilişkiye 

girmesine rağmen ı yılın sonunda gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tanımlanır. Evli 

çiftlerde yaklaşık %ı O-ı5 oranında infertili te görülmektedir. Kısırlığın yaklaşık %20-

50 'sinin erkekle ilgili olabileceği bildirilmiştir (78, 79). 

Erkek kısırlığının olası nedenleri arasında kaynağı bilinmeyen sorunlar, 

varikosel, tıbbi müdahalelerin neden olduğu hatalar, kusurlu sperm üretimi ve ereksiyon 

fonksiyon bozukluklan bulunmaktadır (80,8ı ). 

Spermatogenez ve spermiogenezdeki hatalann sebepleri arasında genetik 

değişkenler olabildiği gibi enfeksiyonlann, hormonlann, termal, toksik etkenierin sebep 

olduğu hasarlar ile stres de sayılabilir. Spermatogenezdeki anomaliler, gelişmiş sperm 

sayısında azalmaya ( oligospermia) veya olgun sperm şekil bozukluğu (teratospermia) 

ve/veya hareketlilikte problemlere yol açabilir. Çoğu durumda bu üç problem bir arada 

görülebilir. Dahası kısır hastalann %ı-2'sinde ileri derecede fonksiyon bozukluğuna 

bağlı olarak sperm yokluğu yani azoospermia görülmektedir (7). 

Azoospermia, obstrüksiyona (tıkanma ile ilgili azoospermia) veya yetersiz 

spermatogeneze (tıkanma ile ilgili olmayan azoospermia) bağlı olarak ortaya çıkabilir 

(82). Tıkanma ile ilgili azoospermia üst veya alt üreme yollannda (epididim, vaz 

deferens, seminal veziküller veya boşaltım kanallan) tıkanmadan kaynaklanır (83). 

Sebepleri arasında vazektomi, vaz deferensin doğuştan olmaması, geçmiş 

enfeksiyonlardan kalan yaralar ve kasık fıtığı operasyonlan mevcuttur. 

Tıkanma ile ilgili azoospermia cerrahi yollarla düzeltilemez ıse perkütan 

epididimden sperm aspirasyonu (PESA), testisten sperm aspirasyonu (TESA) ve/veya 

mikro cerrahi ile epididimden sperm aspirasyonu (MESA) teknikleri, "Intra 

Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)" (Sitoplazma içine Sperm Enjeksiyonu (SİSE)) ile 

birleştirilerek doğurganlık sağlanabilir (84). 

Tıkanma ile ilgili olmayan azoospermia azoospermianın ikinci tipidir. Kısır 

erkeklerin %ı5'lik kısmını oluşturmaktadır (85). Testis sperm üretimini tamamlayamaz. 

Menide ve testis biyopsilerinde sperm görülmez. Sebepleri arasında genetik ve hormon 

hastalıklan, testisin skrotuma inmesindeki gecikme ve kanser gibi sistemik hastalıklar 

yer alır (83 ). Yapılan çalışmalarda bu hastalarda testisten sperm elde etme başansı %50 

olarak saptanmıştır (86,87). Spermatogenez eksikliği geleneksel hiçbir tedavi 

yöntemiyle giderilememiştir. Hormon tedavisi veya varikosel gibi cerrahi müdahaleler 
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etkili olmamıştır. Bu durumdan özellikle saf Sertoli hücre sendromu, olgunlaşma 

duraksaması, kriptorşidizm sonrası tübül atrofısi veya Klinefelter'in sendromu olan 

hastalar etkilenmektedir. Fakat bu hastaların seminifer tübüllerinin bir kısmında 

spermatogenez aktiftir ve en azından spermatidlere kadar olan gelişim devam eder (7). 

Kısır erkeklerin testisten alınan biyopsilerinin morfolojik olarak 

değerlendirilmesi; hipospermatogenez, olgunlaşma (spermatogenezde) duraksaması, saf 

Sertoli-hücre sendromu ve Klinefelter'in sendromu olarak sımflandınlabilir (7): 

• Hipospermatogenez: Spermatogenezin azalması ve bütün germinal hücrelerin 

eşit şekilde bundan etkilenmesidir. Bu hastalann çoğu azoospermia özelliği gösterir. 

• Olgunlaşma (spermatogenezde) duraksamasında spermatogenez, olgunlaşmış 

tübüllerde spermatosit veya spermatid aşamalarında duraksar. Herhangi bir hastada 

duraksama seviyesi sabittir. Olgunlaşma duraksamasına yol açan etiyolojik değişkenler 

hala bilinmemektedir. Bazı durumlarda germ hücrelerini veya Sertoli hücrelerinin 

fonksiyonunu etkileyen genetik anomaliler sorumlu mekanizmalar olabilir. Bazen de 

genetik mutasyonlardan çok yetersiz gonadotropinlerle uyarma bu duruma sebebiyet 

verebilmektedir. Olgunlaşma duraksamasının başka bir çeşidinde ise testisin yapısı 

bozulmuştur. Tübül duvarları kalınlaşır, tübül çapı aynı kalır, Leydig hücreleri normal 

görülür. Duraksamış ve olgunlaşmamış hücreler lümeni kaplar ve kısmen tıkarlar. Bu 

durum strese veya doku hasarına bağlı olarak gelişebilir. Meni örnekleri genel olarak 

azoospermia özelliği gösterir, olgunlaşmamış hücreler içerir ve yanlışlıkla lökositlerle 

kanştınlabilir. 

• Saf Sertoli hücre sendromunda, tübüllerde germ hücreleri bulunmaz. Tübüller 

küçülür ve sadece Sertoli hücrelerini içerir. Tübüllerde fıbrosis ve azoospermia görülür. 

Azoospermiası olan hastaların üçte birinin bu sendroma sahip olduğu iddia edilir. 

• Klinefelter'in sendromu: Germ hücreleri kaybolur. Tübüllerde fıbrosise bağlı 

tıkanma gerçekleşir. Leydig hücre hiperplazisi oluşur. İleri aşamalarda tübüllerde bazal 

membran hiyalinleşir. Germ ve Sertoli hücreleri ortadan kalkar. Bu hastalann 

karyotipleri 47 XXY'dir (7). 

Tıkanma ile ilgili olmayan azoospermiası olan hastalar önceleri geri dönüşsüz 

kısır kabul edilirken, günümüzde yardımla üreme tekniklerinin gelişimi ile birlikte 

çocuk sahibi olabilmektedirler. Yine de daha önce belirtildiği üzere bu hastalarda 

varikosel ya da gonadotoksinler gibi düzeltilebilir bozukluklann tedavisinden sonra 

hastaların %20'sinde menide sperm görülmüştür. Ancak birçok erkekte sperm elde 
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etmek için "Microsurgical Testicolar Sperm Extraction (mikro-TESE)" {Testisten 

Mikroskop yardımıyla Sperm Çıkarma (mikro-TSÇ) prosedürü gerekli olmaktadır. 

Testis biyopsisi ve mikro-TESE, azoospermia hastalannın tanı ve tedavisinde 

kullanılabilecek yöntemlerdir. Testis biyopsisi sonucu normal spermatogenezin 

gerçekleşmediği hastalann üreme kanallanndaki tıkanmalann tekrar değerlendirilmesi 

gerekmektedir (88). 

Mikro-TESE metodu açık testis biyopsisi ile testis dokusundan parçalann 

alınmasıdır. Biyopsiler mikroskop altında çok küçük parçalara aynlır. ICSI prosedürü 

için veya sıvı nitrojende çok derin dondurolmak üzere işleme alımr. Bu sırada 

biyopsinin histolojik analizi yapılır ve azoospermia tanısı konalıilir (74). Literatürde 

mikro-TESE ile sperm elde etme oram ortalama %59 olarak verilmiştir (89). 

Hipospermatogenez (sperm üretim azlığı) tespit edilen erkeklerde mikro-TESE ile 

sperm bulma oranı %81, olgunlaşma duraksaması olanlarda %42, saf Sertoli hücre 

sendromu olanlarda ise %24 olarak tespit edilmiştir (90,91). 

2.3. Spermatogenezin Endokrin ve Parakrin kontrolü 

2.3.1. Androjenter 

Androjenler; testis, böbrek üstü bezi ve az miktarda olmak üzere 

yumurtalıklarda yapılan 19 karbon atomu olan streoid yapıda bileşiklerdir (92, 93). 

Erkek cinsiyet hormonlannı içeren androjenler arasında testosteron, androstenedion, 

dihidrotestosteron (DHT), dehidroepiandrosteron (DHEA) vardır (94). Bu topluluk 

içinde testosteron miktar olarak en fazla olarndır (93). En etkili olanı ise hedef 

dokularda testosterondan dönüşümü yapılan DHT'dir (92). Androjenler kolesterolden 

sentezlenir. İlk olarak pregnenolan meydana gelerek sentez zinciri başlar. Doğrudan 

asetil CoA'dan da sentezi yapılabilir (Şekil 2.16). Testosteron Leydig hücrelerinde, 

hipofızden salınan LH etkisi ile sentezlenir (94). 

Androjenler diğer streoid hormonlar gibi, hücreye girerken sitoplazmadaki 

reseptörlere bağlanırlar. Hormon reseptör kompleksleri hücre çekirdeğine girerek bazı 

genlerin ifadesini düzenler (95). 

Androjenlerin biyolojik etkileri (94,96,97): 

• Fetal hayatta testislerin skrotuma inmesini sağlar. 
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• Gonadotropin salgısını düzenler. 

• Spermatogenezin başlatılması ve sürdürolmesini sağlar. 

• Ergenlikte cinsi olgunlaşmamn başlatılması ve cinsiyet karakterlerinin 

gelişmesini sağlar. 

• Anabolik etkisi, pozitif nitrojen dengesini sağlamaktır. 

• Kemiklerde kalsiyum depolanınasım arttınr. 

• Temel metabolik hızı arttınr. 

• Eritrositlerin yapımını arttınr (92). 

• Böbrek distal tübüllerinde sodyum tutulmasını arttınr. 

AndtostenecUoll 

Şekil 2-16: Testosteron üretimine yol açan steroid yapımının basamakları (98) 
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2.3.1.1. Testosteron 

Testosteronun biyolojik olarak etkin olan kısmı serbest kısmıdır. Bir plazma {3-

globülini özel olarak ve yüksek bir ilgi ile fakat sınırlı bir şekilde androjenleri bağlar ve 

taşır (99). Bu protein karaciğerde yapılan seks hormon bağlayıcı globülin ya da 

testosteron-östrojen bağlayıcı globülindir. Seks hormon bağlayıcı globülin testosterona 

sıkı bir şekilde bağlanır. Testosteron kanda 30-60 dakika süre ile taşınır. Bu geçen 

süreden sonra ya hedef dokuya girer, ya da yıkım ürünlerine parçalanarak kullanılır 

(94). Seks hormon bağlayıcı globülin yapımını östrojen uyanr. Bundan dolayı 

kadınlarda iki kat fazladır. Androjenlerin yapımı ileri yaşlarda veya hipotiroidizmde 

azalır. Aynca albümin ve kortizon bağlayıcı globülin de bir miktar testosteron 

bağlayabilir. Fakat burada albümin ve testosteron birbirine zayıf olarak bağlanır (99). 

Seks hormon bağlayıcı globülin ve albümin yaklaşık olarak %97 ile %99 arasında 

testosteronu bağlar. Bundan dolayı serbest ve biyolojik olarak aktif testosteronun 

toplam miktan %I ila %3 arasındadır. Seks hormon bağlayıcı globülinin başlıca görevi, 

serumdaki serbest kısmı belli bir miktarda tutmaktır. Testosteron östrojenden daha fazla 

ilgiyle bu globüline bağlanır. Bundan dolayı globülinin derişimindeki değişiklikler 

serbest testosteron miktannı serbest östrojenden daha fazla etkiler (94) (Şekil2.17). 

Testosteron yuvarlak spermatidleri uzamış spermatidlere farklılaştırmak için 

gereklidir. Olgunlaşma duraksaması testosteron ve FSH ile birlikte spermiogenez 

aşamasında dahi giderilebilir (1 00). 

Testiste spermin üretimi ve testosteron salgılanması, hipofiz gonadotropinleri 

tarafından uyanlmaya bağlıdır. Bu gonadotropinlerden FSH ve LH, GnRH' a cevaben 

salgılanır. Testosteron spermatogenezi desteklemek için yetişkin Leydig hücrelerinden, 

LH ile uyanldıktan sonra salgılanır. Sertoli hücreleri, Leydig hücreleri ve peritübüler 

hücreler androjen reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. Yani testosteron germ 

hücrelerinden çok somatik hücrelere etki eder (I 00). 

İnsanlarda testis içi total testosteron seviyeleri yaklaşık olarak 400-600 nglg, 

serumda ise 6nglmL'dir. Bu miktar androjen reseptörlerini doyurmak için oldukça 

fazladır. Fakat ilginçtir ki, düştüğünde androjen reseptörlerini doyurmak için yeterince 

hormon bulunsa da sperm üretiminde problem çıkar. Spermatogenezin çevre dokularda 

(ör. prostat) fizyolojik seviyelerden daha yüksek düzeylerde testosterona neden ihtiyaç 

duyduğu bilinmemektedir (I 00). 
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Şekil2-17: Testosteronun etki mekanizması (100) 

Testosteron kanda albümine ve seks hormon bağlayıcı globüline (SHBG) bağlı olarak dolaşır ve serbest testosterona 

dönüşebilir. Serbest testosteron androjene cevap veren hücrelere girerek 5a-redüktaz enzimi ile dihidrotesto terona 

(DHT) dönüştürülür. DHT'nin androjen reseptörlerine (AR) bağlanması ısı-şoku ''heat-shock" proteinlerinin (HSP) 

liganddan ayrılmasına sebep olur. Dimer oluşturan AR hedef genlerin ifadesine imkan tanıyan ·'promoter" 

bölgelerindeki androjene cevap veren elemanlara bağlanabil ir. ARA 70 gibi yardımcı etkinleştirici de AR 

komplek ine bağlanır ve genel transkripsiyon aparatını (GTA) aktifleştirir. Aktifleşen hedef genler büyüme, canlılık 

ve prostata özel antijenleri n üretimi gibi biyolojik cevaplara yol açar ( 1 O 1 ). 
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2.4. FSH ve LH 

Hipofiz gonadotropinlerden olan FSH ve LH, spermatogenezin önemli 

düzenleyicileridir. LH, seminifer tübüllerin arasında yer alan hücrelerarası dokudaki 

Leydig hücrelerini uyararak, androjen üretimini arttınr. Bu androjenin birincil etki alanı 

Sertoli hücreleridir. FSH ise, germinal epitel ve Sertoli hücreleri üzerine etki eder; 

androj en üretimini sadece küçük miktarda doğrudan etkiler. Kaliteli ve tamamlanmış bir 

spermatogenez için her iki hormon un kontrolü de gereklidir (1 02). 

