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MERiNOS KOÇLARDA KRiPTORŞiZM VE TESTiS HiPOPL AZiSiNiN
iNSiDENSi iLE FERTiLTiYE ETKiSiNiN PATOLOJiK VE ANDROJENiK
YÖNDEN iNCELENMESi*
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T he Ineidence of Cryptorchiclism and Testis Hypoplasia Examined Through
Pathologic and Androgenic Evaluations with the Resnitant Effect on the Fertility in
Merino Rams
Summary:Total of 5578 male merinos were evaluated for cryptorchidism and testis hypoplasia in HAYMAREN Konya, KAE- Bandırma. and TIG EM- Altınova, born in 1 993 and 1 994, Polatlı and Karacabey in 1 994. The ineidence
of cryptorchidism was 1 0.3 and 8.5%in Haymaren- Konya, 23.2 and 7 . 1 %in KAE- Bandı rma, 5.7 and 2.9%in Al
tınova, N/A and 5.6 %in Polatlı, N/A and 8.5% in Karacabey in 1 993 and 1994, respectively. The ineidence of testis
hypoplasia was 5.3 and 6.3% in Haymaren- Konya, 5.7% and N/A in KAE- Bandırma, 6.7% and N/A in Altınova in
1993 and 1994, respectively. 67.7 % bilateral and 32.3 % unilateral, of which, 83.2 % was right cryptorchid testes
were detected. 69.6% bilateral and 30.4% unilateral, of which, 64.7% left hypoplastic testes were detected.Certain
nummer of rams with cryptorchid and hypoplastic testes was selected for plasma levels of testosterone, LH , FSH and
spermatologic evaluation. When the rams reached 1 year of age, they were terminated, and the testes were subjected
to microscopic and macroscopic evaluations. Tubulus seminiferus contortuses were covered with foetal serteli cells,
smail in diameter in cryptorchid testes. Spermatogenesis ceased at spermatid and secondary spermatocyte p h ases in
light and moderate hypoplastic testes, respectively. Bilateral moderate degree hypoplasia was characterised by azo
ospermia. While plasma testosterone levels were within normal limits orhighly increased, LH levels were highly inc
reased in cryptorchid testes. FSH levels were found to be highly i ncreased in cryptorchid and hypoplastic testes. l n
this study, t h e ineidence o f cryptorchidism was found t o be high a n d attributed t o the hereditary factors, which was
thought that would be decreased by selection. Pathological changes found was not to be detectable until sexual ma
turity. lt was concluded that t h e rams must be at least 1 2 months old in order to detect the hypoplastic testes.
Key words: Merino, testis, cryptorchidism, pathology, androgenic.

Özet:Çalışmada Konya HAYMAREN ve Bandırma KAE ile TiG EM Altınova işletmesi'nde 1 993 ve 1 994 y ılı, Polatlı ve
Karacabey işletmelerinde

1 994 y ılı doğumlu 5578 erkek merinos kriptorşizm ve testis hipoplazisi yönünden muayene

edildi. 1993 ve 1 994 y ı llarına göre sırasıyla kriptorşizm; Konya HAYMAREN' de% 1 0.3,% 8.5, Bandırma KAE' de%
23.2, % 7.1 , Altınova Işletmesi'nde % 5.7, % 2.9, Polatlı işletmesi'nde - , % 5.6, Karacabey Işletmesi'nde -, % 8.5,
testis hipoplazisi; Konya HAYMAREN' de% 5.9,% 6.3; Bandırma KAE' de% 5.7, - ; Altınova işletmesinde%6.7, -,
oranı nda tespit edilmiştir. Kriptorşizm olgularının%67.7' si bilateral,% 32.3' ü u nilateral %
(
83.2' si sağ unilateral) , hi
poplazi olgularının ise% 69.6' sı bilateral, % 30.4' ü unilateraldi %
(
'64.7' si sol unilateral). B u nlardan belirli sayıda
erkek merinos ayrılarak spermatolojik muayeneler ve plazma testosteron , LH ve FSH düzeyleri belirlendi. Daha sonra
hayvanlar 1 2 ayl ı k olunca kesilerek makroskobik ve mikroskobik patolojik bulgular kaydedildi. K riptorşid testislerde
TSC' lar sadece fötal sertali hücreleri ile döşeliydi ve çapları çok küçüklü. Hipoplazik testislerde TSC' larda sper
matogenezis, hafif derecelilerde sepermatid, orta derecelilerde sekunder spermatosit safhasında durmuştu. Sper
matolojik muayenelerde bilateral orta dereceli hipoplazik olgularda azoospermi gözlendi. Kriptorşid olgularda plazma
testesteren düzeyleri normal veya hafif yüksek, LH püzeyleri ise oldukça yüksekti. K riptorşizm ve hipapiazi olgu ları nda
FSH düzeyleri de artmıştı. Çalışmada elde edilen kr.iptorşizm insidansinin genelde yüksek olduğu, bunun da muh
temelen herediter bir nedenden olabileceği, b u yüksek insidensirı seleksiyonla düşürülebileceği kanısına varıldı. Tes
tislerde

patolojik

değişikliklerin

cinsel

olgunluktan

önce

pek

gelişmediği,

ğerlendirmelerde yaşı n 12 aydan az olmaması gerektiği izlenimi edinilmiştir.
Anahtar kelimeler: Merinos, testis, kriptorşizm, patoloji, androjen.
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tersıtisyumda hafıf fibrozıs leydıg hücre hiperplazisi

Giriş

veya hiperirofisi ile
ark , 1987,

bir bozukluk olan kriptorşizme, değişen oranlarda

koçlarda testosteron düıeylerinde ve lıbıdoda dik·

torşizm olgulan on fazla aygırlarda daha az sıklıkla

kate değer artış olmadığı kaydedilmektedir (Ro

koç ve tekelerde ve nadiren boğalarda bildirilmiştir

berts. 1986: Gatıoway ve ark 1 992).
.•

(Ladds, 1985: Mc Ente, 1990) Koçlarda genelde
01o0 5·1 oranında bildirilirken {Ladds 1 985; Ro
berts 1986) Merinoslarda daha yüksek oranlarda

Merinoslarda yüksek oranda görüldüğü kay·
dedilen kriptorşizm ve testis hipoplazileri hakkında
izianebildiği kadarıyla ülkemizde yapılmış herhangi

kaydedilmektedir.

bir çalışmaya raslantlamamıştır

Knptorşizmin nedenı iyi bıhnmernelde birfikte,
geriye

knptorşizm ve testis hipoplazisinin insidansini be

çe

lirfemek. bu testislerdeki patolojik degışiklikleri or

kılmesını kontrol eden honnonal bozukluldann. tes·

taya koymak ve tezyonların dölverimı üzerine et

tislerin büyük veya inguinal kanalın dar oluşunun,
spermatik kordonun kısaJıgının ve damar

