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                                                                    ÖZET 

 

         Đnmemiş testis çocukluk döneminin sık görülen önemli endokrin sorunlarından biridir. 

Erken ve başarılı tedaviye rağmen  inmemiş testisin  infertilite nedenlerinden biri  olduğu 

bildirilmektedir. 

         Çalışmamızda yaş ortalaması  14.5 + 1.4 yaş (dağılım 12-18 yaş) olan orşiopeksi 

uygulanmış toplam  51 inmemiş testisli  ( 35 ünilateral, 16 bilateral ) olguda gonad işlevinin 

adolesan yaşta değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Aralık 2010 tarihinde başlayıp Temmuz 2011 

tarihinde sonlandırılan retrospektif çalışmamıza 51 inmemiş testisli  olgu alındı. Olguların 

inmemiş testis etyolojisi açısından öyküsü, orşiopeksi öncesi testislerin yerleşimi ve hCG 

(human korionik gonadotropin)  kullanımı, orşiopeksi yaşı  ile  serum luteinizan hormon 

(LH), folikül stimulan hormon (FSH) , testosteron, anti-Müllerian hormon (AMH), inhibin B 

düzeyleri ve  testis ultrasonografi   bulguları değerlendirildi. Hormon düzeyleri püberte 

evrelerine göre normal değerlerle kıyaslandı. 

 

        Toplam  67  inmemiş testisin  49’u (% 73)   inguinal yerleşimdeydi, 16 (% 31) olguya  

hCG  tedavisi uygulanmıştı. Orşiopeksi yaşı 4.3± 2.6 yaş ( dağılım 0.6-10  yaş) idi. Unilateral 

ve bilateral olgularda orşiopeksi yaşı ve şimdiki yaşları benzer olup, iki grubun hormon 

düzeyleri fark göstermedi ve orşiopeksi yaşından etkilenmemişti. Yaşla serum LH, FSH, 

testosteron düzeyleri  anlamlı  oranda artarken  AMH ve inhibin B düzeylerinde farklılık 

görülmedi. Testis hacimleri  (toplam veya en büyük) serum LH ve testosteron düzeyiyle  

pozitif, AMH düzeyiyle  zıt  ilişkiliydi, inhibin B düzeyiyle herhangi ilişki saptanmadı. Serum 

AMH düzeyi inhibin B düzeyiyle pozitif, FSH düzeyiyle negatif ilişkiliydi, ancak testosteron 

ile ilişki saptanmadı.  Serum inhibin B düzeyiyle sadece FSH düzeyi arasında  negatif ilişki 

vardı. Tüm vakalar değerlendirildiğinde FSH yüksekliği % 17.6,  AMH  ve inhibin B 

düşüklüğü sırasıyla % 9.8  ve % 51 olguda görüldü. Serum inhibin B düzeyi düşük olan 

grupta normal olanlara göre hCG kullanımı (%19 ve %44) daha  düşüktü. Testis 

ultrasonografisinde (USG)  5 olguda mikrolityaz, 6 olguda varikosel saptandı. 

 

        Sonuç olarak adolesan dönemdeki inmemiş testis olgularında Sertoli hücre işlevinin 

önemli oranda etkilendiği ve bunun en iyi göstergesinin serum inhibin B düzeyi olduğu 

görüldü. Orşiopeksi öncesi hCG tedavisi uygulanan olgularda bu etkilenmenin daha az olduğu 

saptandı.  
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                                                                SUMMARY 

           Undescended testes is one of the commonly encountered problems in childhood. Despite 

timely and successful interventions, it is stil noted as one of the causes of male infertility.  

         In our study we  evaluated the gonadal function of adolesecents with a mean age of 14.5 

+ 1.4 years (range 12-18 years) , who had history of orchidopexy due to undescended testes 

(35 unilateral and 16 bilateral). The retrospective study was performed on  51 boys with 

history of undescended testes, and the study was carried out between December 2010 and July 

2011.  

         Patients were evaluated with respect to etiology of undescended testes, location of the 

testes prior to orchidopexy, history of hCG use, age at orchidopexy, serum LH , FSH , 

testosteron, AMH , inhibin B levels and scrotal ultrasonography. Hormone levels were 

compared with  pubertal stage matched values. 

 

         The testes had an inguinal location in forty-nine (73%) of  67 undescended testis,  hCG 

treatment had been applied on 16 (%31) boys. Age at orchidopexy was  4.3± 2.6 years ( range 

0.6-10 years). Current age and age at orchidopexy were similar between boys with unilateral 

and bilateral undescended testes. Hormone levels were  similar between 2 groups and had not 

been affected by age at orchidopexy. While the serum LH, FSH and total testosteron levels 

increased in  a significant proportion of boys with age,there were no differences between 

levels of AMH and inhibin B. The testicle volumes (the total and maximum)  had a positive 

correlation with serum LH and total testosteron levels, inverse correlation with  AMH levels, 

no correlation of testicular volumes was found with serum inhibin B levels. Serum  AMH 

levels were positively correlated with inhibin B levels,  negatively correlated with FSH levels 

and no correlation was found with total testosterone levels. Serum inhibin B levels were 

negatively correlated with FSH levels, and had no correlation with any of the other 

parameters. When all the boys in the study were evaluated, high FSH %17.6,  reduced AMH 

and inhibin B were seen in  9.8 % and 51% of the boys, respectively. Fewer boys with lower 

serum inhibin B had  history of hCG use than the others ( 19% vs 44 %, respectively). Scrotal 

USG revealed 5 boys with testicular microlithiasis and 6 boys with varicocele. 

     

         In our study we found that the function of the Sertoli is significantly affected in 

adolesecent boys with undescended testes, and serum inhibin B levels provide  the best 

determinant of  Sertoli cell function. Derangement in Sertoli cell functions is less in boys with 

history of   hCG treatment prior to orchiopexy than the others.  
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                                                                    I.GĐRĐŞ 
 

 
         Đnmemiş testis çocukluk döneminin sık görülen önemli endokrin sorunlarından biridir. 

Đnmemiş testis etyolojisinde özellikle preterm doğumun önemli etkenlerden biri olduğu 

belirtilmekte ve son yıllarda  çevresel etkenlerin ve hormon yapımını bozan kimyasalların da 

inmemiş testis etyolojisinde yer aldığı görüşü ağırlık kazanmaktadır (1,2). Đnmemiş testisin 

ailesel aktarımı açısından yapılan çalışmalarda kardeşi inmemiş testisli olan kişilerde inmemiş 

testis görülme riskinin  7-10 kat arttığı belirtilmiştir (3).Đnmemiş testis sıklığına ilişkin yapılan 

çalışmalarda üç yaş sonrasında edinsel inmemiş testis oranının arttığı vurgulanmaktadır (4). 

 

         Đnmemiş testis olgularında testisin büyük oranda  ünilateral olduğu, fizik muayenede ele 

geldiği ve ingüinal yerleşimli olduğu bilinmektedir (5). Ele gelmeyen inmemiş testis 

olgularında tanı için hormon testleri ve görüntüleme yöntemleri ve tanısal laparoskopiden  

yararlanılmaktadır (6). 

 

         Đnmemiş testis tedavisinde hormonal ve cerrahi tedavi tek başına veya birlikte 

kullanılmakta, olguların 6-12. aylar arasında tedavi edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (7). 

Đnmemiş testis olgularında hormon tedavisi iki amaçla kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi 

inmemiş testisin skrotuma inmesini sağlamak, diğeri ise bu testisin fertilite potansiyelini 

arttırmaktır (8). Đskandinav uzlaşı grubu tarafından hCG tedavisinin  spermatogenez üzerinde 

uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle inmemiş testisin  primer tedavisinde kullanılmaması 

gerektiği  belirtilmiştir (9).Bununla birlikte bazı araştırmacılar inmemiş testis olgularında 

artan infertiliteden mini puberteki bozukluğun sorumlu olabileceği ve erken yaşta yapılmış 

başarılı orşiopeksi sonrası bile  infertilite riskinin devam etmesi nedeniyle hormonal tedavinin 

uygulanması gerektiğini  vurgulamışlardır (10,11). 

 

         Tedavi edilmeyen inmemiş testis olgularında doğum sonrası 18. ayda olumsuz 

değişikliklerin saptandığı (12) ikinci yaştan sonra germ hücrelerinde belirgin azalma, 

seminifer tubulus boyutlarında küçülme ve fibrozis ortaya çıktığı vurgulanmakta (13) ve 

bununla birlikte inmemiş testisin Sertoli hücrelerinde dejeneratif değişikliklerle gittiği (14) ve 

bu nedenle bu olgularda serum inhibin B düzeyinin azaldığı,   FSH ve LH  düzeylerinin arttığı 

belirtilmektedir (15,16). Özellikle subfertil inmemiş testisli olgularda yapılan çalışmalarda 
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serum inhibin B ve FSH düzeyinin gonad işlevini değerlendirmede yararlı olduğu 

bildirilmektedir (15,17).  

 

         Đnmemiş testiste oluşan olumsuz değişiklikler sonucu tedaviye rağmen unilateral 

inmemiş testisli olgularda  fertilite oranının %89, bilateral inmemiş testiste %65 civarında 

saptandığı (18) ve testiste germ hücre kanseri gelişme riskinin 4-7 kat arttığı belirtilmiştir 

(19). Đnmemiş testisin tedaviye rağmen infertilite ve testis kanseri için risk etkeni olması 

nedeniyle inmemiş testisli olguların tedavi sonrasında düzenli klinik izlemi gereklidir. 

 

         Bu çalışmada  Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Üroloji 

Anabilim Dalında  orşiopeksi sonrası Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,  Büyüme-

Gelişme ve Endokrinoloji Bilim Dalına sevk edilen  olgularda gonad işlevinin adolesan yaşta 

değerlendirilmesi amaçlandı. 
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                                                    2. GENEL BĐLGĐLER 

 

2.1 TESTĐS 

  

         Erkekte  genital sistem organları; testisler, genital kanallar, yardımcı bezler olan 

vezikula seminalis, bulboüretral bez, prostat ve penisten oluşmuştur. Testisler, başlıca iki 

önemli görevi hormon ve spermatozoa üretmek olan, bir çift bileşik tubüler bezdir (20,21).       

 

2.1.1 Embriyoloji 

 

         Cinsiyet farklılaşması karmaşık bir olaydır. Fertilizasyonla oluşan XX ve XY seks 

kromozom kombinasyonları ile gonadların dişi ya da erkek yönde farklılaşması, bir süreç 

gerektirir. Genital sistem erken dönemde, her iki cinste de birbirine benzemekte ve bu nedenle 

genital sistem gelişiminin başlangıç periyodu “seksüel gelişimin farklılaşmamış safhası” 

olarak adlandırılmaktadır (22). 

 

 Gonadlar üç kaynaktan köken alırlar (23): 

-Posterior karın duvarını döşeyen çölemik epitel 

-Bu epitelin altındaki mezenşim (embriyonik bağ dokusu) 

-Primordiyal germ hücreleri 

 

         Gonadlar farklılaşırken başlangıç evresinde çölemik epitel prolifere olur ve alttaki 

mezenkim çoğalır. Gelişimin beşinci haftasında çölemik epitel ve altındaki mezenkim, 

mezonefrozun medialinde gelişerek, korteks ve medullası olan bipotansiyel gonadı oluşturur. 

Bipotansiyel gonadın gelişimi Wilms tümörü geni (WT1) ve steriodogenik faktör 1 (SF1) gibi 

genlerin aktivasyonu sonucu gerçekleşir. 6. haftada Y kromozomunun kısa kolundaki seks 

belirleyici bölge (SRY) geni ve SOX9, FGF9 ve DAX1 gibi diğer testis belirleyici genlerin 

aktivasyonu ile korteks dokusu gerileyerek medüller testiküler yapılar gelişir. Yolk kesesi  

duvarındaki primordiyal germ hücreleri arka mezenter boyunca hareket edip, gonadı 

oluşturur, epitel hücreleri alttaki mezenkim içine girip, primitif cinsiyet kordonları oluşturur 

(24,25). Genital kabarıklık içinde 6. haftaya kadar primordiyal germ hücreleri bulunmaz 

(23,26). 
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         Primordiyal germ hücreleri, 4. haftanın başında yolk kesesinin allantoise yakın 

bölümünde, endoderm hücreleri arasında belirir. Primordiyal germ hücreleri yuvarlak ve 

büyük çekirdek, belirgin bir veya birkaç çekirdekçik içerir; sitoplazmalarında alkalen 3 

fosfataz aktivitesi yüksek olup, bol glikojen ve lipit damlası bulunur. Primordiyal germ 

hücresinin sitoplazmasındaki yalancı ayak benzeri uzantılarla ameboid hareket yapma 

yeteneği vardır (21,26), ameboid hareketlerle 5. haftada son barsağın mezenterine göç edip 

primitif gonadlara ulaşır; 6. haftada genital kabarıklıkları doldurur (23). Genital kabartı, 

gestasyonun 7-8. haftasına kadar erkek ve dişilerde farklılaşmamış durumdadır (27). 

Embriyoda Y kromozomu varsa, SRY’ nin etkisiyle, primitif cinsiyet kordonları çoğalıp 

medullanın içine doğru ilerler, testis ve medüllar kordonları oluşturur, daha sonra da bezin 

hilusunda rete testis tubüllerini oluşturan bir ağ şekline dönüşür (28). Testiküler (seminifer) 

tubuluslar, birbirleriyle sıkı ilişkide olan somatik ve germ hücrelerini içerir (23). Germ 

hücrelerinden spermatogonialar (29), somatik hücrelerden ise Sertoli hücreleri gelişir (23). 

Sertoli hücreleri, gonadda ilk ortaya çıkan hücre grubudur ve seminifer kord yapısını 

oluşturur. Sertoli hücreleri, AMH salgılayarak Müller kanallarının gerilemesini sağlar (30). 

Sertoli hücrelerinin fiziksel ve metabolik desteği olmadan spermatozoada germ hücrelerinin 

farklılaşması ve transformasyonu gerçekleşemez (31). Gestasyonun 9. haftasının sonuna 

doğru interstisyel hücrelerden, steroid salgılayan Leydig hücreleri gelişir . Leydig 

hücrelerinden salgılanan testosteron, iç genital yapının Wolf yapıları yönünde gelişmesini 

sağlarken; 8- 12. hafatalarda testosteronun dihidrotestosterona dönüşmesiyle de dış genital 

yapının  erkek yönünde farklılaşmasını sağlar (32). Ayrıca Leydig hücrelerinden salgılanan 

bir başka hormon olan insülin benzeri hormon 3 (insülin like hormon 3, INSL3), 

gubernakulumun büyümesi ve gelişmesine neden olarak testis inişinin transabdominal 

fazından sorumlu olduğu gösterilmiştir (33). Daha sonraki gelişim evrelerinde, testis 

kordonlarının, yüzey epiteli ile ilişkisi kesilir ve yoğun fibröz bir tabaka olan tunika albuginea 

oluşur .Pubertede seminifer tubüllerin kanalları açılır; rete testis tubüllerine katılır ve eferent 

duktuslara girer (21,23). 

 

         Testisin büyümesi ve gelişmesi üç faza ayrılır (23) 

 1-   Durağan faz: Doğumdan başlayıp 4 yaşına kadar olan dönemdir.Ancak süt çocukluğu 

döneminin durağan  olmadığını belirten yayınlar da vardır (34). 

 2-   Büyüme fazı: 4-10 yaş arasını kapsar. 
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 3- Olgunlaşma fazı: 10 yaşından sonra olan, idrarda gonadotropinlerin ve 17-ketosteroidlerin 

görüldüğü dönemdir. 

 

         Primordial germ hücrelerinin farklılaşması erkeklerde pübertede başlar. Püberteden önce 

seks kordonları içinde lumenizasyon başlar ve seminifer tubüller oluşur. Eş zamanlı olarak 

primordial germ hücreleri, spermatogoniumlara farklılaşır (27). Daha sonra mitoz bölünme ile 

bir spermatogoniumdan önce primer spermatosit, daha sonra mayoz bölünme ile spermatid 

oluşur. Spermatidler olgun spermatozoonlara dönüşürken spermiyogenez denen bir dizi 

değişime uğrar (23). 

 

2.1.2 Testisin Skrotuma Đnişi 

 

    Testisin abdominal bölgeden skrotuma  inişi 2 aşamada gerçekleşir (35). 

 

2.1.2.1  Transabdominal Đniş 

 

         Altıncı gestasyon  haftasında; testisler, inguinal bölgeye yakın olan mezonefrozun 

medialinde yer almaktadır. Fetüs ve karın boşluğunun genişlemesiyle overler yukarı 

çıkarken, testisler göreceli olarak yerinde sabit kalır. Bu iki yapı arasındaki hareket 

farklılığının ana sebebi gubernakulumdur (kaudal genital ligaman). Gonadın 

farklılaşmasından  önce, erkek ve dişi gubernakulumu;  gonadın alt polünden genital 

kabartılara (erkekte skrotumu ve dişide labia majorayı oluşturan yapılar) uzanım gösteren 

ince kısa bir bant yapıdan oluşmaktadır. Erkeklerde gubernakulum gelişimi mezenkimal 

proliferasyon ve hyalürinik asit artışı ile gerçekleşir ve testisi sabitler. Öte yandan dişilerde 

gubernakulum ince yapısını korur, fetal büyüme ile uzar ve overlerin yukarı çıkmasına 

neden olur (36 ). 

 

         Testisin skrotuma inişindeki ilk faz 10 ile 15. gestasyon haftaları arasında 

gelişmektedir (17-35). Transabdominal iniş temelde Leydig hücre hormonu olan INSL3  ve 

reseptörü LGR8 ile kontrol edilir. INSL3, testisin inişinde önemli rol oynayan 

gubernakulumun büyümesini ve kalınlaşmasını başlatmaktadır. Bu fazda AMH etkisi 

üzerinde de durulmaktadır (37,38). Bu aşamanın androjenden bağımsız olduğunu belirten 

yayınlar da mevcuttur (39). Bununla birlikte  bazı hayvan çalışmalarına göre testis ve 

overlerin karın duvarında asılı kalmasını sağlayan ikinci bir ligaman (kraniyal gonadal 
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süspansör ligaman) olduğu bilinmektedir. Erkek deney hayvanlarında testosteron kraniyal 

gonadal süspansör ligamanın gerilemesine, böylece testisin kaudal yönde hareketine olanak 

sağlamaktadır. Dişilerde ise bu ligamanın testosteronun olmaması nedeniyle varlığını 

sürdürdüğü  ve overin kaudal hareketini kısıtladığı belirtilmiştir (40). 

 

         Özetle INSL3, AMH gubernakulumun gelişimini; androjenler ise kraniyal süspansör 

gonadal ligamanın gerilemesine ve böylece 15. haftada testisin internal inguinal halka 

seviyesinde sabit kalmasını sağlamaktadır(37,38). 

      

2.1.2.2  Prosessus Vajinalis 

 

    Gebeliğin 3. ayında peritondan bir cep olarak uzanan prosessus vajinalis, 

gubernakulum boyunca gelişip kısmen çevresini de sararak inguinal kanal ve skrotumda 

potansiyel bir boşluk oluşturur. Testisler fetal hayatın 3. ve 7. ayları arasında sabit durur. 

Bu sürede gubernakulum ve prosessus vajinalis ise inguinal kanal yolu ile skrotuma doğru 

hareket ederek testiküler iniş için bir yol hazırlar (41). 

 

2.1.2.3  Transinguinal Đniş 

 

     Testislerin inguinal bölgeden skrotuma indiği 25-35. haftalar arasındaki 

inguinoskrotal faz  androjen yapımı ve etkisine bağımlıdır (35). Bu sırada testosteron, 

uzamış ve maskulinize olmuş gubernakulumun viskoelastik özelliklerini azaltarak kısaltır 

(36). Normalde, prosessus vajinalis doğumdan önce tamamen kapanır; ancak testis 

inmediğinde, prosessus vajinalis açık kalır ve bu durum inguinal kanalın iç halkasının açık 

olması ile sonuçlanır (40). 

 

    Kriptorşidili yenidoğanların 2/3’ünde genellikle 6 ay içinde kendiliğinden  testis inişi 

gerçekleşir (42). Eğer testis doğumda inmemişse; iniş, olası olarak postnatal ilk 3 ay 

içerisinde, hipotalamo-hipofizer eksen  üzerindeki maternal endokrin çevreye bağlı negatif 

geribildirimin ortadan kalkmasına ikincil gelişen bir testosteron patlaması (mini puberte) 

ile gelişebilir (43). Geçmişte kriptorşidili çocuklarda postnatal serum testosteron 

düzeylerindeki artışın normal testislere sahip olanlara göre daha az olduğu belirtilmişse de 

yeni bazı çalışmalarda iki grup arasında belirgin fark gösterilememiştir (44).  
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2.1.2.4  Testislerin  Đnişinde Rol Oynayan Etkenler 

 

    Testislerin inişinde etkili   ana hormonal faktörler androjenler, INSL3, östrojenler ve 

AMH’yı içermektedir (35,37). 

 

2.1.2.4.1 Androjenler ve Androjen Reseptörü 

 

         Testislerin inişi için sağlam bir hipotalamo-hipofizer eksen gerekliliği bilinmektedir 

ve bunu klinik gözlemler de doğrulamaktadır. Örneğin hipogonadizm ya da androjen 

duyarsızlığı gibi durumlarda kriptorşidizme daha sık rastlanmaktadır. Bir androjen reseptör 

mutasyonu sonucu gelişen komplet androjen duyarsızlığı sendromunda, çoğu olguda 

bilateral kriptorşidizm izlenir. Androjen duyarsızlığı etkilenme derecesine göre, tam dişi 

fenotip ya da kısmi feminizasyon ile ilişkilidir. Ancak, bu feminizasyon kliniği birçok 

kriptorşidizm olgusunda görülmez. Bu nedenle androjen yetersizliği ya da yanıtsızlığı 

insanlar için inmemiş testis kliniğini tek başına açıklamakta yetersizdir (44). 

 

         Benzer olarak, yapılan hayvan çalışmalarında prenatal dönemde anti-androjen 

kullanıldığında hayvanların %50’sinde gubernakulumun regrese olmadığı ve bu nedenle 

testislerin inişinin engellendiği belirtilmektedir (45). 

 

2.1.2.4.2 Đnsülin Benzeri Faktör-3 ve Reseptörü 

 

         INSL3 1993’te  bulunmuştur ve fonksiyonu 1999’da INSL3 eksikliğine ikincil 

bilateral inmemiş testislerin saptanması ve normal genital yapının  gelişebilmesiyle 

tanımlanmıştır (46). INSL3, fetal testis tarafından Leydig hücrelerinden üretilmektedir, 

fetal overler ise bu parakrin etkili hormonu üretmemektedir. INSL3 reseptörü LGR8 adını 

alır. Bu reseptör erkek fetüslerde gubernakulumda eksprese edilir. Bu reseptör aslen G 

protein reseptör ailesinin bir üyesidir ve bazen GREAT olarak adlandırılır. Gubernakulum, 

INSL3 tarafından bu reseptörler sayesinde uyarılarak büyür. Dişiler fetal dönemde INSL3 

yapamazlar. Bu nedenle INSL3 ve reseptörü LGR8, maskülenize gubernaküler büyümenin 

transabdominal fazının kritik düzenleyicileridir. Đzole kriptorşidisi olan hastaların yaklaşık 

%2’ sinde INSL3 ya da LGR8 genlerinde delesyon gösterilmiştir (24,47,48). 
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2.1.2.4.3 Östrojenler 

 

         Maternal östrojenlerin testislerin inişi üzerindeki etkileri çok sayıda çalışmayla 

gösterilmiştir. Gill ve arkadaşları, bir nonsteroidal östrojenik madde olan dietilstilbestrol 

ile tedavi edilen annelerin çocuklarında kriptorşidi insidansının arttığını belirtmişlerdir 

(49). Ek olarak Bernstein ve arkadaşları, yüksek serbest östrojen seviyesine sahip annelerin 

çocuklarında kriptorşidi sıklığının arttığını bildirmişlerdir (50). Kanıtlar, inmemiş testisle 

doğan çocukların plasentalarında artmış östrojen düzeyleri olabileceğini göstermektedir  

(51). 

 

2.1.2.4.4 Anti Müllerian Hormon 

 

         AMH eksikliği olan hastalarda tipik olarak intraabdominal testis görülmesi, 

AMH’nin testislerin inişinde rolü olduğunu düşündürmektedir (39). AMH eksikliğinin 

testislerin inişinde dolaylı etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu hormon eksikliği nedeniyle 

gerilemeyen Müller  yapılarına bağlı olarak gelişen obstrüksiyon etkisiyle dolaylı yolla 

testisin inişinin engellediği düşünülmektedir (52). Deneysel çalışmalar da AMH’nin 

testislerin inişindeki rolünü destekler niteliktedir. Prenatal dönemde var olan bazı anti-

AMH antikorları ve çeşitli AMH reseptör mutasyonları en azından bazı olgularda inmemiş  

testisin AMH bozukluğu ile ilişkili olabileceğini göstermektedir (53). 

 

  2.1.2.4.5 Kalsitonin Gen Bağımlı Peptid 

 

         Kalsitonin gen bağımlı peptid genitofemoral sinir tarafından salgılanan bir 

nöropeptiddir. Hayvan deneylerine göre kalsitonin gen bağımlı peptid genitofemoral sinir 

ve kremasterik kas testis inmesinde önemli etkiye sahiptirler. Her iki yapı da androjen 

bağımlıdır ve saldıkları bir nöropeptid ile rat gubernakulumunda kasılmalara sebep 

olmaktadırlar. Ancak memelilerde  kremasterik kasın androjen bağımlı olmadığı ve 

gubernakulumun  kas içermediği gösterilmiştir (54). Bazı mutasyonlar bu mekanizmayı 

etkileyerek kriptorşidizme neden olabilir. Bir transkripsiyon faktörü olan HOXA 10 

geninin mutasyonunda, genitofemoral sinir motor nöronlarında sorun olmakta ve hayvan 
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modellerinde kriptorşidi görülmektedir (55). Đnsanlarda da HOXA10 ve HOXD13 alelik 

varyantları birkaç inmemiş testisli çocukta bildirilmiştir (56). 

 

 2.1.2.4.6  Epidermal Büyüme Faktörü 

 

         Epidermal büyüme faktörü (EGF) androjenlerin yokluğunda Wolf kanallarının 

kalıcılığını ve plasentaya etkisiyle ikincil testosteron üretimini arttırmaktadır (47). 

Farelerde maternal EGF’nin fetal testisten testosteron salınımını arttırdığı ve bu sebeple 

testislerin inişinde rolü olduğu düşünülmüştür (57,58).   