Kontrol mekanizmasını genelleyebilmek, türler arasındaki belirgin 

farklılıklardan dolayı oldukça zordur. Aynca, deney hayvanlannda birçok araştırma 

yapılmasına karşın insanda yapılabilecek araştırma sınırlıdır. Bütün bunlardan önemlisi, 

testis biyokimyası ve fizyolojisi homojen bir yapı olarak düşünülemez. Seminifer 

epitelin, harici FSH ve LH uyansına cevabı lokal değişkenler tarafından düzenlenir. 

Sonuçta endokrin ve parakrin mekanizmalar arasındaki ilişki testisin fonksiyonlannı 

belirler (1 03 ). 

FSH spermatogenezin belirli aşamalannda Sertoli hücre fonksiyonunu gösteren 

maddeleri uyanr ve seminifer tübüllerinde lokal hormon etkisinin bir indeksidir. FSH; 

insülin, testosteron ve retinoik asitle birlikte bu etkileri göstermiş fakat testosteron tek 

başına bu etkiyi gösterememiştir. Yani FSH'ın spermatogenezin aşarnalanna bağlı 

olarak etkisinin değiştiği saptanmıştır ( 104-1 06). 

Genetik mutasyonlar ve gonadotropin salınımındaki problemler 

spermatogenezin duraksamasına yol açabilmektedir. Azoospermiası olan hastalada 

yapılan bir çalışmada spermatogenezi spermatid aşamasında duraksamış olan hastalann 

FSH seviyelerinin düşük olduğu fakat duraksaması spermatid aşamasından sonra 

ol aniann FSH seviyelerinin değişınediği kaydedilmiştir (1 07). Başka bir çalışmada 

FSH'ın yokluğunda spermatogenezin tamamlanabildiği fakat testis büyüklüğünün ve 

sperm üretiminin normale oranla %40 azaldığı görülmüştür. Bunun Sertoli hücrelerinin 

azalmasına ve dolayısıyla seminifer tübüllerinin genn hücrelerini taşıma kapasitelerinin 

azalmasına bağlı olduğu düşünülmüştür ( 1 08). Matsurnato ve arkadaşlan, FSH ve LH 

seviyeleri normal olmayan erkeklerde sperm üretiminin %50'e kadar düştüğünü ancak 

insan koryonuna ait kombine gonadotropin tedavisi ve FSH tedavisi görenlerde 

spermatogenezin geri kazanıldığını göstermiştir (1 09). 

FSH'ın testosteronla birlikte spermatogenez üzerine etkileri dört aşamada olur: 

• Spermatogonyum proliferasyonu ve farklılaşması 
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• Spermatosit gelişimi ve mayoz bölünme 

• 

• 

Yuvarlak spermatidlerin uzamış spermatidlere dönüşümü (spermiogenez) 

Spermlerin salınması (I 09) 

FSH reseptör mutasyonlan olan insanlarda sperm sayılannın 0,1 milyon/mL'a 

kadar azaldığı gözlenmiştir. Doğuştan hipogonadotropik olan erkeklerde de 

spermatogenezin devamı için FSH' a ihtiyaç olduğu kanıtlanmıştır (ll O). FSH ve 

testosteron ile sıçanlarda yapılan çalışmalarda bu hormonlann genn hücre canlılığına ve 

sperm üretimine etkileri araştınlmıştır. Bunlann birbirlerinden bağımsız etkilere sahip 

olduklan saptanmıştır. Örneğin FSH, Sertoli hücre iskeletini ve Sertoli-germ hücre 

bağlantılannı etkilerken; Sertoli hücrelerinin yuvarlak spermatidleri cepleri içinde 

banndırabilmeleri testosterona bağlıdır. Sıçan spermatidleri ile yapılan bir çalışmada 

her iki hormon da baskılanmış ve spermatidlerin %50'si farklılaşamamıştır (111-115). 

FSH daha çok Sertoli hücrelerindeki özel G-proteinine bağlı yüzey reseptörleri 

aracılığıyla etkisini gösterir. FSH olgunlaşmamış testisin gelişiminde, özellikle Sertoli 

hücre çoğalmasında anahtar bir rol oynamasına rağmen spermatogenez üzerindeki 

etkileri hala tartışmalı bir konudur. Bu sebeple araştırmacılar FSH ve androjenlerin 

birbirinden ayn özgün etkileri üzerine çalışırken ve verileri incelerken bütün 

parametreleri göz önüne almak zorundadırlar. Yetişkinde gonadotropinlerin yokluğunda 

sperm üretiminin durduğu bilinmektedir. İnsanlarda bunun sebepleri doğuştan GnRH 

eksikliği, hipofizin çıkanlması, GnRH benzerleri ile tedavi veya dışarıdan verilen 

androjenlerle gonadotropinlerin baskılanması olabilir. Gonadotropin azalması deneysel 

olarak gerçekleştirildiğinde normal spermatogenezin bir kısmı durmasına karşın bir 

kısmı devam edebilir ama doğurganlığı sağlayamayabilir (1 00). 

2.5. Hücrelerin İzolasyonu 

Azoospermiası olan hastalann menilerinde veya testis biyopsilerinde 

olgunlaşmış veya olgunlaşmamış spermatid bulunması bu hücrelerin izole edilerek 

kültürlerinin yapılması ihtimalini doğurmuştur. Testisten hücre İzolasyonu çalışmaları 

ı 970'1i yıllarda başlamış ve fare testislerinden mekanik olarak veya enzimlerle 

parçalayarak çeşitli hücreler açığa çıkanlmış ve ayırt edici özellikleri tarif edilmiştir. 

Enzimle parçalama yönteminin hücre İzolasyonunda daha etkili olduğu fakat hücrelerin 
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biyokimyasal özelliklerini etkilediği bilinmektedir. Örneğin tripsin enzimi membran 

proteinlerinin proteolizine sebep olmaktadır (ll, 13,116, 117). 

Olgunlaşma duraksaması olan hastalardan spermatid İzolasyonu yapabilmek için 

çeşitli metotlar denenmiştir. Bunlardan çoğu enjeksiyon iğneleri ile yapılan mekanik 

parçalamalardır. Bu metot, spermatidlerin anında kullanımı için başanlı olsa da büyük 

popülasyonlarda saf hücreler elde etmek zordur. Bunun için insan testis dokusunun 

enzimler ile parçalanarak bütün hücre tiplerinin açığa çıkartılması gerekmektedir (ı ı 8-

122). Bütün hücre tiplerinin bir arada bulunması ise kültürün saflığını etkiler ve kültür 

ortamının olumlu etkisini azaltır. Bu açıdan in vitro spermiogenez çalışmalannda doğru 

kültür çeşidinden önce doğru İzolasyon tekniğini ve aynştınna yöntemini belirlemek 

önemlidir. 

Dokulardan izole edilen hücre süspansiyonlannı ayrıştırmak ve hedeflenen 

hücreleri saflaştırmak için geliştirilen çeşitli yöntemler: 

ı. Ayırt edici kaplama ( differential plating): Hücreler özel katı kültür ortamıanna 

ekilmiş ve bu ortama bağlanan ve bağlanmayan hücreler aynştınlmıştır. Bağlanan 

hücrelerin somatik hücreler, bağlanmayan hücrelerin germ hücreleri olduğu 

görülmüştür. Fakat ayrıştınlan hücrelerin canlılıklannı ve biyokimyasal özelliklerini 

yeterince koru yamadıklan anlaşılmıştır ( 123). 

2. Birim yer çekiminde hızla çökelme (sedimentation under unit gravity): 

Hücreleri yer çekimi ile çökme hızına göre ayırma yöntemidir. Moleküler ağırlığı fazla 

olan büyük hücreler önce çöker, küçük ve hafif hücreler daha geç çöker. Bu yöntem 

yaklaşık 4 saat süren ve değişik tampon çözeltilerin kullanıldığı bir yöntemdir. Uzun 

süren bu tekniğin günümüzde kullanılması giderek azalmıştır. 1977 yılında Bellve ve 

ark., prepubertal fare testislerinden enzim yöntemiyle elde ettikleri hücrelerden; 

spermatogonyum, spermatosit ve Sertoli hücrelerini %99'a varan saflıkta elde etmeyi 

başarmışlardır (13). Daha sonra Van-Dissel-Emiliani ve ark., bu tekniği kullanarak 

sıçan embriyosunun gonositlerini %70-75 arasında değişen saflıkta elde etmeyi 

başarmışlardır (124). Fakat bu saflık değerleri, interferans mikroskobu altında belli 

alanlar sayılarak elde edildiği için bunlann güvenilirliği tartışılmaktadır. 

3. Yıkayarak ayırma metodu (elutriation method): Hücreleri yerçekiminden daha 

büyük bir etkiyle çökme hızına göre ayırma metodudur. Çeşitli süspansiyonlada 

k h .. 1 tampon çözeltiler içeren sıvılarda santrifüj ile aynştınlabilir Pineau 
yı anan ucre er, · 
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ve ark., yetişkin sıçan testislerinden pakiten spermatositleri ve yuvarlak spermatidleri 

%90'a varan saflıkta ayrıştırabilmişlerdir (125). 

4. Yoğunluk sıralayıcı santrifüj ( density gradient centrifugation): Klinik ve temel 

araştırmalarda, biyolojik sıvıların ve dokuların ayrıştınlmasında en sık kullanılan 

yöntemdir. Hücrelerin izole edilirken canlılık ve biyolojik fonksiyonlarını 

koruyabilmesi, bulunduğu ortamın kendilerine zarar vermemesine bağlıdır. Bu 

ortamların çoğu 1960'larda keşfedilmiştir. Sukroz ve tuzları, polisukroz, iyotlu 

bileşikler, kanşık sıralayıcılar (gradientler), kolloidal silika ve Percoll çalışmalarda 

kullanılan santrifüj ortamlandır. Bu ortamlarda aşılması gereken engeller; ayıracın 

zehiriilik miktarı, meydana getirebileceği olumsuz ozmotik basınç değişikleri ve 

ayırdıkiarı parçacıklara sızabilme ihtimalleridir (126). Percoll 'ün yapı taşı olan silika ilk 

kez Mateyko ve Kopac tarafından 1959 yılında kullanılmıştır. Silikanın hücreleri 

ayırabildiği ancak ozmotik basınç etkisine yol açtığı görülmüştür (127). Saf silika 

solüsyonunun hücrelere toksik etkisi vardır ve parçalanmalanna sebep olur (128). 

1977' de silika partiküllerinin etrafı kaplanarak elde edilen yeni yoğunluk sıralayıcı 

ortama Percoll denilmiştir. Bu ortam izo-ozmotik, pH değeri nötr olan (pH 7) ve 

yoğunluğu yüksek olan bir yoğunluk sıralayıcısıdır. Moleküler ağırlığı 6x ı o6. 

Ozmolalitesi 20m0sm'un altındadır. Yoğunluğu ise 1,13g/ml (129). Hücrelerin 

ozmolalitesini sabit tutmak için sıralayıcının içine fizyolojik tuzlar ilave edilebilir. Bu 

kazandırdığı olumlu özellikleri ile araştırmaların çoğunluğunda yoğunluk sıralayıcı 

olarak Percoll kullanılmıştır. Percollün içerdiği silika sodyum ile dengeli hale getirilmiş 

kolloiddir. ı 0-30nm çapında partiküller oluşturur (130). Kolloidal silikanın hücrelere 

toksik etkisinin engellenmesi için kolloid partikülleri bir tür polimer olan 

polivinilpirolidon (PVP) ile kaptanır (Şekil 2.18). Suda PVP genişler. Silikanın 

etrafında iyonların birikmesine neden olur. Çapı 35nm'e çıkar. Vizkositesi iyon miktan 

ile ayarlanabilir. Daha tuzlu solüsyonlarda vizkosite daha düşüktür (131 ). Elektron 

mikroskobu ile yapılan çalışmalarda Percoll yoğunluk sıralayıcısı ile yüksek turda 

santrifüj yapıldığında en alta çökenlerin en büyük hücreler ve partiküller olduğu 

saptanmıştır. En üst kısımlarda ise küçük partiküller sıralanmıştır. Burada hücrelere 

daha seyrek rastlanır. Santrifüj ile elde edilen sonuçlar diğer sıralayıcılar ile saptanan 

sonuçlara benzerdir ( 126). 



39 

A H2Ü B 
1 

H20 

1 
H20 

/ 

Si02 

~ 
Si02 

H20- - H20 

Şekil 2-18: Percoll parçacıkları (126) 

Çözülmüş silika kolloid parçacığı PVP ile kaplanır. Kuru parçacıkların çapı 21-22 nın arasındadır. Silika yüzeyindeki 

yükler parçacığın çoklu elektrot olarak çalışmasını sağlar. Suda PVP'Ii partikül şişer ve çapı 35 nm'e ulaşır (A). Daha 

yüksek iyonik güçte parçacığın dışında PVP'den oluşan tam bir tek tabaka meydana gelir ve 30 nm çapındadır (B). 

Percoll ile oluşturulabilecek iki farklı sıralayıcı sistemi (126): 

a) Süreksiz sıralayıcılar: Hücreleri ayırmak için verimlidir ama yeterince seçici 

ve hassas değildirler. Birkaç çeşit hücreyi ayırmak için alışılagelmiş şekilde 

kullanılmaktadır. Çeşitli yoğunluktaki Percoll çözeltileri bir santrifüj tüpüne sıralanarak 

dökülür. Bunun üstüne hücreleri içeren kanşım konur. Santrifüj yapılarak farklı fazlarda 

belirgin bantlar elde edilir (126) (Şekil 2.19). 
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Şekil2-19: Süreksiz Percoll yoğunluk sıralayıcısı ile hücrelerin sıralanması (132) 

Percoll yoğunluk ıralayıcılarının ve hücre çözeltisinin dizilişi (A); Santriflijü yapılan sıralayıcıda ayrılan hücre 

tabakaları ve içerikleri (B). 
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Bu tekniğin mahsuru, meydana gelen bantlarda farklı hücrelerin de birlikte ayrılahilmesi 

ile bant saflığının korunamamasıdır. Bu durum özellikle kan gibi büyük hacimdeki 

sıvılarda açığa çıkar (126). 

b) Sürekli sıralayıcılar: Normal olarak sürekli sıralayıcılar karıştırıcı bir aletle 

hazırlanırlar. Linear, konveks, konkav veya S şeklinde sıralayıcılar ihtiyaca göre 

hazırlanablir. Fakat bu teknik çabuk uygulanamayışı ve uzun zaman alması nedeniyle 

alışılagelmiş bir yöntem olarak kullanılması zorlaşmaktadır (133). 

Elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar, Percoll 'ün hücrelerin yüzeylerine 

nadiren yapıştığını göstermiştir. Percoll hücreler tarafından fagosite edilmemektedir. 

Ayrıca santrifüj ile yapılan yıkamalarda hücre yüzeyinden çok az miktarda partikül 

ayrılmaktadır. Percoll, her koşulda sağlam kalır ve yüksek tuz yoğunluğundaki 

çözeltiler ile karışabilir. Bu nedenle hücrelerin canlılığı Percoll içinde güvendedir. 

Yardımla üreme teknikleri sırasında meni hazırlanırken Percoll sperme hasar vermez ve 

spermin oositi dölleme kabiliyetini de etkilemez (126, 134). 

Günümüze kadar Percoll yoğunluk sıralayıcısı ile yapılan çalışmalarda 

Percoll 'ün farklı yoğunluklan ile farklı hücreler izole edilebilmiştir. Bu çalışmalar: 

• Mei trich ve ark. 1981 yılında santifüj tekniği ile sıçan testislerinden tek hücre 

üspan iyonları elde etmişlerdir. Bu teknikle spermatositleri, spermatidleri ve geç 
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spermatidlerin sitoplazma atıklarını ayırabilmişlerdir. Bunları daha fazla saflaştırmak 

için farklı yoğunluklardaki Percoll çözeltileri (%22-%3 7) kullanmışlar ve santrifüj ile 

hücreleri izole edebilmişlerdir. Spermatositleri %98, spermatidleri %93 ve sitoplazma 

fazlalıklarını %98 saflıkta elde edebilmişlerdir. Bu hücreler biyokimyasal ve morfolojik 

özelliklerini koruyabilmiştir. Çünkü Percoll diğer sıralayıcı yöntemlere nazaran daha az 

sitotoksiktir (13 5). 

• Bucci ve ark., olgunlaşmamış sıçan testislerinden enzimlerle ayırdıkiarı hücre 

süspansiyonlarını farklı yoğunluklarda santrifüj yaparak saflaştırmıştır. Daha sonra 

Percoll 'ün %20-%70 arasındaki yoğunluklannda santrifüj yapmışlardır. 

Spermatogonyumlan %76 oranında, spermatositleri %70 oranında ve Sertoli hücrelerini 

%89 oranında saflaştırmayı başarmışlardır (136). 

• Fishel ve ark., 1997 yılında testis biyopsilerini tripsin ve Dnaz I enzimleri ile 

parçalamışlardır. Birim yer çekiminde çökelme tekniğini, süreksiz Percoll 

sıralayıcısında santrifüj tekniği ile birleştirerek spermatidleri başarıyla izole etmişlerdir 

(I 37). 

• Asiarn ve Fishel, 1 998 yılında yaptıklan çalışmada, tıkanma ile ilgili 

azoospermiası olan hastalardan alınan biyopsilere birim yer çekiminde çökelme ve 

Percoll yöntemini birleştirerek uygulamışlardır. Bu teknİklerle %97 saflıkta spermatid 

elde etmeyi başarmışlardır (138). 

• Morena ve ark., prepubertal sıçan testisinden enzimler yardımıyla parçalama 

tekniği ile elde ettiği hücre süspansiyonlarını Percoll yöntemi ile ayırmışlar ve %85 'e 

varan saflık oranlarına ulaşmayı başarmışlardır (I 39). 

• Ock ve ark., 2006 yılında enzimlerle parçaladıklan boğa testislerinden elde 

ettikleri hücreleri ayırmak için %20-%90 arası yoğunluklarda Percoll kullanmışlardır. 

%35-%40 yoğunluklarda daha çok yuvarlak spermatidlere ve birincil spermatositlere 

rastlamışlardır. Bu hücrelerin saflık oranlarını ise yaklaşık %40 olarak belirlemişlerdir 

(140). 

5. Manyetik olarak uyarılmış hücre ayırıcısı ('Magnetic activated cell sorting'): 

Yüzey antijenlerine göre hücreleri ayırır. Manyetik boncuklar hücrelere özel antikorlar 

ile kaplanır. Ayırma kolonianna yerleştirilir. Saflaştınlmak istenen hücreler kolondan 
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geçerken boncuklara yapışır. Böylece istenmeyen hücreler de ayrılmış olurlar. Bu 

yöntemin farklı çeşitleri de vardır: 

• Van den Ham ve ark., 1997 yılında sıçan embriyolanndan gonositleri ayırmak 

için immunoglobulin ve monoklonal antikorlada kapladıklan manyetik boncuklan 

kullanmışlardır. Böylece dolaysız bir immün ayırma tekniği geliştirmişlerdir. Santrifiijle 

ayırma tekniklerinden daha başanlı olduğunu saptamışlardır (ı 4 ı). 

• Von Schönfeldt ve ark. ı999 yılında 'c-kit' antikoru ile hazırladıklan hücre 

ayıncısını hamster, fare ve marmoset maymun testislerinden spermatogonya izole 

etmek için kullanmışlardır. %90'a varan oranlarda başanlı olmuşlardır (142). 

• Van der Wee ve ark., 200ı yılında immün manyetik boncuklar kullanarak 

spermatogonyumlan o/o95 saflıkta izole etmeyi başarmışlardır. Fakat haploid hücre 

ayrımı yapmamışlardır (27). 

6. Floresanla uyarılmış hücre ayıncısı ('Fluorescent activated cell sorter: 

F ACS '): Akış sitometrisinin ('flow cytometry') özel şeklidir. Floresan bağlanmış 

antikorlar kullanılarak hücrelerin hem ölçümü hem ayrıştınlması yapılabilir. Literatürde 

en çok tavsiye edilen ve en başanlı yöntemdir. Özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Asiarn ve Fishel, ı 998 yılında tıkanma ile ilgili olan ve olmayan azoospermia 

hastalanndan F ACS ile %90 saflıkta yuvarlak spermatidler, %92 saflıkta uzamış 

spermatidler elde etmişlerdir. F ACS 'ı birim yer çekimi altında sedimentasyon yöntemi 

ile karşılaştırdıklannda FACS yönteminin saflık ve hücre canlılığı açısından %99 

oranında daha iyi olduğunu saptamışlardır (138). 

2.6. In vitro Spermatogenez 

20. yüzyıl başında ilk doku kültürü uygulamalanndan bu yana canlı içinde 

meydana gelen karşılıklı karmaşık ilişkiler ve sistemik değişikliklerin etkisi olmaksızın 

canlı hücre davranışlan in vitro olarak incelenebilmektedir. Doku kültürü testis 

fonksiyonunu incelemek için kullanılmaktadır. Canlı ortamından ayrılan ve komşu 

hücrelerle iletişimi kesilen hücrelerin kültürü yapılabilmektedir (143). Bu teknik 

Champy tarafından 1920 yılında ilk defa testis kültüründe kullanılmıştır (144). Bundan 

sonra testis parçalan, seminifer tübül parçalan ve heterojen veya homojen testis hücre 

popülasyonlan ile çok sayıda kültür denenmiştir. 
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Testis dokusunun çeşitli kültürleri: 

1. Fetal testis parçaları: Fare veya sıçan embriyolanndan elde edilen 

olgunlaşmaını ş testis parçalannın in vitro kültür içinde farklılaşması ı 952 'den beri 

yapılmaktadır. Bu çalışmalarda seminifer tübüllerin meydana gelmesi için hücresel 

mezonefrik kanal etkisinin gereği anlaşılmıştır. Gonositlerin çoğaldığı ve göçünün 

kültürde başladığı ve devam ettiği saptanmıştır. Kültürleri yapılan yenidoğan 

testislerinden alınan gonositlerin mayoz bölünmeye aynı anda girdikleri görülmüştür 

(143). 

2. Ergenlik öncesinde testislerden elde edilen parçalar: Ergenlik öncesinde 

testisler ile yapılan ilk çalışmalarda testis parçalanndan hazırlanan kültürlerin besi yeri 

kan seromu idi. Bu kültürlerde spermlere rastlanıldı. Bu spermlerin in vitro olarak mı 

geliştiği yoksa alınan testis parçalannda mevcut mu olduklan soru işaretiydi. Ergenlik 

öncesi testisler ile yetişkin testis kültürleri karşılaştınldığında, kültürün ilk 24 saatlik 

sürecinde yetişkin testisler dejenere olurken ergenlik öncesi testisler 8 ila 9 gün hayatta 

kalabildi. Ancak bu ilk araştırmalarda hücre farklılaşması sağlanamadı (145). Küçük 

doku parçalan mercek temizleme kağıdı ile kaplanmış paslanmaz çelik gridler üzerinde 

kültürleri yapıldı veya parçalar ince bir tabaka agar içine gömülerek gridler üzerine 

ekildi. Bu metot çeşitli hayvan türlerinin uzun süreli kültürlerinde kullanıldı. Tübüllerin 

yapısı, Sertoli hücreleri ve ilkel tip A spermatongia 6-8 ay boyunca bu kültürler 

içerisinde korunabildi; sıçan spermatositleri 3-4 hafta, spermatidler birkaç gün hayatta 

kalabildiler ( 146, 14 7). Bu çalışmalarda mayoz bölümnelere ve spermiogeneze 

rastlanmadı (143). 

3. yetişkin testis parçaları: Kültürü yapılan yetişkin testis parçalannda, ergenlik 

öncesi testislerden elde edilen parçalann kültürlerine nazaran daha fazla dejeneratif 

değişiklikler görüldü. Bunun sebebi yetişkin testislerindeki mayoz hücre bölünmesinden 

sonra açığa çıkan hücrelerin daha hızlı yozlaşmalan idi. Spermleri meydana getiren 

parçalar en fazla yedi hafta korunabildi (143). Parvinen ve ark., ı 983 yılında yetişkin 

sıçan seminifer tübül parçalannın, mayoz bölünmenin farklı aşamalannda iken 

kültürlerini yaptıklannda germ hücrelerinin çoğunda hızlı bir yozlaşma saptadılar. Buna 

rağmen mayoz bölünmeler tamamlandı ve hatta spermiogenezin başlangıcı da görüldü 

(I 48). Bundan sonraki yetişkin hayvan ve insan testis parçalanyla yapılan çalışmalar 

aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tablo 2.1 ): 



44 

Tablo 2-1: In vitro spermatogenez çalışmalarının tarihçesi 

Tarih Çalışma 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
1985-1986 Toppari ve ark. epitel döngüsünün belirli aşamasındaki sıçan seminifer tübüllerinin 

kültürlerini yaptılar. Öncelikle spermatogenezin mayoz hücre bölünme öncesi ve sonrasını, 
spermiogenezin Golgi ve akrozom oluşum safhalarını incelediler. Gelişen hücreler 
spermiogenez aşamalarını tamamlayama dı ( 1 O 5,. 1 06, 1 07). 

1988 Bentley ve Working sıçan seminifer tübül parçalarını izole ettiler. In vitro gelişimleri 
sırasında hücrelerde programlanmamış DNA sentezine cevabın arttığı ve bunun farklı 
aşamalardaki germ hücrelerinde DNA hasarına sebep olduğu saptanmıştır (149) 

1990 Seidl ve Holstein insan seminifer tübüllerini mekanik olarak parçalayarak fetal sığır serum u 
içeren besi yerinde kültürlerini yaparken kültürlere çeşitli değişkenler ekiemiş ve bu 
değişkenierin etkilerini araştırmışlardır. Germ hücre popülasyonları serum eksikliğinde 3 
hafta içerisinde dejenere olmuş fakat koyu ve açık tip A spermatogonyumlar kültür sonunda 
sağlıklı kalabilmiştir (150). Serum ve çeşitli değişkenleri içeren besi yerinde ise haftalarca 
yaşayabitmiş ve çoğalabilmişlerdir. 

ı 99 ı Allenby ve ark. tarafından sıçan seminifer tübüllerinin karışık kültürleri toksikoloj i 
çalışmaları için kullanılmıştır. Çeşitli toksik maddelerin sıçan seminifer tübül döngülerinin 
farklı aşamaları üzerindeki etkileri incelenmiştir ( 1 5 1). 

ı 996 Morena ve ark. tarafından insan testislerinden izole edilen germ hücrelerinin kültürü 
yapılmıştır. Hücrelerin canlılığı 1 hafta içerisinde önemli derecede azalmıştır. Hücrelerin 
proliferasyon oranı oldukça düşüktür. Hücreler biyokimyasal ve morfolojik özelliklerini 
kaybetmişlerdir. Sonuç olarak kültürün sonuna doğru germ hücrelerinin ayırt edilebilmesi 
için özel morfolojik veya biyokimyasal belirteçlerin kullanılması gereği tavsiye edilmiştir 
(27,139). 

ı 998 Hue ve ark. tarafından sıçan tübül parçalarının vitamin ve hormon (FSH ve testosteron) 
içeren kültür ortamlarında üç haftalık kültürleri yapılmıştır. Germ hücrelerinde çok sayıda 
ölümle karşılaşılmış ama bir miktar pakiten spermatositin ikincil spermatositlere ve hatta 
erken spermatidlere farklılaştığı görülmüştür (30, 148,152). 

1 99 8 T esarik ve ark. tarafından tıkanma ile ilgili azoospermia hastalarının testis parçaları ile in 
vitro olgunlaşma sağlanmıştır. Elde edilen spermatidler mikroenjeksiyonla oositi döllernede 
kullanılmıştır. Ancak hücre canlılığı ve farklılaşmasını kanıtiayacak yeterli çalışmalar 
yapılmamıştır. FSH ve testosteron kullanmalarına rağmen çok az vakadan hücre elde 
edilebilmiştir. Başarı oranı düşük kalmıştır (35,36,61). 

1998 Asiarn ve Fishel tarafından tıkanma ile ilgili olan ve olmayan azoospermia hastalarından 
elde edilen hücreler 96 saat kül türleri yapılmıştır. Bu hücrelerin %22 'sinde flagella 
büyümüştür. Hücre canlılığı ve farklılaşması açısından izole kültürlerin karışık kültürlere 
nazaran daha iyi sonuçlar verdiği saptanmıştır (33). 