Bu çalışma ka·

muya ait çeşıtli işletmelerdeki erkek mennesiarda

oluşumunda gubemakulumun yapışmalannın veya
ve

Mc Entee, 1990), takat leydıg hüc

relerındekı bu hiperplaziye karşılık hipoplazık testisli

tum evcıl hayvanlarda rastlanabilmektedir. Krip

genışlemesim

hucre infiltrasyonu

gözlendiğı (Watt, 1978. Ladds, 1985: Gımbo ve

T esiisierin skrotuma inmemesi ile karakterize

gubernakulumun

mononukleer

kısım inceleyerek bilhassa damızlık koç seçiminde

sno

bu konuda dikkal edilmesi gereken kriterlerin be

malılerinin rol oynayabileceği, fakat en önemli ne

lirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

denin ise kalıtsal olduğu kaydedilmektedir Yalnız
kalılırnın özellıgi tam olarak bilinmemektedir Ancak
Materyal ve Metot

koyunlarda otozornal resesif bir genle veya eksik
penetrasyon gösteren bir genle aktarıldıgı sa
nılmaktadır

(Oolling

ve Brooker,

1964;

Çalışmanın materyalini Konya Hayvancılık Mer

Ladds,

kez Araştırma Enstitüsü (HA YMAREN), Bandırma

1985 Blanchard ve ark., 1990 b, Mc Entee. 1990)

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü (KAE) ve Tanm Iş
Ietmelerı Genel Müdürlüğü (TIGEM) Altınova Iş

Testis gelışımının yetersiı.liginı ifade eden tes
tıs hipoplazisı diger genıtal organtarla bırlikte veya

letmesının 1993 ile yıne aynı kuruluşlann yanı sıra

bagımsız olarak prenatal ya da postnatal fakat

TIGEM Karacabey ve TIGEM Polatlı Işletmelerinin

daıma prepubertal dönemde gelişen bir olgudur
(Gımbo ve ark., 1 987). Testıs hıpoplazilerı ge

1994 yılı erkek merınos kuzuları oluşturmuş ve top
lam 5578 erkek merinos kullanılmıştır.

nellıkle skrotal testislerle ilgilidir. Fakat kriptorşid ve

Kaydedilen işletmelerdeki 1 993 ve 1994 do

ınterseks olgularında da testısler hıpoplazıktir. Tes

ğumlu bütün erkek merinos kuzular herhangi bir se

tıslerde hıpoplaziye en fazla bogalarda, daha az

leksiyona tabi tutulmaksızın ortalama 6 aylık iken

olarak sırasıyla koç, aygır ve köpeklerde rast
lanmaktadır (ladds, 1985; Mc Entee,
Testis hipoplazisinin

kriptorşizm ve testıs hipoplazisi yönünden pal

ı 990).

pasyonla muayene edilmiş, aynı muayeneler 8, 1 0
ve 1 2 aylık dönemlerde tekrar edilerek krıptorşizm

etiyopatolojik faktörleri

ile testis hipoplazisinin insidensi belir1enmiştir

kesın olarak bilinmemekle biriıkte, testısin skrotuma
ınışındeki aksaklıklar gibi kongenital, genital or

Çalışmanın bundan sonrakı bölümü Konya

ganların gelışımını ve testosteron salınımını stimüle

HA YMAREN ve Bandırma KAE' nde yürütülmüş ve

eden hormonlardan GnRH, FSH ve testosteron ile

bu iki enstitüde kriptorşid, lestLS hıpoptazili ve kont·

ılgilı hormonal yetersizlik, skrotumda yağ birikimi,
inguınal

fıtıklardaki

rol grubu olarak da sağlıklı erkek merinoslardan be

termoregUiasyon bozuklugu

lırfi bir kısmı ayrılarak bunlar üzerinde spermatolojik

çinko eksikligi gibi adınsel faktörler ile özellilde uni
lateral olgularda herediter faktörter bellibaşlı

muayeneler, hormon analizleri ve patolojik in

ne

celemeler yapılmıştır. Bu hayvanlar ortalama 8, 10,

denlerdır (Gimbo ve ark. 1987 Mc Entee, 1990).
Yaşlı

olgulardaki

1 2 aylık iken s�rmatolojik muayeneleri yapılmış. 8
ve 1 2 aylık iken plazma LH, FSH ve testosteron dü-

hipopla.zik testislerde in94
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Denemenin sonunda kesilen hayvanlarda testis ve
epıdıdımıslerin lokalizasyonlan, kıvamlan en ve
boyları, agırtıklan hacimleri ıle makroskobik bul
gulan belirlendi. Daha sonra testislerin proksimal
dıstal ve merkezi, epididimislerin kaput korpus ve
kauda kısımlanndan birer örnek alınarak Bouın·s
solusyonunda tesbıt edildi Bu örneklerden parafin
bloklar hazırlanarak 5-6 mıkron kalınlığında kesitler
alınıp önce hematoksilen - eosin (H. E) ile, gereklı
görülenler ise van Gieson ve Periodic Acıd-Schiff
(PAS) boyalanyla boyanarak (Culling ve ark., 1985}
ışık mikroskobunda incelendi . Ayrıca TSC ve duc
tus epididimidislerin çapları okOier mikrometre ile
ölçüldü.

zayierini belirlemek için kan alınmış ve son kan ile
sperma örnekleri alımını takiben kesılerak patolojik
incelemeler yapılmlŞtır. Spermatolojik muayeneler
hormon analızleri ve patolofık incelemelerm ya
pıldıgı erkek merinoslann sayılan ve çalışma ya
pılan kurumlar yıllara göre tablo 1 de sunulmuştur

Tablo

1

:

Çalı�nın

yapıldı�ı yıl ve kuruma göre sper

maıolojik muayene, hormon analizi ve paıoloı ık
ıncelemeler yapılan

erkek mennesiarın baş ola

rak sayıları.

Çal ışmanın

Çolı,maya ayrılan erkek
mennoslann �

yapıldığı
Yıl

Kurum

ı993

Konya

Knptorşızm

HAYMAREN

Bandırma KAE
1994

•.

••

b

3

3

Hıpoplazı

Kontrol

a

b
3

3

2'

3

1"

3

3

3

3

3

3

BuJgular

Surü Taramaları: Çalışmada palpasyonla mu
ayeneler sonucu erkek merinoslarda belirlenen
krıptorşızm ve testıs hıpoplaıileri ile bunlann hay·
van sayısına oranları ılgili çalışma merkezlerine ve
yılına göre tablo ll' de sunulmuştur.

Konya
HAYMAREN

a

a

ol arak &ayısı

Bandırma KAE

3

3

Toptam

12

12

3
3

6

6

12

Bılateral, b Unilateral

Spermatoloıık Bulgular Araştırmada sperma
muayenelan için ayrılan bi- ve unilateral hıpoplazik
ile unilateral knptorşid ve kontrol grubu erkek me
nnoslardan sperma numuneleri alınmasına karşılık,
bilateral knptorşıdli koçlarda libıdo seksualis göz
lenememiştir Bi- ve unilateral hipoplazik. unılateral
krıptorşid ve kontrol grubuna hayvanlardan alınan
sperma örneklerine ait değerler Tablo lll' de su
nulmuştur.

Ilgili lezyonun bGiıı1en<iğlerkek mennos sayısı.

Çııh�n o b61ılm0 yapılamamıştır.