 

 2.1.2.4.7 Mekanik Faktörler 

 

         Đlk olarak 1762 yılında tanımlanan ve “kılavuz” anlamına gelen gubernakulumun, 

testisin skrotuma inişine kılavuzluk ettiği düşünülmüştür (59). Gubernakulum, testisin alt 

kutbunda mezenkimal bir bant olarak başlar ve skrotuma tutunur.Gubernakulumun distal 

ucu yedinci haftada inguinal kanala uzanarak prosesus vajinalisin gelişiminde önemli bir 

yer tutar. Testisler inmeden hemen önce gubernakulumun boyu uzar ve daha önce de söz 

edildiği gibi kitlesi büyür. Bu olay inguinal kanalın dilatasyonuna ve testis damarlarının 

uzamasına yardımcı olabilir. Traksiyon ve musküler kontraksiyon gubernakulumun 

testislerin inişindeki rolünü açıklayabilir. Gubernakulum, iniş öncesi testislerin inguinal 

kanala sabitlenmesinde önemli rol oynar, ancak kanal boyunca skrotuma inişte pek rolü 

olmadığı, karın içi basıncının testislerin inişinde rol alabileceğini öne sürülmüştür. Prune 

belly sendromu ya da gastroşizis, omfalosel gibi karın ön duvarı defektlerinde 

kriptorşidizm sık izlenir (60), ancak tek taraflı kriptorşidi olgularında bu teori yetersiz 

kalmaktadır. Epididimin testisin inişindeki rolü tartışmalıdır. Diğer yandan, androjen 

bağımlı olması ve sıklıkla kriptorşidili çocuklarda anormal olarak gözlenmesi kısmen rolü 

olabileceğini düşündürmektedir (61). Yapılan birkaç çalışmada epididimlerin çıkarılması 

ile testisin inmesinin engellenmediği ve Wolf kanallarının konjenital yokluğu ile testisin 

inişinin etkilenmediği gözlenmiştir (62). Ülkemizden bildirilen çeşitli çalışmalarda Tanyel 

ve arkadaşları tarafından kriptorşidinin artmış parasempatik aktivite ve azalmış sempatik 

tonus ile ilgili olduğu gösterilmiştir. Testislerin inişinin prosessus vajinalis boyunca 

gerçekleşen bir itici güç ile olduğu,  bunun gubernaküler yapılar üzerinde beliren düz 

kaslar tarafından gerçekleştiği ve  bu kas hücrelerinin daha sonra programlanmış şekilde 
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apopitoza uğrayarak bu yolakta çeşitli bozuklukların herni, hidrosel ya da inmemiş testise 

yol açacağı savunulmaktadır (63,64).  

 
2.1.3  Anatomi 

 

         Testisler, erkek üreme organlarının başlıcası olarak, skrotumda spermatik kord 

tarafından askıda bulunan bir çift ovoid bezdir. Testisin en dış zarı eksternal spermatik 

fasya, spermatik kord ile devamlılık gösterir, onun içinde kremaster kası ve fasyası, onun 

içinde internal spermatik fasya ile devamlılık gösteren tunica  vaginalis vardır. Tunica 

vaginalis’in altında tunica albuginea, testisin bağ dokusu zarı bulunmaktadır ( Şekil 1, 

Şekil 2). 

 

         Testis, erkek üreme hücresi olan spermleri ve androjen hormonlarını üretir. Spermler 

seminifer tubuluslarda oluşurlar. Seminifer tubuller bir ağ ile rete testise, oradan da rete 

testisi epididimin baş kısmına bağlayan efferent kanallara bağlanırlar. Epididim virgül 

şeklindedir. Testisin superior ve posterolateral yüzeyinde bulunur (Şekil 2.1 ve 2.2). 

Superior kesimi baş olarak isimlendirilir. Bu kısım efferent kanalların sarılı uçlarının 

meydana getirdiği epididim lobüllerinden oluşur. Gövde bölümü epididim kanallarından 

oluşur. Spermler burada depolanarak son gelişme evrelerinden geçerler. Epididimin 

kuyruğu spermleri ejekülatör kanala taşıyan duktus deferens (vas deferens) ile devamlılık 

gösterir ( Şekil 2.3). 

 

 

Şekil 2.1 Testis ve epididimin skrotumdaki yerleşimi (65). 
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Şekil 2.2 Testisi çevreleyen tabakalar (65). 

 

Şekil 2.3 Testisin kesiti ve toplayıcı sistemi (Rete testis, Efferent kanallar, Epididim, Vas 

deferens) (66). 

 

         Vas deferens spermatik kord yapıları içinde ilerleyerek inguinal kanaldan geçer, 

eksternal iliak damarların üstünden çaprazlayarak, peritonun dışında, ancak peritona 

yapışık olarak damar ve sinirlerin medialinde kalacak şekilde pelvisin lateral duvarını izler. 

Mesanenin posterolateral köşesinde üreteri çaprazlar, üreter ve periton arasında ilerleyerek 

mesane tabanına ulaşır. Önce seminal vezikül superiorunda iken, mediale doğru alçalarak 

seminal vezikül kanalı ile birleşir ve ejekülatör kanalı oluşturur. Seminal vezikül mesane 

tabanı ile rektum arasında yerleşen, seminal sıvının çoğunluğunu oluşturan koyu, alkali bir 

sıvı salgılayan bir bezdir. Ejekülatör kanallar prostatın posterior kısmını anteroinferior 

doğrultuda geçerek prostatik üretranın posterior duvarında, prostatik utrikülün her iki 

yanındaki orifisler ile üretraya açılırlar ( Şekil 2.4) (66,67,68).                                                 

                                                                                           



                                                                             14

 

 
Şekil 2.4: Testis, epididim, vas deferens, seminal vezikül, prostat ve ejekülatör kanalın 

pelvis içindeki yerleşimi ve komşulukları (yandan görünüm) (66). 

 

2.1.4  Histoloji 

 

         Skrotum içinde sağlı sollu yer alan iki adet testis, erkek üreme hücresi spermatozoonun 

üretildiği ve cinsiyet hormonu testosteronun üretilip salgılandığı hem ekzokrin hem endokrin 

işlevi olan yapılardır (69). 

 

         Testis, kalın tunika albuginea ve skrotumun iç yüzeyini de örten ince tunika vaginalis ile 

kaplıdır . Tunika albuginea düzensiz, yoğun, sıkı bağdokudan oluşan bir kapsüldür ve  yoğun 

olarak kollajen,  az sayıda elastik iplikleri içerir. Tunika vaginalis’in pariyetal yaprağı 

skrotuma yapışıktır, visseral yaprağı ise testis ve epididimisi örtmek suretiyle tunika 

albugineya ile temas halindedir (70). Tunika vaginalisin iki yaprağı arasındaki boşluk, pelvis 

boşluğuyla ya da bir başka deyişle karın boşluğuyla ilişkidedir. Gelişmenin başlangıç 

evresinde karın boşluğunda bulunan testislerin torbalara inmesi bu yolla gerçekleşir (71). 

Tunika albuginaya’dan organ içine uzanan bağdoku bölmeleri (septula testis), testis 

parankimini her biri 1-4 kıvrımlı tubül içeren piramit şeklinde lopçuklara ayırır (70) (Şekil 

2.3). 

 

         Testis lobülleri içinde gevşek bağ dokusu ile sarılı 1-4 adet seminifer tubul yer alır 

Seminifer tubuller fibröz bağ dokusu kılıfı, belirgin bazal lamina ve germinal veya seminifer 

epitelden oluşur. Seminifer tubulü, fibroblastlardan oluşan fibröz yapıdaki tunika propria 

sarar. Bazal laminanın en içindeki tabaka kasılabilen 3-5 sıralı yassılaşmış miyoid hücreler 

içerir (20,72). 
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         Seminifer tubülü döşeyen epitel, Sertoli ve spermatogenetik hücreleri içermektedir 

(21,73) ( Şekil 2.5). 

 

Şekil 2.5: Seminiferöz tubul epitelini oluşturan hücrelerin şematik görünümü (74). 

  

2.1.4.1   Spermatogenetik Hücreler 

         

         Germ (spermatogenetik) hücreleri, bazal lamina ve tubül lümeni arasında 4-8 tabaka 

halinde düzenlentir ve çeşitli evrelerde farklılaşma sürecindeki hücreleri içerir. Bu hücreler 

birkaç bölünmeden sonra spermatozoonları oluşturur. Spermatogenez olarak tanımlanan bu 

süreçte spermatositogenez ve spermiyogenez gerçekleşir. Spermatositogenez olarak 

isimlendirilen evrede spermatogonyumlardan spermatositler gelişir, spermatositlerin mayoz 

bölünme geçirmesi ile spermatidler gelişir (Şekil 2.6). Spermiyogenez ise spermatidlerin 

farklılaşarak spermiyum veya spermatozoon oluşturduğu safhadır (21,75).  

  

         Spermatogenezi başlatan ilk hücre, seminifer tubulusun bazal membranına yerleşmiş 

olan spermatogonyumlardır. Tip A ve B olarak iki tip spermatogonyum tanımlanmıştır. 

Spermatogonyumlar gelişim sürecinde birçok mitoz bölünme geçirerek iki yol izleyebilir ve 

bir ya da birkaç bölünmeden sonra farklılaşmamış kök hücre olan tip A spermatogonyumları 

veya mitoz boyunca farklılaşarak tip B spermatogonyumları oluşturur (20,76). 

 

         Tip A spermatogonyumlar spermatogenezde kök hücreler olup oval çekirdekli, nükleer 

membran yanında bir-iki nükleol içeren, ince granüler kromatin dağılımına sahip, soluk 

sitoplazmalı hücrelerdir. Tip B spermatogonyumlar, mitoz bölünme ile primer spermatositlere 

farklılaşan kök hücrelerdir. Tip A spermatogonyumlardan daha büyük, daha yuvarlak 

nükleuslu, kromatini nükleusun periferine birikmiş olup, tek santral nükleolus içerir. Oluşan 
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primer spermatositler daha sonra mayoz bölünmenin profazına girer. Bu aşamada primer 

spermatositin 46 (44+XY) kromozomu ve 4N DNA’sı vardır (N, haploid kromozom 

sayısıdır). Profaza giren hücreler leptoten, zigoten, pakiten, ve diploten fazlarından geçer, 

sonuçta kromozomlar ayrılır ve profazdan sonra metafaza girer, anafazda kromozomlar 

kutuplara ayrılır. Bazalden lümene doğru gelişim gösteren primer spermatositler 

spermatogenezin en büyük hücreleridir (76). 

 

 

Şekil 2.6: Spermatogenezin basamakları (77).  

 

         Primer spermatositlerin geçirdiği birinci mayoz bölünmeden sonra, sekonder 

spermatositler oluşur. Sekonder spermatositler 23 (22+X veya 22+Y) kromozom ve 2N DNA 

içeren daha küçük hücrelerdir. Đnterfazda kısa bir süre kalıp, hemen ikinci mayoz bölünmeye 

girdiği için biyopsilerde görülmesi zordur. Sekonder spermatidler 23 kromozom içeren, 

birbirleriyle sinsityal bağlantı gösteren spermatidleri oluşturur. Primer, sekonder spermatosit 

ve spermatidler arasında sitoplazmik köprüler spermatogenezi düzenler. Đnsanda 
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spermatogenez 64 gün sürer (78). Spermatidler nükleer kromatini yoğun, oval ya da küre 

şekilli, seminifer tubulus lümenine yakın seyrederler. Sitoplazmalarında iyi gelişmiş Golgi 

kompleksi, bol miktarda mitokondri ve bir çift sentriyol içerir. Spermatidlerin olgun 

spermatozoaya dönüşümü sırasında geçirdikleri bir dizi farklılaşma sürecine spermiyogenez 

denir. Bu süreçte akrozom oluşur, nükleus şekillenir, sitoplazmanın büyük kısmı kaybolur, 

flagellum gelişir (20,21). 

 

         Spermatogenez üç fazda gerçekleşir : 

 1- Golgi fazı: PAS pozitif, küçük proakrozomal granüller Golgi kompleksinde birikir ve daha 

sonra bunlar birleşerek akrozomal granülü oluşturur. Akrozomun oluştuğu bölgenin karşı 

tarafında yer alan sentriyoller hücre yüzeyine yakın bir konuma gelir ve flagellar 

aksonemanın oluşmasını sağlar (63,79). 

 2- Akrozomal faz: Akrozomal vezikül ve granül yoğunlaşan çekirdeğin büyük kısmını 

kaplar. Bu aşamada akrozom olarak isimlendirilir. Çekirdek uzar ve kromatini yoğunlaşır. 

Mitokondri flagellum etrafında yerleşir. Akrozomda hiyaluronidaz, nörominidaz, asit fosfataz 

gibi enzimler bulunur. Spermatozoonlar bu enzimler sayesinde ovumla karşılaştığında, 

plazma membranı ile kaynaşır. Bu işlem fertilizasyonun ilk aşamasıdır. Sentriyollerden biri 

gelişerek flagelluma farklılaşır, mitokondriler de flagellumun proksimalinde birikerek orta 

parçayı oluştururlar. Bu parça, spermatozoonların hereket yeteneğine enerji sağlar (80, 81). 

3- Olgunlaşma fazı: Spermatidlerden spermatozoa gelişirken kalan az miktarda sitoplazma 

parçası Sertoli hücreleri tarafından fagosite edilir. Spermatozoonlar tubulus lümeninde olgun 

değildir. Olgunlaşma epididimde devam eder ve en son ejekülasyonla tamamlanır (79 -82). 

 

         Spermatogonyumlar bazal kompartmanda yerleşirler, spermatogenez esnasında 

adluminal kompartmana çıkarlar. Daha ileriki aşamalarda Sertoli hücreleri arasındaki 

bağlantılarla oluşan kan-testis bariyeri ile immünolojik reaksiyondan korunurlar. 

Spermatositlerin sahip oldukları flagellar kuyrukları uzadıkça Sertoli hücreleri arasında 

püsküller şeklinde çıkıntı oluştururlar (79). 

 

         Olgun bir sperm hücresi olan spermatozoonlar memelilerde baş, boyun ve kuyruk 

kısımlarından oluşur. Baş kısmı kromatini yoğunlaşmış nükleus içerir, 2/3’lük ön kısmı 

akrozom denilen bir kılıfla örtülmüştür. Boyun bölgesi, bağ ile kuyruk orta bölgesi arasında 

yer alır. Kuyruk bölgesi orta, esas ve son parça olarak 3’e ayrılır; gametlerin hareketini sağlar. 

Kuyruğun orta parçasında bulunan bol miktarda mitokondriyum, esas ve son parçada 
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bulunmaz ve fibröz bir kılıfla çevrilidir. Mikrotubüluslarda bulunan ATP(adenozin trifosfat) 

aktivitesi ve dynein proteini sayesinde kuyruk hareketi sağlanmış olur (20,21,80,82). 

 

2.1.4.2 Sertoli Hücreleri 

        Sertoli hücreleri, seminiferöz tubüllerin yapısını oluşturan ikinci grup hücrelerdir 

(21,69). Destek hücreleri adını da alan Sertoli hücreleri, bazalden lümene kadar uzanan 

büyük, prizmatik hücrelerdir ( Şekil 2.7).Tubulus boyunca düzgün aralıklarla yerleşim 

gösteren Sertoli hücreleri arasında bazale yakın yerde özel tip bağlantılar bulunmaktadır. Oval 

veya üçgen şekilli çekirdek büyük olup, 1-2 belirgin çekirdekçik içerir. Çekirdeğin en önemli 

özelliği bir ya da daha fazla derin invajinasyonlar göstermesidir (72). Elektron mikroskopta 

Sertoli hücrelerinin sitoplazmalarının lipid damlacıkları yönünden zengin oldukları görülür. 

Ayrıca gelişmiş granüler endoplazmik retikulum, yaygın agranüler endoplazmik retikulum 

sisternaları, dağınık halde serbest ribozomlar, primer ve sekonder lizozomlar, glikojen 

granülleri, mikrotubüller ve filamanlara sahiptir. Sitoplazmada çok miktarda gözlenen 

elektron dens cisimciklerin, steroid senteziyle ilgili oldukları düşünülür. Mitokondriyonlar, 

tubüler tipte olup şekil değiştirirler. Ayrıca fincan şekilli mitokondriyonlar ve protrüzyon 

mitokondriyonlar diye tanımlanan özel tipteki mitokondriyonlar hücrenin bazalinde yer 

alırlar. Fincan şekilli mitokondriyonlar özellikle agranüler endoplazmik retikulum ile yakın 

ilişkilidir. Protrüzyon mitokondriyonlar ise agranüler endoplazmik retikulumun genişlemiş bir 

keseciğine doğru ağızlaşma gösterir.  Sitoplazmada iyi gelişmiş Golgi kompleksi de yer 

almaktadır (76,83). 

 

Şekil 2.7: Sertoli ve Leydig hücrelerinin görünümü (83). 
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         Sertoli hücreleri, puberteye kadar seminiferöz epitelin dominant hücre tipidir. 

Puberteden sonra, seminiferöz tubülleri döşeyen hücrelerin yaklaşık % 10’unu oluşturur (84) 

(Şekil 2.8). 

 

 

Şekil 2.8 : Sertoli hücrelerinin puberteye kadar gelişimi (84). 

 

         Daha ileri yaştaki erkeklerde spermatojenik hücre populasyonu azaldığı zaman, Sertoli 

hücreleri tekrar seminiferöz epitelin ana elamanı haline gelir (85). Bazolateral bölgelerinde 

Sertoli hücreleri, komşu Sertoli hücreleri ile okludens tipi bağlantıları oluşturur. Bazolateral 

okludens bağlantılar, seminiferöz epiteli bazal ve adluminal kompartmana böler ve gelişmekte 

olan spermatositleri ve spermatidleri otoimmün reaksiyonlardan koruyan kan-testis 

bariyerinin esas yapısını oluşturur (86) .   

 

         Spermatogonyumlar bazal kompartmanda yerleşir; spermatogenez esnasında adluminal 

kompartmana çıkar. Daha ileriki aşamalarda Sertoli hücreleri arasındaki bağlantılarla oluşan 

kan-testis bariyeri ile immünolojik reaksiyondan korunurlar. Spermatositlerin sahip oldukları 

flagellar kuyrukları uzadıkça Sertoli hücreleri arasında püsküller şeklinde çıkıntı oluştururlar 

(20,21,86). 

 

        Sertoli hücrelerinin fonksiyonları: 

 a) Gelişmekte olan spermatozoonların desteklenmesi, korunması ve beslenmesinin 

düzenlenmesinde görevlidirler (20,31). 

  b) Sertoli hücreleri birbirlerine sıkı bağlantı kompleksleri vasıtasıyla irtibatlıdır. Sertoli-

Sertoli bağlantı komplekslerinin kan-testis bariyerini oluşturduğu saptanmıştır (84). 

Spermatositler, spermatidler ve spermatozoonlar kan testis bariyeri ile kan desteğinden izole 
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edildiği için, bu spermatojenik hücreler besin maddelerinin ve metabolitlerin alıp 

verilmesinde Sertoli hücrelerinin aracılığına muhtaçtırlar. Ayrıca Sertoli hücreleri sperm 

hücrelerini immunolojik saldırıdan korur (82,86). 

c)  Bozuk spermlerin yok edilmesi ve spermlerin epididim içerisinde hareket etmesine yardım 

edecek sıvı salgılar (87). 

d)   Đnhibin hormonunu salgılayarak sperm üretimini düzenler (87). 

e) Embriyonik gelişme sırasında erkek fetusta Müller (paramezonefrik) kanallarının 

gerilemesini sağlayan bir glikoprotein olan AMH üretir (88). 

f) Testiküler transferrinin sentezlenmesi ve salgılanmasında görev alırlar. Testiküler 

transferrin de bir proteindir ve üreme hücrelerine demir taşıdığına inanılmaktadır. Kandaki 

demir taşıyan protein, serum transferrini, Sertoli hücresinin bazalindeki özel reseptörlere 

bağlanır ve sitoplazmaya alınır. Burada demir, serum transferrininden testiküler transferrine 

aktarılır; bu da demiri seminifer epitelin adluminal kompartmanındaki gelişen üreme 

hücrelerine gönderir (89). 

 

2.1.4.3  Đnterstisyel Doku 

 

         Testisin seminifer tubulusları arasında kalan alan; gevşek bağ dokusu, kan, lenfatik 

damarlar ve sinirleri içerir. Erişkin erkeklerde testis interstisyel dokusunun %35’i bağ dokusu 

ve %12’si de Leydig hücrelerinden oluşur. Bağ dokusu içinde fibroblastlar, mast hücreleri, 

makrofajlar, farklılaşmamış bağ dokusu hücreleri ve lenfositler bulunur. Puberteyle beraber 

Leydig hücreleri (interstisyel hücreler) interstisyel dokunun en önemli bileşeni haline gelir 

(90) ( Şekil 2.9) 

 

  

Şekil 2.9 Seminiferöz tubüllerin histolojik görünümü (74). 
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2.1.4.4  Leydig Hücreleri 

 

         Đlk defa 1850 yılında Franz Leydig tarafından tanımlanmıştır . Sitoplazması yuvarlak, 

poligonal şekilli, santral nükleuslu, bir ya da iki düzensiz şekilli nükleolus içeren, çok sayıda 

agranüler endoplazmik retikulum, tubuler mitokondriyum, lipid damlacıkları ve glikojen 

partiküllerine sahip olan Leydig hücrelerinin, interstisyel alanda kan damarları etrafında 

kümelenmiş oldukları görülür (91). Đki tür Leydig hücresi tanımlanmıştır. Birincisi fötal 

yaşamda görülen fötal tip Leydig hücresi, ikincisi de erişkin Leydig hücresidir. Fötal tip 

Leydig hücresinin, mesonefrozdan gelişerek fötal maskülinizasyona neden olan androjen 

üretiminden sorumlu olduğu bulunmuştur ve doğumdan sonra dejenere olarak 

kaybolmaktadır. Erişkin tip Leydig hücresinin ise doğumdan sonra interstisyel mezenkimal 

hücrelerden geliştiği belirtilmektedir (92). Leydig hücrelerinden gestasyonun 9. haftasında 

başlayan testosteronun üretiminin yanı sıra ACTH(adrenokortikotropik hormon )-MSH 

(melanosit uyarıcı hormon), beta-endorfin, metionin-enkefalin, oksitosin, renin-anjiotensin, 

kortikotrop yönlendirici faktör, çeşitli büyüme faktörleri de salgılanır. Ayrıca ‘rod’ şeklinde 

intrasitoplazmik Reinke kristalleri izlenebilir. Protein ve lipid içeren bu kristaller bazı Leydig 

hücrelerinde tanımlanmakla birlikte, fonksiyonel önemi henüz açıklanamamıştır (20,21,32). 

Ayrıca Leydig hücrelerinden salgılanan bir başka hormon olan INSL3’ ün , gubernakulumun 

büyümesi ve gelişmesine neden olarak testislerin inişininde transabdominal fazdan sorumlu 

olduğu gösterilmiştir (33). 

 

         Erken fötal hayatta gelişen testiste çok sayıda Leydig hücresi bulunur. Plasental kökenli 

gonadotropinlerin kan yoluyla fötal testise ulaşıp, Leydig hücrelerini uyarması sonucu Leydig 

hücreleri testosteron sentezlemeye başlar. Sentezledikleri bu hormon erkek genital 

organlarının embriyolojik farklılaşmasına etkindir (32). Gebeliğin yarısında tam olarak 

gelişen Leydig hücreleri daha sonra dejenerasyona uğrar, dolayısıyla testosteron düzeyi de 

giderek düşer. Ancak pubertede hipofiz hormonlarından LH uyarısıyla yeniden Leydig 

hücreleri görülmeye başlamaktadır (93).  

 

         Her bir seminifer tubul iyi sınırlı bazal membran ve onun çevresinde testisin 

interstisyumuna kadar yayılan ince fibröz doku ile çevrilmiştir. Lamina propriada üç-beş sıralı 

düz kas özelliğinde kontraktil miyoid hücreler bulunur; bu hücresel tabaka seminifer 

tubullerin kasılmasına neden olarak spermelerin hareketine yardımcı olur (93) .  
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         Seminifer tubuller, rete testise tubuli rekti denen yapılarla bağlanır. Tubuli rekti 

kuboidal epitelle döşelidir; çevresinde karakteristik olarak Sertoli hücreleri izlenmez. Tubuli 

rektiden sonra rete testisin tubülleri mediastinum testis ve bazen seminifer tubuller arasında 

bulunur; kübik epitelle döşeli olup, çok fazla anastomozlaşan kanallardan oluşur. Rete 

testisten 8-12 adet eferent duktus çıkar, epididime doğru seyreder ve arada kuboidal epitel 

odakları içeren yalancı çok katlı kolumnar epitelden oluşur. Silyasız hücreler sıvı 

absorbsiyonu yaparken silyalı hücreler spermin epididime iletiminde görev alır.Eferent 

duktuslar birleşerek duktus epididimisi oluşturur (20,74). Duktus epididimis 4-6 m uzunlukta, 

tek, kıvrıntılı bir tüptür. Kesitlerde multipl epididim tubulleri olarak görülür. Çift sıralı epitel; 

bazalde yuvarlak nükleuslu küçük hücrelerle; lüminal yüzeyde ise uzamış nükleuslu yalancı 

çok katlı prizmatik epitelle döşelidir (23,26). 

 

         Duktus epididimisin lümeni, eferent duktusun tersine düzgün olup, epitelin yüzeyi 

stereosilya denen uzun, dallanmış mikrovilluslar ile kaplanmıştır. Hücreleri, bağ dokusu, 

kapiller damarlar ve az miktarda konsantrik düz kas hücreleri ile çevrelenmiştir. PAS (+) 

intranükleer inklüzyon cisimcikleri, sitoplazmik lipofussin granülleri izlenebilir (23,26). 

Epididim, duktus veya vas deferens olarak devam edip prostatik üretraya açılır. Duktus 

deferens içte ve dışta longitudinal, ortada sirküler tabakalardan oluşan kalın müsküler duvarlı, 

dar lümenli bir kanaldır. Çoğu yerde stereosilya içeren yalancı çok katlı prizmatik epitele 

sahiptir (74). 

 

2.1.4.5  Kan-testis Bariyeri 

 

         Đnterstisyel kan damarları ile seminiferöz tubüller arasında yer alan kan-testis bariyeri, 

germ hücrelerinin, kandan gelen zararlı ajanlara karşı korunmasını sağlamaktadır ve Sertoli 

hücreleri arasındaki sıkı bağlantılar tarafından oluşturulmuştur (84). Spermatogonyumların 

farklılaşması sperme özgü proteinlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Seksüel olgunlaşma, 

immünolojik yeteneğin gelişmesinden daha sonra meydana geldiğinden, farklılaşmakta olan 

sperm hücreleri yabancı (antijen) olarak algılanmaktadır. Bu durum, germ hücrelerinin 

ölümüne sebep olabilecek bir immün yanıtı başlatmaktadır. Kan–testis bariyeri, gelişen 

spermler ile immün sistem arasında oluşabilecek herhangi bir etkileşimi önlemektedir. Bu 

bariyer, seminiferöz tubullere immünoglobulinlerin geçmesini önler ve bu nedenle serum 

sperm antikorları çok yüksek bulunan hastalarda herhangi bir fertilite bozukluğu 

görülmemektedir (94)  
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2.1.5    Testiküler Hormonlar ve Gonadotropinler 

 

2.1.5.1   Anti-Müllerian Hormon  

 

         Alfred Jost, 1947 yılında, erkek embriyo gelişim döneminde, testosterondan farklı bir 

testiküler faktörün müllerian yapıların gerilemesine neden olduğunu öne sürmüştür . 

Embriyogenezis sırasında erkek fötuslarda Wolf yapıları, testosteron tarafından farklılaşırken; 

Müller yapıları da AMH aracılığıyla gerileyerek kaybolmaktadırlar (95). AMH’nın, 140 kDa 

ağırlığında, transforming  growth faktör-β    (TGF β) ailesinin üyesi olan dimerik glikoprotein 

yapıda bir molekül olduğu, erkeklerde embriogenezis sırasında fötal yaşamda Sertoli 

hücrelerinden salındığı ve Sertoli hücrelerinin maturasyonunun göstergesi olduğu kabul 

edilmiştir (88,96). 

