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TEK TARAFLI TORSİYONUN HER İKİ TESTİS DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ
The effects of unilateral torsion on the tissue of both testes
Recep Kutlubay 1, Erdoğan Gürsoy 2

Özet: Otuz adet erkek farenin sağ testisleri 360°
büküldü ve scrotuma tespit edildi.Bu çalışmanın
amacı Mus musculus türü farelerin her iki testisi
(torsiyonlu ve torsiyonsuz) üzerinde bu işlemin
morfolojik etkilerini incelemektir. Kontrol ve deney grubuna ait testis dokuları ışık ve elektron
mikroskobu kullanılarak histolojik açıdan değer
lendirildi.Kontrol grubuna ait histolojik incelemenin sonuçları deney grubuna ait torsiyonlu ve karşı tarafa ait testislerin sonuçlarıyla karşılaştırıldı.
Deney gruplarına ait tubulus seminiferus contortus(TSC )'un duvarını oluşturan hücrelerin miktarında azalma, hücreler arası bağlantı komplekslerinde zayıflama ve inklüzyon miktarında gerileme
gözlendi. Leydig hücrelerinin organel ve inklüzyonlarında torsiyonun etkileri görüldü.TSC'daki
spermatid ve spermatozoonların yapı ve miktarlarında da değişiklikler belirlendi. Unilateral torsiyonun sebep olduğu her iki testisdeki yapısal ve
fonksiyonel değişiklikler mevcut literatür ışığında
tartışıldı.

Summary: The right testes of 30 male mice were
360° twisted and fixed on the scrotum.The aim of
this research was to investigate the morphological
effects of this process on both testes (twisted and
the other )of the Mus musculus species mice. Testis
tissues of both experimental and control mice
were examined by histological methods using both
light and electron microscope. The results of the
histological examination of the control group
were compared with those of left testis and twisted
right testis of the experimental mice. in the experimental group,we have observed reduction in ıhe
number of cells forming the tubulus seminiferus
contortus(TSC) wall,weakeııing of intercellular
junctional complexes and decrease in the amouııt
of inclusions. Effects of the twistiııg process were
apparent oıı the organelles and inclusions of the
Leydig cells.We have also observed changes in the
structures aııd amount of spermatid and spermatozoa in the TSC. The structural aııd fuııctional
changes in both testes caused by unilateral tc sioıı
were discussed in the light of the available literature.

Anahtar Kelimeler: Fare, Testis, Torsiyon

Key Words: Mouse, Testis, Torsion

Daha önceki yayınlar torsiyonun,torsiyonlu testisteki etkileri hakkında olmasına rağmen(l,2) son
zamanlardaki çalışmalar unilateral torsiyonun
kontrolateral testis üzerindeki etkilerini araştırma
ya yönelmiştir(3,4 ).

lojik değişiklikleri ışık ve elektron mikroskobu
seviyelerinde incelemeyi amaçladık.

Aynca literatürde,insanlar üzerinde yapılan klinik
araştırmalar da mevcuttur(5,6).
Bu çahşmada,unilateral torsiyonun farklı süreler
içinde her iki testis dokusunda oluşturduğu morfoErciyes Üniversitesi Tıp Fatültesi 38039 KAYSERi
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Deneylerimiz için Mus musculus türü 35 fare kullanıldı.Hepsi puberte döneminde olan bu hayvanlar birisi kontrol,altısı deney grubu olmak üzere
her biri beş hayvan içeren yedi gruba ayrıldı.
Kontrol grubuna ait
dı,testise hiçbir işlem
Deney grubuna ait

hayvanların scrotumu açıl
yapılmadan geri kapatıldı.

hayvanların sağ

taraftaki scro360°'lik bir torsiyona tabi
tutularak scrotum duvarına tespit edildi ve scrotum
tekrar kapatıldı.
tumları açıldı.Testisler
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Deney grubuna ait hayvanların her iki taraf testisleri, her grup farklı saatte olmak üzere torsiyondan
sonraki 2.,4 .,8.,16.,24. ve 48. saatlerde çıkarıl
dı.Kontrol grubuna ait hayvanların testisleri ise 48.
saatte çıkarıldı. Dokular ışık ve elektron mikroskobu incelemeleri için gerekli işlemlere tabi tutuldu.
Işık mikroskobu incelemeleri için paraffin bloklardan alınan 5-7mikron kalınlığındaki kesitler hematoxylen-eosin 'le boyandı ve periodik asid
schiff(PAS) reaksiyonuna tabi tutuldu.