Spermatolojik muayeneler için koçlar öncelikle
sunı vaıene alıştınkit Sperma örnekleri 8., 10. ve
12. aylarda gün aşırı olmak üzere her koçtan 4' er
ejakülat alındı. Koçlar lıbido, aşım, kavrama ve sunı
vajenı kabul yönünden ıncelendiler. Koçlardan
sperma alınması sırasında partner olarak kızgın
koyun kullanıldı. Sperma alındıktan hemen sonra
makroskobik ve mikroskobık olarak Tekin (1990} 'in
belırt1igi yönteme göre incelendi

Hormon Analizleri: Çalışmada hormon ana
lizleri için kan alınan bflateral ve unilateral krip
torşid. hıpoplazik ve kontrol grubu erkek me
rinosların plazma FSH, LH ve testosteron
konsantrasyonlan Tablo IV' de sunulmuştur

Araştırmada kullanılan bi- ve unilateral krip
torşid bı- ve unilateral hıpoplazik testısler ıle kont
rol grubundaki erkek mennoslardan 8 ve 12 ay
larda plazma FSH LH ve testosleron duzeyinin
belirlenmesi için V jugularisten heparinli tüplere
kan ömeklen alındı. Alınan örnekler 5000 devir/dk'
da 10 dk. süre ile santrifuj eelılerak plazmalan ay
rıldı ve analizleri yapılineaya kadar -20 C: de sak
landı Hormon analizleri T .A E. K Lalahan Hay
vancılık Araştırma Enstıtüsünde EIA tekniğinden
yararlanılarak yapıldı.

Çalışmanın 6. ayında yapılan ilk muayene
lerde belirlenen kriptorşid merinos sayısının daha
sonraki muayenelerde de aynı kaldığı. hiç de
gışmedigı görülm�.:. '�ani ilk muayeneden sonra
kriptorşid testislerden skrotal keseye ınen ol
mamıştır. Aynca kriptorşizm olgulannın tamamı boy
nuzsuz erkek m�rinoslarda gözlenmş
i , boynuzlu
merinoslarda kriptorşizme hıç rastlanmamıştır.
95
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Tablo 2.Yıllara göre çalışmanın yapıldığı merkezler, incelenen erkek merinos sayısı, belirtenan kriptorşizm ve testis hipoplazileri ile
bunlann bilateral, unilateral dağılımlan ve erkek merinos sayısına oranlan.

Çalışmanın
Yıl

Muayene

yapıldığı

edilen

hayvan

Kurum

sayısı
HAYMAREN

1993

BANDIRMA K.A.E.

12

210

TOPLAM

8

13

14

875

64

94

5

HAYMAREN

BANDIRMA K.A.E.

267

11

TIGEM ALTINOVA

2000

$1
40
45

TIGEM PO LATLI

1640

TIGEM KARACABEY

7Cf2.

TOPLAM

4703

GENEL TOPLAM

5578

Bilateral

Unilateral

(%)

-

18 (10.3)

Sol

(%)

2

3

5 (2.9)

10

49(23.3)

Toplam

�
1

1

12 (5.7)

1

28 ( 5.7)

24

3

6

33 (6.7)

a3

3

95 (10.9)

34

-

50 (5.7)

8( 8 .5)

6
-

10

3

5
-.

19 ( 7.1)

1

-.
-.

11

1

4

57 ( 2.9)

61

15

236( 5.0)

5

331( 5.9)

3sD

aga

60 ( 8.5)

a
ıs

1

6(6.4)

-.
-.
-.
-.

-.
-.
-.
-.

-.

92 ( 5.6)

9

16

100

Sol
2

7
24

224 a

Toplam

-

6

39

490

Hipoplazi

Unilateral

�

175

TIGEM ALTINOVA

1994

Kriptorşizm
Bilateral

-

-.
-.
-.

1

0
6

11

0

6 (6.4)

56 (5.8)

·: Calışmanı n bu bölümü yapılamamıştır.
a: kriptor�izm %67.7 bilateral,%32.3 unilateral, unilateral kripto�izm %83.2 sağ, %16.8 sol taraflı
b:Testis hıpoplazisi %69.6 bilateral, %30.4 unilateral, unilateral hıpoplazi %35.3 sağ, %64.7 sol tarallı

Tablo 3. Bi- ve unilateral hipoplezik, unilateral kriptorşid ile kontrol grubu erkek merinoslara ait spermatolojik değerter.
Testise göre
hayvanın

Kriptorşid

Hayvanın

durumu

yaşı ( ay)

Bilateral

·

fo

Unilateral

Hipoplezik

10
12

�o

0.43

8

0.64

0.45
0.40

12

10
12

Hafif

Unilateral

0.57
0.54

0.49

�o

Orta

0.47
0.46

12
8
10
12

Kontrol

(ml)

0.54
0.44
0.47
0.42

8

Orta

miktan

g:�

12
Hafif

Spermatolojik Ozellilder

Sperma

0.78
0.73
0.71

Sperma

motilitesi
(%)

Spermatozoon
yoğunluğ.ı

(x 10 9/ml)

00
43

1.4
12
1.1

:

0.!

61

3)

f.Z�spermı

Ulü

spermatazoon

oranı (%)

0.6
0.5
AZOO�permı

Anormal

spermatozoon

oranı(%)

��

��:�

26
24

22
35
Z1

29.8

11.7
14

AZOO�permı

AZoospermı

'
.

.
71
68
66
44
42
38
82
76
72.

2.0

�.b

�:�

1.8
1.6

31.3
37.7

7.1

0.�

��

0.8
0.7

ii

36.3
12.4
14.3
17.6

Zl.5

2._1

�:�

1.7
1.9

7.3

Tablo 4. Bi - ve unilateral kriptorşid, bi- ve unilateral hipoplazik ile kontrol grubu erkek merinoslann 8. ve 1 2.
aylarda plazma FSH, LH ve testosteron konsantrasyonlan.

Testise

Kriptorşid
Hipoplastik

Bilateral

Unilateral
Hafif dereceli

8 (ay)

1 2(ay)

S(ay)

12 (ay)

8 (ay)

1 2(ay)

6.08

4.86

23.64

14.61

2.87

0.85

4.37

4.70

2.09

2.90
3.70

0.31

0.17

0.49

5.13

2.74

4.32

2.00

3.75

0.64'

0.91
0.87

521

Bilateral

Orta derseeli

5.11

Unilateral

Hafif dereceli

4.54

Kontrol

Orta dereceli

Testosteron

LH

FSH

göre

hayvanın durumu

4.65

5.55

5.91

1.17

5.32

4.48

3.75

5.14

0.44

4.36

4.50

227

2.58

0.30

96

1.36
0.61
0.81

Mcrinos Koçlarda Kriptorşizm

ve

Testis ...