 

         Erkeklerde fötal yaşam sırasında AMH seviyesi sabit (ortalama 44,4 ng/mL) 

seyrederken, postnatal ilk aylarda en yüksek düzeye çıktığı (ortalama 124,7 ng/mL), 

prepubertal dönemde ise 1. yaş ortalamasının yarı değerinde (Ortalama 68,3 ng/mL) olduğu 

bulunmuştur (97) (Şekil 2. 10). 

 

 

                                               Yaş Yıl 

 

Şekil 2.10  Erkeklerde doğumdan prepubertal döneme kadar AMH seviyesi (97). 
 
 
         Young ve arkadaşlarının, konjenital hipogonadotropik hipogonadizm’li erişkin 

erkeklerde yaptıkları çalışmalarda AMH seviyesi yüksek bulunmuş ve  bunun  Sertoli 
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hücrelerinin maturasyonunu tamamlayamamaları nedeniyle olduğu, bu hastalara testosteron 

verildikten sonra AMH seviyesinin düştüğü belirtilmiştir. Sonuçta AMH üretiminin 

testosteron tarafından inhibe edildiği vurgulanmıştır. Pubertede, testosteron seviyesi artarken 

AMH seviyesinin düşmesi de bu sonuca bağlamıştır (98) (Şekil 2.11). 

 

 

               

Şekil 2.11 a )Erkeklerde serum gonadotropin, AMH ve T seviyesinin ontojenik    profili  

                 b )Testis boyutunun doğumdan erişkin döneme kadar ontojenik gelişimi(99).   
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         Seminifer tubuluslar ( Sertoli + germ hücreleri) testisin her zaman en önemli 

bileşenidir.Doğum sonrası ve tüm prepubertal dönem boyunca ( 9-14 yaşa kadar, Tanner evre 

I ) seminifer tubül hacmini temelde Sertoli hücreleri oluşturur.Testis hacminde belirgin artışın 

görüldüğü pubertede ise ( Tanner evre I-V arası) bu artış germ hücrelerinin çoğalması 

nedeniyledir (99). 

 

         Đlginç olan, grafik 2.3’te görüldüğü gibi fötal yaşamda ve doğumdan sonraki ilk ayda 

AMH ve T seviyesinin yüksek olmasıdır. Bunun da Sertoli hücrelerindeki androjen 

reseptörlerinin eksikliğinden dolayı olduğu tahmin edilmektedir (100). Dolayısıyla bu 

dönemde androjenlerin, AMH üzerinde negatif etkisi olmamakta; folikül stimulan hormonun 

(FSH) AMH artışına sebep olduğu belirtilmektedir. FSH’nın da bu etkisini, Sertoli hücre 

proliferasyonuna neden olarak gösterdiği düşünülmektedir (101). 

 

        AMH’nin erkek fötuslardaki temel görevi Müller yapılarının (overler, uterus, serviks ve 

vajenin üst kısmı) gerilemesini sağlamaktır.  AMH’nin Müller yapılarının gerilemesi, Müller 

kanal artışı olan dokuların habis transformasyonunun baskılanması, testislerin inişi, germ 

hücreleri ve akciğerlerin maturasyonunu sağlamak gibi fizyolojik fonksiyonlarına ek olarak 

klinik uygulamalarda da (interseks bozukluklarının değerlendirilmesi, tümör belirteci gibi) 

kullanımı bulunmaktadır (95,99).  

 

         Fötal yaşamın 8. ve 9. haftasında AMH üretilemezse ve/veya AMH reseptörüne AMH 

sinyalinin iletilmesinde aksaklık olursa Müllerian yapılar (fallop tüpleri, uterus ve vajinanın 

üst kısmı) gelişir. XX genotipine sahip olanlarda sorun olmazken; XY genotipine sahip 

olanlarda ise AMH’nın yokluğu veya reseptör duyarsızlığına bağlı olarak etkisinin olmaması 

nedeniyle Müllerian yapıların gerilemediği saptanmıştır (99). Josso ve arkadaşlarının 

yaptıkları bir çalışmada, seksüel farklılaşma bozukluklarında, özellikle testiküler disgenezis 

sendromunda, AMH seviyesinin azaldığı; gecikmiş pubertede ise arttığı bulunmuştur (102).  

 

        Yapılan çalışmalarda serum AMH düzeyinin, Sertoli hücre maturasyonunun bir 

göstergesi olabileceği belirtilmektedir (95,100). Ayrıca AMH’nın iki taraflı gonadları  ele 

gelmeyen  prepubertal dönemdeki çocuklarda, testis dokusunun varlığını gösterdiği 

saptanmıştır. Lee ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada normal fallusa sahip iki taraflı 

gonadları ele gelmeyen veya kuşkulu genital yapılı hastalarda AMH düzeyinin , testis 
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varlığını gösterdiği belirtilmiştir (103)( Tablo 2.1). Benzer şekilde Young ve arkadaşları, 

yaptıkları başka bir çalışmada testis dokusunu göstermek için yapılan  hCG stimülasyon 

testinin, prepubertal çocuklarda sadece Leydig hücre fonksiyonunu gösterdiği; ancak 

gonadların %75’ini oluşturan Sertoli hücrelerininin fonksiyonunu yansıtmadığını 

belirtmişlerdir. Đki taraflı gonadları ele gelmeyen  prepubertal çocuklarda AMH düzeyinin , 

testis varlığını göstermekte daha güvenilir olduğunu savunmuşlardır (104,105). Demircan ve 

arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise, yaşları 12 ay olan tek taraflı palpabl inmemiş testisli 

hastalarda, yapılan orşiopeksinin AMH düzeylerinde değişikliğe  neden olmadığı 

gösterilmiştir (106). 

 

         Rey ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada cinsel gelişim kusuru olan vakaların 

değerlendirilmesinde  AMH seviyesinin tanı açısından önemli olduğu belirtilmiştir. Cinsel 

gelişim kusuru tam ya da kısmi testis disgenezisine bağlı olgularda AMH düşük, bozulmuş 

testosteron salgılanması nedeniyle gelişen cinsel gelişim kusurlarında ise AMH normal veya 

yüksek tespit edilmiştir. Androjen duyarsızlığı bulunan olgularda AMH yaşamın ilk yılı ve 

pubertede yüksek saptanmıştır. Aynı çalışmada AMH’ nin Sertoli hücre fonksiyonunu 

değerlendirmede, cinsel gelişim kusuru olgularının tanısında  testis disgenezisi, testosteron 

salgılanması ya da etkinliğindeki bozukluğun ayrımını yapmakta faydalı olduğu belirtilmiştir 

(107). 
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Tablo 2.1: Đki taraflı ele gelmeyen gonad varlığı ve kuşkulu genital yapılı olgularda 

değerlendirme algoritmi (103). 

 

2.1.5.2 Đnhibin B 
 
 
         Đnhibin B, dimerik glikopeptit yapısında olan bir hormondur. Đnhibin, β subünitine 

disülfid köprüleriyle bağlanmış βA subüniti (inhibin A) veya βB subüniti (Đnhibin B)’ den 

oluşmuştur. Bu subünit protein grubunun, TGF β1ile benzer yapısal özelliklere sahip olduğu 

tespit edilmiştir (108). Burger ve arkadaşlarına ait çalışmada  Đnhibin B’nin sadece erkeklerde 

bulunduğu belirtilmiştir (109). 

 

         Testislerde, hipofizer FSH reseptörlerinin Sertoli hücrelerinde yaygın olarak bulunduğu 

ve FSH’nın, inhibin B üretimini arttırdığı saptanmıştır . Yapılan deneysel ve klinik çalışmalar, 

inhibin B’nin FSH’ın negatif geri bildirim ile düzenlenmesinde rolü olduğunu göstermiştir 

(108,110). 
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         Đnhibin B, kordon kanında düşük ancak ölçülebilir düzeyde saptanabilmektedir. 

Doğumdan sonraki ilk ayda hipotalamik hipofizer gonadal hormonal (HHG) eksenin geçici 

aktifleşmesinden sonra gonadotropinler ve testosteron ile beraber inhibin B düzeyinin de 

artmaya başladığı, 3-6. aylar arasında en yüksek düzeye çıktığı, daha sonra gittikçe azaldığı 

gösterilmiştir. Prepubertal dönemde tekrar artmaya başlayarak 12-17 yaş arasında yüksek 

seviyelerde plato şeklinde seyrederek sabit kaldığı bulunmuştur (108,111,112) (Şekil 2.12). 

 

         Đnhibin B’nin, çocukluk çağında ve pubertal gelişim döneminde HHG ekseninin 

düzenlenmesinde anahtar rol oynadığı düşünülmekte olup, erkek çocuklarda testiküler 

fonksiyonunun biyokimyasal göstergesi olarak kullanılmakta; Sertoli hücrelerinin varlığı ve 

fonksiyonunun belirteci olarak kabul edilmektedir (108). 

 

         Erken çocukluk döneminde FSH uyarısıyla Sertoli hücrelerinden salınan Đnhibin B 

arasında pozitif korelasyon varken; pubertal gelişim döneminden sonra negatif korelasyon 

olduğu gösterilmiştir (113).  

 

         Đnhibin B, testis hasarında (radyasyon, kemoterapi v.b.), gonadal disgenezis 

sendromunda ve iki taraflı testislerin ele gelmediği durumlarda  testis dokusunun varlığını 

göstermek amacıyla kullanılmıştır (112). Andersson ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, 

anorşi durumunda inhibin B düzeyinin ölçülemediği belirtilmiştir (111). Ayrıca yapılan başka 

çalışmalarda da orşiopeksi sonrası ölçülen inhibin B düzeyinin artmasıyla testis 

fonksiyonlarının düzelip düzelmediği takip edilebilmiştir (114). Đnfertilite araştırmalarında, 

spermatogenizin değerlendirilmesi amacıyla yapılan testis biyopsisi yerine inhibin B ve FSH 

düzeyinin bakılmasının da aynı sonucu verdiği belirtilmektedir (112). Pierik ve arkadaşları, 

yaptıkları bir çalışmada serum inhibin B düzeyi ile testis biyopsisi, total sperm sayısı ve testis 

hacmi arasında pozitif bir korelasyonun olduğunu göstermişlerdir (115). 
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Şekil 2.12 Erkeklerde doğumdan yetişkin döneme kadar inhibin B düzeyleri (110). 

 

2.1.5.3  Testosteron 

 

         Gestasyonun erken dönemlerinde, interstisyel hücrelerden, steroid salgılayan Leydig 

hücreleri gelişmektedir (116). Leydig hücrelerinin gelişiminin, gestasyonun 8. haftasında 

testosteron salınımıyla beraber daha belirginleştiği saptanmıştır. 12-13. haftalarda ise Leydig 

hücre proliferasyonunun en yüksek düzeye çıktığı gösterilmiştir. Gestasyonun 6. haftasında 

gonadlardan salınan testosteron ölçülebilir düzeydeyken 12-14. haftalarda yükselerek 

yetişkinlerdeki düzeyine ulaştığı; 24. haftadan doğuma kadar olan dönemde ise dişi 

fötuslardaki seviyeye düştüğü saptanmıştır (117). Serum testosteron seviyesinin, doğumdan 

sonra hızla yükseldiği; 5-10. günler arasında geçici bir düşüşün ardından artmaya başlayarak 

2. ayda üst düzeye çıktığı ve 6. aydan itibaren tekrar azalmaya başladığı ve pubertenin 

başlangıcına kadar düşük seviyelerde kaldığı, bu dönemden sonra ise artmaya başladığı 

gösterilmiştir (118) (Şekil 2.13). 
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Şekil 2.13 Erkeklerde serum testosteron seviyesinin profili (119). 

 

         Erken fötal yaşamda Leydig hücre fonksiyonunun, human koryonik gonadotropinin 

(hCG) etkisi altında olduğuna inanılmışsa da güncel çalışmalarda testosteron salgılanmasının 

kontrolünün gonadotropinler tarafından yapıldığı kabul edilmiştir (120). Fötal serumda, hCG 

konsantrasyonunun 8-12. haftalarda arttığı ve 11-14. haftalarda zirve yaptığı gösterilmiştir 

(121). Fötal hCG’nin zirve yapması ile beraber testosteron artışının da olması, seksüel 

farklılaşma döneminde hCG’nin Leydig hücrelerinin gelişiminden sorumlu olduğu hipotezini 

desteklemiştir. Yapılan çalışmalarda Leydig hücrelerinde hCG reseptörlerinin olduğu 

gösterilmiştir (122). 

 

         Testosteron, testisin Leydig hücrelerinde üretildikten sonra seminifer tubuluslarına  

geçmekte; burada Sertoli hücrelerine girerek, normal sperm üretimi için gerekli olan androjen 

bağlayan protein (ABP) sayesinde konsantre edilmektedir. Testosteron, 5 α-redüktaz‘dan 

zengin dokularda, daha potent bir androjen olan dihidrotestosterona (DHT) 

dönüştürülmektedir. T ve DHT’nin, erkek genital yapısının ve ergenlik çağında sekonder seks 

karekterlerininin gelişmesinde anahtar rol oynadığı gösterilmiştir (116,123). 

 

2.1.5.4    Gonadotropinler (LH-FSH) 

 

         Erkek fötusta gestasyonun 10. haftasında tespit edilen hipofizer LH seviyesinin, 12. 

haftadan itibaren artmaya başladığı gösterilmiştir. Fötal hipofiz tarafından üretilen FSH’nin 

12. haftaya kadar düşük seviyelerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu haftadan sonra dişi 

fötuslarda artmaya başladığı; erkek fötuslarda ise 2. trimesterde önemsiz sayılabilecek 

miktarda yükseldiği gösterilmiştir (121). Doğumdan sonraki 3-4. aylarda ise FSH ve LH 
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düzeylerinin arttışı; 4. yaşa kadar azalan bir seyir izledikten sonra 5. yaştan itibaren artış 

seyrine girerek pubertede en yüksek düzeye çıktığı tespit edilmiştir (108) (Şekil 2.14, Şekil 

2,15). Gonadotropinlerin sekresyonunun, hipotalamik nöronlardan pulsatil olarak salınan 

gonadotropin salgılatıcı hormonunun (GnRH) kontrolü altında olduğu gösterilmiştir (97). 

 

         LH’nin, primer olarak Leydig hücrelerinden testosteron salınımından sorumlu olduğu, 

sistemin kontrolünün negatif feedback ile düzenlendiği, FSH’nın ise Sertoli hücrelerinin 

regülasyon ve maturasyonunu sağlayarak, testosteron ile beraber spermatogenezisin 

uyarılmasından sorumlu olduğu bilinmektedir (101,106,108,121). Sertoli hücrelerinden 

salgılanan inhibin B’nin, FSH salınımını negatif geri bildirim ile düzenlediği gösterilmiştir 

(110). 

  

Şekil 2.14  FSH’nın doğumdan pubertal döneme kadar olan değişimi (A:1-7 gün, B:1 
hafta-2 ay, C:3-4 aylar, D:5-11 aylar, E:1-2 yaşlar, F:3-4 yaşlar, G:5 yaş-puberte 
öncesi dönem, H,I,J,K:Pubertal dönem) (108). 

 

          

Şekil 2.15 LH’nın doğumdan pubertal döneme kadar olan değişimi (A:1-7 gün, B:1 
hafta-2 ay, C:3-4 aylar, D:5-11 aylar, E:1-2 yaşlar, F:3-4 yaşlar, G:5 yaş-puberte 
öncesi dönem, H,I,J,K:Pubertal dönem) (108). 
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2.2 ĐNMEMĐŞ TESTĐS 

 

         Đnmemiş testis,  bir veya iki testisin doğumda ingüinal kanal boyunca skrotum tabanına 

inmemiş olmasıdır. Kriptorşidi terimi, Yunanca “kryptos” (saklı) ve “orchis” (testis) 

kelimelerinden türemiş olup, skrotumda testislerin yokluğunu ifade etmektedir ve tam olarak 

“ gizli testis” anlamında kullanılmaktadır (124). Bu nedenle bazı yazarlara göre inmemiş 

testis terimi daha uygun görülmektedir; zira doğumda skrotumda olmayan testislerin çok 

büyük bir bölümü muayeneyle ele gelebilmektedir (125).  

 

2.2.1 Epidemiyoloji   

 

         Đnmemiş testisin görülme sıklığına yönelik çalışmalarda son yıllarda çarpıcı 

farklılıklar bildirilmiştir. Çalışmaların yöntemlerinden ve bizzat inmemiş testisin 

tanımından kaynaklanabilecek bu farklılıklara, çevresel faktörlerin ve hormon yapımını 

bozan kimyasalların  da sebep olabilecekleri görüşü son yıllarda ağırlık kazanmaktadır  

(1,2) 

 

         Đnmemiş testis ile ilgili epidemiyolojik çalışmalar başlıca iki ana kategoride 

yapılmaktadır: Bunlardan birincisi genellikle  hastane kayıtlarının retrospektif incelemesi 

sonucu ortaya çıkan çalışmalardır. Bu tarz çalışmaların en önemli  olumsuzluğu, hastalık 

kayıtlarında oluşan yanlışlıklarının sonuca olan doğrudan etkileri ve hastalık tanımında 

karşılaşılan ülkesel, bölgesel, hatta hastane ya da doktorlar arası farklılıklardır. Đkinci 

kategoride ise hasta serilerinin daha sınırlı olduğu, genellikle prospektif, klinik çalışmalar 

vardır. Bu yolla yöntem açısından daha güvenilir sonuçlara ulaşılsa da, hastalığın 

tanımındaki değişkenlik burada da farklı çalışmaları kıyaslamada zorluk yaratmaktadır. 

Çalışmalar göstermiştir ki, iki farklı doktor, hatta aynı doktor tarafından farklı zaman veya 

koşullarda yapılan muayeneler arasında, testisin yerini belirleme açısından önemli 

farklılıklar olabilmektedir. Muayene ve tanımdaki bu değişiklikler, farklı insidans 

rakamlarını açıklamakta en belirleyici parametrelerdir (126). 

 

         Đstanbul Üniversitesinde yapılan bir çalışmada zamanında doğan ve doğum ağırlığı 

2500 gramdan fazla olan yenidoğanların %2.8’inde kriptorşidi tespit edilmiştir. Bu 

olgulardan 30’ u 3., 6., 9. ve 12. aylarda tekrar değerlendirilmiş ve üst skrotal yerleşimli 

inmemiş testis olgularında 1. ayda %86 , 3. ayda %100 oranında spontan iniş saptanmıştır. 
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Buna ek olarak ingüinal yerleşimli inmemiş testis olgularında 1. ayda %55 ve 6. ayda %67 

oranında spontan iniş görülmüştür (127). 

 

         Epidemiyolojik çalışmaların en çok referans alınanı,  Scorer’ın 1950 yılında 

Londra’da yürüttüğü 3000’den fazla bebeğin tanı koyulup takip edildiği çalışmadır. Bu 

çalışmada kriptorşidi sıklığı zamanında doğanlarda %2.7,  2500 gramdan düşük doğum 

tartısı olanlarda %21 olarak bildirilmiş, üçüncü ay sonundaki sıklık ise %0.8 değerinde 

verilmiştir (128 ). Buna ek olarak, Đngiltere’de, 4 yıllık bir süreçte, 7400 çocuğu kapsayan 

yapılan bir kohortta, inmemiş testis sıklığı doğumda %4.9, üçüncü ayda %1.5 olarak 

verilmiştir (129). Aynı dönemde  farklı ülkelerden gelen çalışmalarda da kriptorşidizm 

insidansında benzer artışın olduğu görülmüş, bu artışın çevresel faktörler ve kimyasalların 

hormonlar üzerine etkileri sebebiyle olabileceği öne sürülmüştür . Danimarka ve 

Finlandiya’da yapılan tarama sonucu, iki ülke arasında inmemiş testis sıklığı açısından 

çarpıcı farklılıklar bulunmuştur. Finlandiya’da doğan erkek çocuklarda sıklık %2.4 iken, 

Danimarka’da doğanlarda %9 gibi çarpıcı bir oran saptanmıştır. Üçüncü ay 

değerlendirmelerinde sıklık, sırasıyla %1.9 ve %1 olarak verilmiştir (126).  

 

         Yakın zamanda yayımlanmış bir çalışmada ise, Danimarka’da 2002 yılında doğan 

1094 erkek bebeğin 4 yıllık takiplerinde kriptorşidizm insidansı %2.4 olarak bildirilmiştir 

ve %9’luk rakamın gerçekçi olmadığı yorumu yapılmıştır (130).Bu iki farklı çalışmada 

görülen insidans azalışını  orşiopeksi sayısında genel olarak görülen azalmanın da 

desteklediğini belirten yayınlar vardır. Buna göre 1990’larda Đngiltere’de orşiopeksi 

sayıları %33-%50 düşmüştür. Đnmemiş testis sıklığını, yapılan orşiopeksi ameliyat sayıları 

üzerinden tahmin etmek ciddi bir  hata payını da beraberinde getirmektedir. Bunun başlıca 

nedeni retraktil testislere de orşiopeksi yapılmış olması ihtimalidir. Orşiopeksi ameliyat 

oranlarının gerçek inmemiş testis insidansından fazla olması bunun bir göstergesidir(131). 

Ancak uzun yıllar boyunca retraktil testisler normalin bir varyantı olarak değerlendirilip,  

kişi için bir risk teşkil etmediği vurgulanırken, yeni yayınlar bunun tersi görüşler de 

içermektedir (132). 

 

         Đngiltere’ de 2001 ve 2008 yılları arasında  yapılan  bir kohort çalışmada doğumsal 

kriptorşidi görülme oranı % 5.9 olarak tespit edilmiştir. Bu oranın doğum sonrası 3. ayda 

%2.4 e gerilediği, 12. ayda beklenmedik bir şekilde %6.7 e yükseldiği saptanmıştır.Aynı 

çalışmada 2. yaşda kriptorşidizm insidansı % 7 olarak tespit edilmiştir (133). Bunun olası 
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sebeplerinden biri inmemiş testislerin bir kısmının doğum sırasında inmiş oldukları halde, 

ilerleyen yaşlarda yukarı doğru kaçmalarıdır. “Edinsel kriptorşidi” veya “yükselen testis” 

olarak da adlandırılan bu durum, oldukça seçilmiş hasta gruplarında yapılan çalışmalarda 

doğumsal kriptorşididen 3 kat daha fazla görülmektedir (134). Farklı yaş gruplarından, 

seçilmemiş hastalarda yapılan bir prevalans çalışmasında, 6-13 yaş arasında edinsel 

kriptorşidi %1.2-%2.2 arasında bulunurken, doğumsal kriptorşidi %0.6-%1.2 oranında 

saptanmıştır. Bununla birlikte retraktil testis tanılı vakalarda edinsel kriptorşidi görülme 

sıklığı %7 -%45 arasında değişmektedir (135) Bununla birlikte retraktil testis tanılı 

vakalarda edinsel kriptorşidi görülme sıklığı %7 -%45 arasında değişmektedir (136). 

Sijstermans ve ark.’nın yaptığı çalışmada zamanında doğan bebeklerde kriptorşidi 

insidansının %1 ile %4 arasında değişebildiği ve preterm doğumlarda bu oranın %45’ e 

çıkabildiği belirtilmiştir(137). 

 

         Özetle son 60 yıl içerisinde yapılan çalışmalar incelendiğinde, insidansta görülen bu 

değişikliklerin çalışma yöntemlerindeki farklılıklar, çevresel etkenler, kimyasal bozucular, 

genetik, ırksal ve coğrafi faktörlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir (126,130). 

 

2.2.2 Etiyoloji 

 

         Etiyolojik açıdan  belki de değişmeyen en önemli bulgu, inmemiş testisin preterm, 

düşük doğum tartılı (<2500 g) ve gestasyon yaşına göre küçük (SGA) bebeklerde daha sık 

görülmesidir (1).  Prematür bebeklerin doğumsal kriptorşidi için risklerinin artmış 

olmasının sebebi, öncelikle doğumun erken olmasıdır. Bu çocukların çoğunda testisin 

normal iniş zamanı olan 36. haftaya gelindiğinde testisin normal konumuna indiği gözlenir. 

Doğum sonrası  3. ay kontrollerinde en fazla düzelme düşük doğum tartılı ve SGA’lı hasta 

grubunda gözlenmektedir. Doğum ağırlığı 2500 gramdan az olan tekil bebeklerde, 

kriptorşidiyle düşük plasenta ağırlığı arasında doğru bir orantı tespit edilmiştir. Đkiz 

gebeliklerde düşük doğum tartısının ve prematüritenin daha sık görülmesine rağmen 

inmemiş testis sıklığında bir farklılık olmaması, ikizlerde plasenta ağırlığının tekillere 

kıyasla daha fazla olmasının koruyucu etkisiyle açıklanmaktadır (130).   Kriptorşidinin 

hipospadias ile beraber görülme sıklığının arttığını gösteren bir çalışmada  plasenta 

fonksiyonunda ve fetal androjen üretiminde bozulma  etyolojik nedenler olarak 

belirtilmektedir (138). 
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         Bunların dışında, kronik alkol ve sigara  kullanımı, gebelikte kolalı içecek tüketimi, 

ileri anne yaşı, obezite, diyabet, preeklampsi gibi anneye bağlı bazı faktörlerin ve makat 

doğumun inmemiş testis görülme sıklığını artırdığını gösteren  yayınlar vardır 

(139,140,141). Gestasyonel diyabet ile kriptorşidizm arasındaki ilişki net değildir. Teorik 

olarak fetal androjen ve östrojen dengesinde bozulmayı (142),annenin sex hormon 

bağlayıcı globulin ( SHBG)  seviyesinde azalmayı (143), fetal SHBG seviyesinde azalma 

ile sonuçlanan fetal hiperinsülinemiyi sorumlu tutan çalışmalar yayımlanmıştır (144). 

 

    Hipogonadotropik hipogonadizm, Down, Prune belly, Prader-Willi ve persistan 

Müllerian kanal sendromları, nörolojik hastalıklar(serebral paralizi, meningomyelosel), 

kromozom anomalileri, anatomik kusurlar da tek ya da iki taraflı inmemiş testisin 

görülebileceği hastalıklar arasındadır. Bu vakalarda  etiyolojinin  genetik, hormonal, 

anatomik veya mekanik nedenlere bağlı olabileceği belirtilmektedir (145,146 ). 

 

         Çevresel faktörler ve özellikle endokrin yapıyı bozan kimyasallarla yapılmış birçok 

çalışma vardır. Özellikle bahçecilikte kullanılan tarım ilaçlarına maruz kalan gebelerin 

çocuklarında kriptorşidi sıklığında artış olduğu bildirilmiş, bu bulgular yeni yapılan vaka 

kontrollü çalışmalarla da desteklenmiştir (147). Bu konuda  etkileri iyi bilinen 

dietilstilbesterole (DES) ilişkin  yeni bir kohort çalışmada, özellikle gebeliğin erken 

dönemlerinde ve yüksek doz DES kullanmış vakaların bebeklerinde artmış kriptorşidizm 

sıklığına dikkat çekilmiştir (148).  

 

         Hayvan deneylerinde yan etkileri gösterilmiş olan plastik hammaddelerinden ftalat 

türevlerinin, yangından koruyucu olarak kullanılan polibromine difenil eterin  (PBDE)  

insanda süte geçerek erkek çocuklarda genital bozukluklara yol açabilecekleri bildirilmiştir 

(149,150).        