4.saatte ışık mikroskobu seviyesinde germinal epitelyum hücreleri arasındaki boşluklarda artış ile
spermatid ve spermatozoon miktarında azalma tespit edildi(Resim 3).
Elektron mikroskobik olarak Sertoli hücresi sitoplazması içerisinde olgunlaşmakta olan spermatidlerin akrozomal membranında kalınlaşma ve yer
yer akrozomal membranda kesinti belirlendi.Ayrı
ca Sertoli hücresi sitoplazmasında yer yer boşluk
ların oluştuğu görüldü(Resim 4).
İnterstisiyel

Elektron mikroskobu çalışmaları için LKB-V ultra
mikrotom ile alınan 300-700 A O kalınlığındaki kesiller uranil asetat-kurşun sitrat kontrast boyamadan sonra JEOL 100-C transmisyon elektron mikroskobunda incelendi.

bölgedeki Leydig hücrelerinin organel
tip mitokondriumların iç membran katlantılarının hemen
hemen ortadan kalktığı saptandı.
ve

inklüzyonlarının gerilediği,tübüler

A-Kontrol Grubu

8.saatte ışık mikroskobu seviyesinde germinal epitelyum hücreleri arasındaki boşlukların daha da
belirginleştiği ve spermatid yapımındaki azalmanın yanısıra interstisiyel hücrelerin sayısal olarak
azaldığı belirlendi.

Kontrol grubuna ait farelerin testislerinden elde
edilen ışık mikroskobu fotoğraflarında tubulus seminiferus contortus(TSC)'lann germinal epitelyum
hücreleri,lümene yakın bölgede bol miktarda spermatid ve lümende olgun spermatozoonlar gözlendi(Resim 1).

Elektron mikroskobu incelemelerinde Sertoli hücresi sitoplazmasında değişik büyüklükte boşlukla
rın oluştuğu ve spermatidlerdeki
akrozomal
membranın kalınlaştığı tespit edildi.Leydig hücresi sitoplazması içinde de yer yer boşluklar gözlendi.

BULGULAR

Elektron mikroskobu görüntülerinde,TSC'un bazal
lam inası ve bunun üzerinde yerleşmiş olan germinal epitelyum hücreleri ile spermium yönünde
farklılaşmakta olan spermatidler izlendi (Resim
2).İntertübüler bölgede yer alan Leydig hücrelerinde agranüler endoplazmik retikulum, lipid damlacıkları ve mitokondriumlar belirgin olarak tespit
edildi.
B-Deney Grubu

1-Torsiyonlu Taraf
Torsiyondan sonraki ikinci saate ait ışık ve elektron mikroskobu görüntülerinde,germinal epitelyum
hücreleri arasında yer yer boşlukların oluştuğunu
belirledik.Elektron mikroskobu görüntülerinde germinal ve interstisiyel hücrelerin organel yönünden
fakirleştiği saptandı.Normal yapıda spermatidler
gözlendi.
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16.saatte ışık mikroskobik olarak TSC'ların duvakademe bozukluğu ve tümende hücre kümeleri gözlendi.

rında

Bu grubun elektron mikroskopisinde germinal epitelyum hücreleri arasındaki bağlantıların büyük
ölçüde ortadan kalktığı ve spermatogoniumların sitoplazmalarında da oldukça büyük boşlukların
oluştuğu gözlendi. Az sayıda olan spermatidlerin
akrozomal membranının kalınlaştığı ve Sertoli
hücresi sitoplazmasındaki boşlukların büyüdüğü
belirlendi.
Leydig hücresi sitoplazması homojen bir görünümdeydi ve mitokondriumların iç membran katlantıla
rı ortadan kalktığı için çift membranla çevrili küçük boşluklar halindeydi.
24.saatteki ışık mikroskobu fotoğraflarında germinal epitelyum hücrelerinin birbirinden ayrıldığı
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gözlendi ve bu hücrelerde sitoplazma kaybı ile
spermatozoon sayısında azalma kaydedildi(Resim
5).
Aynı grubun elektron mikroskobu görüntülerinde
kapiller lümenlerinin kan elamanlarıyle dolu olduğu ve kapiller duvarının kalınlaştığı belirlendi(Resim 6).