1998 'den sonra yapılan ın vitro spermatogenez çalışmalannda hücre canlılığı 

korunmaya ve kültür koşullan geliştirilmeye çalışılmıştır (Tablo 2.2): 
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Tablo 2-2: Germ hücre canlılığını in vitro olarak korumak ve geliştirmek için uygulanan 
metotların tarihçesi (63) 

Tarih Çalışma 
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1998 

1999 

1999 

1999 

2000 

2001 

2003 

2003 

2003 

2004 

2006 

2007 

2008 

Fare spermatogonyum kök hücre kültürleri STü besleyici hücre tabakaları üzerinde 
yapılmıştır. 

Vero hücre besleyici tabakaları kullanılmıştır. 

Potasyumdan zengin kültür ortamında genn hücre kültürü yapılmıştır. 

In vitro klonojenik metodu geliştirilerek gonositlerin in vitro ortamda çoğalması 
sağlanmıştır. 

Büyüme değişkenleri kültür ortamıarına eklenmiştir. 

Vero hücre aracılığında kültür ortamı kullanılmıştır. 

Sertoli hücreleri ile sığır tip A spermatogonyumunun uzun süreli ortak kültürlerinde 
proliferasyon ve farklılaşma görülmüştür 

Kültür ortamına büyüme değişkenleri ilave edilerek fare spermatogonyumlarının uzun süreli 
kültürleri yapılmıştır. 

Spermatogonyum ortak kültürlerinde kemik iliği stroması ve fibroblast hücre hattı, besleyici 
tabaka olarak kullanılmıştır. 

Spermatogonyuma ait kök hücreler, çeşitli büyüme değişkenlerini içeren kültür içinde 
çoğalmıştır. 

FSH ve testosteron içeren besi yerinde sıçan seminifer tübüllerinin üç boyutlu kollajen jel 
matriksi içinde kültürleri yapılmış ve hücre canlılığı korunmuştur. Mayoz hücre 
bölünmelerinden sonra farklılaşma gerçekleşmiştir (153). 

Üç boyutlu kollajen matriks sistemine Sertoli hücreleri yardımcı hücreler olarak eklenmiş 
ve in vivo ortam taklit edilmeye çalışılmıştır. Sonuçta in vitro farklılaşma kısmen 
sağlanmıştır (154). 

Hamster testislerinden antikor ve mikro boncuklar kullanılarak saflaştırılan 
spermatogonyuma ait kök hücrelerin kültürleri, besi yerine glial hücre hattından elde edilen 
nörotrofik etken ilave edilerek yapılmıştır. Hücreler 1 yıl boyunca çoğalmıştır. 
Transplantasyondan sonra hücreler genetik olarak değiştirilip spermatogeneze devam 
etmeye zorlanmış ve spermatid aşamasına kadar olgunlaşma sağlanmıştır (155). 

2.6.1. Ortak kültür sistemleri 

Ortak kültür sistemleri hücrelerin in vitro olarak geliştirilmesi için aynı türden 

veya farklı türden somatik hücrelerin birarada kullanıldığı kültürlerdir. In vitro 

spermatogenez çalışmalannda en çok tercih edilen yardımcı hücre Sertoli hücresidir. 

Sertoli hücreleri germ hücreleri için fizyolojik destek hücreleridir. Spermatogenezi 

düzenlerler. Bu nedenle Sertoli hücrelerinin kullanıldığı ortak kültür sistemleri 

geliştirilm eye çalışılmaktadır (143 ). 

1975 yılından itibaren olgunlaşmamış veya yetişkin sıçan tesiderinden Sertoli 

hücrelerinin İzolasyonu ve ortak kültürlerinin yapılması ıçın protokoller 

geliştirilmektedir (156). Bunlar alışılagelmiş yöntemler haline gelmiştir. Sertoli hücre 
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kümeleri enzimler ile parçalandıktan sonra yer çekiminde çökeitme teknikleri 

kullanılarak izole edilebilmektedir. Bunun için genel olarak ergenlik öncesindeki 

hayvanlar kullanılmaktadır (157). 

ı 980 yıllanndan itibaren ın vitro spennatogenez çalışmalannda kullanılmak 

üzere fare ve sıçan testislerinden alınan genetiği aynı Sertoli hücrelerini içeren kültür 

ortamlan ('cell line') üretilmeye çalışılmıştır (158,ı59). Bunlardan ikisi canlıdaki 

Sertoli hücrelerine yapısal ve moleküler açıdan benzemiştir. Biri Hofinann ve 

arkadaşlannın ı 992 'de; diğeri de Rassoulzadegan ve arkadaşlannın 1993 'te 

ölümsüzleştinneyi başardıklan hücre soylan olmuştur. Günümüzde bu hücre soylan 

gonositlerin yaşamını ve proliferasyonunu incelemek için besleyici tabaka olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca gonositlerin birincil kültürleri in vivo ortama benzer özellikler 

göstermektedir (I 60, 161 ). 

Daha sonra geliştirilen teknikler ile pakiten spennatositler ve erken spennatidler 

Sertoli hücreleriyle birlikte kültürleri yapıldığında hücrelerin %10'unun mayoza girdiği 

ve 7 günlük kültür sonunda farklılaşmanın gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu süre in vivo 

ortam ile uyumludur. Rassoulzadegan ve Cuzin gruplannın geliştirdiği farklı bir kültür 

sisteminde ise genetiği değiştiritmiş farelerden elde edilen Sertoli hücreleri ve germ 

hücreleri kullanılmıştır. Bu 1993 'ten bu yana teknik açıdan en dikkat çekici çalışmadır. 

Bu çalışmayla kültürde mayoz ve spenniogenez tamamlanabilmiştir. 5 gün içinde sperm 

sayısı 43 misli kadar artmıştır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta somatik 

hücrelerin yanısıra çok sayıda haploid hücrenin ve hatta spermlerin başlangıçta kültür 

ortamında bulunmasıdır. Kültür ortamında ergenlik öncesi bir fareden alınmış testis 

dokularındaki somatik hücreler, genn hücreleri ve spermler mevcuttur. Şayet bu 

hücreler eklenmezse yeni spenn oluşumu gerçekleşmemiştir (162). Bu tarihten sonra 

Sertoli hücreleri ile yapılan ortak kültürlerdeki gelişmeler aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir (Tablo 2.3): 



Tablo 2-3: Spermleri meydana getiren hücrelerin in vitro kültür sistemlerinin tarihçesi 
(62) 

Tarih Sistem 
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~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

1993 Fare dip lo id genn hücreleri yuvarlak spennatid aşamasına kadar farklılaştırılmıştır. 

1997-1998 Sıçan birincil spermatositleri yuvarlak spennatid aşamasına kadar farklılaştırılmıştır (163). 

1999 Birincil spermatositten in vitro olgunlaşma ile elde edilen uzamış spennatid ile oositler 
döllenmiş ve sağlıklı bir çocuk dünyaya gelmiştir. 

2002 İnsan genn hücreleri ilk defa, mayoz hücre bölünmesi ve olgunlaşması ile birlikte geç 
spennatid aşamasına kadar farklılaştırılabilmiştir. 

2003 Sığır tip A spermatogonya uzamış spermatid aşamasına kadar farklılaştırılmıştır. 

2003 Fare birincil spermatositlerinin mayoz bölünmeyi tamamlaması sağlanmıştır. 

2004 Sıçandan alınan pakiten spermatositler FSH ve testosteron varlığında yuvarlak 
spermatidlere dönüştürülmüştür. Apoptoza uğramış genn hücre sayısı azalmış ve mayoz 
sonrası farklılaşma meydana gelmiştir (Akrozom veziküllerinin oluşumu görülmüştür) 
(164). 

Sertoli hücrelerinin dışında farklı türlerden elde edilen hücreler de ortak kültür 

sistemlerinde besleyici tabakalar olarak kullanılmıştır (Tablo 2.4): 

Tablo 2-4: Besleyici hücre tabakaları ile yapılan ortak kültürler (63) 

Tarih Ortak kültür sistemi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1993 Gonositlerin, çeşitli hücre soyları ile kültürleri yapılmaya çalışılmış fakat başarıi; 

olunamamıştır. 

1998 Fare genn hücrelerinin STO besleyici tabaka üzerinde 4 ay boyunca kültürü yapılmıştır. 

1999 İnsan yuvarlak spermatidlerinin, tek Vero hücre tabakalarında kültürleri yapılmıştır. 
Uzamış spermatid aşamasına ve hatta spenn oluşumuna kadar olgunlaşma sağlanmıştır. 

200 ı İnsan yuvarlak spermatidleri geç spermatidlere kadar Vero hücre aracılı besi yerinde 
farklılaşabilmiştir. 

2003 Birincil spennatositlerin yuvarlak spermatidlere dönüşmesi Vero hücre ile yapılan ortak 
kültürde başarılmıştır. 

In vitro spermatogenez sistemleriyle geliştirilen hücrelerin oositleri dölleme 

kabiliyetleri ve başan oranlan Tablo 2.5'te verilmiştir. 

Tablo 2-5: Geliştirilen germ hücrelerinin oositlere enjeksiyonu (63) 

__ !~-~!-~--------------~~J-~-~-~~~~--~-~~~-~~-~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1995 Fare ikincil spennatositinin enjeksiyonu sonucunda normal fareler dünyaya gelmiştir. 

1998 Fare birincil spennatositinin enjeksiyonu sonucunda yavrular dünyaya gelmiştir. 

1998 ikincil bölünmesi tetiklenen bir spermatositin enjeksiyonu sonucunda bir çocuk dünyaya 
gelmiştir. 

2003 Embriyonun kök hücrelerinden geliştirilen erkek haploid genn hücreleri ile oositlerin 
döllenmesi sonucunda blastokist oluşturulmuştur. 
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2.6.2. In vitro spermiogenez 

In vitro spermatogenez çalışmalan teknolojiyle birlikte gelişirken in vitro 

spermiogenezle ilgili literatürde yer alan çalışma sayısı yetersizdir. Oysa in vitro 

olgunlaşma çalışmalan özellikle tıkanma ile ilgili olmayan azoospermia hastalan için 

büyük önem taşır. 

Yuvarlak spermatidlerle ilk çalışmalar 1970 yılında başlamış, bu hücrelerin 

testis hücre süspansiyonlannda birkaç gün yaşayabildikleri fakat farklılaşamadıklan 

saptanmıştır (146). 1970'lerin ortasına kadar memeli genn hücrelerinin farklı 

aşamalannda oldukça saf kültür popülasyonlan elde edilmişti fakat 1970'lerin sonu ve 

1980'li yıllarda yapılan çalışmalarda hücreleri normal fizyolojik ortamlanndan 

ayırmanın bütün hücre tipleri için ve özellikle de genn hücreleri için toksik olduğu 

belirlenmişti. Ergenlik öncesi genn hücre kümeleri Sertoli hücreleriyle 

bütünleştiklerinden ve uygun teknik kullanılmadığından tamamıyla saflaştınlamamıştır. 

Aynca genn hücre metabolizması in vitroda oldukça değişmiş ve uygun kültür koşullan 

sağlanmadığından hücreler 1-2 saat veya 1-2 günden fazla yaşayamamıştır (165-169). 

izole kültürler çok hassas olmalanna rağmen mayoz bölünmesi ve sonrasında 

ortaya çıkan genn hücrelerinde yapılan çalışmalarda birincil spennatositlerin ve erken 

spermatidlerin in vitro kısa süreli kültürlerde çeşitli protein sentezlerini yaptıklan 

saptanmıştır. Fakat bu sentezin fizyolojik mi ya da strese verilen cevaba bağlı olarak mı 

gerçekleştiği ayırt edilememiştir. Çünkü deneysel koşullar çoğu hücrenin ölümüne yol 

açar. Fare spermatidleri erken evrelerinde 24 saatlik kültürlerde flagella oluşturduklan 

tespit edilmiştir ama bireysel genn hücrelerinin farklılaşması yeterince incelenmemiştir 

(31). 

1980'li yıllardan sonra geliştirilen in vitro spermiogenez sistemleri aşağıdaki 

tabloda özetlenmiştir (Tablo 2.6): 
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Tablo 2-6: Spermiogenezin geliştirilme çabalarının tarihçesi (63) 

Tarih Elde edilen başarı 
--1-98_4 ______________ T~~~~-~-dil-~~--;~~~~~-~k-~p-~~~-~tidl~-~~-~-~~~~-it~~-tobö-ll~~~-~-ü-~p~-~-~iÇ~~~~-~~~-d-~-fi~-9~11~-;~----

benzer yapılar oluşturmuştur. 

1991 Sıçan spermatidlerinin Sertoli hücreleriyle birlikte kültürleri yapıldığı na hareketli 
flagella gelişmiştir. 

1998 Sertoli hücrelerini ve salgıladıkları değişkenleri içermeyen besi yerlerinde menideki 
yuvarlak spermatidlerin olgunlaşmaları sağlanamamıştır. 

1998 FSH ve testosteron içeren 1-2 günlük insan spermatid kültüründe yuvarlak 
spermatidlerin %22'si flagella geliştirebilmiştir. Fakat bunlar hareket edemem iş ve 
spermiogeneze ait değişimler meydana gelmemiştir. Hücreler canlılıklarını 
kaybetmiştir. 

1998 Sertoli hücreleri yokluğunda fakat gerekli değişkenierin varlığında kültürleri yapılan 
yuvarlak spermatidler farklılaşabilmiştir fakat apoptoza uğramışlardır. 

1999 In vitro olgunlaştırılmış uzamış spermatidler ile döllenen yumurtadan embriyo 
gelişmiştir ve başarılı bir doğum meydana gelmiştir. 

1999-2000 In vitro geliştirilen spermatidlerin sitoplazma içine enjeksiyonu sonucunda beş 
doğum daha gerçekleşmiştir. 

1999-2001 Tek Vero hücre tabakalarında veya Vero hücre aracılı kültür ortamında yuvarlak 
spermatidler, Sertoli hücreleri yokluğunda geç spermatidlere farklılaşabilmiştir. 

2002 Fare yuvarlak spermatidleri Sertoli hücreleriyle birlikte kültürleri yapıldığında 1 ila 4 
flagella geliştirmiştir. 

2002 In vitro elde edilen yuvarlak spermatidlerin uzamakta olan ve uzamış şekillerinin 
sırasıyla %8,3 ve %27,3 oranlarında doğurganlık kabiliyetine sahip oldukları fakat 
oluşan çoğu embriyonun kromozom anomalilerinesahip oldukları saptanmıştır. 