 

         Son yıllarda inmemiş testis etiyolojisinin araştırılmasında görülen en önemli gelişme, 

genetik faktörlerin etkilerinin ortaya  koyulmasıdır. INSL3 olarak adlandırılan peptidin 

izole edilip, Leydig hücreleri tarafından eksprese edildiği gösterilmiştir (151). INSL3 

testisin inişinde özellikle abdominal faza etkisi olduğu düşünülen gubernakulumun 

gelişiminde rol almaktadır. INSL3 bu etkisini yalnızca LGR8 reseptörü aracılığıyla 

göstermektedir (152). Yapılan deneylerde INSL3 ve GREAT genlerinden herhangi birinin 

inaktive edilmesi durumunda, gubernakulumun gelişmediği ve testislerin yüksek 
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abdominal pozisyonda kaldıkları gösterilmiştir (153). Ancak hayvan deneylerindeki bu  

bulgular kriptorşidili hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda tam karşılığını bulamamıştır. 

Gerek INSL3 hormonunu, gerekse GREAT reseptörünü kodlayan genlerin mutasyon 

analizleri sonucunda, kontrol gruplarından farklı olarak kriptorşidizme yol açabilecek 

yaklaşık 10 adet mutasyon tespit edilebilmiştir. Ancak bu mutasyonların çok düşük 

frekanslarda olmaları inmemiş testis etiyolojisinde farklı mekanizmaların da etkili olduğu 

şeklinde yorumlanmıştır (154,155). 

 

         Testisin inguinoskrotal inişinin ağırlıklı olarak androjenlerin etkisi altında olduğu 

düşünülmektedir. Androjen reseptör (AR) geninde kriptorşidiye yol açan nokta 

mutasyonları oldukça azdır. Ancak bazı izole inmemiş testis ve hipospadias vakalarında 

AR geninin idaresinden sorumlu polimorfik GGN segmentinin normalden uzun bulunduğu, 

bunun da reseptörün daha az çalışmasına sebep olabileceği bildirilmiştir (156). Ayrıca 

androjenlerin, kalsitonin gen bağlantılı peptid (CGRP) aracılığıyla genitofemoral siniri 

uyararak inguinoskrotal inişi kontrol ettikleri öne sürülmektedir (157). 

 

2.2.3 Sınıflama 

 

         Đnmemiş testis ile ilgili sınıflama, inmemiş testisin yerleşimine göre normal iniş yolu 

üzerinde (abdominal, inguinal kanalda, dış halkada, preskrotal, üst skrotal) veya ektopik 

yerleşimde (genellikle yüzeysel inguinal cep veya perineal, nadiren perirenal bölgede) 

olmasına göre yapılır (158). 

 

         Fizik muayene bulgularına göre inmemiş testis ile ilgili diğer sınıflamalar  aşağıda 

sıralanmıştır (159). 

1.Đnmemiş testis: Testis abdominal (retensiyo testis abdominalis) ya da inguinal (retensiyo 

testis inguinalis) yerleşimli olabilir. Testis normal iniş yolundadır ve normal gubernekulum 

yapısı mevcuttur. 

2.Kriptorşidizm: Eski Yunanca’da kryptos-saklı ve orchistestis anlamındadır. Fizik 

muayene ile testisin varlığı ortaya konamamıştır. Palpe edilemediğinden testis ya yoktur ya 

da intraabdominal yerleşimlidir (retensiyo testis abdominalis). 
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3.Ektopik testis: Testis deri altında, superfasyal yerleşimlidir. Đnguinal kanal distalinde 

palpe edilebilir ancak skrotuma indirilemez. Perineal ya da femoral bölgede, penil şaftta, 

kontralateral skrotumda palpe edilebilir.  

4.Đnguinal testis: Testis, kasıkta palpe edilir (retensiyo testis inguinalis ) 

5.Gliding (kayan) testis: Testis skrotal girişte veya daha yüksekte ele gelir. Elle skrotuma 

ilerletilebilir, ancak serbest  bırakınca derhal tekrar eski pozisyonuna geriler. 

6.Retraktil (hipermobil) testis: Fizyolojik retraktil testis (hipermobil) genelikle 

skrotumdadır ya da palpasyonla kolaylıkla skrotuma ilerletilir. Özellikle 3-9 yaş arasında 

gözlenir.  Kremasterik refleksle inguinal kanala doğru kaçar ancak bir süre sonra 

kendiliğinden tekrar skrotuma iner. Retraktil testisi doğru tanımlamak önemlidir çünkü 

tedavi gerektirmez. Ancak sonradan yukarı çıkma ihtimali olduğundan takip edilmesi 

gerekir. 

 

         Fizik muayene bulgularına göre belirlenen bu tanılara ek olarak “yükselen testis” 

veya “edinsel kriptorşidi” tanısı da mevcuttur. Bu durumda testis, erken çocukluk 

döneminde skrotumda ele gelirken, çocuk büyüdükçe skrotuma indirilemez olur. Primer 

olgularda kısa kordon veya nedeni bilinmeyen bir durum söz konusuyken, sekonder 

olgularda geçirilmiş inguinal cerrahiye bağlı olarak iyatrojeniktir. Testis, yüksek skrotal 

yerleşimli olarak palpe edilir ve zorlamaya rağmen skrotuma  indirilemez (4). 

 

2.2.4 Tanı 

 

         Geleneksel olarak inmemiş testis varlığı ya da yokluğu doğumda testis pozisyonuna 

göre belirlenmektedir. Bununla birlikte sonraki kontrollerde edinsel kriptorşidi gelişme 

olasılığı özellikle retraktil testis vakalarında  unutulmamalıdır (4, 160) 

 

         Tek taraflı ele gelen  inmemiş testisli çocuklarda dikkatli bir fizik muayeneyle tanı 

konulabilirken iki taraflı  inmemiş testisli  olgularda tanısal yaklaşımda zorluklar 

yaşanabilir. Ele gelmeyen testis  olguları inmemiş testislilerin yaklaşık %20’sini oluşturur. 

Ayrıca bu hastaların %17-20’si kaybolan testis  sendromu olarak adlandırılan testiküler 

agenezi veya kör sonlanan vaz deferens ve damarlara sahiptir (161). Kaybolan testis 

sendromu tanısına ulaşmak, hastaya ek müdahale yapmanın gereksizliği nedeniyle  

önemlidir. Ele gelmeyen testis  tanısında kullanılan yöntemler fizik muayene, hormon 
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testleri, ultrasonografi , bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme 

(MRG) ve tanısal laparoskopidir (6). 

 

2.2.4.1  Fizik Muayene 

 

         Testislerin muayenesi çocuk bağdaş kurar vaziyette oturmuş olarak ya da çocuk 

yatarken bacaklar abduksiyona getirilerek, sıcak elle ve sıcak ortamda yapılmalıdır. Tek 

taraflı inmemiş testis vakalarında inmiş olan testisin yeri, büyüklüğü ve dokusu 

değerlendirilir. Đnmemiş testis muayenesine anterior superior iliak çıkıntıdan başlanır, 

dıştan içe doğru ingüinal bölge sıvazlanır. Testis bu yolla palpe edilebilirse diğer el 

yardımıyle skrotum içine doğru indirilmeye çalışılır. Bu sırada testisin yapısı, büyüklüğü 

ve hareketliliği değerlendirilmelidir. Bir dakika kadar testis skrotum içinde tutulduktan 

sonra serbest bırakılır. Eğer kısa bir süre sonra yukarı doğru yerini terk ediyorsa retraktil 

testis olarak değerlendirilir (158).  

 

         Obezite, hastanın koopere olamaması ya da hiperaktif kremaster refleksi gibi 

nedenlerle muayenenin güç olduğu durumlarda bir bacak fleksiyona getirilerek muayene 

yapılabilir. Palpasyonu kolaylaştırmak için krem yada sabun kullanılabilir. Geniş çaplı 

pekçok çalışmada inmemiş testisin % 80 oranında palpe edilebildiği belirtilmiştir (162) . 

Bir tarafta testisin ele gelmediği, diğer tarafta hipertrofik testisin bulunduğu durumlarda 

olsılıkla  tek testis mevcuttur (163). 

         Testisin ele gelmediği durumlarda testis atrofisi ( kaybolan testis ya da testiküler 

regresyon sendromu), abdominal testis ya da  küçük testis dokusu akılda tutulmalıdır. 

Ayrıca kuşkulu genital yapı, mikropenis, hipospadias gibi durumlarla birlikte olduğunda 

veya fenotipik erkekte bilateral testislerin ele gelmediği durumlarda 46,XX cinsel gelişim 

bozuklukları akla gelmelidir (164,165). 

         Atrofiye uğramış testis normal iniş yolu üzerinde herhangi bir noktada olabilir. Bu 

durumun prenatal vasküler tromboz ya da torsiyon nedeniyle geliştiği belirtilmiştir (166). 
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2.2.4.2 Laboratuar Testler 

         Cox ve arkadaşlarının çalışmasında inmemiş testis ve proksimal hipospadyaslı 

çocuklarda %32 oranında kromozom bozukluğu saptanmıştır; bu nedenle ele gelmeyen 

testis  dışında laboratuar testlerin genellikle gerekli olmadığı ancak ele gelen  inmemiş 

testis ve proksimal hipospadyas birlikteliğinde karyotip analizi yapılması önerilmiştir 

(164). Bilateral testisleri ele gelmeyen  her hasta dişi psödohermafroditizm açısından da 

incelenmelidir. Kaefer ve arkadaşları, unilateral veya bilateral ele gelen  inmemiş testisli 

çocuklarda interseks oranları arasında belirgin fark saptamamış (%30 ve %32), ancak ele 

gelmeyen inmemiş testisli  çocuklarda 3 kat daha fazla interseks olgusuna rastladıklarını 

bildirmişlerdir. Yine aynı çalışmada, proksimal hipospadyas eşlik eden olgularda interseks 

oranları yüksek bulunmuştur (165). Bilateral gonadların ele gelmediği durumlarda doğumu 

izleyen 1-3 aylar arasında bazal serum testosteron, LH, FSH tayini tanıya yardımcı olur. 

Ancak 3. aydan sonra hCG uyasısına testosteron yanıtı ile testiste Leydig hücre işlevini 

değerlerdirilebilir. Diğer yandan  testiste Sertoli hücre ürünü olan AMH ve inhibin B 

düzeylerinin saptanması testis varlığını göstermede yararlıdır (158,167). 

2.2.4.3 HCG Uyarı Testi 

 

         Bilateral testisler ele gelmiyorsa ve/veya beraberinde hipospadyas, mikropenis gibi 

anomaliler varsa endokrinolojik değerlendirme yapılmasına gereksinim vardır (168). 

Human korionik gonadotropin uyarı testi, testis dokusunun var olup olmadığıyla ilgili ön 

bilgi verir ve cerrahi girişim öncesi yapılması önerilmektedir (169). hCG (1500U/m2) im 

/gün aşırı yapılıp testosteron yanıtı bazal, 48 ve 72 saatte alınır. Pik yanıt> 50nd/dl ise test 

pozitif kabul edilir (170).Diğer yandan LH duyarsızlığı, testosteron sentez kusuru, Leydig 

hücre kusuru gibi durumlarda testis dokusu varlığını belirlemede ve tanıda  serum AMH 

değeri yardımcıdır (99). 

 

2.2.4.4 Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri 

 

         Ele gelmeyen inmemiş testis olgularında görüntüleme yöntemi olarak en başta USG 

olmak üzere, BT, MRG, selektif testiküler arteriyografi ve tanısal laparoskopi gibi 

yöntemler mevcuttur. Ele gelmeyen inmemiş testisin kesin tespiti ve konumunun 

belirlenmesinde MRG %85, ultrasonografi %84 doğruluğa sahiptir (171). USG’nin 
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duyarlılığı %76, özgüllüğü %100’dür. Cain ve ark.’larının çalışmasına göre USG’nin 

etkinliği inguinal kanaldaki testisler için %95, inguinal kanaldaki atrofik testisler için %33, 

abdominal testisler için %9 olarak bulunmuştur (172). MRG’nin ise duyarlılığı biraz daha 

yüksek (%86), ancak özgüllüğü daha düşüktür.  (%79). USG, noninvaziv kolay uygulanan 

bir görüntüleme yöntemi olmakla birlikte, özellikle gazlı batında testisi gözden kaçırabilir. 

Şişman çocuklarda inguinal yerleşimli testisleri palpe etmek zor olabilir. Bu durumda USG 

ile testis, yüksek doğruluk oranıyla saptanabilir. BT ve selektif testiküler arteriyografi ise  

yüksek radyasyon maruziyeti nedeniyle hemen hemen terk edilmiş  yöntemlerdir (173). 

 

 

2.2.4.5 Tanısal Laparoskopi 

 

         Ele gelmeyen inmemiş testis olgularında  %100’e yakın tanısal değeri olan tek 

yöntemdir (174). Đnvaziv bir yöntem olması nedeniyle genel anestezi gerektirmesi, özellikli 

aletler kullanılması zorunluluğu dezavantajlarıdır. Ancak eş zamanlı orşiektomi veya 

orşiopeksi gibi cerrahi müdahale olanağı tanıması, düşük komplikasyon oranları nedeniyle 

kabul gören bir yöntemdir. Son bilgiler laparoskopinin tanıda ve etkin tedaviye olanak 

sağladığını  göstermektedir (175). Laparoskopi ile testisin yerinin tespiti önemlidir. Ancak 

laparoskopinin en önemli avantajı testisin poziyonunu ve kalitesini değerlendirebilmesidir. 

Eğer atrofik veya belirgin hipoplazik bir testis saptanırsa orşiektomi, normal bir testisle 

karşılaşılırsa orşiopeksi kararı alınabilir (176). 

     

2.2.5 Tedavi 

 

2.2.5.1 Hormon Tedavisi 

 

         Đnmemiş testiste hormon tedavisi iki amaçla kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi 

inmemiş testisin skrotuma inmesini sağlamak, diğeri ise bu testisin fertilite potansiyelini 

arttırmaktır. Bu amaçlardan birincisinin kullanılma prensibi deneysel ve klinik gözlemler 

ile testisin inişinde androjenlerin rol oynadığı görüşüne dayanmaktadır. Testisin inişinin 

transabdominal ve inguinoskrotal fazları vardır. Abdominal iniş sırasında kranial asıcı bağ 

(KAB) atrofiye uğrar ve gubernakulum şişerek genişler. Đnguinoskrotal evrede ise 

gubernakulum kısalır ve testis skrotuma inmiş olur. Yapılan çalışmalarda KAB’ ın atrofiye 

uğramasının androjenlerin kontrolünde olduğu, gubernakulumun şişmesinin ise hem 
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androjen hem de özellikle AMH ile kontrol edildiği gösterilmiştir (8). Androjen sentez 

kusuru ya da androjen duyarsızlığı testislerin inişini etkileyebilir. Bu nedenle intrauterin 

dönemde testisin skrotuma inebilmesi için ilk şart, normal bir hipotalamik-hipofizer-

gonadal eksen varlığıdır. Đnmemiş testislerde doğumdan sonraki 1-3 aylık dönemde 

gonadotropin seviyelerinin çok yükselmesi ile doğumdan sonraki inişlerin en çok bu 

dönemde gerçekleşiyor olması bu hipotezi desteklemektedir. Ancak inmemiş testislerin 

nedenlerini açıklamada tek başına hormonal mekanizma yetersiz kalmaktadır. Bunun en 

önemli göstergesi tek taraflı inmemiş testisin varlığıdır. Bu tek taraflı olgulardaki testisin, 

karşı normal inmiş testise göre genelde daha küçük olması, prenatal testis gelişim 

bozukluğunun da etiyolojide söz konusu olabileceğini düşündürmektedir (9) . 

 

         Đnmemiş testis tedavisinde hCG ve GnRH yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu 

iki ajanın yanı sıra, luteinizan hormon salgılayıcı hormon (LHRH) ile insan menapozal 

gonadotropinleri (hMG) de tek başına veya diğer ajanlarla birlikte kullanılmaktadır. 

hCG’nin etkisi LH ile neredeyse aynıdır. hCG’nin az miktarda FSH benzeri etkisi de 

bulunmaktadır. Leydig hücrelerini uyararak gonadal steroid hormonlarının üretimini 

stimüle etmektedir. GnRH ise hipofizer LH üretimini uyararak Leydig hücrelerinden 

testosteron üretimini arttırır. Aynı zamanda hipofizer FSH üretimini de arttırarak Sertoli 

hücrelerini uyarır. Kriptorşidizm tedavisinde hCG kullanımı 1930, intranazal GnRH 

kullanımı ise 1974 yılından beri uygulanmaktadır. Önerilen dozlar hCG için, 4 hafta 

süreyle 10 kg altındaki çocuklara 1000 ĐU, 10-20 kg arasındaki çocuklara 1500 ĐÜ ve 20 

kg’dan büyük çocuklara 2500 ĐÜ şeklinde toplam 4000-10000 uluslararası ünitedir. GnRH 

için ise doz nazal sprey seklinde 4 hafta boyunca günde 1.2 mg şeklindedir (177). Đnmemiş 

testis tedavisinde hormonal tedavinin ne zaman başlanacağı konusundaki bilgiler  

çelişkilidir. Đki taraflı kriptorşidi ile ilgili yapılan bir çalışmada ise hCG ve GnRH 

tedavisinin çocuğun yaşı ne kadar küçükse o oranda başarılı olacağı gösterilmiştir (178). 

Ancak, tek ve iki taraflı olguları içeren verilerin meta-analizlerine bakıldığında, 4 yaşından 

büyük ve küçük hastalar arasında tedavinin başarısı açısından bir fark bulunamamıştır.    

 

         Pyorala ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 1975-1990 yılları arasında yayınlanan 33 

çalışma gözden geçirilmiştir. Bunlar içerisinden seçilen 9 randomize kontrollü çalışmada 

vakaların sadece beşte birinde hormonal tedavinin etkili olduğu tespit edilmiştir (GnRH 

%21, hCG %19 ve plasebo %4). Retraktil testis bulunan çocuklar değerlendirme dışı 

bırakıldığında, başarı oranları GnRH verilenlerde %12, hCG verilenlerde %19 ve plasebo 
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grubunda ise %5 oranında saptanmıştır. Uzun süreli takiplerde, GnRH tedavisi sonrası 

testisi inen olguların %24’ünün testisleri tekrar yukarı çıkmıştır (179). 

 

         Haziran 2003 tarihine kadarki tüm randomize çalışmaların meta-analizinin yeniden 

değerlendirildiği bir çalışmada, intramusküler hCG’nin  intranazal GnRH ile 

karşılaştırıldığı iki randomize kontrollu çalışmanın başarı oranlarını sırasıyla %25 ve %18 

olarak bildirilmiştir. Ayrıca, intranazal LHRH’nın plasebo ile karşılaştırıldığı 9 çalışmanın 

sonucunda ise; tam testis iniş oranlarını %19 ve %5 tespit edilmiştir. Sonuçta hCG’ nin 

GnRH’ ya göre daha avantajlı olduğunu, LHRH’ nın ise plasebodan daha etkili olduğu 

savunulmuştur (180). 

 

         Đsveçte yapılan  ve sonuçları 2007 yılında yayınlanan bir rapora göre, hormonal 

tedavilerin başarı oranı %20’den daha düşüktür (9).  Testislerin ilk pozisyonu göz önüne 

alınarak yapılan alt grupların analizinde ise; tedavi öncesi testislerin pozisyonu ne kadar 

kaudalde ise başarı oranının o kadar fazla olduğu ortaya konmuştur. GnRH veya hCG ile 

tedavi sonrası abdominal, inguinal, preskrotal ve yüksek skrotal yerleşimli testislerde 

başarı oranları sırasıyla %14, %47, %59 ve %57 olarak bildirilmiştir (181). 

 

         Hormon tedavisi tek başına kullanılabildiği gibi, orşiopeksi sonrası veya öncesinde 

de uygulanmıştır. Bir çalışmada orşiopeksi sonrasında GnRH tedavisi ile hastaların 

%75’inde toplam germ hücre sayısının arttığı belirtilmiştir (182). Bir başka çalışmada ise 

başarılı bir orşiopeksi ameliyatı sonrasında 6 ay boyunca gün aşırı intranazal olarak 

uygulanan LHRH tedavisinin germ hücreleri üzerinde uzun süreli pozitif bir etkisi 

olduğunu ve sperm parametrelerinin  adjuvant hormonal tedavi alan grupta, almayanlara 

oranla daha iyi olduğu belirtilmiştir (183) . 

 

         Hormonal tedavinin bir diğer kullanım şekli ise; ameliyat öncesinde vermek 

(neoadjuvan) şeklindedir. Neoadjuvan GnRH tedavisi verilen grupta ortalama fertilite 

indeksinin sadece orşiopeksi yapılanlara oranla daha iyi olduğunu bildirilmiştir. Ayrıca 

hormonal tedavi alan grupta, özellikle 24 aylıktan küçük çocuklarda, en iyi yanıtın alındığı 

gösterilmiştir (184). Bir başka çalışmada aynı şekilde neoadjuvan hormon tedavisi alan 

gruptaki fertilite indeksinin, sadece cerrahi yapılan gruba göre daha iyi olduğu, ancak yaş 

dağılımı açısından bakıldığında hormonal tedavi verilen grupta bir fark bulunmadığı 

bildirilmiştir (185). 
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2.2.5.1.1 Hormon Tedavisinin Yan Etkileri 

 

         Hormonal tedavinin erken epifiz kapanması, çocukta saldırgan davranış tarzı, 

skrotumda pigmentasyon artışı, peniste büyüme, kilo alma hızında artış, germ hücre 

apoptosisinde artış, hCG ile hücresel bağışıklıkta geçici azalma, enjeksiyon yerinde 

tekrarlayan ağrı, ağrılı ereksiyon, pubik kıllanma gibi sekonder seks karakterlerinin hızla 

ortaya çıkması gibi yan etkileri bildirilmiştir (186).Ek olarak germ hücreleri üzerine zararlı 

etkilerinden bahsedilmektedir. Bazı çalışmalarda püberte öncesi erkek çocuklarda 

orşiopeksi öncesinde uygulanan hCG tedavisinin germ hücreleri üzerinde apoptotik 

değişimlere neden olduğu, testiste enflamatuar değişiklikler yarattığı ve öncesinde hCG 

tedavisi almadan primer cerrahi uygulanan hastalarda bu değişimlerin görülmediği 

belirtilmiştir (187). Bir başka çalışma da kriptorşidizm tedavisinde hCG uygulamasının 

germ hücre apoptozisinde artışa sebep olduğu ortaya koyulmuş ve apoptozis derecesinin 20 

yıl sonra yetişkin çağda, testis hacmi ile ters orantılı ve serum FSH seviyeleri ile doğru 

orantılı olduğu bildirilmiştir (188).  Cortes ve arkadaşları 1-3 yaş arası çocuklarda cerrahi 

öncesi hCG veya GnRH tedavisinin sadece cerrahi uygulanan hastalara göre germ 

hücrelerini daha fazla baskıladığını belirtmişlerdir (189). Ritzen ve ark.’ları hormonal 

tedavinin kısa dönemde kötü sonuçları ve uzun dönemde germ hücrelerinde artmış 

apoptozise neden olarak spermatogenez üzerinde olumsuz etkileri nedenleriyle hormonal 

tedaviyi önermemişlerdir(9). 

 

         Özetle  hormonal tedavilerin etkinlik oranı yaklaşık %20’ler seviyesindedir. Şayet 

retraktil testisler bu çalışmalardan çıkartılırsa, bu oran daha da düşmektedir.  Hormonal 

tedavinin etkinliği testisin başlangıçtaki pozisyonuna bağlıdır. Testisin pozisyonu ne kadar 

aşağıda ise, testisin hormonal tedavi ile inme şansı o kadar yüksektir. Ancak, hormonal 

tedavilerden sonra testislerin %25 kadarı daha sonra supraskrotal pozisyona geri 

gelebilmektedir (179). Orşiopeksi sonrası uygulanan hormonal tedaviyle germ hücre 

sayısının arttığını belirten yayınlar vardır (182,183). Bununla birlikte orşiopeksi sonrası 

hormonal tedavinin sperm sayısında olumsuz etkisi  olduğunu  belirten yayınlardan birinde 

bu etkilerin yaşa bağımlı olduğu ve en çok zarar verdiği dönemin  1-3 yaş arası olduğu 

belirtilmiştir (188). 
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2.2.5.2 Cerrahi Tedavi 

 

         Orşiopeksi ameliyatındaki amaçlar; testisi muayeneye uygun lokalizasyona (skrotum) 

torsiyone olmayacak şekilde indirmek, sabitlemek ve  beraberinde varsa fıtık onarımını 

yapmaktır. Testisin skrotuma indirilmesi ile boş skrotum nedeni ile oluşabilecek psikolojik 

travmanın önlenmesi, fertilite olasılığını artırılması ve potansiyel habis dönüşümün erken 

tanısının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçlardan  bazıları skrotum dışında bırakılan 

inmemiş gonadlarda oluşabilecek histolojik anormalliklerin oluşmasını engellemeyi 

hedeflemektedir (189,190). 

 

2.2.5.2.1 Açık Cerrahi Tedavi 

 

         Đnmemiş testis tanısı konan bir bebekte cerrahi tedavinin 6-12 aylıkta uygulanması  

ve 18 ay sonrasına bırakılmaması önerilmektedir. Ameliyattan sonra da en az 12 aylık 

izlem gereklidir. Bilateral inmemiş testiste pubertede bir muayene daha önerilir. Đzlemde 

nüks ve atrofi araştırılır. Başlangıçta ameliyat edilmesine gerek görülmeyen, ancak skrotal 

pozisyonunda şüphe olan (ciddi retraktil testis gibi) olguların 2 yılda bir görülerek 

görülerek yükselen testis yönünden araştırılması önerilmektedir. Yine, önce inmemiş testis 

tanısı alan, daha sonra testisi kendiliğinden inen olguların da uzun dönem takibe alınması 

gerektiği belirtilmektedir (191). 

 

        Açık cerrahi yöntemlerle tedavi edilecek hastada yaklaşımı belirlemede testisin 

pozisyonu (abdominal, inguinal, distal inguinal) ve skrotuma olan mesafesi rol oynar. 

Distal inmemiş testislerde inguinal ya da skrotal yaklaşım seçilebilir. Ele gelmeyen testiste 

laparoskopi uzun bir süredir standart tanı ve tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. 

Ancak, ele gelmeyen testislerin büyük bir bölümü iç inguinal halka yakınındadır ve bu 

testislerde laparoskopi çok da gerekli olmayabilir (192). 

 

         Orşiopeksi komplikasyonları; testisin geri çekilmesi, kanama, hematom, ilioinguinal 

sinir hasarlanması, testis torsiyonu (iatrojenik ya da spontan), vaz deferens hasarlanması ve 

testis atrofisidir. Atrofi, ameliyat sırasında testisin  beslenmesini bozacak hatalar 

yapılmasına bağlıdır ve bunlar  spermatik kordona aşırı koter kullanımı, yanlışlıkla 

damarların bağlanması, kordonun torsiyone edilmesi, Fowler-Stephens orşiopeksi sırasında 

kordonun aşırı gergin bırakılması şeklinde olabilir. Testisin geri çekilmesi de genellikle 
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kordon üzerindeki peritonun yetersiz diseksiyonu ve iç halka proksimali değil de inguinal 

kanal içinde bağlanması nedeniyle olmaktadır (8). 

 

2.2.5.2.2 Laparoskopik Cerrahi Tedavi 

 

         Laparoskopinin açık operasyona oranla, azalmış postoperatif ağrı, daha iyi kozmetik 

görünüm ve hastanede yatış süresinde azalma gibi birçok avantajı mevcuttur ve son 10 

yılda cerrahide kullanımı gittikçe artmaktadır (193). 