Hipapiazi yönünden ilk muayenelerde (6 ve 8.
aylarda) özellikle vücut gelişimi yetersiz kuzularda
çoğu olgular şüpheli bulunmuştur. Daha sonraki
muayenelerde (1O ve 12 aylarda) şüpheli olguların
çoğunda vücut gelişimine paralel olarak testislerin
de gelişimini tamamladığı gözlendi. Böylece ge
lişimi yetersiz olan erkek merinosların testislerinin
yaşına göre hipoplazik kaldığı, hayvanın vücut ge
lişimine paralel olarak testis gelişiminin de normale
döndüğü belirlendi.
Patolojik Bulgular
Makroskobik bulgular: Kesilen erkek me
rinoslardan bi- ve unilateral kriptorşid olgularda
karın boşluğu açılarak özellikle testislerin lo
kalizasyonu belirlenmiştir. Kriptorşid olguların ta
mamında testislerin intraabdominal olarak sağ tes
tis biraz daha kraniyalde olmak üzere böbreklerin
kaudalinde yeraldığı, zar şeklinde bir gu
bernakulum ve ince bir funikulus spermaiikusla lon
gitudinal veya horizontal olarak asılı, inguinal ka
nalların ise açık olduğu belirlenmiştir (Şekil 1) Hiç
bir olayda inguinal kanalda veya kaydedilenin dı
şında başka bir bölgede kriptorşid testise rast
lanmamıştır.

Şekil 1. Bilateral kriptorşid bir olguda gubernaku lum

.

ve

funikulus spermatikusla asılı intraabdominal tes
tisler. Sağ testis daha kranialde.

Mikroskobik Bulgular:

Kriptorşid testislerin oldukça küçük, yumuşak,
hiperemik veya damariaşmanın daha belirgin ol
duğu dikkati çekti. Bi- ve unilateral kriptorşid tes
tisler benzer makroskobik ve mikroskobik özel
liklere sahipti. Bunun ıçın makroskobik ve
mikroskobik incelemelerde her ikisi birlikte krip
torşid testis olarak ele alındı. Kriptorşid testislerin
epididimisleri de küçüklü, fakat bu durum testisle
.
kıyaslandığında aynı oranda değildi.

Kriptorşid testislerin mikroskobik incelemelerinde dikkati çeken en önemli bulgu, bütün ol
gularda TSC çaplarının oldukça küçük (58±7J.Ull) ve
sadece fötal serteli hücreleri ile döşeli olduklarıydı.
Serteli hücrelerinin bazılarında küçük vakuoller
vardı: Bu tubulusların bir kısmında yeni şekillenen
küçük lümen oluşumları varsa da, çoğunluğunda
lümen oluşumu da gözlenmedi. Bazı tubullerin lü
menlerinde lamelli koyu eozinofilik korpera ami
lasea ve yine bazı tubuluslarda serteli hücrelerinin
bir araya gelmesi ile oluşan dev hücrelerine benzer
oluşumlar belirlendi (Şekil 2}. Tubulusların bazal
membranlarında hafif dereceli bir kahnlaşma dikkatı
çekiyordu. lntratubuler bağdokuda belirgin bir pro
liferasyon yoktu. Fakat bazı sahalarda fibröz do
kunun yeni yeni artmaya başladığı da gözlendi.
Leydig hücrelerinde bazı sahalarda hipertrofi ile fib
röz dokuda artışlar vardı. Yine bu sahalar da leydig
hücrelerinin· yanısıra parivasküler ve peritubuler
yerleşimli, sitoplazmalarında çok sayıda eozinofilik
granüller içeren, çekirdekleri bir kenara itilmiş mast
"
hücrelerine benzer hücreler de gözlendi.

Hipoplazik testislerin büyüklükleri oldukça de
ğişkendi. Normal gelişimini tamamlamış testise
yakın olanlar olduğu gibi daha küçük olanlar da
vardı. Yalnız kriptorşid testisler düzeyinde küçük
olanlara rastlanmadı. Görünüşleri mat-beyaz renkli,
kıvamları ise büyüklükleri normale yakın...olanlarda
pek değişmezken, küçüklerde daha sertti. Bu tes
tislerin kesit yüzeylerinde herhangi bir patolojik lez
yon belirlenemedi.
Kriptorşid, hipoplazik ve kontrol grubu hay
vanların testis ve epididimislerinin boyutları, ağır
lıkları, hacimleri tablo V' te sunulmuştur.
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Kriptorı1id, h1poplaz1k ve normal (skro\al) testislerin ortalama en ve boyları, a�ırtıldarı, hacimleri TSC çaplan ile
epidıdimıslerın agırlıkları ve duktus epidrnidi.s çapları.
,

Test isler

Kriptorşid

Boy (cm)
En (cm)
Abdeminal
Skroıat

Hıpoplazk
i

Hafıf
derecerı

Ona
dereceli
Kontrol

4.511 .O

32±0
.
.7
102·08
5.7.!0.7
8.8.t0.8
51::0.5
6t1.0
4.5!0.5
11±1.0
6.8±0.8

A{�ırlık

Hacım
(cm3)

(g)

Tubulus

Epididimis

serninıferus

� ırlıgı

çap ı {ıtm)

(g)

Duktus
epididirnıs
çapı (J.ım)

26±13

21±.10

58:t.7

5.9ı.0.5

155±20

190!30

150;;;25

175±10

10:1:1 9

360±25

98z8

128ı12

148±8

7:!:0 5

300±20

70±7

105t:10

117+8

6to.5

265±:15

140±10

150-·10

168·8

ıo 1 o

350±25

Duktus epiöJdımidislenn çapları da tubuluslarda ol
dugu gibi küç\ıktü, Epitellerinde özellikle kaput böl
gesınde belirgin bır hfperplazi ve bununla ilgffi int
raeprtelyal lununa oluşumlan gözlendi. lntersitısyel
ve duktuslan çevreleyen fibromüsküler dokuda
artış. hahf dereceliydi. Bu duktusların IUmenleri ya
tamamen boş veya pembe eozinofılik homojen bir
kitle içeriyordu.
Hipoplazik ıestıslenn mıkroskobık ıncelan
melerinde derecesi olgulara göre degişmek üzere
TSC çaplarının küçük oldugu, spermatogenezısin
çeşıtlı safhalarda durduğu ve bununla ılgıli olarak
tubulusları dôşeyen gonosıtlenn gelişımının belirlı
evrelerde kaldığı dıkkati çekti Yalnız hipapiazi ol
gularının hıç bırinde. knptorşid testislerde gözlenen
derecede şıddelli hipoplaziye rastlanmadı. Testis
hipoplazisi olgularında gözlenen bu durum, krip·
torşid testislerdeki şiddetli hipoplaziler baz alınarak
hafif ve orta dereceli hipoplaziler olarak iki grupta
incelendi.

Şekil 2. Krıptorşld bir testiste fötal sertoll hücreleriyle döşeli
ve bazılarının lümenlerlnde dev hücre oluşumları
görülen TSC 'lar. PAS . x 340.

Hafif dereceli hipoplazik testislerde TSC çap
larının kısmen küçük olduğu (148±8 J,Jm) ve sper
rnatogenezisin genellikle spermatid safhasında dur
dugu dıkkati çekti Yalnız olgun spermatozoa
ıçeren veya sadece spermatogonıum ve primer
spermatosıtle döşeli tubuluslara da yer yer rast
landı

Nadiren fötal

.

menleri

genelde

boştu.

yalnız

bazılarının

lü

menlerinde, sperrnatidlerın bir araya gelmesiyle
oluşan dev hücreler vardı
membranlarında

sertoli hücreleri de göz

kalınlaşma.