2007 Kısır hastalardan elde edilen germ hücrelerinin üç boyutlu kollajen jel matriksinde 
Sertoli hücreleriyle birlikte FSH ve testosteron içeren besi yerinde kültürü yapılmıştır 
ve germ hücreleri geç spermatidlere kadar farklılaşabilmiştir. 

2. 7. Endoplazmik Retikulum Stresi 

Hücrenin salgıladığı, membrana bağlı ve bazı organeller tarafından tanırrabilen 

proteinler endoplazmik retikulumun (ER) sitoplazmaya bakan yüzeyindeki 

ribozomlarda üretilir ( 170, 1 71 ). Proteinlerin ribozomlar tarafından çevrilmeleri 

'translation' yapılır. Sentezleri yapıldıktan sonra veya sentezleri sırasında biraz 

değişime uğrayarak son özel yapılannı oluştururken katlanırlar. Bu yapı proteinin doğal 

şeklini meydana getirir. Her proteinin yapısındaki değişiklikler proteinin özündeki 

bilgilerle ve aminoasitlerin olası etkileşimleriyle belirlenmiştir. Proteinin bu doğal 

yapısı onu olumsuz etkenlerden en az şekilde etkilerrecek hale getirir. Bu proteinler 

kendi kendilerini korurlar ve bunun için hücrenin ayrıca bir enerji sarf etmesine gerek 

kalmaz (172). 

Yanlış katlanmış proteinler bir araya gelerek topaklan oluştururlar. Bu birikim 

hasara yol açabilir. Yanlış katlanmış veya katlanmamış proteinlerin birikimi 
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endoplazmik retikulumda moleküler şaperonlann ve katianma enzimlerinin harekete 

geçmesini sağlar. Şaperonlar, katianmayan veya yetersiz katianan proteinlerin hidrofob 

alanianna bağlanarak çevrelerindeki moleküllerle etkileşimini engelleyen büyük 

proteinlerdir (172). Bu moleküllerden biri bağlayıcı protein/glikozla düzenlenen 

proteindir (BiP/GRP78) (173). BiP/GRP78, ATP hidrolizini uyaran özelliğe sahiptir. 

Katlanmamış proteinlerde yapısal değişiklikleri tetikler ve protein katianmasına yardım 

eder (174). 

Fizyolojik değişimlere veya farklılaşmaya bağlı olarak hücrelerin ER 'lerinde 

protein birikebilir. Bu durum ER katlama kapasitesini aşarsa yanlış katlanmış 

proteinlerin birikimi çoğalır ve ER stresine yol açabilir. Hücre bu stres ile başa 

çıkabilmek için, proteinler ile katlama mekanizmalan arasında uyumlu bir çalışmaya 

ihtiyaç duyar. Bu uyum çeşitli sinyal yolaklaoyla sağlanır ve bu sisteme katlanmamış 

protein yanıtı (KPY) ("Unfolded protein response: (UPR)") adı verilir. Bu sistem 

sayesinde ER stresine gerekli cevaplar verilerek ER homeostazisi sağlanır (172) (Şekil 

2.20). KPY'nin etkinleştirilmesi ER stresiyle başa çıkabilmek için hücrenin gösterdiği 

bir çabadır fakat bazen yetersiz olabilir ve katlanmamış protein birikimi ER'de toksik 

etkilere yol açabilir. Sonuçta hücre ölüme gider (172). Apoptoz hücre ölüm 

mekanizmalanndan en önemlisi dir. B iP /GRP78 gibi şaperonlann yetersiz kaldığı 

durumlarda ve protein birikiminin devamında meydana gelen karmaşık ve programlı bir 

ölümdür. 
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ER membranındaki ribozomlarda üretilen proteinler ER tümeninde şaperonlar tarafından (BiP) katlanıp kalite 

kontrolü yapıldıktan onra Golgi'ye gönderilir. Bu kontrolü yapan katlanmamış protein yanıtı (KPY) i temidir. 

Proteinde bir orun olur a ve BiP gibi şaperonlar yeter iz kalırsa KPY sistemi devreye girerek proteinin hasarına yol 

açar. KPY, R şaperon ayı ının artışı için D A 'dan mRNA yapımını arttırır. Antioksidan cevabı uyararakERstre i 

onucunda meydana gelebilecek ok idatif stresi engeller. Ayrıca KPY yanlış katlanmış proteinlerin daha da fazla 

çevrimlerinin yapılma ını ınRNA oluşumu aşamasında engeller ve ER stresinin sebep olacağı apoptozu durdurur. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 

Dalı ve Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Anabilim Dalında 14.10.2010-22.10.2011 

tarihleri arasında yürütülmüştür. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji- Androloji 

Anabilim dalına yardımla üreme teknikleri için başvuran ve azoospermia tanısı konan 

14 hastadan alınan testis biyopsilerinin, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üreme 

Endokrinolojisi ve İnfertilite Anabilim dalı Embriyoloji laboratuarında analizleri 

yapılmıştır. Hastalara olgunlaşma duraksaması olan, tıkanma ile ilgili olmayan 

azoospermia tanısı konmuştur. Hastaların mikro-TESE materyallerinde tek bir sperme 

dahi rastlanmamıştır. Bu hastalar çalışmaya alınmak üzere seçilmiştir. Hastalardan 

Bilgilendirilmiş Gönüllü Onay Formu alındıktan sonra çalışmada kullanılmak üzere 

testis biyopsileri işleme alınmıştır. 

Çalışma için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnsan Etik 

Kurulu'ndan 03.08.201 O tarihli ve 23396 sayılı onay alınmıştır ve bütün çalışmalar Etik 

Kurul Yönetmeliği esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

3.1. Deney grubu 

Olgunlaşma duraksaması olan, tıkanma ile ilgisi olmayan azoospermialı 

hastaların testis biyopsileri, önceden C02 ile gazianmış sperm hazırlama besi yerinde 

(Medicult-Sperm preparation medium) ve tersine çevrilmiş mikroskopta (Olympus 

IX71-inverted microscope) hipadermal iğnelerle parçalara ayrıldıktan sonra aynı besi 

yerinde 1200 rpm 'de 1 Odk santrifüj (Heraus Hepatech) yapılarak yıkandı. Dört farklı 

deney yöntemi için kullanıldı. Bunlar hücre kültürü, ışık mikroskobu, elektron 

mikroskobu, histomorfometri yöntemleridir. 

3.1.1. Işık Mikroskobu Yöntemleri 

Percoll yoğunluk sıralayıcısı yöntemi için %40 ve 0/o80 yoğunlukta Supra Sperm 

sıralayıcıları, sperm ayırma besi yeri (Supra Sperm, Medicult) ve sperm hazırlama besi 

yeri (Sperm Preparation M edi um, Medicult) ile hazırlandı. 15ml 'lik faikona 1 ml 
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%80'lik Supra Sperm solüsyonu, üzerine ımı %40'lık Supra Sperm solüsyonu ve en 

üste parçalara ayrılmış ve yıkanmış ımı hücre süspansiyonu, solüsyonlar birbirlerine 

kanştınlmadan yavaş ve dikkatlice konuldu. 2000rpm 'de 20 dakika santrifüjü yapıldı 

(Heraeus Sepatech Centrifuge). Ayrılan bantlar farklı santrifüj tüplerine alındı ve en 

dipte oluşan topak (pellet) atıldı. Histomorfometrik çalışmalar için %40 ve %80 faziann 

içinden Pastör pipeti ile alınan birer damla, Makler'in sayım haznesinde (Seti-Medical 

Instruments LTD.) ışık mikroskobu ile (Nicon) incelendi ve bütün karelerdeki (lOxı O) 

yuvarlak spermatidler ve diğer hücreler sayıldı. ı 00 karede sayılan hücrelerin ı 00 000 

katı 1 ml 'lik hücre çözeltisindeki hücre sayısı olarak hesaplandı. 

Her iki fazdan hazırlanan 8 adet yayma preparat havada kurutuldu, Hemadiff 

MGG seti tespit maddesinde (Metanol, GBL) ıüdk tespit edildi. Preparatlardan dördü 

Hemadiff MGG takım boyalarında (May-Grünwald Giemsa) 30 saniye boyandı ve akan 

su altında yıkanarak kurutuldu. Saf alkol de suyu giderildi ve toluolde 1 5 dakika süreyle 

bekletilip en tellan (Merck) ile kapatıldı. Olympus BX 6 ı mikroskobunda ı OOX 

immersiyon objektifı ile bütün alan tarandı. Olympus DP 72 kamerası ile fotoğraflan 

çekildi. 

Kurutulan preparatlardan diğer dördü immünositokimya teknikleri için %0,9 

sodyum azid katkılı IX PBS'e (LabVision) alınarak +4 °C'de saklandı. 

3.1.1.1. İmmünositokimya Yöntemi 

İmmünositokimya işaretlernesi olarak dalaylı streptavidin peroksidaz tekniği 

(I 76) kullanıldı. PBS'den (LabVision) çıkanlan yayma preparatlar, özgün olmayan 

boyanınayı önlemek amacıyla Ultra V B lock (Ultra Visian Large Volume Detection 

System Anti-Polyvalent, HRP, ThermoScientifıc CA, USA) ile oda sıcaklığında 5 

dakika nemli bir ortama alındı. Nemli ortamın sağlanabilmesi için açık su kanallan olan 

ve lamlan su seviyesinin üstünde tutabilecek dayanaklan olan bir kap kullanılmıştır. Bu 

kap UV ışınlan geçirmeyen malzemeden yapılmıştır. Preparatlan tozdan koruyabilmek 

için de bir kapağı vardır. Kesitler daha sonra, 1: 1000 oranında PBS ile sulandınlmış 

birincil antikorlar ile (human BiP/GRP78 antibody produced in rabbit, Sigma Aldrich) 

1,5 saat oda ısısında inkübe edildi. Kesitler PBS ile 3 kez 5'er dakika yıkandıktan sonra 

biotinlenmiş ikincil antikor (UltraVision Large Volume Detection System Anti-
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Polyvalent, HRP, ThennoScientifıc CA, USA) uygulandı. Oda sıcaklığında ıo dakika 

süreyle nemli ortamda bekletildi. İkinci! antikorun bir sonraki aşamasında streptavidin 

peroksidaz (UltraVision Large Volume Detection System Anti-Polyvalent, HRP, 

ThermoScientifıc CA, USA) ile işaretierne yapıldı. Kromojen olarak 3-Amino-9-

Etilkarbazol (AEC Substrate System, ThennoScientifıc CA, USA) kullanıldı. Kesitlere 

Mayer'in hematoksileni ile karşıt boyama yapıldı. Negatif kontrol amacıyla birincil 

antikor basamağı atıanarak bunu takip eden basamaklar aynen uygulandı. Pozitifkontrol 

olarak bütün basamaklar uygulanmış nüvesi olmayan eritrositlerin bulunduğu 

preparatlar kullanıldı. 

BiP/GRP78 antikoruna karşı immünareaksiyon Olympus BX6ı araştırma 

mikroskobu ile değerlendirildi ve Olympus DP72 kamera ile 100 X immersiyon 

objektifinde bütün alanlar taranarak hücrelerin fotoğraflan çekildi. 

3.1.2. Hücre Kültür Yöntemi 

Önceden C02 ile gazianmış ve 35°C'e getirilmiş steril G-IVF kültür besi yeri 

(G-IVF culture medium, Vitrolife) hücre kültürü için kullanıldı. Literatürde söylendiği 

gibi, 2ml kültür besi yerine 25 IU/L yeniden birleştirilmiş FSH (MBL international 

corporation Wobum, MA) ve ı J..lmol/L Testosteron (Nebido-BAYER) eklendi, vorteks 

makinası (Hannony Mixer VTX-3000L, Slovenya) ile kanştınldı (35). Kanşım iki adet 

kültür kabına paylaştınldı. Yıkanan ve %40'lık fazdan elde edilen hücre çözeltisinden 

alınan yaklaşık ı O milyon hücre içeren 0,5ml 'lik hücre çözeltisi, hazırlanmış besi yerine 

mikropipetle enjekte edildi. Kirlenmeyi engellemek için üzeri kültür yağıyla (OVOIL, 

Vitrolife) kapatıldı. Kültür kaplannın, %5 COı ve 35°C'deki inkübatörde (Heracell ı50i 

Thermoscientifıc incubator) 7 gün kültürleri yapıldı. Kültür besi yeri gün aşın 

değiştirildi. 

Kültür öncesi ve kültür sonrasında hücreler tersine çevrilmiş mikroskopta 

(Olympus IX71) incelendi. Olgunlaşmış spermatidler sayıldı. Fotoğraflan çekildi. 

Kültür sonrasında besi yeri ile birlikte 2000 rpm'de 10 dakika santrifüjü yapıldı. 

Santrifüj tüpünün dibindeki topağın bir kısmı yayma preparat olarak kullanıldı. Bu 

yayma preparatlar Hemadiff MGG boyası (May-Grünwald Giemsa, GBL) ile boyandı. 

Topağın geri kalan kısmı elektron mikroskobu incelemeleri için takibe alındı. 
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3.1.3. Elektron Mikroskop Yöntemi 

Parçalara ayrılan testis biyopsileri elektron mikroskobu yöntemi için 

Milloning'in fosfat tamponu (pH:7.3) ile hazırlanan %4'lük gluteraldehid tespit eriği 

içine alınarak +4 °C'de saklandı. Gluteraldehid içindeki parçalann ı200rpm'de ıo 

dakika santrifüjü yapıldı. Elde edilen topak Milloning'in fosfat tamponu içine alındı. 

Tekrar ı200rpm 'de ı Odk santrifüjü yapıldı. Santrifüj tüpünün üstündeki tampon 

çözeltisi atıldı. Topak 30 dk, %ı 'lik ozmiyum tetroksit (Os04)'de ikinci defa tespit 

edildi. İkinci tespit eriğindeki parçalar yeniden ı200 rpm 'de ı Odk santrifüjü yapıldı. 