 

         Günümüzde intraabdominal testis varlığı, boyut ve lokalizasyonunun tanımlanması 

için tercih edilen yöntem tanısal laparoskopidir (194). Tanısal laparoskopi açık 

orşiopeksinin bir parçası olması yanında laparoskopik orşiopeksi, laparoskopik inguinal 

eksplorasyon veya laparoskopik orşiektomi gibi ameliyatlar da kesin tedavinin ilk 

basamağını oluşturmaktadır. Jordan ve ark’nın 1992 yılında ilk kez laparoskopik 

orşiopeksi sonuçlarını bildirmesiyle laparoskopi tanı ve tedavide popülerlik kazanmıştır 

(195). 

 

         Testislerin ele gelmeyişi, farklı serilerde  inmemiş testis olgularının %5-28’ini 

oluşturmaktadır. Đnmemiş testis olgularının %25’inde testis yoktur. Bu oran bazı serilerde 

%50’ye çıkmaktadır.  Bu nedenle tanısal laparoskopi yerine öncelikle direkt skrotal 

eksplorasyon yapılması ve atrofik testis kalıntısı (nubbin) bulunursa laparoskopiye gerek 

olmayacağını  belirten çalışmalar mevcuttur (196). 

 

         Birçok seride laparoskopik orşiopeksi tekniği, geçmişte yayınlanmış açık orşiopeksi 

serilerine kıyasla daha yüksek başarı oranları göstermiştir (197). Ancak Elyas ve ark’nın 

2010 yılında yaptıkları derlemede  açık ve laparoskopik cerrahi tedavilerin başarıları 

benzer bulunmuştur (13). Laparoskopik orşiopeksi için uygun yaş, standart orşiopeksiden 

farklı olmayıp, genellikle 6-8 ay ve kesinlikle 1 yaş öncesi önerilmektedir (8). Erken 

müdahelenin fertilite üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Habis transformasyon 

potansiyeli üzerindeki etkisi ise tam netlik kazanmamıştır. Testislerin inişi bir yaşına kadar 

meydana gelebilmektedir. Rune ve arkadaşları bir yaşından kısa süre sonra inmemiş 

testiste histolojik değişiklerin meydana gelebileceğini ortaya koymuşlardır (14). 
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         Özetle, günümüzde intraabdominal testis varlığı, boyut ve lokalizasyonunun 

tanımlanması için tercih edilen yöntem tanısal laparoskopidir. Ele gelmeyen  inmemiş 

testis olgularında hangi pozisyondaki testise, hangi ameliyat yöntemi ile yaklaşılması 

konusunda farklı görüşler mevcuttur. Birçok seride laparoskopik orşiopeksi tekniği, 

geçmişte yayınlanmış açık orşiopeksi serilerine kıyasla daha yüksek başarı oranları 

göstermiştir. Laparoskopik tekniğin başarı oranları testis yerleşimi ve uygulanan metoda 

göre değişmektedir (8,192,197). 

 

2.2.6 Testis Kanseri ve Đnfertilite   

 

         Yaşamın ilk 1 yılında inmemiş testiste rutin yöntemlerle belirlenebilen histolojik 

değişiklikler görülmezse de elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalarda interstisyel 

fibrozisin başladığını gösteren kanıtlar vardır (198). Đkinci yaştan sonra germ hücrelerinde 

belirgin azalma, seminifer tubulus boyutlarında küçülme, peritubuler hiyalinizasyon ve 

fibrozis ortaya çıkmaya başlamaktadır (199-201). Đnmemiş testisin dejenerasyonuna sekonder 

olarak, skrotal testiste de fonksiyonel ve histolojik değişiklikler meydana gelebilmektedir. 

Quinn ve arkadaşları unilateral kriptorşidik farelerde kriptorşidik ve skrotal testisleri his 

tolojik, morfolojik ve flow sitometrik olarak incelediklerinde gonad hücrelerinin haploid 

popülasyonunda önemli azalma olduğunu gözlemişlerdir (199).  

 

         Temel kaynaklara bakıldığında inmemiş testisteki kanser riskine dair net ifadeler 

olmadığı görülür (8,202). Bu kaynaklarda inmemiş testisle doğanlarda skrotal yerleşimli 

testisi olanlara göre yaklaşık 40 kat artmış kanser riski olduğu belirtilir. Bir yaş 

çocuklarında pediatrist muayenesi ile %1-2 civarı bildirilen inmemiş testisin cerrahiye 

gitme oranı bu rakamın neredeyse iki katıdır (%3-4). Đnmemiş testis görülme riski lineer 

büyüme ve puberte yaşı, retraktil testisler, asendan testis ve tanının atlanması gibi 

nedenlerle çocukluk çağı boyunca değişkendir (203,204). 

 

         Testis kanserli hastalarda kriptorşidi öyküsü oranı yeni serilerde %5-10 arasında 

değişmektedir (205,206) Bir çalışmada 54 yaşına kadar bir erkeğin testis kanseri için 

kümülatif riski yaklaşık %0.5 olarak bildirilmiştir, daha eski bir raporda ise risk faktörü 

bulunmayan bir erkekte yaşam boyu testis kanseri görülme olasılığı 1/500 dür (207,208). 

Đnmemiş testis için yeni serilerde saptanan testis kanseri göreceli risk oranı 2.8-8 

arasındadır (209). Son yıllarda yapılan bir  metaanalizde 20 modern serinin verileri 
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incelenmiş ve  klasikleşmiş 10 ile 40 kat göreceli testis kanseri riskinden farklı olarak  risk  

4 ile 5.7 arasında bulunmuştur (210). Bununla birlikte intraabdominal yerleşimli testisler 

için daha yüksek kanser ve intratübüler germ hücreli neoplazi (ĐTGHN) riskinden 

bahsetmeye devam edilmektedir. Yetişkinlerde inmemiş testisten alınan biopsilerde %12 

oranında ĐTGHN bulunan bir seride intraabdominal yerleşimde oran %25, inguinal 

yerleşimde ise %7 bildirilmiştir (211). 

 

         Birçok yayında tek taraflı inmemiş testis öyküsü olanlarda karşı taraf normal inmiş 

testis için artmış testis kanseri riski olduğu vurgulanmıştır. Bu konu üzerine benzer 

görüşler dile getirilmekte ve kriptorşidi öyküsü olanlarda görülen testis kanserlerinin %5-

20’sinin skrotal yerleşimli karşı taraf testiste görüldüğü ve aslında inmiş olsa bile bu 

testisin de kanser için bir yatkınlık ve intrensek anomali taşıdığı düşünülmektedir (208) . 

 

    Đnmemiş testis için yeni serilerde bildirilen daha düşük göreceli risk  oranları ise 

farklıdır. Testis kanseri hasta serilerinde hastaların %5-10 kadarında kriptorşidi öyküsü 

bulunmakta, ancak sadece %1-2 kadarında normal inmiş karşı taraf testiste tümör 

oluşmaktadır. Kriptorşidi öyküsü varlığında tümörün inmemiş olan testiste görülme 

olasılığı 4-8 kat fazladır, bu risk artışı normal popülasyona göre hesaplanan göreceli risk 

ile aynıdır. Karşı taraf testis için göreceli riski araştıran serilerde oran 1.1 ile 3.6 arasında 

bulunmuştur (203) . 

 

         Orşiopeksi uygulanmış vakalarda  en sık oluşan testis kanseri patolojik alt tipi  %40 

civarında  seminom olarak saptanmıştır.Đnmemiş testisin cerrahi olarak indirilmediği 

hastalarda ise gelişecek kanserin seminom olma oranı %89 gibi yüksektir (212,213). Yeni 

serilere de bakıldığında inmemiş testis tedavi edilmiş ise tümörlerin üçte biri, tedavi 

edilmemiş ise üçte ikisi seminom olarak bildirilmiştir(209). 

 

         Beş ayrı serinin verilerini birleştiren bir metaanalizde puberte sonrası orşiopeksi 

yapılan ya da hiç tedavi almamışların, prepubertal orşiopeksi yapılanlara göre kanser 

riskinin ortalama 5.8 kat fazla olduğu bildirildi.Yine bir başka çalışmada inmemiş testis 

hastasında orşiopeksi 13 yaşından önce yapılmış ise testis kanseri için göreceli risk  2.23, 

puberte sonrası yapılmış ise göreceli riskin 5.4 kat arttığı saptanmış ve orşiopeksinin 

kanser riskini yok etmese de azalttığı belirtilmiştir (214,215). 
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         Kriptorşidi infertilitenin tek nedeni olmadığından, testisleri bebeklikte skrotuma 

inmiş bir erkekte fertilite oranı %100 yerine, %94 civarındadır. Tek taraflı inmemiş testis 

öyküsü olanlarda bu oran biraz düşük olarak %89, bilateral inmemiş testiste ise %65 

civarındadır. Testisin indirilmeden geçirdiği süre ne kadar uzunsa testiste geri dönüşümsüz 

değişiklikler o denli fazla olmaktadır. Seminifer tubuluslarda  atrofi, germ hücre ve Leydig 

hücre sayılarında azalma ve peritübüler fibrozis gibi kalıcı değişikliklerin 2. yaşını geçen 

her hastada oluştuğu ve 12. aydan sonra başladığı bilgileri nedeniyle orşiopeksi için kabul 

edilen ideal yaş aralığı gittikçe azalmış ve günümüzde 6 ile 12 aylar arasında ameliyat 

yapmanın yaygın pratiğine yol açmıştır (7,8). 

 

         Bebeklerde postnatal 2 ile 4 üncü ay arasında GnRH ve testosteron düzeylerinde artış 

olması ve bu androjen dalgalanmasının  etkisiyle spontan inişlerin görülebilmesi 

bilindiğinden  6. aya kadar inişi beklemenin kanıtını oluşturur. Bu androjen dalgası sadece 

testis inişinde değil germ hücresi farlılaşmasında da etkilidir. Primer gonositlerin yetişkin 

koyu spermatogonyaya dönüşümü mini puberte de denen bu dalgalanma sonucu oluşur. 

Đnmemiş testislerde mini pubertenin, dolayısıyla germ hücre proliferasyonu ve 

faklılaşmasının kusurlu olduğu vakalarda gelecekteki fertilitenin etkileneceği temel fikirdir 

.Bu çalışmalarda yetişkin koyu spermatogonyaya dönüşümün fertilite şansı için kritik 

basamak olduğu ve biopsi sonucunda yetişkin koyu spermatogonya izlenmeyenlerde mini 

puberteyi taklit edecek şekilde eksojen hormon tedavisi (GnRH analogları) verilmesi ile 

gelecek fertilitenin iyileştirilebileceği savunulmuştur (10,216). Avrupa Çocuk Ürolojisi 

Derneği  2008 ve 2009 yılı çalıştaylarında, GnRH tedavisi cerrahlar tarafından 

desteklenmiştir. Biers ve arkadaşları da 2010 yılında yayınladıkları çalışmada aynı görüşü  

paylaştıklarını belirtmişlerdir  (217). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

  

3.1 Çalışma Grubunun Tanımlanması 

 

         Bu çalışmada Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Üroloji 

Anabilim Dalında  orşiopeksi uygulanmış ve son 6 ay içinde  Đstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,  Büyüme-Gelişme ve Endokrinoloji Bilim Dalına 

sevk edilmiş, yaş ortalama ± standart sapma (ort ± ss) değeri 14.5 ± 1.4 yaş ( dağılım=12-

18 yaş) olan ,  toplam  51 olgu incelendi.Olguların 35’inde çalışma sırasında yaş 14 yaşın 

üzerinde idi. Eşlik eden  endokrinolojik veya başka sistemik hastalığı olan ve sendromik 

özelliği bulunan olgular çalışmaya dahil edilmedi.  

 

        Aralık 2010 tarihinde başlayıp Temmuz 2011 tarihinde sonlandırılan çalışma için 

hastalara ait veriler   Büyüme-Gelişme ve Endokrinoloji Bilim Dalı arşivinde bulunan  

dosyalardan ve hastanemizin bilgisayar veri tabanından elde edildi. 

 

         Çalışmada  olgulara ilişkin yer verilen bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Anne gebelik ve doğum öyküsü: Anne  yaşı,  obezite, diyabet varlığı, sigara kullanımı,   

hormon vb ilaç alımı, düşük tehtidi, erken doğum olup olmadığı,  doğum şekli, 

perinatal asfiksi varlığı 

b) Aile öyküsü: Akraba evliliği, akrabalık derecesi, kriptorşidi, gecikmiş püberte, 

infertilite, testis tümörü ve cinsel gelişim kusuru olup olmadığı 

c) Olguların orşiopeksi öncesi bilgileri: Đnmemiş testisin yerleşimi, ele gelip gelmediği, 

edinsel olup olmadığı, orşiopeksi öncesi hCG kullanımı, orşiopeksi yaşı 

 

3.2  Olguların Değerlendirilmesi 

 

3.2.1 Fizik Muayene:  

 

      Tüm olguların dosyalarından  Tanner evrelemesine göre (97) püberte bulguları, Prader 

orşidometresi kullanılarak ölçülen testis hacimleri (en büyük testis ve toplam testis hacmi)  

kaydedildi. Olgulara ulaşılarak tüm  sistemik ve püberte muayeneleri yeniden yapıldı. Boy ve 

tartı SDS hesaplamasında Türk çocuklarının normal standartları kullanıldı.  
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3.2.2  Hormonal Değerlendirme:  

 

         Tüm olguların gece açlığını takiben  sabah alınan  kan örneklerinden yapılan serum 

LH, FSH, testosteron, AMH, inhibin B düzeyleri kaydedildi.  

 

         Serum LH, FSH ve testosteron elektrokemilüminesans immünolojik test (ECLĐA)  

yöntemiyle çalışıldı. Bu hormonlar için saptanabilen en küçük değer sırasıyla 0.1 mIU/mL, 

< 0.1 mIU/mL ve 0,025 ng/mL idi. AMH ve inhibin B  enzim ilintili immün test (sırasıyla 

Gen II ELISA  Beckman Coulter, Inc. ve ELĐSA DSL-10-84100 ) yöntemiyle çalışıldı. 

AMH ve inhibin B için saptanabilen en küçük değer sırasıyla 0.08 ng/mL ve 7 pg/ mL idi. 

 

         Serum LH, FSH, testosteron, AMH ve inhibin B için referans  değerleri ( ek tablo 1-

5) Tanner  püberte evresine göre alındı (107, 218,219). 

 

3.2.3 Farklı Verilerin Karşılaştırılması: 

 

      Fizik muayene ve hormon sonuçları değerlendirilirken öncelikle  ünilateral  ve    

bilateral orşiopeksi olguları karşılaştırıldı. 

 

         Serum LH, FSH, testosteron, AMH ve inhibin B düzeylerinin  yaş, orşiopeksi yaşı, 

testis hacmi ve birbirleri  ile olan ilişkisi incelendi. Ayrıca olgular inhibin B düzeyine göre 

normal ve düşük olanlar şeklinde değerlendirildi. 

 

3.2.4 Ultrasonografik Đnceleme: 

 

         Olguların aynı radyolog ( EY) tarafından ve Siemens Antares ultrason cihazı         

kullanılarak  yapılmış olan testis USG bulguları kaydedildi. 

 

3.3   Đstatistik Yöntemler 

 

         Çalışmanın verileri değerlendirilirken istatistiksel analiz için SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) 15.0 istatistik paket programı kullanıldı. Elde edilen verilerin 

analizinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (frekans, minimum, maksimum, ortalama, 

median vb.) yanı sıra grupların karşılaştırıldığı analizlerde kategorik değişkenler için Ki-
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kare testi ile Fisher exact test,  ortalamalar için Mann Whitney U testi ve korelasyon için 

Pearson korelasyon testi uygulandı. Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 

düzeyinde kabul edilerek değerlendirildi. 

 

         Araştırma Aralık 2010 ile Temmuz 2011 tarihleri arasında yapıldı. Araştırma Đ.Ü 

Đ.T.F Etik kurulu tarafından 18 Şubat 2011 de onaylandı. (Etik kurul dosya no: 2011/ 390-

459)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             52

 
4.BULGULAR 
 
4.1  Olguların Genel Dağılımı 

 

a)    Anne gebelik öyküsünde   obezite, hormon veya diğer  ilaç kullanımı ve bebeklerde  

makat doğum öyküsü yoktu. Anne gebelik  öyküsüne ilişkin diğer  bulgular Tablo 4.1 de 

verilmiştir. 

 

b)    Akraba evliliği öyküsü 5 olguda vardı ve hepsi 1. derece akraba evliliği idi. Onsekiz  

(%38) olgunun  ailesinde kriptorşidi mevcuttu. Üç olgunun ailesinde infertilite ve bir olgunun 

ailesinde gecikmiş puberte mevcuttu. Olguların hiçbirinin  ailesinde  testis kanseri ve cinsel 

gelişim kusuru yoktu. Bir olgunun dayısı ve kuzeninde, bir  olgunun baba, amca, kuzen ve 

dedesinde kriptorşidi öyküsü vardı Ailesinde kriptorşidi bulunan olguların aile bireylerine 

göre dağılımı  Tablo 4.2 de belirtilmiştir. 

 

c)   Olgulara ait özellikler değerlendirildiğinde, 11 (%21.6) olguda doğumda testislerin 

normal yerinde olduğu ve daha sonra edinsel inmemiş testis nedeniyle orşiopeksi uygulandığı 

saptandı. Olguların %31.4’üne bilateral ve %68.7’ sine ( %47.1 sağ, %21.6 sol)  unilateral 

inmemiş testis nedeniyle orşiopeksi uygulanmış idi. Đnmemiş testisin yerleşimine göre 

bakıldığında  çalışmamızda incelenen  67 inmemiş testisin 49’unun ( %73.1) ingüinal kanalda 

idi. Bilateral orşiopeksi uygulanmış olgulardan 1’inde sağ testis ingüinal, sol testis abdominal 

yerleşimli idi. Testis yerleşimine göre   olguların dağılımı Tablo 4.3 ve Tablo 4.4 de 

verilmiştir. Bilateral orşiopeksi olgularının 9’unda (%56), unilateral olguların 7’sinde (%20) 

olmak üzere 51 olgunun toplam  16’sına (%31,4)  orşiopeksi öncesi hCG tedavisi 

uygulanmıştı. Ortalama orşiopeksi yaşı 4,3± 2.6 yaş (dağılım = 0.58-10 yaş ) idi. Ünilateral ve 

bilateral olgular arasında orşiopeksi yaşı açısından fark yoktu ( sırasıyla 4,3 ± 2,8 yaş ve 4,1 ± 

2,1 yaş ). 
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Tablo 4.1 Olguların  anne  gebelik  ve bebeğin doğum özelliklerine göre dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo  4.2 Ailesinde kriptorşidi bulunan olguların aile bireylerine göre dağılımı       

        

 

 
 
Tablo 4.3 Ünilateral olguların inmemiş testis yerleşimine göre  dağılımı 
 
 

 
Sağ orşiopeksi 

   n=24 
Sol Orşiopeksi 

   n=11 
Toplam 

n=35 

Đnmemiş testis yerleşimi 
 

n n n % 

 
 

        inguinal 
        üst skrotal 
        kayan testis 
        ele gelmeyen 

 

 
18 
5 
1 
0 

 
 

10 
1 
0 
0 
 

 
28 
6 
1 
0 

    
    80 

17,1 
2.8 
0 

Öykü           

1. Anne gebelik özelliği        n      % 

ileri yaş 5     9,8 

diyabet 2     3,9 

sigara kullanımı 1     2,0 

düşük tehdidi 2     3,9 

2. Doğum özelliği n      % 

preterm doğum 3 5,9 

asfiksi 2     3,9 

     Kriptorşidili  bireyler      n=18      % 

 
      baba veya kardeş 
      amca veya dayı 
      kuzen 
      dede 
      amca+ kuzen 
      baba +amca +kuzen+dede 

 
5 
4 
6 
1 
1 
1 

 
27,8 
22,2 
33,3 
5,6 
5,6 
5,6 
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Tablo 4.4 Bilateral olguların inmemiş testis yerleşimine göre  dağılımı 
 
Đnmemiş testis yerleşimi                                
Sağ / Sol                                                 

n=16         % 

 
 
ingüinal / ingüinal                            
üst skrotal/üst skrotal 
kayan testis/ kayan testis 
inguinal/kayan testis 
üst skrotal/kayan testis 
inguinal/ele gelmeyen 

 

 
 

9 
1 
2 
2 
1 

    1 
 

       56,3 
6,3 
12,5 
12,5 
6,3 
6,3 

 

4.2 Olguların Klinik ve Hormonal Bulgularının Değerlendirilmesi 

          Toplam grubun tüm verileri ek tablo 6 de verilmiştir. 

a)  Fizik muayene bulguları incelendiğinde ünilateral olguların 3’ünde orşiopeksi 

uygulanan  testiste atrofik olduğu saptandı. Bu olgularda operasyon öncesi testislerin 

atrofik olup olmadığına ilişkin bilgi edinilemedi. Bilateral orşiopeksi olgularında atrofi 

yoktu.Ünilateral ve bilateral olguların yaş, orşiopeksi yaşı ve testis büyüklükleri arasında 

anlamlı fark yoktu. Bu olgularının klinik özellikleri  Tablo 4.5 de verilmiştir.  

         Olgulardan 3’ünde pubertenin henüz başlamadığı saptandı. Bu olgular 12, 12.3 ve   

13.0 yaşlarındaydı.Olguların Tanner evresine göre dağılımları Tablo 4.6 da verilmiştir.  

 
  Tablo 4.5   Ünilateral ve bilateral olguların genel özellikleri ( ort  ± ss ) 

 

 
 

Ünilateral Bilateral 
   p 

Yaş                                 (yıl) 14,6  ± 1,5 14,4  ±  1,3 0,722 

Orşiopeksi yaşı             (yıl) 4,4   ±  2,8 4,2  ±  2,3 0,894 

En büyük testis hacmi  (ml) 13,7  ±  5,6 10,5  ±   4,9 0,052 

Toplam  testis hacimi   (ml)    22,7  ±  9,9 18,6  ±  9,4 
0,127 
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Tablo 4.6     Olguların Tanner evresine göre dağılımı 

 

      Ünilateral       Bilateral  

Tanner evre n=35 % n=16 % p 

             1 
2 
3 
4 
5 

3 
4 
6 

19 
3 

8.6 
11.4 
17.1 
54.3 
8.6 

 
 
0 
7 
3 
4 
2 
 
 

0.0 
43.8 
18.8 
25.0 
12.5 

 
 
- 
 

                 

b) Serum hormon düzeyleri değerlendirildiğinde ünilateral ve bilateral olguların serum LH, 

FSH, testosteron, AMH ve inhibin B düzeylerinin ort ± ss değerleri arasında anlamlı 

fark saptanmadı (Tablo 4.7). 

Tablo 4.7 Ünilateral ve bilateral olguların serum hormon düzeylerinin   karşılaştırılması 

                ( ort ± ss) 

 
 

   Ünilateral         Bilateral        p 

LH                     (mIU/ml)              3,3   ±   1,6 3,3  ± 1,92 0,927 

FSH                   (mIU/ml)   4,6   ±   3,0 5,4  ±  5,4 0,761 

Testosteron       (ng/ml) 2,9   ±  1,8 2,0  ±  1,6 0,104 

AMH                 (ng/ml) 15,3   ±  34,3 42,9  ±  83,5 0,490 

Đnhibin B           (pg/ml)   133,5  ±  87,0     138,7 ±  82,4 0,516 

 
         Serum  hormon düzeylerinin orşiopeksi yaşı, yaş ve testis hacimleri (TH) ile 

korelasyonu tablo 4.8 ve 4.9’ da ve şekil 4.1-5’ de  gösterildi.Olguların yaşı ile serum LH, 

FSH ve testosteron  düzeyleri arasında anlamlı pozitif  korelasyon görüldü. Orşiopeksi yaşı ile 

hormon düzeyleri  arasında korelasyon saptanmadı. En büyük testis hacminin serum LH ve 

testosteron  düzeyiyle pozitif ( sırasıyla p=0.026 ve 0.0001) ve AMH düzeyiyle  negatif 

korelasyon (p=0,009) gösterdiği saptandı.Toplam testis hacmiyle de serum  LH, testosteron ve 

AMH düzeyinin benzer korelasyonu ( sırasıyla p= 0.009, 0.0001 ve 0.025)  tespit edildi. 

     

c)    Tüm vakalar değerlendirildiğinde FSH yüksekliği % 17.6,  AMH  ve inhibin B düşüklüğü 

sırasıyla % 9.8  ve % 51 olguda görüldü. Olgular serum inhibin B düzeylerine  göre normal ve 
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düşük olanlar şeklinde ikiye ayrıldığında, inhbin B  düşük saptanan grupta;  normal olan 

gruba göre olguların  yaşı anlamlı derecede büyük (p=0.013) , serum FSH ve testosteron 

düzeyi    yüksek ( sırasıyla p= 0.0001 ve 0.006) ve  AMH düzeyi  düşük (p=0.002) olarak  

saptandı (Tablo 4.10). 

         14 yaş üzeri olgular ayrıca incelendiğinde serum inhibin B düzeyi düşük olan olgularda 

inhibin B düzeyi normal olan olgulara  göre orşiopeksi öncesi hCG kullanımı ve AMH düzeyi 

anlamlı  derecede düşük,  serum FSH ve testosteron düzeyi anlamlı derecede yüksek  saptandı 

(Tablo 4.11). 