Tubuluslann bazal
intertubuler

bag

dokuda artış, leydig hücrelerinde hipertrafı betrrgın

lenmesine ragmen çoğunlukla tubuluslar bazalde
olgun sertolı hücreleri ile döşeliydi. T ubuluslan dö
şeyen diğer gonositlere kıyasla daha çok olan sper
matıdlenn sıtoplazmaJarının homojen olduğu, koyu
kUçük granüller içerdiği gözlendı. Tubulusların lü-

değildi. Duktuli efferentes ıle kaput bölgesi duktus
epididimidisler boştu,
didimidislerde

ısa

kauda bölgesi duktus epi

az miktarda dejenere veya sag..

lam spennatoioonlara rastlandı (Şekil3).
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Şekil 4. Orta dereceli hipoplazik bir testiste TSC' lar.
Spermatositogen ezis genelde sekunder sper
matosit safhas ı nda. PAS., x 340.

Şekil 3. Hafif dereceli hipoplazik bir testiste TSC' lar.
Spermatogenezis
genelde
spermatid
saf
hasında, çok az spermatozoa mevcut. PAS.,
x340.

Orta dereceli hipoplazik olgularda TSC çap
larının belirgin derecede küçük (117±8 11m) .olduğu,
spermatogenezisin ise çoğu tubuluslarda sekunder
spermatosit safhasında durduğu dikkati çekti.
Ancak spermatogenezisi, spermatogonium veya
spermatid safhasında olan tubuluslara da rastlandı.
Duvarı sadece 2 veya 3 sıra genesitlerden oluşan
tubuluslar bazalinde fötal veya olgun serteli hüc
releri ile döşeliydi ve lümeni genelde boştu. Bazı tu
bulusların
lümeninde
genesitlerden
(sper
matogonium, primer spermatosit) oluşan dev
hücreler veya nekrotik genesitler mevcuttu. Yer yer
spermatogonium ve primer spermatositlerin si
toplazmalarında küçük vakuoller gözlendi. tse•
ların bazal membranlarında ve intertubuler bağ
dokuda hafif dereceli bir artış, bazı leydig hüc
relerinde de hipertrofi mevcuttu. Ayrıca bazı sa
halarda çok az sayıda lenfoid hücre infiltrasyonları
da gözlendi. Duktus epididimidis epitellerinde hi
perplazi ile ilgili, lümene doğru papiller uzantılar,
hatta yer yer intraepitelyal lumina oluşumları dikkati
çekti. Duktuli efferentes ve duktus epididimidislerin
lümenlerinde az miktarda eozinofilik granüler kit
leler vardı. Fakat sperrnatozoonlara rastlanmadı
(Şekil 4).

Şekil 5. Kontrol grubu bir testiste TSC' lar. Spermatoge
nezis tamamlanmış, spermatozoa mevcut. PAS.,
340.

X
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Kontrol grubu ile unilateral kriptorşidlerde skro
tal ve unilateral hıpoplazık olguların normal tes
tislerinde TSC'Iarın gelişımını tamamladığı be
lirlendı TSC çaplarının hıpoplazık olanlara kıyasla
daha blıyük (168 t-8 J.tm) oldugu ve duvartannın 4-6
sıralı gonosıtlerden oluştugu. IOmenlennde özellilde
olgun sertolı hücrelerının uzantılarına doğru sper
matozoonların kumelendigi gOzlendı (Şekil 5). Yal
nız unilateral kriptorşid olgularındaki skrotal tes
tislerde tubulus çaplan biraz daha büyüklü (180±1o
J.tm). ntertubule
r bölgede gayet gevşek bir bağ
ku e
lı yer yer leydig hücreleri vardı Kauda epi
didı mtdıse aıt duktus epicfıdimidıslerin lümenJen
spermatozoonlarta doluydu. Spennatozoonların
aralarında kırmızı granüJer kitleler de gözlendi

�

buierin alınması gerektıgi kanısına vanlmıştır.
Wendt ve ark (1960) ıle Busch ve ark.
(1991) kriptorşizm'in boynuzsuz koçlarda boynuzlu
koçlara göre daha yüksek olduğunu ileri sür
mektedirter Dolling ve Broker (1964 ),
Avus
turalya'da Cunnıcula bölgesi sürulennde krip
torşizmin %81.63 boynuzsuz, %18 37 oranında
boynuzlu koçlarda gôrüldügünü, New England bôl
ges! sürülerinde ise boynuzlu koçlarda hiç knp
torşid k� rastiama?ıklannı kaydetmişlerdir Bu ça
lışmada ase knptorşid koçların tamamı boynuzsuz
olup, boyn uzlu koçlann hiçbirinde kriptorşizm tespit
edılememiştir.
•

!

Knptorşizmin uni- veya bilateral oluşları ge
nelde forldı oranlarda kaydedilmektedir. Men
noslarda knptorşizmı Oollıng ve Broker (1964).
Cunnıcula sürülerinde 01o83.6 unilateral, %16.4 bi
lateral, New England bölgesi silrülerinde 0-'A3 uni
lateral, %57 bilateral, Jakob (1972), %10 uni
lateral, %90 bilateral, Türkütanıt (1994), ise %39. 7
.
bilateral
oldugunu _kay
unilaı eral, . %603
.
detmişJerdır.
Çalışma� tespit edilen 331 krip
torşızm olgusunun %32.3' ü unılaterat. o/o67.7' si bi
lateral olarak belirfenmıştır. Bu sonuçlardan da
anJaşılacagı üzere çeşitli kaynaklarda (Watt, 1978;
��erts, 1986; �oster ve ark., 1989)kaydedildiği
.
bilateralden
gıbi genelde unılateral krıptorşizme
daha faı.la rastlanıldığını sOylemek mümkün gö
zükmemektedir. Ayrıca unılateral kriptorşizmin ge
ne�e sağ unilateral şeklınde oldugu, bunda sag
- skrotuma daha uzak oluşunun da rolü ola
testısın
bileceği kaydedilmektedir (OoUing ve Broker 1964
Roberts, 1986; Mc Ente, 1990). Bu görüşe paralel
olarak çalışmada da sağ testis ıntraabdominal boş
lukta daha kranialde tespit edilmiş ve unilateral
kriptorşıım olgusunun %83. 2' si sağ unilateral ola
rak göılenmıştır

Tamşma ve Sonuç

Merinoslarda kript()(Ş!zmın ınsidensini, Fos
ter ve ark. (1989) %1. 8, Burgcs (1983) %3, Watt
(1978) %4 oranında büdırirterken, Wendt ve ark
(1960) ıse çalışmanın yapıldıgı süruye göre %2 ile
10 arasında degiştığıni kaydotmişlerdir. Bu ça
lışmada ilk yılda Bandırma KAE'de %23. 3. Konya
HAYMAREN'nde %10. 3 olarak belirlenen knp
torşizm insidansinin oldukça yüksek, TIGEM Al
tınova Işletmesinde belirlenen %5. 7 'lık insıdensın
ise lıleratur vanlerine kısmen yakın oldugu an
laşılmaktadır. Ikinci yılda ise gerek HAYMAREN
(%8. 5), Bandırma KAE (%7. 1) ve gerekseTIGEM
Karacabey (%8. 5), Polatlı (%5. 6) işletmelerinde
kriptorşiım ınsidansinin genel olarak yuksek ol
masına karşın, Bandırma KAE ve HAYMAREN'dekı
insidensin ılk yıla göre daha düşCık oldugu dikkatı
çekmektedir. lik yıl yapılan çalışmaların sonunda
krıptorşıdli kuzuların pedigrileri çıkartıldığında, da
mızlık olarak kullanılan bazı koçların kuzularında
krıptorşıLm ınsıdansinin %50 lere varan oranda
yüksek olduğu görülmüştür. Bunun üzerin� bu koç
lar reforme edilerek ıkinci yılda yapılan ıo
humlamalarda kullanılmamı şlardır. Ikinci yılda krip
torşıım oranındaki düşüşte, muhtemelen bu
uygularnanın etkili oldugu kanısına varılmıştır.