Santrifüj tüpünün üzeinde kalan tespit eriği atıldı. Topak Milloning'in tamponu ile 

yıkandıktan sonra Pastör'ün pipeti ile %2 'lik sıvı agara gömüldü. Agann sertleşmesi 

beklendi. Agar içinde serticşen dokular ı mm3 parçalara aynidıktan sonra 3xı5 dakika 

Milloning'in fosfat tamponu ile yıkandı. Daha sonra doku suyunun giderilmesi için 

yoğunluğu %10, %30, %50, %70, %80, %96 olan yükselen alkol serileri içinde ıO'ar 

dakika, %ıOO'lük alkol içinde ise iki kez 20'şer dakika bekletildi. Bundan sonra 

propilen oksitte ı5'er dakikadan iki kez bekletilen parçalar 45 dakika ı: ı propilen 

oksit+araldit, 45 dakika ı :3 propilen oksit+araldit ve son olarak da bir gece saf aralditte 

bekletildi. Daha sonra plastik kalıplarda saf araldit içerisine gömüldü. Bloklann 

polimerize olabilmesi için 60°C'lik etüvde 48 saat bekletildi. Serticşen araldit 

bloklardan, ultra mikrotom (Reichert UM3) ile cam bıçaklar kullanarak 0,5 J.tın kalın 

kesitleri alındı. Kesitler toluidin mavisi ile boyandı. Işık mikroskobunda incelendi ve 

istenilen bölgeler saptandı. İlgi sahası olan bölgeler ince kesitierin alınabilmesi için 

küçültüldü. 60-70 nın kalınlığında kesilen ince kesitler bakır gridler üzerine alındı. 

Bunlara önce %70 etanolde hazırlanan doymuş uranil asetat ile 30 dk, sonra da 

Reynold 'un kurşun sitrat boyasında ı5 dakika karşıt boyama yapıldı. Kesitler J eol JEM 

ıoıı TEM ile incelendi ve Jeol Mega View III soft imaging system kamerası ile 

fotoğraflan çekildi. 

3.1.4. İstatistiksel Analizler 

Makler sayım karnarasındaki hücre sayımlan yuvarlak spermatidler (YS) ve 

spermatid olmayan hücreler (SOH) olarak tasnif edildi. Yüzde miktarlan hesaplanarak 
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grup içi değerlendirmeler için GraphPad InStat (GraphPad Software Ine., San Diego, 

CA, USA) programı ile Paired t test analizi yapıldı. %40 ve %80 yoğunluktaki 

sıralayıcılar arasındaki farklılıklann P<O,OOOI değerleri istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edildi. 

Çoklu kıyaslama ('post-hoc') testi olarak gruplar arasında Dunn-testi uygulandı. 

Anlamlılık seviyesi P<O,OS'dir. Her iki değerlendirme sonuçlannın grafikleri Microsoft 

Office Excel 2003 programında hazırlandı. 



57 

4.BULGULAR 

4.1. Işık Mikroskobu Bulguları 

4.1.1. Kültür Öncesinde Elde Edilen Bulgular 

Percoll yoğunluk sıralayıcısı ile deney gruplarından spermi meydana getiren 

hücreler elde edilmiştir. %40 ve %80 yoğunluğundaki Supra Sperm çözeltisinden elde 

edilen hücreler May-Grünwald Giemsa boyası ile boyanmıştır. Y ayına preparatları ışık 

mikroskobu ile incelediğimizde tip A spermatogonyumlar koyu ve soluk olarak iki 

farklı tipte, tip B spermatogonia, birincil ve ikincil spermatositler, spermatid kümeleri 

(Sa tipleri), peritübüler hücreler ve Sertoli hücreleri görülmüştür (Şekil 4.1-4.9). 

Örneklerin hiç birinde Sb, Sc veya Sd tip spermatide rastlanmamıştır. Sertoli 

hücrelerinin sitoplazmaları dağılmış olarak izlenmiştir. Talıminimize göre biyopsi 

örnekleri hipodermal iğneler ile parçalanırken Sertoli hücre sitoplazmaları hasara 

uğramıştır. 

lO pm 

Şeki14-l: Soluk tip A Spermatogonyum (As) :e Koyu tip A Spermatogonyumun (Ak) ışık 
mikroskobu fotoğrafı. May-Grünwald Gıemsa , ı OOX. 



r 

B 

lOJ.lm 

Şekil4-2: Sertoli hücrelerinin (Ser) ve bir tip B Spermatogonyumun ışık mikroskobu 
fotoğrafı. May-Grünwald Giemsa, 1 OOX. 

lOJ.Im 

Şekil 4-3: Sertoli hücrelerinin (Ser) ve birincil spermatositin (STl) ışık mikroskobu 
fotoğrafı. May-Grünwald Giemsa, 1 OOX. 
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1 

Şekil4-4: Bir Sertoli hücresinin (Ser) ve ikincil spermatositin {ST2) ışık mikroskobu 
fotoğrafı. May-Grünwald Giemsa, 1 OOX. 

Şekil4-5: Sertoli hücrelerinin ışık mikroskobu fotoğrafı. May-Grünwald Giemsa, ıoox. 
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Şekil4-6: Sertoli hücrelerinin (Ser) ve bir yuvarlak spermatidin (Sa) ışık mikroskobu 
fotoğrafı. May-Grünwaıd Giemsa, ı OOX. 

r 

101Jm 

Şekil 4-7: Bir Sertoli hücresinin (Ser) ve yuvarlak spermatidlerin (Sa) ışık mikroskobu 
fotoğrafı. May-Grünwaıd Giem a, ı OOX. 
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Şekil 4-8: Sertoli hücrelerinin (Ser) ve yuvarlak spermatidlerin (Sa) ışık mikroskobu 
fotoğrafı. May-Grünwald Giem a, 1 OOX. 

10 ıım 

Şekil 4-9: Yuvarlak spermatid kümesinin ışık mikroskobu fotoğrafı. May-Grünwald Giem a 
IOOX. 
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Histomorfometrik sayırolara göre %40 yoğunluktaki Supra Sperm çözeltisinden 

elde edilen hücreler arasında yuvarlak spermatidlerin (Sa) oranlarının %80'inkine 

nazaran anlamlı derecede artmış olduğu görülmüştür (P < 0,000 I). %80 yoğunluktan 

elde edilen spermatid olmayan hücrelerin oranı ise %40'a göre anlamlı derecede 

artmıştır (Pb< 0,0001). Bu veriler Tablo 4.1 'de ve Şekil4.10'da özetlenmiştir. 

Tablo 4-1: Yuvarlak (Sa) spermatidlerin ve spermatid olmayan hücrelerin farklı Supra 
Sperm yoğunluklarındaki oranları 

Supra Sperm Yoğunluğu 

............................................................ ~.4..9... . ............ . ................... %80 
Sa Spermatid (%) 53,16 ± 14,96 21,03 ± 11,583 

Spermatid Olmayan Hücre(%) 47,53 ± 15,29 78,27 ± 11,67b 

Grup içi değerlendirmeler için Paired t test uygulanmıştır. P<O,OOO I değerler anlamlı kabul edildi. 

Gruplar arası değerlendirmeler Dunn Te ti ile yapıldı. pt·b<0,05 değerler anlamlı kabul edildi . 

HÜCRE SA YIMLARJ 

ıoo 

90 

80 

r;ı 70 

~ 60 
Vl 

~ so 
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:ı: 30 

20 

ı o 
o 

40% YOGUNLUK 80% 

• soH 

Şekil4-10: Yuvarlak spermatidlerin (YS) ve spermatid olmayan hücrelerin (SOH) hücre 
sayımları sonuçları 

ruplar ara ı anlamlılık değerleri P <0,05 ve Pb<0,05 olarak belirlendi. 

4.1.2. İmmünositokimya Bulguları 

Germ hücreleri ve Sertoli hücrelerinde Endoplazmik Retikulum stresinin varlığı 

BiP/GRP78 protein immünreaktivitesi ile gösterilmiştir. BiP/GRP78 antikoru ile 

immünositokimyasal olarak işaretlenen hücrelerde kromojen olarak AEC kullanıldığı 

için immünreaksiyonun olduğu yerler kırmızı renkte izlenmiştir. Yayma preparatlar 

olarak hazırlanan örneklerde negatif kontrol grubuna birincil antikor uygulanmazken 

diğer bütün basamaklar aynen uygulanmıştır. Negatif kontrol örneklerinde herhangi bir 
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immünreaksiyon gözlenmemiştir (Şekil 4.11 ). Pozitif kontrol örneklerinde nüveye ve 

sitoplazmik organellere sahip olmayan eritrositlerde de immünreaksiyon görülmemiştir 

(Şekil 4.12). Deney grupları antikor ile işaretlendiğinde immünreaktivite gözlenen 

olgularda reaksiyon genn hücrelerinin ve Sertoli hücrelerinin sitoplazma ve nüvelerinde 

saptanmıştır (Şekil 4.13-4.18). 

20 ı.m 

Şekil 4-11: BiP/GRP78 antikoru ile immünositokimya işaretlernesi yapılmayan negatif 
kontrol preparatı (100X) 

Spermatid kümelerinde herhangi bir immünreaksiyona rastlanmamıştır. 



Şekil 4-12: 0/o80 yoğunluktaki Supra Sperm çözeltisinden elde edilmiş eritrositlerin 
BiP/GRP78 antikoru ile immünreaktivite göstermeyen pozitif kontrol örneği 
(lOOX) 

Şekil4-13: 0/o40 yoğunluktaki Supra Sperm çözeltisinden elde edilmiş ve BiP/GRP78 
antikoru ile işaretlenmiş spermatogonyum (lOOX) 
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Şekil 4-14: o/o40 yoğunluktaki Supra Sperm çözeltisinden elde edilmiş ve BiP/GRP78 
antikoru ile işaretlenmiş birincil spermatosit (lOOX) 

• 
• • . 

• • 

· . 

. . 

Şekil4-15: %40 yoğunluktaki Supra Sperm çözeltisinden elde edilmiş ve BiP/GRP78 
antikoru ile işaretlenmiş ikincil spermatosit (lOOX) 
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Şekil4-16: 0/o40 yoğunluktaki Supra Sperm çözeltisinden elde edilmiş ve BiP/GRP78 ile 
işaretlenmiş spermatid (lOOX) 

Şekil 4-17: %80 yoğunluktaki Supra Sperm çözeltisinden elde edilmiş ve BiP/GRP78 
antikoru ile işaretlenmiş Sertoli Hücreleri (lOOX) 
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Şeki14-18: %80 yoğunluktaki Supra Sperm çözeltisinden elde edilmiş ve BiP/GRP78 
antikoru ile işaretlenmiş spermatid (lOOX) 

4.1.3. Kültür Sonrasında Elde Edilen Bulgular 

FSH ve testosteron içeren kültür ortamlarında 7 gün süreyle tutulan germ 

hücrelerinden elde edilen uzamış spermatid sayılarının oranları Tablo 4.3 ' te verilmiştir. 

Bu değerlere göre I 4 hastanın 4 'ünde uzamış spermatidlere rastlanmıştır (% 9,82 ± 

24,03). Kültür öncesindeki yuvarlak spermatidlerin ve kültür sonrasındaki uzamış 

spermatidlerin oranları Şekil 4.19 ' da verilmiştir. 

In vitro spermiogenez tekniği uygulanmış hücrelerin tersine çevrilmiş 

mikroskop ile çekilen fotoğrafları Şekil 4.20-4.27'da verilmiştir. Sertoli hücreleri, 

birincil ve ikincil spermatositler, yuvarlak spermatidler (Sa) ve uzamış spermatidlerin 

(Sb, Sd) çeşitli aşamaları görülebilmiştir. 
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Tablo 4-2: Yuvarlak spermatidlerden (YS) 7 günlük kültür sonrasında elde edilen uzamış 
spermatidlerin (US) oranı 

Kültür öncesi YS 
HASTA# % 

.............................. ····················· ·~····- .... 

ı 62,96 
2 33,33 
3 46,67 
4 38,24 
5 37,50 
6 48,00 
7 57,90 
8 52,38 
9 62,50 
lO 56,67 
ll 50,00 
12 30,00 
13 80,49 
14 77,78 
ORTALAMA 53,16 
Standard 
Sapma 14,96 
Standard Hata 
Ortalaması 3,87 

Kültür sonrası US 
% . ..................................... 

o 
o 
o 
o 
37,50 
8,33 
o 
o 
o 
5,88 
o 
o 
o 
85,71 
9,81 

24,03 

6,42 

SPERMATID% 

1-YSl 
~ 

Şekil 4-19: 7 günlük kültürden sonra elde edilen uzamış spermatidlerin (US) oranı ile 
kültür yapılmadan önceki yuvarlak spermatidlerin (YS) oranlarının 
karşılaştırılması 



Şekil 4-20: Sertoli hücre kümelerinin 7 günlük kültür sonunda tersine çevrilmiş 
mikroskop ile çekilmiş fotoğrafı (60X) 

--
100./<r 

Şekil4-21: Sertoli hücre kümelerinin ve sekonder spermatositin 7 günlük kültür sonunda 
tersine çevrilmiş mikroskop ile çekilmiş fotoğrafı (60X) 
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Şeki14-22: 7 günlük kültür sonunda yuvarlak spermatidin (Sa) ve uzamakta olan 
spermatidin (Sb) tersine çevrilmiş mikroskop ile çekilmiş fotoğrafı (60X) 

--
Şeki14-23: 7 günlük kültür sonunda uzamakta olan spermatidin (Sb) tersine çevrilmiş 

mikroskop ile çekilmiş fotoğrafı (60X) 
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Şekil4-24: 7 günlük kültür sonunda uzamakta olan spermatidin (Sb), birincil 
spermatositin (STl) ve Sertoli hücre kümelerinin tersine çevrilmiş mikroskop ile 
çekilmiş fotoğrafı (60X) 

Şekil 4-25: 7 günlük kültür sonunda yuvarlak spermatidin (Sa), uzamış spermatidin (Sd), 
ikincil spermatositin (ST2) ve Sertoli hücrelerinin tersine çevrilmiş mikroskop ile 
çekilmiş fotoğrafı (60X) 
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--
Şeki14-26: 7 günlük kültür sonunda yuvarlak spermatidin (Sa) ve uzamış spermatidin 

(Sd) tersine çevrilmiş mikroskop ile çekilmiş fotoğrafı (60X) 

--
100,..m 

Şekil4-27: 7 günlük kültür sonunda elde edilen uzamış spermatidin (Sd) tersine çevrilmiş 
mikroskop ile çekilmiş fotoğrafı (60X) 
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Kültür sonunda besi yerinden santrifüj ile ayrılan ve yayılan hücreler May

Grünwald Giemsa boyası ile boyanmıştır. Bu preparatlar ışık mikroskobunda 

incelendiğinde yuvarlak spermatidlere (Sa), uzamakta olan spermatidlere (Sb ve Sc) ve 

uzamış spermatidlere (Sd) rastlanmıştır (Şekil 4.28-4.32). Bazı yuvarlak spermatidlerin 

ve uzamış spermatidlerin morfolojilerinin hasara uğradığı görülmüştür (Şekil 4.28-

4.30). 