 

Tablo 4.8 Yaş ve  orşiopeksi yaşı  ile hormon düzeylerinin karşılaştırılması 

O
R
Ş
ĐO

P
E

K
S
Đ 

  Y
A
Ş

I  r p 

LH 0,237 0,094 

FSH 0,011 0,939 

Testosteron  0,167 0,240 

AMH 0,006 0,965 

Đnhibin B -0,169 0,235 

Y
A
Ş

 

LH 0,550 0,0001*** 
FSH 0,354 0,011* 
Testosteron  0,651 0,0001*** 
AMH -0,150 0,293 

Đnhibin B -0,109 0,444 
 

 
Tablo 4.9 Testis hacimleriyle (TH) serum hormon düzeylerinin  karşılaştırılması     

E
N

   
B

Ü
Y

Ü
K

   
T

H
  r p 

   
LH 0,312 0,026* 
FSH 0,128 0,372 
Testosteron  0,637 0,0001*** 
AMH -0,363 0,009** 

inhibin B -0,028 0,847 

T
O

P
L

A
M

   
  

T
H

 

LH 0,361 0,009** 

FSH 0,112 0,433 
Testosteron  0,690 0,0001*** 
AMH -0,313 0,025* 

inhibin B 0,010 0,944 
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Şekil 4.1  Olguların yaşı ile serum a) LH, b) FSH, c) testosteron , d) AMH, e) Đnhibin B 

düzeylerinin   korrelasyonu 
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Şekil 4.2 Olguların en büyük testis hacmiyle serum a) LH, b) FSH, c) testosteron, d) 

AMH, e) inhibin B düzeylerinin korrelasyonu 
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Şekil 4.3 Olguların toplam testis hacmiyle serum  a) LH, b) FSH, c) testosteron , d) 

AMH, e) inhibin B  düzeylerinin korrelasyonu 
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Şekil 4.4  Olguların serum AMH düzeylerinin a) LH, b)FSH, c) testosteron, d) inhibin B   

ile korrelasyonu 

 
 

 

 

 

 

    



                                                                             61

 

            
  
 
 
 

Şekil 4.5 Olguların serum inhibin B düzeylerinin a) LH, b) FSH, c) testosteron 

korrelasyonu 
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Tablo 4.10 Serum inhibin B düzeyi düşük ve normal  olguların  karşılaştırılması   
                  (ort ± ss)          
 
 Đnhibin B  düşük                 

(n=26) 
Đnhibin B normal     
(n=25) 

      p 

hCG  tedavisi alan      (%) 5 (%19,2) 11 (%44,0) 0,057 
Đnhibin B                   pg/ml 81,46±38,05 191,04±84,28 0,0001*** 

Yaş                              (yıl) 15,03±1,39 13,99±1,27 0,013* 

Orşiopeksi yaşı           (yıl) 4,38±2,61 4,23±2,71 0,849 

En büyük testis hacmi (ml) 14,19±4,28 11,12±6,27 0,083 

Toplam testis hacmi    (ml) 23,19±7,47 19,64±11,73 0,223 

LH                          mIU/ml 3,70±1,61 2,89±1,76 0,093 

FSH                       mIU/ml 6,85±4,38 2,72±1,60 0,0001*** 

Testosteron           ng/ml              3,31±1,75 2,00±1,58 0,006** 

AMH                     ng/ml 4,55±3,15 44,13±74,44 0,002** 

  
 

 
Tablo 4.11 Serum inhibin B düzeyi düşük ve normal 14 yaş üstü olguların         
                    karşılaştırılması    (ort ± ss)      
   
14 yaş üzeri  Đnhibin B düşük 

(n=21) 
Đnhibin B normal 
(n=14) 

      p 

hCG  tedavisi alan      (%) 2 (%9,5) 6 (%42,9) 0,039* 
Đnhibin B                   pg/ml 86,38±38,18 198,00±91,83 0,0001*** 

Yaş                              (yıl) 15,46±1,14 14,87±0,87 0,135 

Orşiopeksi yaşı           (yıl) 4,71±2,80 4,79±2,15 0,752 

En büyük testis hacmi (ml) 14,81±4,33 12,93±6,51 0,702 

Toplam testis hacmi    (ml) 24,81±7,01 23,29±12,13 0,934 

LH                          mIU/ml 3,96±1,61 3,28±1,84 0,235 

FSH                       mIU/ml 6,97±4,78 2,96±1,88 0,001** 

Testosteron             ng/ml 3,82±1,52 2,38±1,61 0,012* 

AMH                     ng/ml 4,33±2,86 49,39±93,42 0,006** 
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c) Olguların Ultrasonografik Bulguları 
 
 

         Bir olgunun USG sonucuna ulaşılamadı. 5 olguda sağ testiste mikrolityazis saptandı.  

Bu olguların 2’si Tanner evre 4, 2’si evre 3 ve biri evre 2 idi, hiçbirinde hCG kullanım 

öyküsü yoktu. 

         Sağ orşiopeksi olgularının 4’ ünde sol testiste varikosel saptandı.Bu olgulardan 3’ü 

Tanner evre 4 , biri evre 3 idi ve birinde hCG tedavi öyküsü vardı.  Bilateral orşiopeksi 

olgularının 2’ sinde  sol testiste varikosel tespit edildi. Bu olgulardan biri Tanner evre 4, 

diğeri evre 3 idi ve birinde hCG tedavi öyküsü vardı (Tablo 4.12). 

 

Tablo 4.12Olguların ultrasonografik bulguları (n=50 ) 

       Unilateral  n=34                   Bilateral   n=16 

Mikrolityazis n % n % 

Tek testis 

Her iki testis 

2 

1 

5.8 

2.9 

0 

2 

0 

12.5 

Varikosel     

Tek testis 

Her iki testis 

4 

0 

11.7 

0 

2 

0 

12.5 

0 

Epididim Kisti     

Tek testis 

Her iki testis 

3 

0 

8.8 

0 

2 

0 

12.5 

0 

 

 

         Bu olgularda klinik ve hormonal bulgular değerlendirildiğinde (ek tablo 7) 

a) mikrolityazlı olguların 4’ünde serum inhibin B düzeyi düşük saptandı, ve bir olguda FSH 

yüksek idi ve hiçbirinde hCG tedavi öyküsü yoktu  

b) varikoselli olguların 4’ünde serum inhibin B düzeyi düşük, 3 olguda AMH ve 2 olguda 

FSH yüksek saptandı  

c) epididim kisti olan olguların 3’ünde serum inhibin B  düşük  ve bir olguda FSH yüksek 

saptandı.                                          
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5. TARTIŞMA 
 
         Đnmemiş testis   yaygın görülen gelişimsel bir bozukluktur. Gonad farklılaşmasının testis 

yönünde  olabilmesi için Y kromozomu üzerinde SRY geninin varlığı ve testis inişi için 

hipotalamik-hipofizer-gonadal eksenin sağlam olması ön koşuldur (32,33).Đnmemiş testis 

sıklığı zamanında doğan bebeklerde %1 ile %4 arasında değişmekte ve preterm doğumlarda 

bu oran %45’e çıkabilmektedir (137). Đnmemiş testis etyolojisinde ileri anne yaşı, annenin 

gebelikte östrojen maruziyeti ve sigara kullanımı, ailede inmemiş testis öyküsü, preterm 

doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi pek çok risk etkeni tanımlanmıştır (2). Bununla birlikte 

son yıllarda  çevresel etkenlerin ve hormon yapımını bozan kimyasalların da inmemiş testis 

açısından risk yarattığı düşünülmektedir (1). 

 

         Đnmemiş testis olgularının %75’inin tek taraflı olduğu, yaklaşık %20’sinin fizik 

muayenede ele gelmediği  ve ele gelmeyen inmemiş testislerin % 50’sinin abdominal 

yerleşimli olduğu belirtilmektedir (174). 

 

         Đnmemiş testis tedavisinde başlıca amaç fertiliteyi arttırmak ve kanser riskini azaltmaktır 

(158). Yaşamın altıncı ayından sonra testisin spontan inişine az rastlanması ve testis 

harabiyetinin zamanla artması nedeniyle yaşamın 6 ile 12. ayı arasında tedavi önerilmektedir 

(7). Hormonal tedavide başarının %20’nin altında (179) ve orşiopekside başarının %80’nin 

üzerinde olduğu belirtilmiştir (190). 

 

         Çalışmamızda  Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Üroloji 

Anabilim Dalında  orşiopeksi uygulanmış ve son 6 ay içinde  Đstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,  Büyüme-Gelişme ve Endokrinoloji Bilim Dalına sevk 

edilmiş,  yaşları 14.5 ± 1.4 yaş ( dağılım=12-18 yaş) olan   toplam  51 olgu incelendi.  

 

         Đnmemiş testis etyolojisi açısından gebelikte obezite, diyabet ve  düşük tehtidi varlığı, 

sigara, hormon veya bir kısım ilaç kullanımı, preterm, düşük tartılı veya asfiktik doğum 

öyküsü risk etkeni olarak belirtilmiştir (130,2). Çalışmamızda olguların anne gebelik ve bebek 

doğum öyküsü incelendiğinde belirgin bir etken bulunmadı. 
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         Aile öyküsünde inmemiş testis olanlar ve olmayanlar karşılaştırıldığında inmemiş testis  

görülme oranının  babası inmemiş testisli  kişilerde 5 kat,  kardeşi inmemiş testisli olanlarda 

ise 7-10 kat arttığı belirtilmiştir (3). Danimarka’da 1977-2005 yılları arasında doğan erkek 

bebeklerin değerlendirilmesiyle yapılan bir  kohortta 1,022,713 olgunun 25,395’inde inmemiş 

testis bulunduğu ve bu olguların aile üyelerinde inmemiş testis görülme risk oranının ikiz 

kardeşte %10.1, erkek kardeşte 3.5, babada 2.3, üvey kardeşte 1.65, amca veya dayıda 1.38, 

büyük babada 1.4 ve birinci kuzende 1.25 saptandığı belirtilmiştir (220). Çalışmamızda 

olguların 18’inin (%38) farklı aile üyelerinde inmemiş testis  bildirildi. Bunların %27.8’ ini 

baba veya kardeş ve %33.3’nü kuzenlerde inmemiş testis oluşturmaktaydı. Çalışmamızda 

kuzenlerde inmemiş testisin daha sık görüldüğü saptanmıştır. Literatüre bakıldığında inmemiş 

testisin  sendromlar, genitoüriner sistem ve kromozom anomalileriyle birliktelik gösterdiği 

belirtilmiştir (145). Çalışmamızda olguların  hiçbirinin ailesinde cinsel gelişim kusuru yoktu. 

Üç olgunun ailesinde infertilite ve bir olgunun ailesinde gecikmiş puberte öyküsü vardı. 

Çalışmalarda inmemiş testisli olgularda infertilite riskinin arttığı belirtilirken ailedeki 

inmemiş testis  öyküsünün diğer aile üyeleri için  infertilite ve gecikmiş puberte açısından risk 

oluşturduğundan bahsedilmemektedir (221,222).  

 

         Đnmemiş testisle ilgili çalışmalarda edinsel olguların doğumsal olanlardan 3 kat fazla 

görüldüğü belirtilmiştir (134,136). Danimarka’da 1997-2007 yılları arasında yapılan bir 

çalışmada 1072 olgunun 1051’i doğumda, 983’ü 3. ayda, 888’i 18. ayda ve 790’ı 36. ayda 

değerlendirildiğinde  edinsel inmemiş testis sıklığı 3. ayda %0.2, 18. ayda %0.6 ve 36. ayda 

%0.6 saptanmıştır. Aynı çalışmada edinsel inmemiş testisin 18. ayda inmemiş testis 

olgularının %58’ini , 36. ayda %71’ini ve sonraki yaşlarda %69’unu oluşturduğu belirtilmiştir 

(4). 2001-2003 yılları arasında 6 yaşında 2042 ,  9 yaşında 1038 ve 13 yaşında 353 Hollandalı 

çocuğun değerlendirildiği bir çalışmada edinsel inmemiş testis sıklığı bu yaşlar için sırasıyla 

1.2, 2.2 ve 1.1 saptanmıştır (135).Acerini ve ark’nın 2001-2008 yılları  arasında doğan 784 

olgunun 742’ini  doğumda ve 615’ini 3. ayda, 462’sini 12.ayda ,393’ünü 18.ayda ve 326’sını 

24. ayda değerlendirdikleri çalışmada, inmemiş testis prevelansı doğumda %5.9, 3. ayda %2.4 

, 12. ayda  %6.7 ve 24. ayda %7 olarak saptanmıştır. Araştırmacılar 12. ay ve sonrasında 

görülen artışı  yeni oluşan inmemiş testis olgularına bağlamışlardır (133). Bizim çalışma 

grubumuzda 11 (%21.6) olguda edinsel inmemiş testis saptanmıştır. Çalışmamızda yüksek 

oranda edinsel inmemiş testis saptanması rutin sağlık kontrollerinde testis muayenesinin 

önemini göstermiştir. 
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        Yenidoğanlarda inmemiş testis sıklığına bakıldığında Litvanya’da 1996-1997 yılları 

arasında 1204  erkek yenidoğan ile yapılan prospektif kohortta saptanan  69 (%5.7) inmemiş 

testis olgusunun 37’sinde(%3.07) ünilateral ve 32’sinde(%2.66) bilateral inmemiş testis  

bulunduğu belirtilmiştir (5). Fakültemizde daha önce Saka ve ark tarafından yapılan doğum 

ağırlığı 2500 gramın üzerinde 1500 term yenidoğanın incelendiği çalışmada saptanan 42 

inmemiş testis olgusunun 28’inin (%67) ünilateral ve 14’ünün( %33) bilateral olduğu 

belirtilmiştir(127).  

 

         Yedi orşiopeksi serisinin  gözden geçirildiği bir derlemede 2150 orşiopeksi olgusunun 

% 46’sında sağ, %31’inde sol ve %23’ünde bilateral inmemiş testis saptandığı belirtilmiştir 

(223). 2000-2008 yılları arasında ortalama yaşları 34 ay olan ele gelmeyen inmemiş testisli 86 

olgunun laparoskopik değerlendirmesinde olguların % 27.9’unda sağ, %54.7’sinde sol ve 

17.4’ünde bilateral inmemiş testis bulunduğu bildirilmiştir (224). Çalışmamızda olguların 

35’ine (%68.7) ünilateral ( %47.1 sağ, %21.6 sol)   ve 16’sına (%31.4)’ü bilateral inmemiş 

testis nedeniyle orşiopeksi uygulanmış idi. Literatüre benzer şekilde çalışmamızda unilateral 

olgu sayısının daha fazla olduğu görülmüştür. 

 

         Đnmemiş testisin yerleşimi incelendiğinde yukarıda bahsedilen Saka ve ark’nın yaptığı  

çalışmada inmemiş testislerin  %46’sının ingüinal, %43’ünün üst skrotal olduğu ve % 11’inin 

ele gelmediği  belirtilmiştir (127). Yaşları 1-12 yaş arasında değişen 56 ele gelmeyen testis 

olgusunun görüntüleme yöntemleriyle değerlendirildiği bir çalışmada inmemiş testisin %20 

oranında fizik muayenede ele gelmediği  ve ele gelmeyen inmemiş testis olgularının %50 

kadarının abdominal yerleşimli olduğu belirtilmiştir (225). Son 17  yılda orşiopeksi uygulanan 

2002 olgunun incelendiği bir çalışmada inmemiş testisin 327’sinin (%16.3) ele gelmediği ve 

bunların %62.4’ünün abdominal yerleşimli olduğu belirtilmiştir (226). Osuna ve ark’nın 

yaptığı çalışmada yaşları 6 ay ve 14 yaş arasında değişen 323 olguda saptanan 440 inmemiş 

testisin 329’unun (%75) ingüinal ve 111’inin (%25) abdominal yerleşimli olduğu saptanmıştır 

(227). 1-9 yaşları arasında orşiopeksi uygulanmış 86 olguyla yapılan bir başka çalışmada ise 

ameliyat öncesi inmemiş testislerin 92 ‘sinin (%85.2) ingüinal ve 16’sının (%14.8) üst skrotal 

yerleşimli olduğu belirtilmiştir (228). Çalışmamızda yer alan 67 inmemiş testisin 49’unun ( 

%73.1) ingüinal ve sadece bilateral orşiopeksi uygulanan 1 olguda sol testisin ele gelmediği 

bunun abdominal yerleşimli olduğu saptandı.Literatürle karşılaştırıldığında  çalışmamızda ele 
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gelmeyen testis olgularının daha az ve ingüinal yerleşimli inmemiş testisin literatür 

bilgileriyle benzer şekilde daha sık olduğu görülmüştür. 

     

         Testislerin iniş mekanizmaları tam olarak bilinmemekle birlikte, hipotalamik-hipofizer-

gonadal eksenin etkili olduğunu gösteren çalışmalara dayanarak  inmemiş testis tedavisinde 

hCG kullanılmaktadır (186,229,230). 1970-1990 yılları arasında inmemiş testisli olgularda 

hCG tedavisi kullanımıyla ilgili 33 çalışmanın incelendiği bir metaanalizde, 9 randomize 

kontrollü çalışma değerlendirildiğinde hCG tedavisinde  başarının %19 olarak  saptandığı 

belirtilmiştir (179). Daha sonra  1991-2003 yılları arasında yapılan bir derlemede 6 randomize 

kontrollü çalışmanın değerlendirilmesiyle hormonal tedavide başarı oranının %8-%43 

arasında değiştiği bildirilmiştir (231). Yaşları 6 ay ile 13 yaş arasında değişen 327 ünilateral 

ve 112 bilateral inmemiş testis olgusunda yapılan çalışmada hCG tedavisinde  başarının 

bilateral olgularda %38.2 ve ünilateral olgularda %23.4 olarak saptandığı bildirilmiştir (232). 

Aynı yaş grubunda yapılan bir başka çalışmada saptanan 440 inmemiş testisin hCG tedavisine  

%40 oranında yanıt  verdiği, başarı oranının ingüinal yerleşimli testiste oranın %49 olduğu  

ve üst skrotal yerleşimli testisde %72’e çıktığı belirtilmiştir.  Literatür incelendiğinde 

hormonal tedavi başarısının testis yerleşimiyle ilişkili bir biçimde abdominal yerleşimli 

olgularda en düşük ve üst skrotal yerleşimli olgularda en yüksek düzeyde olduğu belirtilmiştir 

(181). Çalışmamızda orşiopeksi öncesi hCG kullanımı değerlendirildiğinde bilateral inmemiş 

testisli 9(%56.2)olguya , ünilateral 7 (%20) olguya hCG tedavisinin uygulandığı ve bilateral 

inmemiş testis olgularında hCG tedavisinin anlamlı oranda daha sık kullanıldığı görülmüştür. 

Bilateral inmemiş testis oluşumunun daha çok hormonal mekanizmalara bağlandığı, bilateral 

olgularda hormonal tedavi başarısının daha yüksek saptandığı düşünülürse bu beklenen bir 

sonuçtur.  

 

         Đnmemiş testis cerrahi tedavisiyle ilgili çalışmalarda testis dokusunda zamanla oluşacak 

harabiyet nedeniyle tedavinin 6 ile 12 aylar arasında uygulanması ve 18 ay sonrasına 

bırakılmaması gerektiği vurgulanmaktadır (7). Çalışmamızda ortalama orşiopeksi yaşı  4,3 ± 

2.6 yaş (dağılım = 0.58-10 yaş ) idi. Literatürde orşiopeksi serileri incelendiğinde ortalama 

orşiopeksi  yaşının 3 yaş ve üzeri  olduğu görülmektedir (233). Danimarka’ da doğan 508,964 

bebeğin inmemiş testis tanı ve orşiopeksi yaşı açısından  takip edildiği bir çalışmada 5 kohort 

grubu oluşturulduğu, çalışma boyunca 10,094 olguya inmemiş testis tanısı konulduğu ve 

bunlardan 5,473’üne orşiopeksi uygulandığı belirtilmiştir. Olguların 6 yıllık izlemi sonucu 

ortalama tanı yaşının 1995-1997 yılları arasında 3.3 yaş, 1998-2000 yılları arasında 3.1 yaş  
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ve 2001-2003 yılları arasında 2.9 yaş ve ortalama orşiopeksi yaşının bu yıllara göre sırasıyla 

3.8, 3.6 ve 3.3  yaş olduğu bildirilmiştir. Olguların 2004-2006 yılları arasında izlemine 

bakıldığında ortalama tanı ve orşiopeksi yaşının sırasıyla 1.5 ve 2.0 yaş olduğu 

belirtilmiştir.Bu çalışmada son yıllarda inmemiş testis tanı ve tedavi yaşının düşmesine ve 

uluslararası kurallara rağmen ilk 1 yaş içerisinde orşiopeksinin çok az yapıldığı görülmüştür 

(234). Çok merkezli bir çalışmada ünilateral inmemiş testis nedeniyle izlenen  377 olguda 

ortalama orşiopeksi yaşının 4.9 ± 5.2 yaş olarak saptandığı ve  genç , eğitim düzeyi yüksek ve 

çocuk sayısının az olduğu ailelerde  orşiopeksi yaşının daha düşük bulunduğu  belirtilmiştir 

(235). Orşiopeksi yaşı Amerika’da Çocuk Sağlığı Bilgi Sistemi’inden edinilen verilere göre 

1999-2008 yılları arasında tedavi edilen  28204 olgudan 5031’inde (%18) 1 yaşından küçük 

ve 12165’inde (%43) 2 yaş civarındadır. Araştırmacılar orşiopeksi yaşındaki gecikmenin 

ailenin sosyoekonomik durumu ve etnik kökeniyle ilişkili olduğunu belirtmişlerdir (236). 

Đnmemiş testis  tanı ve tedavisinde  hekim ve aile kaynaklı yaşanan gecikmenin  yanında  

rutin sağlık kontrollerinde edinsel inmemiş testisin gözden kaçırılmasının orşiopekside 

gecikmeye yol açtığı düşünülmüştür. 

 

         Çalışmamızda olguların fizik muayene bulguları incelendiğinde ünilateral olguların 

3’ünde (%5.8) orşiopeksi uygulanan  testistisin atrofik olduğu saptandı.Olguların orşiopeksi 

öncesi testisleriyle ilgili yeterli bilgi bulunmadığından testisteki atrofinin primer mi yoksa 

orşiopeksiye mi bağlı olduğunu açıklayamadık. Literatürde testis artofisinin orşiopeksinin en 

önemli komplikasyonu olduğu ve görülme oranının %8 civarında saptandığı belirtilmiştir 

(190).  

 

         Çalışmalarda histopatolojik değişiklikler oluşmadan cerrahi yolla inmemiş testisin 

skrotuma indirilmesinin fertilite açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır. Ancak orşiopeksi 

sonrası testis hacmi ve işleviyle ilgili az sayıda prospektif randomize çalışma bulunmaktadır 

(237,238). Kollin ve ark.  küçük yaşlarda orşiopeksi uygulanmış olgularda testisin daha iyi bir 

gelişim gösterdiğini vurgulamış ve ünilateral inmemiş testis olgularında yaptıkları bir 

çalışmada 9 aylıkken orşiopeksi uygulanan 72 olgunun 3 yaşında orşiopeksi uygulanan 83 

olguya kıyasla 4 yaşında kısmen normal testis hacmini yakaladığını belirtmişlerdir (237). 

Aynı araştırmacılar tarafından yapılan  randomize kontrollü bir çalışmada  9 aylıkken 

orşiopeksi uygulanan 70 ve 3 yaşında orşiopeksi uygulanan 79 ünilateral inmemiş testis 

olgusu tedaviden 12 ve 24 ay sonra tekrar değerlendirilmiş ve 9 aylıkken orşiopeksi 

uygulanan olguların testis hacminin daha iyi bir gelişim göstererek tedavi edilmeyen olgularla 
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kıyaslandığında  2 yaşında kısmen normali yakaladığı ve aynı sonucun 3 yaşında tedavi edilen 

olgularda görülmediği bildirilmiştir. Bu çalışmada orşiopeksi öncesi yapılan izlemde ilk 6 ay 

içinde inmemiş testis ve karşı taraf testis arasındaki hacim farkının zamanla arttığı 

belirtilmiştir (238). Ortalama yaşları 34.5 ay  (dağılım=1-9 yaş) olan orşiopeksi uygulanmış 

198 ünilateral inmemiş testis olgusuyla yapılan bir çalışmada olgular, orşiopeksi yaşı 2 yaşın 

altında olanlar, 2-5 yaş arası  ve 5 yaş üzeri olanlar şeklinde gruplandırılmış ve orşiopeksi 

sonrası izlemde bütün grupların testis hacminde artış saptanırken en iyi sonucun orşiopeksi 

yaşı 2 yaşın altında olan grupta elde edildiği belirtilmiştir (228). 1986-2009 yılları arasında 

orşiopeki uygulanmış 163 ünilateral ve 18 bilateral  inmemiş testis olgusunun  incelendiği 

çalışmada ünilateral ve bilateral olguların ortalama orşiopeksi yaşı sırasıyla 3.4 ve 4.1  yaş 

olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ünilateral ve bilateral olguların yaşları sırasıyla 12.4 ve 

14.3 yaş olup ve testis hacimleri değerlendirildiğinde ünilateral olguların %55.5’inde ve 

bilateral olguların %67.6’sında testis hacmi yaşa göre 50 persentilin altında bulunmuştur 

(239). Brazao ve ark’nın ortalama yaşları 31 yaş olan orşiopeksi uygulanmış  64 subfertil 

inmemiş testisli olguyu ( 32 ünilateral ve 32 bilateral, orşiopeksi yaşları sırasıyla 11ve 10 yaş 

) değerlendirdiği çalışmada ünilateral ve bilateral olguların testis hacmi arasında fark 

bulunmamıştır (15). Buna karşılık  ortalama orşiopeksi yaşları 7.5 yaş ve ortalama yaşları 

27.4 yaş olan 19 bilateral ve 49 ünilateral inmemiş testis olgusunda yapılan bir çalışmada  

bilateral olguların toplam testis hacmi ünilateral olgularla kıyaslandığında belirgin düşük 

bulunmuştur (18).  

 

         Tedavi edilmiş inmemiş testis olgularında testis hacmindeki artışın orşiopeksi yaşıyla 

birlikte tedavi öncesi hacim ve yerleşim yeri gibi etkenlere de  bağlı olduğu ve tedavi sonrası 

testis hacmindeki en az artışın bilateral abdominal inmemiş testis olgularında görüldüğü 

belirtilmektedir (240). Çalışmamızda ünilateral ve bilateral olguların ortalama orşiopeksi 

yaşları ve  şimdiki yaşları  benzer olup   testis hacimleri ( en büyük ve toplam testis hacmi ) 

açısından bu iki grup karşılaştırıldığında  anlamlı fark yoktu. Testis hacminin orşiopeksi 

yaşıyla  ilişkisini inceleyen  diğer çalışmalardan farklı olarak olgularımızın hem orşiopeksi 

hem de şimdiki yaşları daha küçük olup unilateral ve bilateral grubun her ikisinde orşiopeksi 

öncesi testis yerleşiminin büyük oranda ingüinal bölgede  olması ve orşiopeksi yaşlarının 

benzerliği nedeniyle testis hacimleri arasında  fark olmadığı düşünüldü. 

 

         Çalışmamızda yaşları  12-13 yaş arasında  olan üç olgu dışında tüm olgularda püberte  

başlamıştı. Testis dokusunu harabeden  testis iltabı ve  testis travması  gibi hipergonadotropik 
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hipogonadizm nedenlerinin gecikmiş püberteye yol açtığı bildirilmekle birlikte inmemiş testis 

gecikmiş püberte nedeni olarak gösterilmemiştir (221). 

 

         Ünilateral ve bilateral inmemiş testisli olgularda hormonal değerlendirmeler  

incelendiğinde 609 ünilateral, 88 bilateral orşiopeksi  uygulanmış yetişkin olgu ve 708 kişilik 

kontrol olgusunda yapılan bir çalışmada bilateral olgular kontrol grubuyla  karşılaştırıldığında  

bilateral olgularda serum FSH, LH düzeyinin  yüksek ve inhibin B düzeyinin düşük 

saptandığı belirtilmiştir. Aynı çalışmada bilateral ve ünilateral  olgular karşılaştırıldığında da 

benzer sonuç bildirilmiş, ancak üç grubun serum testosteron düzeyleri arasında fark 

görülmediği belirtilmiştir. Araştırmacılar bilateral olgularda fertilite oranı ve sperm 

dansitesinin  ünilateral olgulara kıyasla belirgin düşük  saptandığını belirtmişler ve serum  

FSH  düzeylerinde artışın, inhibin B düzeylerinde azalmanın bilateral olgularda seminifer 

tubulus harabiyetini gösterdiğini vurgulamışlardır (240). Orşiopeksi yaşları sırasıyla 11 ve 10 

yaş olan 32’si ünilateral, 32’si bilateral (ortalama yaşları 31 yaş) olmak üzere toplam 64  

subfertil inmemiş testisli olgunun , idiopatik subfertil olgular ve sağlıklı kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığı bir çalışmada diğer iki gruba göre inmemiş testisli olguların serum FSH, LH 

düzeyinin yüksek ve serum inhibin B düzeyinin düşük saptandığı belirtilmiştir. Aynı 

çalışmada bilateral ve ünilateral olgular karşılaştırıldığında bilateral olgularda serum inhibin 

B düzeyi daha düşük bulunmakla beraber istatistiksel anlamlı fark saptanmadığı ve serum 

FSH, LH ve testosteron düzeylerinin de benzer olduğu belirtilmiştir (15). Trsinar ve ark’nın 

ortalama orşiopeksi yaşları 7.5 yaş ve ortalama yaşları 27.4 yaş olan 19 bilateral ve 49 

ünilateral inmemiş testisli olguyla yaptıkları çalışmada bilateral inmemiş testis olgularında 

ünilateral gruba kıyasla  serum inhibin B düzeyleri, testis volümleri ve sperm 

konsantrasyonlarının anlamlı düşük  saptandığı, ancak serum FSH düzeyleri arasında fark 

olmadığı belirtilmiştir . Araştırmacılar bu sonuçlara dayanarak bilateral olguların fertilite 

açısından prognozlarının daha kötü olduğunu vurgulamışlardır (18). Buna karşılık ortalama 

yaşları 35 yaş olan 13 ünilateral ve 8 bilateral inmemiş testisli olguyla yapılan bir çalışmada 

serum FSH, testosteron ve AMH düzeyleri açısından iki grup arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır (241). 