KrıptorşiLm olgularının hepsinde kriptorşid tes
tislerin yerleşiminin sadece intraabdominal olması
ve inguınal kanalların açık olması da dikkate alın
dığında, bütün bu sonuçlar diger araştıncılar
(Wendt ve ark., 1960; Dolling ve Broker, 1964;
Watt. 1978) tarafından da kaydedıldigi gibi bu ça·
lışmadaki kriptorşizm olgulannın da yapışmalar
veya inguinal kanalın tıkanıkl!ğı-darlıgı ile degıl daha
çok kalıtsal bir nedenle ilgili olabilicegine işaret et
mektedir.

Çalışmada dikkati çeken dığer bir nokta da
kriptorşizm insidansının koyun sayısının daha az ol·
dugu HAYMAREN ve Bandırma KAE gibi ku
rumlarda yüksek, koyun sayısı daha fazla olan
TIGEM Ahınova, Polatlı, gıbi işletmelerde biraz
daha duşük oranda belırtenmosidır. Bu durum.
muhtemelen koyun sayısı daha az olan iş
letmelerde kan yakınlıgının artmış olması ile dış
kilid ır. Bu surülerde kan yakınlığını azaltıcı ted-

Bilaferat kriptorşid hayvanlar, ısının sper
matogenezisi ınhibe etmesinden dolayı sterildir.
Fakat unilateml olgularda, skrotal testısın sper
matozoon ürehmini artırmak amacıyla hipertrotiye
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Bi- ve unilateral hafif dereceli hipoplazik koç
lardan elde edilen spermatolojik değerler miktar,
motilite, yoğunluk açısından kontrol grubundan
daha düşük, ölü ve anormal spermatozoonlar açı
sından ise daha yüksektir (Gimbo ve ark., 1987).
Bu durum mikroskobik olarak gözlenen tubuler ye
tersizliğe bir paralellik arzetmektedir. Bu nedenle
spermatolojik sonuçlar da mikroskobik olarak be
lirlenen tubuler yetersizliğe benzer şekilde grup
landırılmıştır. Hipoplazik koçlarda anormal sper
matozoonların yüksek çıkmasının nedeni olarak
leydig hücrelerinin yetersiz fonksiyonu, germinalif
epitel ve sertoli hücrelerinin dejenerasyonu ile epi
didimis fonksiyonlarının aksaması gösterilmektedir
(Kolb, 1981; Holmes, 1986; Wiener ve Ruttle,
1987). Çalışmada hipoplazi derecesinin artmasına
paralel olarak anormal spermatozoon oranlarında
gözlenen artış, bu görüşleri doğrulamaktadır. Ça
lışmada hafif dereceli hipoplazik olgular ile uni
lateral orta dereceli hipoplazik olguların eja
kulatlarında ölü ve anormal spermatozoonların
yanısıra normal spermatozoonların da be
lirlenmesine karşılık, bilateral orta dereceli hi
poplazik olgularda azoosperminin gözlenmesi mik
roskobik bulgularla uyum içerisindedir. Mikroskobik
incelemelerde hafif derec'91i hipoplazik testislerde
TSC ve duktus epididimidislerde olgun sper
matozoon gözlenirken, orta dereceli hipoplazik tes
tislerde ne TSC ve ne de duktus epididimidislerde
olgun spermatozoon belirlenememiştir. Bu durum
orta dereceli bilateral hipoplazik hayvanların infertil
olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara paralel ola
rak Bongso ve ark. (1991) da testiküler hipoplazik
azospermi
kay
gözlediklerini
boğalarda
detmişlerdir.

uğradığı ve bu hayvanların da anormal sper
matozoon oranının yüksek olmasına rağmen ge
nellikle tertil oldukları bildirilmektedir(Kolb, 1981).
Buna paralel olarak çalışmada da anormal sper
matozoon oranı yüksekti. Fakat unilateral kriptorşid
koçların ejakulatında anormal spermatozoon ora
nının yüksek görülmesine rağmen, skrotal testisle
ilgili olarak tertiliteyi koruyacak düzeyde normal
spermatozoonlar da vardı. Yalnız Roberts {1986)
ile Blanchard ve ark. {1990b) unilateral kriptorşid
hayvanların genellikle tertil olmasına rağmen, uni
lateral kriptorşizmin genetik etiyolojisinden dolayı
bu gibi hayvanların damızlık olarak kullanılmasının
sakıncalı olacağını da kaydetmişlerdir .
Testis ve epididimislerin gelişimi, özellikle koç
larda yaş ve bilhassa vücut ağırlığı ile yakın iliş
kilidir. Nitekim koçlar cinsel olgunluğa yaş olarak
ortalama 140. günde, canlı ağırlık olarak 35 kg da
ulaşmaktadır. Cinsel olgunluk yaşı ırkiara göre de
değişmektedir (Suffolk 112, merinos 225. günde)
(Holmes, 1986). Çalışmada ilk muayenelerde vücut
gelişimi yetersiz olan hayvanlarda gözlenen testis
hipoplazisi olgularının daha sonra vücut gelişimine
paralel olarak normale dönmüş olması, testis ge
lişiminin koyunlarda yaşın yanısıra vücut ağırlığı ile
de çok yakın ilişkili olduğu görüşünü (Holmes,
1986) desteklemektedir. Yine burada testis hi
poplazisinin kesin olarak 1O. ve 12. aylarda be
lirlenebilmiş olmasında, merinosların cinsel ol
gunluga, diğer ırkiara göre daha geç erişmeleri de
rol oynamaktadır. Bu çalışmada elde edilen so
nuçlardan, erkek merinosların testis hipoplazisi yö
nünden sağlıklı değerlendirilebitmesi için hayvanın
vücut gelişiminin normal düzeyde olması ve yaşının
da 12 ay 'ı bulması gerektiği kanısına varılmıştır.
Blanchard ve ark. (1990a), da testis hipoplazilerinin
boğalarda iki, koçlarda bir yaşından önce teşhis
edilemeyeceğini kaydetmişlerdir.