Spermatidlere ait akrozomal membranın aşın derecede kalınlaştığı ve bu membranın en dış tabakasının bütün uzunluğu boyunca kesintiye uğradı
ğı gözlendi.İnterstisiyel bölgedeki kapiller duvarında kalınlaşma belirlendi .
Son grup olan 48. saatin ışık mikroskopisinde germinal epitelyum hücrelerinin tamamına yakınının
döküntü hücreler haline dönüştüğü ve sadece bazal
laminaya yakın yerleşmiş olan spermatogoniumların kaldığı görüldü.Spermatogoniumların sitoplazma kaybı çok fazla olup sadece nükleusdan ibaretmiş gibi bir görüntü sergilemekteydi.
Bu gruptaki testis dokusunun hemen hemen tamamen nekroze olmasından dolayı düzgün bir elektron mikroskobu görüntüsü elde etmek mümkün olmadı.
Karşı

mikroskobik olarak 8.saatte germinal epitelyum hücreleri arasındaki boşlukların arttığı ve interstisiyel hücrelerin sayısal olarak azaldığı gözlendi.
Bu grubun elektron mikroskopisinde spermatogoniumlar arasındaki boşluklarda büyüme ve spermatidlere ait akrozomal membranda kalınlaşma
belirlendi.Sertoli hücresi sitoplazmasında değişik
büyüklükte boşluklara rastlandı .
Leydig hücrelerinin organel ve inklüzyon kaybının
arttığı ve Leydig hücresi çevresinde serbest eritrositlerin yer aldığı belirlendi.
16.saatteki ışık mikroskobu bulgularında germinal
epitelyum hücreleri arasındaki boşluklar ve hücre- !erdeki sitoplazma kaybı dikkat çekiciydi.Aynca
spermatozoon , sayısınd~ azalma ile interstisiyel
alanda genişleme ve interstisiyel hücrelerde sayıca
azalma tespit edildi.
16.satteki elektron mikroskobu incelemelerinde
germinal epitelyum hücrelerindeki harabiyetin arttığı,hücreler arasında ve sitoplazmalarında bol
miktarda boşlukların oluştuğu belirlendi.Hücre organellerinin tanınamayacak şekilde yapı değişikli
ğine uğradığı gözlendi.

Taraf

İlk grup olan 2. saate ait testis dokusunda ışık

mikroskobu incelemelerinde kontrol grubundan belirgin bir farklılık gözlenmedi.
Elektron mikroskobu seviyesinde germinal epitelyum hücrelerinde hafif ayrılma belirlendi.lnterstisiyel dokuda kollagen birikimi ,kapillere ait endotel tabakasında yer yer incelme ve interstisiyel hücrelerde organel gerilemesi gözlendi.
4.saate ait ışık mikroskobu gôzkmlerinde germinal epitelyum hücreleri arasında boşluklar ve spermium yapımında azalma belirlendi(Resim 7).
Bu gruba ait elektron mikroskobik incelemelerde,
Sertoli hücresi
içerisinde olgunlaşmakta olan
spermatidlerin akrozomal membranında düzensizlikler ve kalınlaşmalar ile Sertoli hücresi sitoplazmasında yer yer boşluklar tespit edildi(Resim 8).
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Leydig hücrelerinin sitoplazmalarında fibriler yapılara rastlanıldı.

24.saatte ışık mikroskobik olarak TSC'Iann germinal epitelyum hücreleri arasında oluşan boşlukla
rın bazal laminadan lümene kadar tüm kademelerde yer aldığı ve bu hücrelerin sitoplazma kaybının
arttığı gözlendi.Aynca lümendeki spermatozoonların yok denecek kadar azaldığı tespit edildi(Resim
9).
Elektron mikroskobu resimlerinde germinal epitelyum hücreleri arasındaki bağlantıların zayıflama
sının yanı sıra bazı bölgelerdeki hücrelerde lipid
birikimi olduğu belirlendi (Resim 10).
Son grup olan 48.saatteki ışık mikroskobu incelemelerinde TSC'a ait germinal epitelyum hücrelerinin yapılarını koruyamadığı,sitoplazmalarını genelde yitirdiği ve sıklıkla da döküntü hücrelerin
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Iümeni doldurduğu görüldü.İntertübüler bölgelerde
interstisiyel hücrelere rastlanılmadı.
Bu gruba ait elektron mikroskobu gözlemlerinde
spermatogoniumlarda son derece büyümüş boş
luklar ve bu hücrelerde yer yer lizozomal birikintilere rastlandı.
Akrozomal membranda kalınlaşma ve membran
altında boşlukların yer aldığı belirlendi.
Leydig hücrelerinin organel yönünden aşırı derecede gerilediği tespit edildi.
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Resim 3. Torsiyondan dört saat sonra ıorsiyonlu tarafa
ait testis dokusunda tubulus seminiferus contortus ve interstisiyel hücreler(lh) görülmektedir. Mikrofotografi:
X1300