 

         Đnmemiş testisli olguların serum hormon düzeylerine  ilişkin çalışmalarda farklı serum 

LH, FSH ve inhibin B sonuçları  bildirilmekle birlikte   yaygın görüş serum FSH düzeyinin 

spermatogenezein bir göstergesi olarak sperm sayısı ve seminifer tubuluslarının bütünlüğü ile 

negatif ilişkili olduğu şeklindedir. Buna ilişkin Lee ark’nın yaptığı çalışmalarda bilateral 
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olgularda ünilateral olgulara kıyasla sperm sayısı, testis volümü ve inhibin B düzeyinin düşük  

ve serum FSH düzeyinin yüksek olduğu vurgulanmıştır (15).  Çalışmamızda ünilateral ve 

bilateral olguların orşiopeksi yaşı ve şimdiki yaşları benzer olup Tuttelman ve ark’nın 

çalışmasına benzer şekilde iki grup serum hormon düzeyleri açısından karşılaştırıldığında 

serum LH, FSH, testosteron, AMH ve inhibin B düzeyleri arasında anlamlı fark 

bulunmadı.Yukarda da belirtildiği gibi literatürde ünilateral ve bilateral orşiopeksi olgularıyla 

ilgili çalışmalar sıklıkla yetişkin yaş grubunda ve orşiopeksi yaşları daha büyük olgularla 

yapılmıştı. Bu nedenle adolesan dönemde incelediğimiz hastaların daha ileri yıllarda da  

değerlendirilmesi yararlı olacaktır.  

 

         Đnmemiş testisle ilgili çalışmalarda orşiopeksi yaşı küçük olan olguların fertilite 

prognozlarının daha iyi olduğu ve bunlarda serum inhibin B ve FSH düzeyinin 

spermatogenezi değerlendirmede yararlı olduğu vurgulanmış  (222,242,) ve inmemiş testis 

dokusunda olumsuz değişikliklerin doğum sonrası 18. ayda saptandığı belirtilmiştir (12). 

Coughlin ve ark’nın orşiopeksi yaşları 1 ay ile 11 yaş arasında değişen yetişkin 84 unilateral 

olguyu değerlendirdikleri çalışmada orşiopeksi yaşı ile serum inhibin B düzeyinin negatif,  

serum FSH ve testosteron düzeyinin pozitif ilişkili olduğu ve 2 yaşında orşiopeksi uygulanan 

olgularda   serum inhibin B düzeyinin daha yüksek,  FSH düzeyinin daha düşük saptandığı 

belirtilmiştir (243). Ortalama yaşları 31 yaş olan ve orşiopeksi yaşları 1-10 yaş arasında 

değişen 64 subfertil inmemiş testisli olgunun incelendiği bir  çalışmada 1-4 yaş arası 

orşiopeksi uygulanan olgularda serum inhibin B düzeyi ve sperm konsantrasyonu 5-9 yaş 

arası ve 10 yaşında orşiopeksi uygulananlara göre yüksek bulunmuştur. Aynı çalışmada 1-4 

yaş arası orşiopeksi uygulanan olguların serum LH, FSH ve  testosteron  düzeylerinin  diğer 

orşiopeksi yaş gruplarından farklı olmadığı bildirilmiştir. Araştırmacılar bu bulgulara 

dayanarak serum inhibin B düzeyinin testis hasarının bir göstergesi olduğunu belirtmişler ve 

idiopatik subfertil olgulara göre daha düşük serum inhibin B düzeyinin  Sertoli hücre 

işlevinde ve spermatogenezde inmemiş testiste daha ciddi bozulmanın göstergesi olduğunu 

vurgulamışlardır (15).  On yaşından önce orşiopeksi uygulanmış 184 adolesan ile yapılan bir  

çalışmada 5 yaşından önce tedavi edilen olgularda serum testosteron düzeyinin daha yüksek 

ve FSH düzeyinin düşük saptandığı bildirilmiştir  (244). Orşiopeksinin AMH düzeyine 

etkisiyle ilgili  Demircan ve ark  ‘nın yaptığı çalışmada yaşları 12 ay olan unilateral 

orşiopeksi uygulanmış 20 olguda orşiopeksiden 6 ay sonra serum AMH düzeyinde  fark  

olmadığı gösterilmiştir. Ancak literatürde orşiopeksi yaşının serum AMH düzeyiyle  ilişkine 

ait  bilgi bulunmamaktadır (106).Çalışmamızda  orşiopeksi yaşıyla serum LH, FSH, 
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testosteron, AMH ve inhibin B düzeyleri arasında ilişki  saptanmadı. Literatürle 

karşılaştırıldığında çalışmamızda olguların orşiopeksi yaşı ve şimdiki yaş ortalamasının 

nisbeten küçük olması nedeniyle orşiopeksi yaşı ve hormon düzeylerinin ilişkisiz bulunduğu 

ve olguların ilerleyen yıllarda izlemine devam edilmesi gerektiği düşünülmüştür. 

 

         Sağlıklı olgularda yaşla serum hormon düzeylerinin değişimine bakıldığında 78 çocukta 

yapılan bir çalışmada serum LH, FSH, testosteron ve inhibin B düzeyinin pubertenin 

başlamasıyla aynı oranda artış göstermekle birlikte testosteron düzeyinin puberte boyunca 

artışını sürdürdüğü, serum FSH ve LH düzeyinde ise belirgin değişikliğin pubertenin 3. ve 5. 

evresi arasında olduğu belirtilmiştir . Đnhibin B sağlıklı kişilerde çocukluk çağında ve 

pubertede HHG ekseninin düzenlenmesinde anahtar rol oynamakta olup, erkek çocuklarda 

testis işlevinin biyokimyasal göstergesi, Sertoli hücre fonksiyonunun ve spermatogenezin 

belirteci olarak kabul edilmektedir (108).  Đnhibin B ile FSH arasında erken çocukluk 

döneminde pozitif ilişki varken; puberteden sonra negatif ilişki olduğu gösterilmiştir (113). 

Bununla birlikte Andersson ve ark’nın prepuberte ve puberte döneminde sağlıklı çocuklarda 

yaptığı çalışmada serum inhibin B düzeyinin pubertenin ikinci evresinde yetişkin seviyesine 

ulaştığı ve sonraki evrelerde sabit kaldığı ve serum FSH, LH ve testosteron düzeyiyle 

ilişkisinin değişken olduğu belirtilmiştir (245). Serum AMH seviyesi pubertede testis içi 

androjen düzeyinin artışıyla düşmekte ve bu dönemde olduğu gibi yetişkin dönemde  

testosteron ile negatif ilişkili göstermektedir (99) . Farklı çalışmalarda serum AMH düzeyinin 

androjenlerle negatif ilişkisine ek olarak AMH salgılanmasının serum FSH düzeyiyle pozitif 

ilişkili olduğu belirtilmiştir (246,247). Son yıllarda yaşları 0-69 yaş aralığında değişen 1027 

sağlıklı olguda yapılan çalışmada beklenenin aksine pubertenin 2.-3. evreleri arasında serum 

AMH düzeyiyle FSH düzeyi arasında negatif ilişki bulunmuş ve önceki çalışmalara benzer 

şekilde puberteyle beraber serum AMH düzeyinin düştüğü ve yetişkin dönemde göreceli 

olarak sabit kaldığı saptanmıştır (248). 

 

         Tanner evre 1’de (9-14 yaş) seminifer tubuluslar başlıca Sertoli hücrelerinden 

oluşmaktadır. Pubertede testis içi ve serum testosteron düzeyindeki artışın etkisiyle Sertoli 

hücre proliferasyonu durmakta ve daha sonra testis hacminde artış başlıca germ hücrelerinin 

çoğalmasıyla oluşmaktadır. Bu dönemde testis hacmi ve serum hormon düzeyleri arasındaki 

ilişki incelendiğinde Sertoli hücre olgunlaşmasının ve seminifer tubulus bütünlüğünün 

göstergesi olarak serum AMH düzeyi düşer ve inhibin B düzeyi yükselir (99).  Wang ve 

ark’nın 1239 sağlıklı yetişkin erkekte yaptıkları çalışmada testis hacminin serum FSH ve LH 
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düzeyiyle negatif ilişkili olduğu saptanmıştır (249). Sağlıklı 1139 genç erişkinde yapılan bir 

çalışmada sınır testis hacmi 18 ml olarak saptanmış ve testis hacmiyle serum LH, FS düzeyi 

negatif, semen profili ve  testosteron düzeyi  pozitif ilişkili bulunmuştur (250).  

    

         Testis işlev bozukluğu olan olgularda testis hacminin serum hormon düzeyleriyle ilişkisi 

incelendiğinde infertil 486 olguyla yapılan bir çalışmada testis hacminin serum FSH ve LH 

düzeyiyle negatif ilişkili ve testosteron düzeyiyle ilişkisiz olduğu saptanmış (251)  ve 49 

azospermik olguyla yapılan bir başka çalışmada serum AMH düzeyi testis hacmiyle pozitif 

ilişkili bulunmuştur( 17). Tuttelman ve ark’nın ortalama yaşları 35 yaş olan 31 inmemiş 

testisli olguyu 60 azalmış spermli ve 108 sağlıklı olguyla karşılaştırdığı çalışmada da inmemiş 

testisli olgularda toplam testis hacminin serum FSH düzeyiyle negatif, AMH düzeyiyle pozitif 

ilişkili ve testosteron düzeyiyle ilişkisiz olduğu saptanmıştır. Ortalama yaşları 19 yaş olan 47 

unilateral ve 10 bilateral orşiopeksi uygulanmış olguyla yapılan bir  çalışmada serum FSH 

düzeyiyle testis hacmi arasında negatif korelasyon saptandığı belirtilmiş ve orşiopeksi 

uygulanmış olgularda testis hacminin küçük  ve serum FSH düzeyinin yüksek bulunmasının 

seminifer tübülüslerindeki hasarı gösterdiği vurgulanmıştır (252). Bohring ve ark’nın 8 

inmemiş testisli olgununda dahil olduğu toplam 148 infertil olguyla yaptığı çalışmada serum 

inhibin B düzeyinin testis hacmiyle pozitif korelasyon gösterdiği ve Sertoli hücre işlevinin bir 

göstergesi olduğu belirtilmiştir (253).Yetişkin yaş grubunda inmemiş testisli olgularla ilgili 

fertilite çalışmalarında sıklıkla testis volümünün ve sperm parametrelerinin serum FSH 

düzeyiyle negatif ve inhibin B düzeyiyle pozitif ilişkili olduğu belirtilmekte (18) ancak 

literatürde farklı sonuçlar da bulunmaktadır; örneğin ortalama yaşları 31.2 olan 10 inmemiş 

testisli olgunun da dahil olduğu toplam 75 infertil ve 12 sağlıklı kontrol olgusuyla yapılan 

çalışmada inmemiş testisli olgularda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında serum inhibin B 

düzeyinin belirgin düşük ve FSH düzeyinin yüksek saptandığı ancak testis hacmiyle serum 

inhibin B ve FSH düzeyinin ilişkisiz bulunduğu belirtilmiştir (254). 

 

         Çalışmamızda sağlıklı olgularla ilgili literatürlere benzer şekilde olguların yaşı ile serum 

LH, FSH ve testosteron düzeyi arasında pozitif ilişki saptandı ; ancak serum AMH ve inhibin 

B düzeyleri yaşla ilişkisizdi. Olgularımızın testis hacmi serum LH ve testosteron düzeyiyle 

pozitif ilişki gösterirken literatürün aksine serum FSH ve inhibin B düzeyiyle ilişkisiz idi.  

Çalışmamızda  serum AMH düzeyiyle testis hacminin negatif ilişkili olduğu görüldü. 

Çalışmamızda özellikle olguların önemli bir kısmında Sertoli hücre işlevindeki bozulmaya 
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bağlı inhibin B düzeylerinin düşük olması yaş ve testis hacmıyla inhibin B düzeyleri arasında 

ilişki olmayışının nedeni olarak düşünüldü.  

 

         Đnmemiş testisli olgularda serum hormon düzeylerinin birbirleriyle ilişkisine 

bakıldığında inmemiş testisin Sertoli hücrelerinde dejeneratif değişikliklerle gittiği (14) ve bu 

nedenle infertil inmemiş testisli olgularda serum inhibin B düzeyinin azaldığı,  serum FSH ve 

LH  düzeylerinin arttığı belirtilmiştir (15,16) Subfertil inmemiş testisli 64 olgu, idiopatik 

subfertil ve fertil olgunun  incelendiği bir çalışmada,  her üç grupta da serum inhibin B 

düzeyinin serum FSH düzeyiyle negatif  korelasyon gösterdiği, inmemiş testisli subfertil 

grupta diğer iki grupla kıyaslandığında inhibin B düzeyinin  daha belirgin düştüğü 

saptanmıştır. Bu bulgularla aynı çalışmada düşük inhibin B düzeyinin kriptorşidili olgularda 

bozulmuş Sertoli hücre fonksiyonunun bir göstergesi olduğu ve idiopatik subfertil olgularla 

kıyaslandığında inmemiş testisli olgularda spermatogenezin daha ciddi biçimde etkilendiği 

belirtilmiştir (15). Ortalama yaşları 31.2 yaş olan 10 inmemiş testisli olgunun da dahil olduğu 

toplam 75  infertil ve 12 kontrol olgusuyla yapılan bir  çalışmada infertil olgularda serum  

inhibin B düzeyinin serum FSH düzeyiyle negatif ve serum testosteron düzeyiyle pozitif 

korelasyon gösterdiği bildirilmiş  ancak serum testosteron düzeyinin sperm parametreleri ile 

ilişkisiz olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmada serum inhibin B-testosteron oranının sperm 

parametreleriyle ilişkisiz olması nedeniyle bu oranın spermatojenik potansiyeli 

değerlendirmede iyi bir gösterge olmadığı belirtilmiştir (254).  

 

         Azospermik inmemiş testisli olgularla yapılan bir çalışmada  serum AMH düzeyinin 

FSH düzeyiyle negatif ilişkili olduğu saptanmış; ancak serum inhibin B ve testosteron 

düzeyiyle pozitif ilişkili olduğu ve inmemiş testisli azospermli  olgularda serum AMH 

düzeyindeki azalmanın diğer azospermik olgulara kıyasla daha belirgin  görüldüğü, bu 

durumun pubertede serum AMH düzeyinde yaşanan fizyolojik gerilemeden ziyade inmemiş 

testisli olgularda Sertoli ve Leydig hücre fonksiyonundaki değişikliğe bağlı olduğu  

belirtilmiştir (17). 

 

         Hematopoetik hücre transplantasyonu uygulanmış normal testisli 10, seminifer tubulus  

yetmezlikli 16 ve  tubuler bozukluğa ek olarak Leydig hücre yetmezliği olan 12 olgunun 

incelendiği bir çalışmada  tubuler bozukluğu olan olgularda serum inhibin B düzeyinin serum 

AMH düzeyiyle pozitif ve serum FSH düzeyiyle negatif ilişkili olduğu saptanmıştır. Aynı 

çalışmada serum inhibin B düzeyiyle serum FSH düzeyi arasındaki ilişkinin  pubertede gonad 
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işlevini değerlendirmede yararlı olduğu, buna karşılık pubertede androjen artışıyla serum 

AMH düzeyi normal olarak düştüğü için   inhibin B kadar iyi bir gösterge olmadığı 

belirtilmiştir (255). 

         Hypergonadotopik hipoganadizme neden olan  testis harabiyetiyle giden durumlarda 

yüksek serum LH, FSH, AMH düzeyi ve düşük-normal serum testosteron düzeyi  saptandığı 

belirtilmiştir (256,257). Yetişkin dönemde Kleinefelter sendromlu olgularda testis içi 

testosteronunun düşük ve FSH düzeyinin yüksek olmasına  karşın serum AMH düzeyinin 

düşük bulunmasının  puberte döneminde başlayan ilerleyici testis harabiyetine bağlı olduğu 

bildirilmiştir (258). 

         Tuttelman ve ark’nın yaptığı çalışmada inmemiş testisli olgularda serum AMH 

düzeyinin FSH ile negatif ilişkili, serum LH ve testosteron düzeyiyle ilişkisiz olduğu 

bulunmuş, bu sonuçlara dayanarak inmemiş testisli olgularda bozulmuş spermatogenez 

sözkonusu olduğunda serum AMH düzeyinin Sertoli hücre fonksiyonunun yansıtabileceğini 

ve  inmemiş testisin testiküler disgenezi sendromunun endokrin ve ekzokrin işlev bozukluğu 

ile giden farklı bir fenotipi olabileceği belirtilmiştir (259).  

 

         Olgularımızın serum AMH düzeylerinin diğer hormonlarla ilişkisi incelendiğinde 

Tuttelman ve ark’nın yaptığı çalışmaya  benzer şekilde serum AMH düzeyi serum FSH 

düzeyiyle negatif ilişkili , serum LH ve testosteron düzeyiyle ilişkisiz bulunmuş yine 

literatüre benzer şekilde olguların serum inhibin B düzeyi FSH ile negatif ve AMH düzeyiyle 

pozitif ilişkili saptanmış bu bulgular inmemiş testisli olgularda Sertoli hücre fonksiyonundaki 

olumsuz etkilenmeye bağlanmıştır. Olguların  serum inhibin B düzeyinin beklenenin aksine 

serum LH ve testosteron düzeyiyle ilişkisiz olduğu saptanmıştır.  

 

         Tüm vakalar değerlendirildiğinde inhibin B düşüklüğünün AMH düşüklüğüne ve FSH 

yüksekliğine göre ön planda olması bu olgularda  Sertoli hücre işlevinin değerlendirilmesinde  

inhibin B düzeyinin  daha önemli  olduğunu gösterdi. Çalışmamızda inhibin B düzeyi düşük 

ve normal olan olguların hormon düzeyleri incelendiğinde; literatüre benzer şekilde serum 

inhibin B düzeyi düşük olan grupta; normal olan gruba  göre serum FSH düzeyi yüksek ve  

AMH düzeyi düşük  saptandı ve bu durumun Sertoli hücreleri  ve seminifer tubuluslerdeki 

işlev bozukluğuna bağlı olabileceği düşünüldü. Ancak inhibin B düzeyi düşük olan grupta 

testosteron düzeyinin yüksek bulunması beklenen bir bulgu değildi.Bu bulgular inmemiş 
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testisli olgularda Sertoli hücre işlevinin bozulmasına karşı Leydig hücre işlevinin 

etkilenmediğini  gösterdi. 14 yaş üzeri inhibin B düzeyi düşük ve normal olan olgular ayrıca 

incelendiğinde  de benzer şekilde serum inhibin B düzeyi düşük olan grupta; normal olan 

gruba göre serum FSH ve testosteron düzeyi yüksek ve AMH düzeyi düşük saptandı.  

 

         Đnmemiş testis tedavisinde hCG yaygın olarak kullanılmaktadır (177). Tedavinin 

olgunun yaşı ne kadar küçükse o oranda başarılı olacağı  (178) ancak başarı  oranının  %20’ 

nin altında saptandığı belirtilmekte ve tedaviyle ilgili farklı görüşler bulunmaktadır (9).   

 

         Testis üzerinde hCG’nin etkisi LH ile benzer şekilde Leydig hücrelerini uyararak 

testosteron üretimini sağlamaktır (177). Đnhibin B’nin Sertoli ve testosteronun Leydig 

hücrelerinden salgılandığı bilinmektedir. Leydig hücre işlevi ve dolayısıyla testosteron 

salınımı LH tarafından düzenlenirken , Sertoli hücresinden inhibin B salınımının hangi 

etkenlerle  düzenlendiği kısmen bilinmezliğini korumaktadır. Pübertede veya spermatogenez 

bozulduğunda serum LH düzeyinin Sertoli hücre fonksiyonuna ve dolayısıyla inhibin B 

salınımının düzenlenmesine katkıda bulunduğunun belirtildiği bir çalışmada Sertoli 

hücrelerinin FSH tedavisine yanıtsız kaldığı hipogonadotropik hipogonadizm olgularında  

hCG tedavisi ile serum inhibin B düzeyinin arttığı saptanmış ve inhibin B salgılanmasının 

hCG tedavisiyle normal serum testosteron düzeyinin elde  edilmesine bağlı olduğu 

vurgulanmıştır (260).  Prepübertal inmemiş testisli olgularda yapılan bir çalışmada benzer 

şekilde hCG tedavisi uygulandıktan sonra serum inhibin B düzeyinin arttığı saptanmıştır 

(261). 

 

         Prepübertal olgularda orşiopeksi öncesinde uygulanan hCG tedavisinin germ hücreleri 

üzerinde apoptotik değişimlere neden olduğu ve olumsuz etkilerin 1-3 yaş arasında arttığı  

buna karşılık sadece orşiopeksi  uygulanan hastalarda ise bu değişimlerin görülmediği 

belirtilmiştir (187,189). Đskandinav uzlaşı grubu hCG tedavisinin spermatogenez üzerinde 

uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle inmemiş testisin  primer tedavisinde kullanılmaması 

gerektiğini bildirmiştir (9). 

 

         Hadziselmovic ve ark’ı ise hCG tedavisinin germ hücre apoptozunu arttırmış olsa bile 

bu olguların izleminde sonraki spermiyogram bulgularının tedavi edilen ve edilmeyen grupta 

infertilite bakımından farklı olmadığını belirtmiştir (262).Aynı grup araştırmacılar ünilateral 

olgularda karşı taraf testisin anormal pozisyon ve artmış ısı gibi olumsuz koşullara maruz 
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kalmaması nedeniyle hCG tedavisinin olumsuz etkilerini incelemekte daha faydalı 

olabileceğini savunmuşlar ve karşı taraf testis üzerinde yaptıkları incelemede hCG tedavisi 

sonrası testis dokusunda germ hücre hasarı yerine olumlu histopatolojik değişimler 

saptadıklarını bildirmişlerdir (263). Prepübertal inmemiş testisli  olgularda  neoadjuvan 

GnRH tedavisiyle fertilite oranlarının arttığı ve aktif germinal doku üzerindeki en iyi yanıtın 

inmemiş testisli  olguların 1. yaş bitiminde hormonal tedavisiyle elde edildiği belirtilmiştir 

(184).Ünilateral olgularla yapılan çalışmalarda inmemiş testisin her iki testisi ilgilendiren bir 

durum olduğu, inmemiş testisli olgularda görülen infertilitenin minipübertede yaşanan  bir 

endokrin bozukluktan kaynaklandığı ve fertilite potansiyelinin yaşamın ilk ayında 

gonositlerden erişkin spermatogonia gelişimine ve bunun da testosteron varlığına bağlı olduğu 

belirtilmiştir (264-266). 

  

         Erken ve başarıyla yapılan orşiopeksinin çok sayıda  inmemiş testisli olgunun fertilite 

potansiyelini arttıramadığı ve bunun nedeninin inmemiş testis  patofizyolojisinde yer alan 

gonositlerin erişkin spermatogonialara dönüşümündeki bozukluk açısından orşiopeksinin 

tedavi edici etkisinin bulunmaması olduğu belirtilmiştir (216,267). Hadziselimovic ve ark’nın  

yaptığı çalışmada LHRH tedavisi sonrası ünilateral olguların %86’ında sperm 

konsantrasyonunun normale döndüğü belirtilmiştir. Buna dayanarak inmemiş testis 

olgularında görülen infertiliteden minipüberteki bozukluğun sorumlu olabileceği ve erken 

yaşta yapılmış başarılı orşiopeksi sonrası bile  infertilite riskinin devam etmesi nedeniyle 

hormonal tedavinin uygulanması gerektiği  vurgulanmıştır (10,11). Çalışmamızda yer alan 51 

olgunun 16’sına (%31,4)  orşiopeksi öncesi hCG tedavisi uygulanmış olup 14 yaş üzeri 

olgular ayrıca incelendiğinde serum inhibin B düzeyi normal olan olgularda inhibin B düzeyi 

düşük  olan olgulara  göre orşiopeksi öncesi hCG kullanımının anlamlı  derecede yüksek  

bulunması olgularımızda hCG tedavisinin Sertoli hücre işlevini bozmadığını göstermiştir. 

  

         Son yıllarda yüksek çözünürlüklü USG‘nin pediatrik ingüinoskrotal olgularda yaygın 

kullanımına bağlı olarak testiküler mikrolityaz (TM) daha sık görülmeye  başlamıştır 

(268,269). TM’in etyolojisi aydınlatılamamış olsa da testis dokusunda atrofi ve seminifer 

tubuluslarda harabiyete neden olduğu bilinmekte ve klinik önemi testis kanseri ve 

infertiliteyle muhtemel ilişkisinden kaynaklanmaktadır (270-272). Sağlıklı olgularla yapılan 

bir çalışmada yaşları 17-42 yaş arasında değişen 2179 gönüllü incelenmiş ve ortalama yaşları 

23.9 olan 53 olguda (%2.4)  TM saptanmıştır (273). Yaş ortalamaları 19.1 olan 1439 
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semptomsuz olgunun değerlendirildiği bir diğer çalışmada 87 (%6) olguda TM saptandığı 

bildirilmiştir (274).  

 

         Yetişkin olgularda TM ve testis kanseri arasında belirgin bir ilişki olduğu ve TM 

olgularında testis kanseri riskinin %40-45 oranında daha yüksek saptandığı belirtilmiştir 

(275,276). Ancak çocukluk çağında tesadüfen tespit edilmiş TM’lı olguların izleminde testis 

kanseri geliştiğini gösteren  az sayıda vaka bildirimi yapılmıştır (277-279). Wang ve ark’nın 

yaptığı çalışmada infertil olgularda %5.54 ve fertil olgularda %1.47 oranında TM tespit 

edildiği ve erkek infertilitesi ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (280). 

 

         TM ve testiküler germ hücre kanseri arasındaki olası ilişki nedeniyle yapılan bir 

çalışmada  inmemiş testisli olgularda TM sıklığının arttığı belirtilmiştir (281). Doğumsal 

inmemiş testisli olguların %2.8’inde TM saptandığı ve  edinsel inmemiş testis  olgularıyla  

fark bulunmadığı bildirilmiştir (282). Husmann ve ark’nın yaptığı çalışmada orşiopeksi 

uygulanmış olgularda TM görülme oranının %10 saptandığı ve  TM’li  olguların %10’nunda 

izlemde testiküler germ hücre kanseri geliştiği belirtilmiştir (283). Çalışmamızda USG ile 

değerlendirilen 50 olgudan beşinde (%15.4) TM saptandı. TM’li olguların 4’ünde (%80) 

serum inhibin B düzeyi düşük ve birinde (%20)serum FSH düzeyi yüksek bulundu. 