Çalışmada FSH'nın, bi - ve unilateral kriptorşid
ile bi- ve unilateral orta dereceli hipoplazik hay
vanlarda, hafif dereceli hipoplazik ve kontrol grubu
hayvaniara göre yüksek olduğu dikkati çek
mektedir. Kriptorşid ve orta dereceli hipoplazik ol
gularda TSC'Iarın önemli sayıda fötal sertoli hüc
releri içermesi fötal sertoli hücreleri ile FSH artışı
arasında bir ilişkiye dikkati çekmektedir. Bilindiği
gibi FSH, sertoli hücrelerini germ hücrelerinin des
teklenmesi, beslenmesi, Androjen Binding Protein
(ABP) salgılaması yönünde uyarmakta ve FSH sa
lınımı, öncelikle sertoli hücrelerince salgılanan öst
rojen ve FSfi-lnhibin faktör tarafından kontrol edil
mektedir (Hadziselimoviç ve Gırrar, 1977; Döcke,
1981). Bu çalışmadaki FSH yüksekliğinin nedeni
muhtemelen tubul�r yetersizlik karşısında tötal ser-

Merinos koçlarda hipoplazi insidansini Watt
(1972) %1.3, Foster ve ark. (1989) %2.3, Burges
(1983) %2.9 olarak bildirmişlerdir. Çalışmada ise
%5.8 gibi daha yüksek bir insidans belirlenmiştir.
Dikkati çeken diğer bir nokta da, unilateral hi
poplazilerin daha sık görüldüğü kaydedilmesine
(Jakob, 1972; Türkütanıt, 1994) rağmen, bu· ça
lışmada bilateral hipoplazi olgularına (%69.6), uni
lateral hipoplaziden {%30.4) daha sık rast
lanılmasıdır. Unilateral olguların daha çok herediter
nedenle ilişkili olduğu görüşü (Gimbo ve ark.,
1987) dikkate alındığında, çalışmada insidensin
yüksek çıkmasından bakım besleme gibi edinsel
faktörler sorumlu tutulabilir .
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toli hücrelerinin daha fazla uyarılması ihtiyacından

hipoplazik hayvanlarda testislerin daha küçük, do

veya olgun sertoli hücrelerince salgılanan FSH

layısıyla leydig hücre sayısının daha az olması ve

inhibin faktörünün yeterince salgılanamamasından

bunun yanı sıra LH seviyesinin kriptorşidlerdeki gibi

olsa gerektir. Hadziselimoviç ve Gırrar (1 977) da

yüksek olmaması ile ilgilidir. Zaten bu hayvanlarda

spermatozoon yoğunluğu düşük olgularda plazma

mikroskobik incelemelerde leydig hücrelerinde hi

FSH seviyesinin yüksek olduğunu kaydetmişlerdir.

pertrofi ve hiperplazi de belirlenememişir. Ayrıca 8.

Bilateral kriptorşid hayvanlarda testosteronun
normal veya normalden biraz yüksek olduğunu

aya kıyasla 12. ayda LH seviyesinin artışına paralel
olarak testosteron seviyesinde de artış gözlenmesi
LH ile testosteron arasındaki etkileşime işaret et

kaydeden Lunsıra ve Schanbacher (1 988) koçlarda
yaptıkları

bir çalışmada bilateral

kriptorşid tes

tislerde leydig hücre sayısının 1 3 kat azaldığı, buna
karşılık bu hücrelerde hipertrofı ile ilgili artışın üç
kat olduğunu, sonuçta bu testislerde leydig hüc

mekte ve bu çalışmada bilateral kriptorşid hay
vanlardaki testosteron seviyesinin normal ve nor
malin üstünde kalmasında LH' nın etkili olduğu
görüşünü de desteklemektedir.

relerinin beş kat daha az olduğuna işaret ederek,

Yapılan patolojik incelemelerde kriptorşid tes

kriptorşid testislerde leydig hücrelerin testosteron

tislerin 1/6- 1/1 O oranında küçük, yumuşak ve hi

üretiminin

çok

yüksek

olduğuna

dikkat

çek

mişlerdir. Ayrıca bilateral kriptorşid koçlarda, leydig

peremik olması gibi makroskobik, TSC'Iarın şiddetli
derecede hipoplazik ve sadece fötal sertoli hüc

hücrelerini testosteron salgılaması yönünde uyaran

releri ile döşeli, çaplarının ise çok küçük olması gibi

LH seviyesinin genelde 3 kat daha fazla olduğunu,

mikroskobik bulgular genelde diğer araştırıcıların

fakat leydig hücrelerinin LH'ya cevabının bozul

(Dolling ve Brooker, 1 964; Blackshaw ve Samisoni,

duğunu kaydederek, bu hayvanlarda testosteron

1 967; Lunsıra ve Schanbacher, 1988) kaydettikleri

seviyesinin normal veya normalin üstünde olma

ile benzer bulgulardır. Yalnız intersitisyel dokuda

sında yüksek ısı ve yüksek LH seviyesinin yanı sıra

artış, leydig hücrelerinde hipertrofi ve tubulus bazal

başka mekanizmaların da etkili olabileceğini ileri
sürmüşlerdir.

membranlarında kalıniaşma bu çalışmada hafif de

Bu çalışmada ise, testosteron dü

recede gözlenirken, çoğu araştırıcı (Nistal ve ark,

zeyleri 8 aylık dönemde yüksek, 1 2 aylık dönemde

1 980;

ise kontrol grubuna yakın bulunmuştur. Özellikle bi
lateral kriptorşid hayvanlarda testislerin çok küçük

Schanbacher (1 988}

olmasına karşılık leydig hücrelerinde hiperplazinin
anlamına

gelmektedir.

Kriptorşid

arttığını bildirmişlerdir. Bu farklı lığın nedeni muh
temelen çalışmada

malin üzerinde olması dikkate alındığında, bu hay
vanlarda

leydig

hücrelerinin

düzeyde

laşılmaktadır.

Bu

birim

olarak

testosteron

salgıladığı

hücrelerdeki

hipertrofi

çok

ortaya konmamış, fakat

an

olgunluk

yaşından

itibaren

arttığını

kay

detınişlerdir (Skinner ve Rowson, 1 967; lnano ve
Tamaoki, 1 968; Nistal ve ark., 1 9 80). Kriptorşid tes

olarak testosteronun da

tislerde bu değişikliğin nedeni, bilindiği gibi vücut

1 2 aylık dönemde ise LH sal

ısısının testis parankimine göre yüksek olmasıdır.

gısındaki düşüşe paralel olarak testosteron sal

Kriptorşid testislerde epididimisler de skrotal olan

gısının da düştüğü gözlenmiş ve bilateral. kriptorşid

lara kıyasla küçük olduğu, fakat bu küçüklüğün tes

hayvanlarda testosteron seviyesinin normal ve nor

tisler oranında şiddetli olmadığı dikkati çekmektedir.