, 

20 J.l11 

Şeki14-28: 7 günlük kültür sonuoda elde edilen yuvarlak spermatid (Sa) ve uzamakta olan 
spermatidlerin (Sb) ışık mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı 

May-Grünwald Giem a, ı OOX. Sa spermatidlerin morfolojileri hasara uğramıştır. 



Şekil 4-29: 7 günlük kültür sonunda elde edilen yuvarlak spermatid (Sa) ve uzamakta olan 
spermatidlerin (Sb) ışık mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı 

May-Grünwald Giemsa, 1 OOX. Sa spermatidlerin bazıları hasara uğramı ştır. 

Şekil 4-30: 7 günlük kültür sonunda elde edilen uzamakta olan spermatidin (Sc) ışık 
mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı 

May-Grünwald Gicm a, ı OOX. Sc permatid in akrozomu ha ara uğramı ştır. 
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Şeki14-31: 7 günlük kültür sonunda elde edilen uzamış spermatidin (Sd) ışık mikroskobu 
ile çekilmiş fotoğrafı 

May-Grünwa ı d Gicm a, ı OOX. 

Şekil 4-32: 7 günlük kültür sonunda elde edilen uzamış spermatidin (Sd) ışık mikroskobu 
ile çekilmiş fotoğrafı 

May-Grünwa ı d Giemsa, ı OOX. 
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4.2. Elektron Mikroskobu Bulguları 

4.2.1. Kültür Öncesinde Elde Edilen Bulgular 

Parçalara ayırdığımız ve Percoll yoğunluk sıralayıcısı yardımıyla izole ettiğimiz 

hücreleri kültüründen önce elektron mikroskobu takibine aldık. Bu örneklerin geçİrıneli 

elektron mikroskobunda fotoğraflarını çektik (Şekil 4.33-4.39). Işık mikroskobu 

bulgularımıza paralel olarak elektron mikroskobu bulgularımızda nüvesi yoğunlaşmaya 

başlayan yuvarlak spermatidlere (Sa) rastladık. Fakat bazı spermatidlerin 

morfolojilerinde hasar olduğunu ve apoptoza uğradıklarını gördük. Nüvelerinin 

apoptotoz cisimciklerini meydana getirdiğini ve sitoplazmalarının dağıldığını saptadık. 

Bazı preparatlarda bağ doku elemanları olan bağ doku hücrelerine, kollajen demetlerine 

ve elastik fibrillere rastladık (Şekil 4.33, Şekil 4.35-4.39). 

Şekil 4-33: Hücre çözeltilerinin kültürden önce çekilen TEM fotoğrafları 

Yuvarlak spermatidler ( a), apoptoza uğramış yuvarlak spermatidler (Apt. Sa) ve bağ doku elemanları (Bd) 

görülmektedir. İki adet T M fotoğrafının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. X2500 
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Şekil4-34: Bir bağ doku hücresinin TEM fotoğrafı 

Şekil 4.34 'ten büyütülmüş iki fotoğraftan birleştirilerek oluşturulmuştur. Bir bağ doku hücresi görülmektedir. X5000 



Şekil 4-35: Yuvarlak spermatidlerin (Sa) ve apoptoza uğramış spermatidlerin (Apt. Sa) 
TEM fotoğrafı 

Şekil 4.34 ' ten büyütülmüş iki fotoğraftan birleştirilerek oluşturulmuştur. X5000 
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Şekil 4-36: Bir yuvarlak spermatidin TEM fotoğrafı 

Şekil4.34 ' den büyütülmüş bir fotoğraftır. Yoğunlaşan kromatinler görülmektedir. Xl 5000 

Şekil 4-37: Bir yuvarlak spermatidin TEM fotoğrafı 

Şekil 4.34 'den büyütülmüş bir fotoğraftır. Yoğunlaşan kromatinler görülmektedir. X 15000 



Şekil 4-38: Apoptoza uğramış bir yuvarlak spermatidin TEM fotoğrafı 

Şekil4.34 ' den büyütülmüş bir fotoğraftır. Apoptotik nüve görülmektedir. X 15000 

Şekil 4-39: Apoptoza uğramış yuvarlak spermatidlerin TEM fotoğrafı 

Şekil4.34 ' den büyütülmüş bir fotoğraftır. Apoptotik nüve parçaları görülmektedir. XI5000 
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4.2.2. Kültür Sonrasında Elde Edilen Bulgular 

FSH ve testosteron içeren besi yerinde kültürleri yapılan hücre çözeltilerini 

elektron mikroskobu takibine aldık. Bu örneklerin geçirmeli elektron mikroskobunda 

fotoğraflarını çektik (Şekil 4.40-4.44). Işık mikroskobu bulgularımıza paralel olarak 

elektron mikroskobu bulgularımızda da uzamış spermatidlere (Sd) rastladık. Fakat bazı 

uzamış spermatidlerin morfolojilerinin hasara ve hücrelerin apoptoza uğradığını gördük 

(Şekil 4.41, Şekil 4.42). Nüvelerinin apoptotoz ci simciklerini meydana getirdiğini, 

sitoplazmalarının ve akrozomlarının dağıldığını saptadık (Şekil 4.43, Şekil4.44). 

Şeki14-40: Kültürden sonra elde edilmiş yuvarlak spermatidlerin (Sa) ve uzamış 
spermatidlerin (Sd) TEM fotoğrafı 

İki TEM fotoğrafı birleştirilerek oluşturulmuştur. Uzamış spermatidlerin bazılarının apoptotoza uğradığı ve 
akrozomlarının dağıldığı görülmektedir. X2500 



Şekil4-41: Kültürden sonra elde edilmiş bir uzamış spermatidin (Sd) TEM fotoğrafı 

Şekil 4.41 'den büyütülmüştür . Uzamı ş spermatidin nüvesinin içinde apoptotik cisimcikler görülmektedir. X5000 

Şekil 4-42: Kültürden sonra elde edilmiş bir uzamış spermatidin (Sd) TEM fotoğrafı 

Şekil 4.42'den büyütülmüştü r. Uzaıııı ş permatidin nüvesinin içinde apoptotik cisimcik görülmektedir. XlOOOO 
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Şekil4-43: Kültürden sonra elde edilmiş bir uzamış spermatidin (Sd) TEM fotoğrafı 

Şekil 4.41 'den büyütülmüştür. Uzamış spermatidin nüvesinin içinde kromatin yoğunlaşması görü lmektedir. X5000 

Şekil 4-44: Kültürden sonra elde edilmiş bir uzamış spermatidin (Sd) TEM fotoğrafı 

Şekil 4.44 'den büyütülmüştür. Uzamı ş spermatidin nüves inin içinde içinde kromatin yoğunlaşması görülmektedir. 

xıoooo 
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5. TARTIŞMA 

Tez çalışmamızda, yardımla üreme tekniklerinde spermlerin yıkanması için 

kullanılan Percoll yoğunluk sıralayıcısı yöntemi testis seminifer tübüllerinden spermatid 

İzolasyonu amacıyla kullanılmıştır. Yuvarlak spermatidler %54'e varan safiıkta 

ayrıştınlabilmiştir (Tablo 4.1 ). Percoll'ün ticari ismi olan Supra Sperm çözeltisinin iki 

o/o40 ve o/o80 yoğunluklanndan elde edilen germ hücreleri ve Sertali hücreleri May

Grünwald Giemsa boyası ile boyanmıştır. Işık mikroskobu ile incelendiğinde dokulann 

santrifüj öncesinde hipadermal iğneler yardımıyla başanlı olarak parçalanarak, 

yeterince germ hücresinin açığa çıktığı tespit edilmiştir (Şekil 4. ı -Şekil 4.9). Seminifer 

tübüllerin parçalanmaları sırasında Sertali hücrelerinin parçalanarak sitoplazmalarının 

dağıldığı gözlenmiştir. Soluk ve koyu tip A spermatogonia, tip B spermatogonia, 

birincil ve ikincil spermatositler, spermatid kümeleri (Sa tipleri), peritübüler hücreler 

bütün hastaların yayma örneklerinde görülmüştür (Şekil 4. ı-4.9). Hasta örneklerinden 

hiç birinde uzamakta olan spermatidlere (Sb, Sc) veya uzamış spermatide (Sd) 

rastlanmamıştır. Bu durum hastaların olgunlaşma duraksaması tanısını onaylamıştır. 

Makler sayım karnarasında yapılan sayımlar Percoll yoğunluk sıralayıcısı 

tekniğinin hücrelerin tasnifındeki başansını göstermektedir. o/o40 yoğunluktaki Supra 

Sperm çözeltisinden elde edilen hücreler arasında yuvarlak spermatidlerin (Sa) oranının, 

0/o80 yoğunluğa nazaran anlamlı derecede arttığı görülmüştür (Tablo 4. ı ve Şekil 4. ı 0). 

o/o80 yoğunluktan elde edilen spermatid olmayan hücrelerin sayısı ise %40'a göre 

anlamlı derecede fazladır (Tablo 4. ı' de ve Şekil 4. ı 0). Safiaştırma oranlan Meistrich ve 

arkadaşlannın 198 ı yılında santifüj tekniği ile yaptıklan İzolasyon sonucuna 

u yınaktadır (ı 35). Bu araştırmacılar sağlıklı sıçan testislerinden tek hücre 

süspansiyonlan elde etmişlerdir. Bu teknikle spermatositleri, spermatidleri ve geç 

spermatidlerin sitoplazma atıklarını ayırabilmişlerdir. Bunları daha fazla safiaştırmak 

için %22-%37 arasında değişen yoğunluklardaki Percoll çözeltilerinde santrifüj 

kullanmışlardır. Spermatositleri %98, spermatidleri o/o93 ve sitoplazma fazlalıklarını 

%98 safiıkta elde edebilmişlerdir (ı 35). Sağlıklı sıçanların tüm testisleri kullanıldığı 

için %93 gibi yüksek safiaştırma oranianna ulaşabilmişlerdir. Fakat bizim çalışmamızda 

tıkanma ile ilgili olmayan azoospermia hastalan ve bu hastaların testislerinden rastgele 
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noktalardan alınan çok küçük biyopsi parçalan kullanılmıştır. Bu nedenle safiaştırma 

oranı %54' e kadar düşmüştür. 

Bucci ve arkadaşlan da ergenlik öncesindeki sıçan testislerinden Percoll tekniği 

ile spermatogonyumlan %76 oranında, spermatositleri %70 oranında ve Sertoli 

hücrelerini o/o89 oranında ayırınayı başarmışlardır (136). Fakat sadece spermatidleri 

ayırmamışlardır. 

Asiarn ve Fishel, 1998 yılında yaptıklan çalışmada, tıkanma ile ilgili 

azoospermiası olan hastalardan alınan biyopsileri parçalayarak hücreleri ilk önce birim 

yer çekiminde çökelttiler. Bu çökelen hücreleri Percoll aracılığında santrifüjlerini 

yaparak tekrar ayırdılar. Uyguladıklan bu iki teknik ile %97 saflıkta spermatid elde 

ettiler ( 13 8). Artan bu safiaştırma oranının nedeni hastalarda olgunlaşma duraksaması 

olmaması ve spermiogenezi tamamlayabilmelerinden kaynaklanabilir. 

Ock ve ark. 2006 yılında enzimlerle parçalarlıklan boğa testislerinden elde 

ettikleri hücreleri ayırmak için %20-%90 arası yoğunluklarda Percoll kullanmışlardır. 

%35-%40 yoğunluklarda daha çok yuvarlak spermatidlere ve birincil spermatositlere 

rastlamışlardır. Bu hücrelerin saflık oranlan yaklaşık %40 olarak bulunmuştur (140). 

Bizim çalışmamızda kullandığımız Supra Sperm yoğunluklan bu çalışmadaki Percoll 

yoğunluklan ile uyumludur. Fakat safiaştırma oranlanmız bu çalışmanınkilerden daha 

fazladır. Bunun nedeni bizim kullandığımız Supra Sperm yoğunluklannın sadece %40 

ve o/o80 olmasıdır. Ock ve arkadaşlan ise çeşitli yoğunluklarda farklı safiaştırma 

oranlan bulmuşlardır. 

Testis biyopsisine uyguladığımız mekanik parçalama etkisinin endoplazmik 

retikulum stresine sebep olup olmadığını incelemek amacıyla BiP/GRP78 antikoru ile 

immünositokimya tekniği uyguladık Endoplazmik retikulumda katlanmamış proteinler 

biriktikçe hücreler buna karşı katlanmamış protein cevabı sistemlerini etkinleştirirler. 

Bu sistemin üyeleri olan şaperonlardan biri BiP/GRP78'dir. Bu protein ER stresinin 

göstergesi olarak birçok çalışmada kullanılmış ve lokalizasyonunun ER olduğu 

gösterilmiştir (172-1 75). Aynca ER stres cevabının aktivasyonunun göstergesi 

olmasının yanı sıra çeşitli proteinlerin transkripsiyonunu etkinleştiren özel yolaklan 

etkileyebildiği ve bu etkiyi ER aracılığıyla veya nuklear bir protein olarak yaptığı da 

belirlenmiştir (177). Biz de immunositokimyasal sonuçlanmızda BiP/GRP78 proteine 

ait nüve boyanmalan saptadık. Böylelikle mikro-TESE sonrasındaki mekanik parçalama 
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ve santrifüj işlemlerinin hücrelerde ER stresine yol açabileceğini gösterdik. ER 

stresinden en çok etkilenen hücreler germ hücreleri olmuştur. Germ hücrelerinin ve 

özellikle yuvarlak spermatidlerin etkilendiğini elektron mikroskobu yardımı ile de 

gösterdik. Bazı yuvarlak spermatidlerin apoptoza uğradığını izledik. Sertoli hücreleri ise 

mekanik etkilerden daha az etkilenmişlerdir. Sertoli hücreleri enfeksiyon, kötü 

beslenme, radyasyon gibi olumsuz koşullara karşı oldukça dayanıklıdırlar. Bunun 

dışında mekanik etkiler gibi zararlı etkilere maruz kaldıklarında spermleri meydana 

getiren hücrelere nazaran hayatta kalma oranlan çok daha yüksektir (39,74). 