Çalışmamızda toplam gruba bakıldığında serum inhibin B düzeyinin büyük oranda düşük 

bulunması  nedeniyle TM ‘li olgulardaki sonuçlar primer olarak mikrolityaza bağlanmamış, 

ancak TM ve inmemiş testisin infertilite ve testis kanseriyle  ilişkisi nedeniyle olguların 

düzenli izleminin gerektiği düşünülmüştür. 

 

         Varikosel düzeltilebilir erkek infertilite nedenleri arasında en sık görülenidir (284) ve 

infertil erkeklerin yaklaşık üçte birinde testis atrofisi ve anormal seminal faktörlerle ilişkili 

olarak gösterilir . Varikosel çocuk ve adolesanlarda %10-%15 oranında görülmektedir (285). 

Subfertil inmemiş testisli 64 olguyla yapılan bir çalışmada (19’ü sağ , 13’ü sol ve 32’si 

bilateral )   olguların %34’ünde ( %28’inde sağ testis, %6’sında sol testiste) varikosel tespit 

edildiği ve bu oranların normalden farksız olduğu  belirtilmiştir (15). Çalışmamızda 6 (%12) 

olguda sol testiste varikosel saptandı. Dimitrios   ve ark’nın yaptığı çalışmada subfertil 

varikoselli olgularda diğer subfertilite alt gruplarında  (kriptorşidi, idiopatik vb )olduğu gibi 

serum AMH ve inhibin B düzeyinde belirgin azalma ve serum FSH düzeyinde artış 

görülmüştür (286). Çalışmamızda varikoselli olguların 4’ünde (%66) serum inhibin B düzeyi 

düşük, 3 olguda AMH ve 2 olguda FSH yüksek saptandı. Olgularımızın geneline bakıldığında 
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serum inhibin B düzeyinin düşük bulunması nedeniyle inhibin B düzeyi düşük olan 

varikoselli olgularda bu durum primer varikosele bağlanmamış olmakla birlikte   varikosel ve 

inmemiş testisin infertiliteyle ilişkisi nedeniyle bu olguların da düzenli izleminin gerektiği 

düşünüldü. 

 

         Sonuç olarak adolesan dönemdeki inmemiş testis olgularında Sertoli hücre işlevinin 

önemli oranda etkilendiği ve bunun en iyi göstergesinin serum inhibin B düzeyi olduğu 

görüldü. Orşiopeksi öncesi hCG tedavisi uygulanan olgularda bu etkilenmenin daha az olduğu 

saptandı.  
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6.   SONUÇLAR 
 

1. Đnmemiş testisli olguların öyküsünde belirgin etyolojik risk etkeni yoktu. 

2. Kuzenlerde inmemiş testis öyküsü diğer aile bireylerinden daha fazlaydı. 

3. Çalışmaya alınan 51 olgunun 11’inde (%21.6) edinsel inmemiş testis vardı. 

4. Toplam  67  inmemiş testisin  49’u (% 73)   inguinal yerleşimdeydi. 

5. Onaltı (%31) olguya orşiopeksi öncesi hCG tedavisi uygulanmıştı. 

6. Ortalama orşiopeksi yaşı 4.3± 2.6 yaş idi. 

7. Ünilateral ve bilateral olguların hormon düzeyleri benzerdi. 

8. Serum hormon düzeylerinin orşiopeksi yaşından etkilenmediği gözlendi. 

9. Çalışmamızda yaşla serum LH, FSH ve testosteron düzeylerinin attığı, ancak  serum 

AMH ve inhibin B düzeylerinin yaşla ilişki göstermediği saptandı. 

10.  En büyük ve toplam testis hacmiyle  serum LH ve  testosteron düzeyleri  pozitif ve    

AMH   düzeyi negatif  ilişkili saptandı,  ancak serum inhibin B düzeyiyle ilişki 

bulunmadı. 

11. Serum AMH düzeyi  FSH düzeyiyle negatif, serum inhibin B düzeyiyle pozitif  ilişkili, 

ancak   serum LH ve testosteron düzeyiyle ilişkisiz idi. 

12. Serum inhibin B düzeyi sadece  FSH düzeyiyle  negatif ilişkili bulundu, serum  LH ve 

testosteron düzeyiyle  ilişki göstermedi. 

13. Olgular serum inhibin B düzeyine göre iki gruba ayrıldığında serum inhibin B düzeyi 

düşük olan grupta  (n=26) yaş, serum FSH ve testosteron düzeyi  anlamlı yüksek,  serum 

AMH düzeyi düşüktü. Bu olgularda hCG  kullanımı serum inhibin B düzeyi  normal 

olan gruba göre daha düşük olmakla birlikte fark anlamlı değildi. 

14. Đnhibin B düzeyi toplam grupta olguların %51’inde, serum AMH düzeyi %9.8’inde 

düşük,  FSH  düzeyi %17.6’sında  yüksekti. 

15. Olgulardan yaşı 14’ün  üzerinde olanlarda da (n=35) inhibin B düzeyi düşük olan grupta 

(n=21) serum FSH ve testosteron düzeyi anlamlı yüksek, AMH düzeyi  ise düşüktü. 

Serum inhibin B düzeyi normal olan grupta hCG kullanımı daha fazlaydı. 14 yaş 

üzerinde olguların %60’ında serum inhibin B,  %2.8’inde  AMH düzeyi düşük, ve 

%20’sinde serum FSH düzeyi   yüksek idi. 
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16. Đnmemiş testisli  olgularda Sertoli hücre  işlevinin önemli  oranda etkilendiği, serum 

inhibin B düzeyinin bunun bir göstergesi olduğu ve orşiopeksi öncesi hCG 

kullananlarda bu etkilenmenin daha düşük olduğu saptandı. 

17. Olguların US  incelemesinde: 5 vakada mikrolityaz, 6 vakada varikosel, 5 vakada 

epididim kisti saptandı. 

 

7. ÖNERĐLER 

         Çocukluk çağının önemli endokrin sorunlarından olan inmemiş testis tedaviye rağmen 

infertilite için önemli bir risk etkenidir. Yenidoğan döneminde ve sonraki rutin sağlık 

kontrollerinde gonadların yerleşiminin saptanmasına gerekli özenin gösterilmesi, ailelerin 

inmemiş testis ve erken tedavisi konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.Yaygın uygulama 

orşiopeksi sonrası düzenli kontrolleri içermemekte ve tedavi edilmiş inmemiş testis olguları 

sıklıkla yetişkin yaşlarda infertilite veya farklı semptomlar söz konusu olduğunda kliniklere 

başvurmaktadır. Đnmemiş testis olgularının orşiopeksi sonrası düzenli izlemine çocukluk ve 

adolesan dönemi de kapsayacak şekilde  yaşam boyu devam edilmelidir. Çalışmamızda 

adolesan dönemdeki inmemiş testis olgularında Sertoli hücre işlevinin önemli oranda 

etkilendiği ve bunun en iyi göstergesinin serum inhibin B düzeyi olduğu görüldü. Gonad 

işlevinin değerlendirilmesinde fizik muayenenin yanında serum inhibin B düzeyi tayini yararlı 

olacaktır. 
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EKLER Ek-1:Tanner Evre I olguların özellikleri 

 
 

    n  Yaş Orşiopeksi 
     yaşı 

    Đnmemiş      
     testis 
  yerleşimi 

   hCG 
tedavisi 

Testis hacmi (ml) 
         Sağ / Sol 

      LH 
(mIU/ml  ) 

    FSH 
(mIU/ml ) 

Testosteron 
( ng/ml) 

  AMH 
( ng/ml) 

 Đnhibin B 
 ( pg/ml) 

U
.L

 

1 13.0 4    Đng.*  3/4 3.9 2.4 0.23 22.55 164 

2 12.3 8 Đng. + 3/4 1.0 2.5 0.11 18.2 133 

3 12.1 10      Đng.  * + 3/4 0.7 1.2 0.06 118.1 99 

 Normal hormon düzeyi 
(dağılımı) 

  0.02-0.3 
( mIU/ml  ) 

0.26-3.0 
( mIU/ml) 

0.03-0.1 
(ng/ml) 

27.2-42.6 
(ng/ml) 

54-94 
( pg/ml) 

 Referans kaynak   (218) (218) (217) (107) (219) 

U.L = Unilateral                Đng.= Đngüinal kanal             
B.L = Bilateral                  Ü.S= Üst skrotal             
Kırmızı= Düşük düzey      K.T= Kayan testis 
Yeşil= Yüksek düzey         *    = Edinsel kriptorşidi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             104 

 Ek- 2:Tanner Evre 2 olguların özellikleri 

 

 

 

U
N
ĐL

A
T

E
R

A
L

  
 

n  Yaş Orşiopeksi 
     yaşı 

    Đnmemiş      
     testis 
  yerleşimi 

   hCG 
tedavisi 

Testis hacmi (ml) 
         Sağ / Sol 

      LH 
(mIU/ml  ) 

    FSH 
(mIU/ml ) 

Testosteron 
( ng/ml) 

  AMH 
( ng/ml) 

Đnhibin B 
 ( pg/ml) 

1 12.0 2 Đng. + 4/5 5.3 4.8 2.6 25.83 171 

2 13.5 0.7 Đng.  4/6 1.7 1.3 1.06 40.72 374 

3 14.0 2 Đng.  4/5 0.8 0.8 0.18 174 235 

4 14.0 6 Đng.  4/4 1.0 2.8 0.20 4.3 115 

B
ĐL

A
T

E
R

A
L

 
 

5 12.1 0.83    Đng  /  Đng  * + 4/5 1.0 1.6 0.15 123 110 

6 12.5 6 Đng  /  K.T  8/6 1 1.1 0.54 21.8 202 

7 13.4 3 Ü.S /   K.T + 8/6 1.1 9.6 0.25 2.5 21 

8 14.0 1 Đng  /  Đng  4/4 1.7 1.1 0.57 146.4 161 

9 14.0 7 K.T  /  K.T + 8/6 2.6 4.2 2.12 6.68 191 

10 15.0 6 Đng   /   Đng + 4/4 1.5 2.4 0.40 4.71 136 

11 16.4 6 Đng   /   Đng + 4/8 6.2 12.4 3.65 2.71 14 

 Normal hormon düzeyi 
(dağılımı) 

  0.2-4.9 
( mIU/ml  ) 

1.8-3.2 
( mIU/ml) 

0.18-1.5   
(ng/ml) 

15.0-29.6 
(ng/ml) 

106-220 
( pg/ml) 

 Referans kaynak   (218) (218) (218) (107) (219) 
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Ek -3: Tanner Evre 3 olguların özellikleri 

U.L = Unilateral                 Đng.  = Đngüinal kanal             
B.L = Bilateral                   Ü.S   = Üst skrotal             
Kırmızı= Düşük düzey       K.T   = Kayan testis 
Yeşil    = Yüksel düzey       *      = Edinsel kriptorşidi   
 
 

 

 

  
n  Yaş Orşiopeksi 

     yaşı 
    Đnmemiş      
     testis 
  yerleşimi 

   hCG 
tedavisi 

Testis hacmi (ml) 
         Sağ / Sol 

      LH 
(mIU/ml  ) 

    FSH 
(mIU/ml ) 

Testosteron 
( ng/ml) 

  AMH 
( ng/ml) 

Đnhibin B 
 ( pg/ml) 

   
   

   
   

  U
.L

  

1 13.5 3 Ü.S  10/15 3.4 5.8 1.32 2.46 62 

2 14 3      K.T   *  10/8 2.6 2.4 2.97 5.62 127 

3 14.3 7 Đng. + 8/12 2.0 5.4 2.2 2.78 65 

4 12.0 2 Đng.  10/0 1.6 4.3 1.01 9.66 87 

5 14.7 2 Ü.S  10/8 2.1 2.4 1.33 3.1 161 

6 15.8 10 Đng.  10/8 8.2 12.2 4.00 3 50 

   
B

.L
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

7 13.7 3 Đng  /  K.T + 10/8 3.5 4.3 1.25 11 99 

8 13.7 4    Đng  /  Đng  +                8/8 4.2 2.2 2.8 36.34 173 

9 14.7 2    Đng  / Đng  *  10/8 3.3 21.2 0.85 7.5 28 

 Normal hormon düzeyi 
(dağılımı) 

  0.2-5.0 
( mIU/ml  ) 

1.2-5.8 
( mIU/ml) 

1-3.2    
(ng/ml) 

1.7-20.3 
(ng/ml) 

171-236 
( pg/ml) 

 Referans kaynak   
(218) (218) (218) (107) (219) 
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Ek -4: Tanner Evre 4 olguların özellikleri 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  U

N
ĐL

A
T

E
R

A
L

  
 

n  
Yaş 

Orşiopeksi 
     yaşı 

    Đnmemiş      
     testis 
  yerleşimi 

   hCG 
tedavisi 

Testis hacmi (ml) 
         Sağ / Sol 

      LH 
(mIU/ml  ) 

    FSH 
(mIU/ml ) 

Testosteron 
( ng/ml) 

  AMH 
( ng/ml) 

Đnhibin B 
 ( pg/ml) 

1 13.8 2 Đng.  12/15 2.7 2.5 4.46 2.41 148 

2 14.4 8 Ü.S  15/18 3.1 3.3 4.79 7.46 185 

3 14.5 3 Đng.  12/15 3.1 10.2 4.18 5.87 63 

4 14.7 2 Đng.  14/18 4.1 3.8 3.46 3.11 155 

5 14.7 3   Đng.*  10/20 3.5 4.8 4.57 2.54 110 

6 15.0 10 Đng. + 8/12 4.3 3.9 5.13 2.96 95 

7 15.5 2 K.T  15/20 3.8 3.5 4.8 3.4 87 

8 15.8 3 Đng.  15/17 5.1 3.7 4.9 4 90 

9 15.8 3   Đng.*  15/18 5.2 13.1 6.4 15 81 

10 16.2 4 Đng. + 12/17 2.5 1.6 1.30 5.31 465 

11 16.2 7 K.T  12/15 6.6 7.3 3.34 2.52 75 

12 17.9 3 Đng.  10/17 3.2 4.2 5.07 3.83 132 

13 18.0 6   Đng.*  8/12 4.9 8.6 6.09 3.96 69 

14 13.0 0.62 Đng. + 20/15 1.4 3.6 2.44 1.24 172 

15 13.1 4 Đng.  15/0 3.3 7.7 1.88 1.96 35 

16 14.0 3 Đng.  18/12 2.7 1.8 2.53 12.04 206 

17 14.1 3 Đng.  13/10 2.6 2 2.7 5.8 120 

18 15.6 6   Đng.*  20/20 4 4.2 2.9 4.8 162 



                                                                             107 

 

Kırmızı= Düşük düzey       Đng. = Đngüinal kanal             
Yeşil    = Yüksel düzey     Ü.S = Üst skrotal   
                                           K.T = Kayan testis   
                                           E.G = Ele gelmeyen 
                                           *     = Edinsel kriptorşidi   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

19 16.1 2         Đng.  10/15 4.7 9.6 4.66 4.98 45 

20 13.0 0.58 Đng  /  Đng  10/15 3.4 3.5 2.18 1.50 258 

21 14.9 5    Đng  / Đng* + 15/14 6.5 2.3 3.74 6.98 157 

22 15.5 7 E.G  /   Ü.S  10/12 6.7 0.9 4.01 309 316 

23 16.1 4   Ü.S  /  Ü.S  15/6 2.7 7.3 1.57 2.14 81 

Normal hormon düzeyi 
(dağılımı) 

  0.4-7.0 
(mIU/ml  ) 

2.0-9.2  
(mIU/ml) 

2-6.2 
(ng/ml) 

2.0-11.3 
(ng/ml) 

143-191 
( pg/ml) 

Referans kaynak       (218) (218) (218) (107) (219) 
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Ek – 5: Tanner Evre 5 olguların özellikleri  

 

Kırmızı= Düşük düzey      Đng. = Đngüinal kanal             
Yeşil    = Yüksel düzey     Ü.S = Üst skrotal   
U.L     = Unilateral           K.T = Kayan testis   
B.L   = Bilateral                E.G = Ele gelmeyen 
                                          *     = Edinsel kriptorşidi   
 

 

 

 

 

 

U
.L

 
 

n  Yaş   Orşiopeksi 
       yaşı 

  Đnmemiş      
   testis 
 yerleşimi 

   hCG 
tedavisi 

Testis hacmi (ml) 
         Sağ / Sol 

      LH 
(mIU/ml  ) 

    FSH 
(mIU/ml ) 

Testosteron 
( ng/ml) 

  AMH 
( ng/ml) 

Đnhibin B 
 ( pg/ml) 

1 14.4 3 Đng.  0/25 2.4 4.0 2.72 3.57 135 

2 14.8 6 Đng.  15/20 4 4.5 2.79 2.97 143 

3 15.6 10 Đng.*  15/17  
3.3 

 
3.8 

 
4.65 

 
4.34 

 
58 

B
.L

 4 14.4 7 K.T / K.T  20/20 3.4 4.3 4.51 1.21 128 

5 16.5 4 Đng   /   Đng  15/18 4.7 7.8 4.34 3.68 145 

 Normal hormon düzeyi 
(dağılımı) 

 0.4-7.0 
(mIU/ml  ) 

2.6-11.0 
(mIU/ml) 

3.59.7 
(ng/ml) 

2.0-11.3 
(ng/ml) 

138-196 
( pg/ml) 

 Referans kaynak  
(218) (218) (218) (107) (219) 
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Ek -6: Olguların Klinik ve Hormonal Veriler 
 

   n  Yaş Orşiopeksi 
     yaşı 

    Đnmemiş      
     testis 
  yerleşimi 

   hCG 
tedavisi 

Testis hacmi (ml) 
         Sağ / Sol 

      LH 
(mIU/ml  ) 

    FSH 
(mIU/ml ) 

Testosteron 
( ng/ml) 

  AMH 
( ng/ml) 

 Đnhibin B 
 ( pg/ml) 

1 13.0 4    Đng.*  3/4 3.9 2.4 0.23 22.55 164 

2 12.3 8 Đng. + 3/4 1.0 2.5 0.11 18.2 133 

3 12.1 10      Đng.  * + 3/4 0.7 1.2 0.06 118.1 99 

4 12.0 2 Đng. + 4/5 5.3 4.8 2.6 25.83 171 

5 13.5 0.7 Đng.  4/6 1.7 1.3 1.06 40.72 374 

6 14.0 2 Đng.  4/5 0.8 0.8 0.18 174 235 

7 14.0 6 Đng.  4/4 1.0 2.8 0.20 4.3 115 

8 12.1 0.83   Đng  /  Đng  * + 4/5 1.0 1.6 0.15 123 110 

9 12.5 6 Đng  /  K.T  8/6 1 1.1 0.54 21.8 202 

10 13.4 3 Ü.S /   K.T + 8/6 1.1 9.6 0.25 2.5 21 

11 14.0 1 Đng  /  Đng  4/4 1.7 1.1 0.57 146.4 161 

12 14.0 7 K.T  /  K.T + 8/6 2.6 4.2 2.12 6.68 191 

13 15.0 6 Đng   /   Đng + 4/4 1.5 2.4 0.40 4.71 136 
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   n  Yaş Orşiopeksi 
     yaşı 

    Đnmemiş      
     testis 
  yerleşimi 

   hCG 
tedavisi 

Testis hacmi (ml) 
         Sağ / Sol 

      LH 
(mIU/ml  ) 

    FSH 
(mIU/ml ) 

Testosteron 
( ng/ml) 

  AMH 
( ng/ml) 

 Đnhibin B 
 ( pg/ml) 

14 16.4 6 Đng   /   Đng + 4/8 6.2 12.4 3.65 2.71 14 

15 13.5 3 Ü.S  10/15 3.4 5.8 1.32 2.46 62 

16 14 3      K.T   *  10/8 2.6 2.4 2.97 5.62 127 

17 14.3 7 Đng. + 8/12 2.0 5.4 2.2 2.78 65 

18 12.0 2 Đng.  10/0 1.6 4.3 1.01 9.66 87 

19 14.7 2 Ü.S  10/8 2.1 2.4 1.33 3.1 161 

20 15.8 10 Đng.  10/8 8.2 12.2 4.00 3 50 

21 13.7 3 Đng  /  K.T + 10/8 3.5 4.3 1.25 11 99 

22 13.7 4    Đng  /  Đng  +                8/8 4.2 2.2 2.8 36.34 173 

23 14.7 2    Đng  / Đng  *  10/8 3.3 21.2 0.85 7.5 28 

24 13.8 2 Đng.  12/15 2.7 2.5 4.46 2.41 148 

25 14.4 8 Ü.S  15/18 3.1 3.3 4.79 7.46 185 

26 14.5 3 Đng.  12/15 3.1 10.2 4.18 5.87 63 

27 14.7 2 Đng.  14/18 4.1 3.8 3.46 3.11 155 
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   n  Yaş Orşiopeksi 
     yaşı 

    Đnmemiş      
     testis 
  yerleşimi 

   hCG 
tedavisi 

Testis hacmi (ml) 
         Sağ / Sol 

      LH 
(mIU/ml  ) 

    FSH 
(mIU/ml ) 

Testosteron 
( ng/ml) 

  AMH 
( ng/ml) 

 Đnhibin B 
 ( pg/ml) 

28 14.7 3  Đng.*  10/20 3.5 4.8 4.57 2.54 110 

29 15.0 10 Đng. + 8/12 4.3 3.9 5.13 2.96 95 

30 15.5 2 K.T  15/20 3.8 3.5 4.8 3.4 87 

31 15.8 3 Đng.  15/17 5.1 3.7 4.9 4 90 

32 15.8 3   Đng.*  15/18 5.2 13.1 6.4 15 81 

33 16.2 4 Đng. + 12/17 2.5 1.6 1.30 5.31 465 

34 16.2 7 K.T  12/15 6.6 7.3 3.34 2.52 75 

35 17.9 3 Đng.  10/17 3.2 4.2 5.07 3.83 132 

36 18.0 6   Đng.*  8/12 4.9 8.6 6.09 3.96 69 

37 13.0 0.62 Đng. + 20/15 1.4 3.6 2.44 1.24 172 

38 13.1 4 Đng.  15/0 3.3 7.7 1.88 1.96 35 

39 14.0 3 Đng.  18/12 2.7 1.8 2.53 12.04 206 

40 14.1 3 Đng.  13/10 2.6 2 2.7 5.8 120 

41 15.6 6   Đng.*  20/20 4 4.2 2.9 4.8 162 

42 16.1 2         Đng.  10/15 4.7 9.6 4.66 4.98 45 
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Kırmızı= Düşük düzey      Đng. = Đngüinal kanal            K.T = Kayan testis            *   = Edinsel kriptorşidi   
Yeşil    = Yüksel düzey     Ü.S = Üst skrotal                  E.G = Ele gelmeyen 
 

 

 

 

 

   n  Yaş Orşiopeksi 
     yaşı 

    Đnmemiş      
     testis 
  yerleşimi 

   hCG 
tedavisi 

Testis hacmi (ml) 
         Sağ / Sol 

      LH 
(mIU/ml  ) 

    FSH 
(mIU/ml ) 

Testosteron 
( ng/ml) 

  AMH 
( ng/ml) 

 Đnhibin B 
 ( pg/ml) 

43 13.0 0.58 Đng  /  Đng  10/15 3.4 3.5 2.18 1.50 258 

44 14.9 5    Đng  / Đng* + 15/14 6.5 2.3 3.74 6.98 157 

45 15.5 7 E.G  /   Ü.S  10/12 6.7 0.9 4.01 309 316 

46 16.1 4   Ü.S  /  Ü.S  15/6 2.7 7.3 1.57 2.14 81 

47 14.4 3 Đng.  0/25 2.4 4.0 2.72 3.57 135 

48 14.8 6 Đng.  15/20 4 4.5 2.79 2.97 143 

49 15.6 10 Đng.*  15/17  
3.3 

 
3.8 

 
4.65 

 
4.34 

 
58 

50 14.4 7 K.T / K.T  20/20 3.4 4.3 4.51 1.21 128 

51 16.5 4 Đng   /   Đng  15/18 4.7 7.8 4.34 3.68 145 
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Ek – 7: USG bulgusu olan olguların klinik ve hormonal verileri 

    
n 

   Varikosel  Yaş Orşiopeksi 
     yaşı 

   hCG 
tedavisi 

Tanner 
Evre 

Testis hacmi (ml) 
Sağ / Sol 

      LH 
(mIU/ml  ) 

    FSH 
(mIU/ml ) 

Testosteron 
( ng/ml) 

  AMH 
( ng/ml) 

 Đnhibin B 
 ( pg/ml) 

   
   

   
  U

.L
 

1 Tek testis 
14 3 - 3     10/8 2.6 2.4 2.97 5.62 127 

2 Tek testis 
14.5 3 - 4     12/15 3.1 10.2 4.18 5.87 63 

3 Tek testis 
15.8 3 - 4     15/18 5.2 13.1 6.4 15 81 

4 Tek testis 
17.9 3 - 4     10/17 3.2 4.2 5.07 3.83 132 

   
  B

.L
 5 Tek testis 13.7 4       + 3 8/8 4.2 2.2 2.8 36.34 173 

6 Tek testis 
15.5 7 - 4 10/12 6.7 0.9 4.01 309 316 

  U
L

 

   
n 

    Epididim 
       Kisti 

 Yaş Orşiopeksi 
     yaşı 

   hCG 
tedavisi 

Tanner 
Evre 

Testis hacmi (ml) 
Sağ / Sol 

      LH 
(mIU/ml  ) 

    FSH 
(mIU/ml ) 

Testosteron 
( ng/ml) 

  AMH 
( ng/ml) 

 Đnhibin B 
 ( pg/ml) 

1 Tek testis 14.4 8 - 4 15/18 3.1 3.3 4.79 7.46 185 

2 Tek  testis 
14.7 3 - 4    10/20 3.5 4.8 4.57 2.54 110 

    
n 

 Mikrolityaz  Yaş Orşiopeksi 
     yaşı 

   hCG 
tedavisi 

Tanner 
Evre 

Testis hacmi (ml) 
Sağ / Sol 

      LH 
(mIU/ml  ) 

    FSH 
(mIU/ml ) 

Testosteron 
( ng/ml) 

  AMH 
( ng/ml) 

 Đnhibin B 
 ( pg/ml) 

U
.L

 

1 Her iki testis 14.7 3 - 4          10/20 3.5 4.8 4.57 2.54 110 

2 Tek testis 15.6 10 - 5          15/17 3.3 3.8 4.65 4.34 58 

3 Tek testis 16.2 7 - 4    12/15 6.6 7.3 3.34 2.52 75 

B
.L

 4 Her iki testis 13.0 0.58 - 4           10/15 3.4 3.5 2.18 1.5 258 

5 Her iki testis 14.7 2 - 3            10/8 3.3 21.2 0.85 7.5 28 
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n 

    Epididim 
       Kisti 

 Yaş Orşiopeksi 
     yaşı 

   hCG 
tedavisi 

Tanner 
Evre 

Testis hacmi (ml) 
Sağ / Sol 

      LH 
(mIU/ml  ) 

    FSH 
(mIU/ml ) 

Testosteron 
( ng/ml) 

  AMH 
( ng/ml) 

 Đnhibin B 
 ( pg/ml) 

3 Tek testis 13.1 4 - 4     15/0      

4 Tek testis 13.0 0.58 - 4 10/15 3.4 3.5 2.18 1.5 258 

5 Tek testis 
16.4 6 + 2 4/8 6.2 12.4 3.65 2.71 14 

Kırmızı= Düşük düzey      U.L = Ünilateral 

Yeşil    = Yüksel düzey     B.L = Bilateral 
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