malin üstünde sayretmes inde leydig hücrelerindeki

Yapılan çalışmalarda epididimislerin inguinal kanalı

hipertrofide yüksek LH seviyesinin etkili olduğu ka

geçerken gelişmeye başfadığı, yani vücut ısısına

nısına varılmıştır.
hipoplazik

kriptorşid ratlar ve in

cinsel olgunluk yaşından önce pek gelişmediği, cin
sel

paralellik gözlenmektedir. Yani LH salgısının 8. ay

Bilateral

koçların genç ol

sanlarda yapılan çalışmalarda bu değişik-liklerin

muh

dönemlerdeki LH ve testosteron düzeylerinde bir

yüksek olduğu,

kullanılan

malarındandır. Bu durum koçlarda deneysel olarak

temelen bu durumla ilişkilidir. Ayrıca 8 ve 1 2 aylık

daki yüksekliğine bağlı

25 aylık kriptorşid koçların

işgal ettiğini ve leydig hücrelerinin de sahada 3 kat

hay

vanlarda testosteron düzeylerinin normal ve nor

yüksek

1 987)bu değişikliklerin

testislerinde intersitisyel dokunun, testisin 2/3 'ünü

gelişmemiş olması, bu hücrelerin de benzer oranda
azaldığı

Ezeasor ve Singh,

şiddetli olduğunu bildirmektedirler. Hatta Lunstra ve

duyarlı1ığın testis parankimine kıyasla daha az ol
hayvanlarda

duğu kaydedilmektedir (Bianchard ve ark., 1990 b).

testoste

Çalışmada da,

ronun kontrol grubuna göre daha düşük olduğu dik

bi-

ve

unilateral

kriptorşid

me

rinoslarda epididimislerin testislerden daha az et-

kati çekmektedir. Bu durum muhtemelen bilateral
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kilendigi gözlenmiştir.

tubuler çap gelişinunın çoğunlukla sertoli hcıc
relerinın gelişımıne bagh oldugunu ve dolayısıyla
spermatogenezisin gelişimini de etkiledığini kay
detmışlerdir Gırrt>o ve ark. (1 987) mennoslarda
heradıter nedenli hipoplazilenn oluşumunda sertolı
hocrelerının olgunlaşmasındaki total veya kısmi ye
tersızligın rolü olduğunu bıldırmişlerdir. Aynca
Krishnalingam ve ark, (1 982) bogalarda tuboler çap
ıle gram testıs dokusuna düşen sperm arasında be
lirgin bir ilişki oldugunu kaydederek, tubuler çapın.
sperm üretımı hakkında fikır edınilmede kul
lanılabileceğıni bildirmişlerdır

Knptorşid testislerin duktus epidıdımidJs
lennde ozellıkle kaput bölgesindekilerde gözlenen
intraepıtelıyal lumına oluşumu bu epididimıdislerin
hipoplazisinin bir sonucudur lntraepıteliyal tumina
oluşumlannın epıdkfımıtis, nutnsyonel yetersizlik ve
östrojenik stımulasyon sonucu olduğu kay
dedılmekledir (Ladds 1985). Bu durumu Çiftçi ve
Kıran (1991 ). öslrOjenık etkili zeranol ımplante edi
len erkek kuzularda da kaydetmişlerdir Çalışmada
Knptorşid testisiardekı ıntraepıtelyal tumınalara ısı
nın ve hormonal dengesızligın neden olabileceği
düşunülmüştur.

Hafıf dereceli hipoplazik testıslerde sperma
togenezisin çoğu TSC'Iarda spermatid safhasında
durmasının yanısıra, bazı TSC'Iarda sperma
tozoonların da görülmüş olması, bu hayvanların iyi
bakım ve besleme ile testis gelışımlerının normal
sevıyeye ulaşabileceğine ışaret etmektedır

Nıstal ve ark. (1 980) TSC'Iardaki gelişimin,
TSC' ların çapı ve TSC' lardakı spermatogenesiz
dikkate alınarak değerlendirildigıni kaydetmişlerdir
Gımbo ve ark (1 987) ve Türkülanıt (1994), aynı efe
gerlerı esas alarak testis hıpoplazılenni hafif orta
ve şiddetli derecede olmak U.zere Uç grupta ın
celemışler ve TSC' lardakı spermatogenezis hafif
derecelı hipoplazilerde geneliılda spermalid orta
dereceltierde spermatosit safhasına kadar ula
şabilmesıne karşın, şıddetli hipoplazılerde tu
bulusların sadece tek sıralı tOtal sertolı hocreleri ile
döşeli oldugunu kaydetmişlerdır Bu çalışmada da
değerlendırme, benzer şekilde yapılmış ve buna
göre hipoplazı olgularında TSC' ların. dolayısiyle
testislerin hafif ve orta derecede hıpoplazık ol
dukları gözlenmış, şıddeth derecede hıpoplaziye ise
sadece knptorşid testıslenn TSC'Iarında rast
lanmıştır Ayrıca testis agırlıgı ıle TSC'Iann ge
lişimlorı aras ında çok yakın bır ilışkının oldugu dik
katı çakmıştır. Dikkati çeken bır dıgor nokta da,
tubuler çap ve spermatogenezısın sortoli hüc
relerının durumu ile çok yakın ilişkili olduguydu.
TSC'Iarda fötal sertoli hücrelan ne kadar çok ise,
bır başka deyışle sertoli hücrelannın olgunlaşması
ne kadar az ıse tubuler çap ve spermatogenezisin
geltşimi de o kadar azdı TSC' ları tamamen fötal
sertoli hucreleri ile döşeli şıddetlı hıpoplazık tes
tislerde tubuler çap çok klıçuk (58t7 �ım) ve sper
mato-gonezıs hıç getişmemşken,
i
olgun sertoli
hücre-lerinin yanı sıra onemli miktarda fölal sertolı
hücrelerinin de bırtikte bulundugu orta dereceli hi
poplazık testislerde tubuler çap 1 17± 8 Jtm ve sper
matogonesiz sekunder spermatosıt, fötal ser-toli
hücrelerinin tek tük bulundugu hafıf dereceli hi
poplaıik testıslerde tubuler çap 148±8 ı.ım ve sper
matogenezis spermatid safhasındaydı. Bu bul
gulara paralel olarak Nıstal ve ark (1 980) da

Sonuç olarak, çalışmanın yapıldıgı sürülerde
gözl enen kriptorşizm ınsıdansinin geneltıkle ylıksak
olduğu, bunun da muhtemelen heradıter bır ne
denden ılen geldigı düşünülmüştür Konunun açık
Itgs kavuşturulması için kromozom ve gen ana
lizlerini içeren çalışmalann yapılması gerektigı
kanısına varılmıştır. Bu tür yüksek insidensin ciddı
bir seleksiyon yapık:IJğında zamanla Onemli de
recede düşabiieceği de kaydedilmektedir (Warwıck,
1961) Aynca damızlı k koç seçımindo pedigriler in
celenerek koçun. kardeş ve yavrulanndaki knp
torşızm ve hıpoplazi durumlarının da dikkate alın
masının yararlı olacağı düşünOlmUştur Kriptorşid
testıslerde önemli patoloJik degışikltkler cınsel ol
gunluk yaşından önce belırgın olarak şe
killenmezken, hormonal düzeyde Onemli derecede
değişikliklerin olduğu belirlenmıştlr. Koçlarda testis
hipoplazısi yönünden yapılacak degerlendirmelerefe
yaşın 12 aydan az olmarnası ve bunun yanı sıra
vcıcut gelışımının de dikkate alınması gerektigi iz
lenimi edinilmiştir.
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