In vitro spermatogenez 90 yıldır araştınlmasına karşın çok az gelişme 

kaydedilebilmiştir. Bu çalışmalardan çıkantabilecek genel bir kanı şudur; dokulann 

veya hücrelerin hazırlanışı sırasında seminifer tübül yapısı ne kadar az hasara uğratılırsa 

in vitro spermatogenezi tamamiayabilen germ hücre sayısı o kadar fazla olur. Bu kanı in 

vitro spermatogenez alanındaki şu anda var olan teknikleri kısıtlamaktadır. Fakat 

yapılan araştırmalar spermatogenezin düzenlenmesinde en önemli rolün endokrin 

sisteme ait olduğunu göstermiştir (143). Biz de çalışmamızda spermatogenezin endokrin 

düzenleyicileri olan FSH ve testosteronu içeren kültür ortamları kullandık. 

Parçaladığımız ve Percoll yoğunluk sıralayıcısı ile saflaştırdığımız hücre çözeltilerinin 7 

gün kültürlerini yaptık. Tıkanma ile ilgisi olmayan azoospermiası olan ve 

spermatogenezi spermatid aşamasında duraksamış 14 hastadan aldığımız örneklerden 

4'ünün hücre kültüründe uzamış spermatidlere rastladık (Tablo 4.3). Başka bir deyişle 

Sa spermatidlerin% 9,82'i (±24,03) uzamış spermatide farklılaşmıştır (Şekil 4.21). Bu 

sonuçlann doğruluğunu yayma preparatlan May-Grünwald Giemsa boyası ile 

boyayarak gösterdik (Şekil 4.30-4.34). Başan oranımızın düşük olmasını mekanik 

parçalama ve Percoll yoğunluk sıralayıcısı uygulamalannın sebep olduğu ER stresine 

bağlayabiliriz. 

In vitro spermiogenez çalışmalan ise ilk defa 1970 yılında başlamıştır. Yuvarlak 

spermatidlerin testis hücre çözeltilerinde birkaç gün yaşayabildikleri fakat 

farklılaşamadıklan saptanmıştır (146). 1970'lerin ortasına kadar memeli germ 

hücrelerinin farklı aşamalannda oldukça saf kültür popülasyonlan elde edilmişti. Fakat 

hücreleri normal fizyolojik ortamlanndan ayırmanın bütün hücre tipleri için ve özellikle 

germ hücreleri için toksik olduğu belirlenmişti. Germ hücreleri in vitro ortamda uygun 

kültür koşullar sağlanamadığı için metabolizmalan menfı yönde etkilenerek 1-2 saat 
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veya 1-2 günden daha fazla yaşayamamışlardır (165-169). Biz de çalışmamızda yetişkin 

genn hücrelerininin, gerekli hormonları ekiediğimiz uygun besi yerinde kültürlerini 

yaptık. Bulgularımıza göre bu ortamda genn hücreleri 7 gün hayatta kalabildiler. Ancak 

elektron mikrograflan incelendiğinde morfolojisi bozulmuş ve apoptotik cisimciklere 

sahip genn hücrelerine de rastladık. 

izole kültürler çok hassas alınalanna rağmen mayoz bölünmesi ve sonrasında 

ortaya çıkan genn hücrelerinde yapılan çalışmalarda birincil spermatositlerin ve erken 

spermatidlerin in vitro kısa süreli kültürlerde çeşitli protein sentezlerini yaptıklan 

saptanmıştır. Aynca bazı çalışmalarda 24 saatlik kültürleri yapılan fare spermatidlerinin 

erken evrelerinde flagella oluşturduklan tespit edilmiştir ama gelişen spermatidlerin 

kaynağı yeterince incelenmemiştir (31 ). Bu durumun fizyolojik mi yoksa strese bağlı 

verilen cevap mı olduğu ayırt edilememiştir. Bizim çalışmamızda ise insan yuvarlak 

spermatidleri flagella geliştirebilmiştir fakat bu flagellanın hareketi ve fızyolojisi 

araştınlmamıştır. 

1980'li yıllardan sonra sıçanlarda ve farelerde yapılan in vitro spermıogenez 

çalışmalannda izole edilen spermatidlerde farklılaşma sağlanabilmiştir (Tablo 2.6). 

Tesarik ve arkadaşlan 1998 yılında yaptıklan bir çalışmada FSH içeren besi yerinde 

olgunlaşma duraksaması olan hastalardan elde ettikleri yuvarlak spermatidlerin 

kültürlerini yapmışlardır. 24 saatlik kültür sonunda 25 hastadan 4'ünde Sd tip 

spermatidlere rastlamışlardır. Fakat gelişen flagellaların hareket edemediği ve 

hücrelerin de canlılıklannı kaybettikleri bildirilmiştir (36, 62). Biz çalışmamızda 14 

hasta örneği kullandık. Kültür sürelerimiz ise 7 gün idi. Çalışmanın sonucunda başan 

oranımız yaklaşık %1 O olarak tepit edildi. Biz çalışmamızda hücre canlılığını ve flagella 

hareketini ölçen bir teknik kullanmadık. 

Hayvanlar üzerine yapılan önceki çalışmalara nazaran insanda in vitro 

spermatogenez in vivo'dakine nazaran daha hızlı gerçekleşmektedir. Üstelik mayoz 

hücre bölünmesinden sonra in vitro olgunlaşmanın doğal seyrinin çok daha hızlı 

gerçekleşmesi şaşırtıcı bir sonuçtur. Burada olgunlaşmadan kastedilen unsular 

flagellanın büyümesi, nüvenin yoğunlaşması ve akrozomun gelişmesidir (29, 62). Bu üç 

unsur bizim in vitro kültür çalışmamızda da gerçekleşmiştir. 

Tıkanma ile ilgili olmayan azoospermia hastalan için in vitro olgunlaştırma 

çalışmalan büyük önem arz etmekte ve ileride yardımla üreme tekniklerinin arasına 
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katılmaya aday gösterilmektedir (63). Asiarn ve Fishel tıkanma ile ilgili olan ve 

olmayan azoospermia hastalanndan elde ettikleri farklı aşamalardaki spermatidlerle 

yaptıklan çalışmalarda bu spermatidlerin hamster oositlerini dölleme kabiliyederini 

karşılaştırmışlardır. En ıyı sonucu en çok olgunlaşan spermatidin verdiğini 

bildirmişlerdir. Bunun sebebinin spermatiddeki kromozom yoğunlaşmasının 

tamamlanması yani histonlann protamine geçişinin sadece uzamış spermatid içinde 

gerçekleşmesidir. Uzamış spermatidlerin yoğun nüveleri kendilerini ooplazmadaki 

olgunlaşmayı destekleyici değişkenden koruyabilirler. Bu etken oosit sitoplazmasında 

sperm ile uyanlmasından sonra azalmaya başlar. Sperm nüvesinin, pronükleusu 

oluşturması ancak bu etkenin azalması ile gerçekleşir. Aynca bu araştırmacılar tıkanma 

ile ilgili olan ve olmayan azoospermia hastalan arasında dölleme kabiliyeti açısından 

istatistiksel olarak bir fark görmemişlerdir (178). Sonuç olarak yuvarlak spermatid 

en} eksiyonundan ziyade in vitro olgunlaşmış spermatid enjeksiyonunun yardımla üreme 

tekniklerinde daha başarılı olacağını tahmin etmekteyiz. 

Sertoli hücreleri seminifer tübüllerinin en önemli somatik hücreleridir. Bu 

nedenle bu hücreler ortak kültür çalışmalannda kullanılmaktadır. Germ hücre 

kültürlerinde Sertoli hücrelerinin varlığının proliferasyonu ve farklılaşmayı büyük 

ölçüde sağladığı tartışmasız bir gerçektir. Bu hücreler spermatogonya popülasyonunu 

belirli bir sayıda tutup diğer germ hücrelerine tutunma alanlan oluştururlar ( 63 ). Bu 

nedenle Sertoli hücreleri ortak kültür çalışmalannda sıkça kullanılmaktadır (179, 180). 

Ancak bu çalışmalann bazılannda Sertoli hücrelerinin kanşık bir kültür ortamı yarattığı 

ve germ hücre saflığını etkilediği düşünülmüştür. Örneğin, 1998 yılında Tesarik ve 

arkadaşlan yaptıklan çalışmalarda ortak kültürden çok saf hücre çözeltisi içeren 

kültürleri kendi oluşturduklan besi yerlerinde kullanmayı tercih etmişlerdir. Ortak 

kültür kullanmamalanna rağmen in vitro spermiogenez %ı22 oranında gerçekleşmiştir 

(36, 62). 

Sertoli hücrelerinde spermiogenezin ana düzenleyicileri olan FSH ve testosteron 

hormonlan için reseptörler bulunmaktadır. Azoospermiası olan hastatann bazılannda bu 

reseptörlerin mutasyonuna rastlanmıştır ve bu hormonlann besi yerlerinde kullanılması 

önem arzetmiştir. Dolayısıyla günümüzde çalışmacılar hastalardan elde edilen Sertoli 

hücreleri ile ortak kültür yapmak yerine FSH ve testosteron içeren besi yerlerini 

kullanmayı tercih etmektedirler (ll 0). 
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Gelecekte in vitro spennatogenez çalışmalan insanlarda erkek kısırlığına çare 

olarak uygulanabilecektir. In vitro olarak geliştirilen gametler boş seminifer tübüllerine 

enjekte edilebilecek veya ICSI işlemlerinde kullanılabilecektir. Böyle bir teknik ile 

genetik bozukluklann açığa çıkabilme olasılığı yüksektir. Bu sebeple günümüzde bu 

tekniğin uygulanması mümkün değildir. Doğal ortamlanndan izole edilen hücreler 

hemen okside olup çeşitli yozlaşma süreçlerinden geçerek hasara uğramaktadırlar. Bu 

teknikler hücrelerde nekroza veya apoptoza da sebep olabilirler. Bunlann insan 

hücrelerinde gerçekleşmeyeceği garanti edilemez (143). 

Şüphesiz ki in vitro spenniogenez teknolojisi üzerine gelecekte birçok çalışmaya 

ihtiyaç duyulacak ve genn hücrelerinin in vitro yaşamı ve olgunlaşması hala merak 

konusu olarak kalacaktır. En önemli amaç ise genn hücrelerinin uzun süre kültürlerini 

yapabilmek ve ölümsüzleştirebilmek olacaktır. Geliştirilecek yeni teknikler sadece insan 

kısırlığına değil zooteknolojiye de katkıda bulunacak ve istenen özelliklere sahip evcil 

hayvaniann oluşturulmasına ve tükenmekte olan memeli türlerinin de korunmasına 

yardımcı olacaktır (143). 

Sonuç olarak spermleri oluşturacak hücrelerin kültürlerini yapabilme imkanı 

genetik manipulasyon yolunu açabilir ve transgenik hayvaniann üretilebilmesini 

mümkün kılabilir. Şayet izin verilirse, insanlarda germ hücrelerini genetik olarak 

değiştirebilme mümkün olabilir. Böylece gen tedavisinin yolu da açılabilir. Fakat bunun 

etik değerlendirilmesi başka bir çalışma konusudur. Mayozdan sonra duraksaması olan 

hastalarda in vitro kültür, sağlıklı germ hücrelerinin seçimi için yardımla üreme 

tekniklerinde geliştirilerek kullanılabilir (I 43 ). 
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7.FORMLAR 

Tarih 

Bilgilendirilmiş Gönüllü Onay Formu 

Yapacağımız Yüksek Lisans tez çalışmasında, standart infertilite tedavisi 

uygulanacak olan, gönüllü hastalardan alınacak mikro-TESE örnekleri kullanılacaktır. 

Bu örnekler, menilerinde sperm olmayan hastalardan sperm elde edilebilmesi için 

infertil hastalardan cerrahi yöntemle toplanmakta ve sonrasında kullanılmamaktadır. 

Örnekler alınırken, vericilere hiçbir şekilde farklı bir cerrahi müdahalede 

bulunulmayacaktır. Bu nedenle çalışmamızın neden olacağı herhangi bir hastalık riski 

veya hayati tehlike bulunmamaktadır. Gönüllü vericiden ve bağlı olduğu sosyal sağlık 

kurumundan hiçbir şekilde maddi talepte bulunulmayacaktır. 

Gönüllü vericilerden alınacak mikro-TESE örnekleri, örneklerdeki artık 

spermatid hücrelerini araştırmak için, histolojik inceleme yöntemlerine ve hücre kültürü 

ortamianna tabii tutulacaktır. Çalışma tamamen etik kurallar çerçevesinde yürütülecek 

olup, başka amaçlar için kullanılmayacaktır. 

V ericil er izin belgesini imzalamış olsalar dahi, çalışmanın herhangi bir 

evresinde izinlerini iptal etme hakkına sahiptirler. 

Bilgilendirilmiş Gönüllü Onay Formundaki tüm açıklamalan okudum, dinledim, 

anladım. İstediğim sorulan sordum ve cevaplannı aldım. Bu klinik araştırmaya gönüllü 

olarak hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

Hastanın Adı-Soyadı: 

imzası: 

Araştıncının Adı-Soyadı: Yük.Lis.Öğr. ElifYAPRAK 

imzası: 
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Temel Tıp Bilimleri Bölümü 

Başkanlığına 

İLGi: 30.06.20! O tarihli, 653 sayılı yazınıza: 

O 4 l.ğtslr:s 1010 

13öltlmtinü.ze bağlı Histoloji ve EmbriyoLoji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Or. Oktay 
ARDA ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Tülay İREZ'in 
danişmanlıgında Yüks. Lis. ögr. Bio Elif YAPRAK'ın yUrüteceği " in Vitro Spermiyogenez 
Uygulamasının Spermatogenezde Duraksama Olgularında Hücre KUltürü Aracılı~ıyla Denenmesi" 
başlıklı Yllksek Lisans Tezi hakkında ilgi yazınız ve ekieri 03 A~ustos 2010 tarihinde toplanan Fakültemiz 
Araştmııa Değerlendirme Komisyonunda müzakere edilmiş olup, araştınna etiği açısından uygun olduğuna 
karar verilmiştir. 

ederim. 
Eki: 
l dosya 

Bilgilerinizi. durumun adı geçen anabilim dalı başkanlığına bildirilmesini saygılanmla rica 

Prof.Dr.Fatiş ALTINDAŞ 

Dekan Yardımcısı ve Araştırma 

Degeriendione K~~kanı 
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