•

Resim 1. Kontrol grubuna ait testis dokıı ,Jnun ışık mikroskobu görüntüsü. Lümen(L) ve bı. .1 lamina(BL)
görülmektedir. Mikrofotografi:X1300

Resim 4. Tors iyondan dört saat sonra torsiyonlu testis
dokusunda tübü l lümenine yakın böl ümde olgunlaşmakta
olan spermatidlcr (Spt) görü lmek tedir. Elektronmikrograf: X 7000
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Resim 2. Kontrol grubuna ait tübül yapısının elektron
mikroskobik görünümü. Baza lamina(BL) spermatogonium(Spg) ve spermatid(Spt) yapıları görülmektedir.Elektronmikrograf:X 5000
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Resim 5. Torsiyondan 24 saat sonra torsiyon lu taraftak i
testis dokusunda bazal lamina(BL ),lümen(L) ve interstisiyel hücrele r(Ih) yer almaktadır. Mikrofotografi: X1300
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Resim 6. Torsiyondan 24 saat sonra torsiyon yapılan testisin elektron mikroskobik görüntüsü.Kapiller(kap)
ve
interstisiyel hücre(Ih) ğörülmektedir. Elektronmikrograf:
X4000.
Resim 9. To rs iyoııdan 24 saat so nr a karş ı taraf teslisin
ışık mikroskobu görüntüsü. Mikrofotografi: X650 .

.

,.. ~.

Resim 7. Torsiyoııdmı dört saat sonra
ti~ dokusu. Mikrofotograf: X 1300 .
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Resim 10. Torsiyondan 24 saat sonra karşı taraf testisin
elektron mikroskob ik görüntüsünde bazal lamina(BL),
spermatogonium(Spg),
spermatositl (Spl),spermatosit
2(Sp2) ve spe rmatid(Spt) yer almaktadu.
Elektronmikrograf: X2500.
TARTIŞMA
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Resim 8. Torsıyoııc.lan dürL saal sonra karşı tarafa aiL testis dokusunda Sertoli hücresi(Sh) sitoplazması içerisinde
gelişmekte olan spermatid(Spt) yapılan görülmektedir.
Elektronmikrograf: X 7000.
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Fare testisleri üzerinde yaptığımız bu deneysel çalışma ile ilgili olarak literatür taraması esnasın
da.çocuklarda testis torsiyonunun nispeten seyrek
olduğu (7) ve torsiyon vak.alarmın çoğunun eriş
kinlerde meydana geldiğini belirten yayınlara (8)
rastladık.Bazı olaylar testiküler torsiyona sebep
olurlar.Örneğin;testisin transvers uzanması (8) ve
epididimisin testisten ayrılması ile uzun bir mezorşiumun oluşması (5,6,8).Başka bir torsiyon sebebi
olarak da bisiklete binme ve coitus gösterilmiştir
(5).
Torsiyondan 2 saat sonra hem torsiyonlu hem de
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karşı

taraftaki TSC'da çok belirgin bir değişikli
ve torsiyonsuz testis dokusundaki
interstisiyel bölgenin torsiyonlu taraftakine oranla
daha az etkilenmiş olduğunu belirledik.Bizim bu
bulgulanmız,torsiyondan 2 saat sonrasına kadar
fazla değişikliğe rastlanılmadığını (2) ve karşı taraftaki Leydig hücrelerinin daha az etkilendiğini
belirten literatür (9) bilgileriyle uyum içindedir.
ğin olmadığını

Kobaylarla yapılan bir deneysel çalışmada,unilate
ral torsiyondan sonra torsiyonlu testisteki Sertoli
hücrelerinin yassılaştığı,sitoplazmalarındaki lipid
ve lizozom miktarında artış olduğu belirtilmiştir
(10).Biz de tek taraflı torsiyondan dört saat sonraki
elektron mikroskobu fotoğraflarımızda aynı bulguları tespit ettik.

!erindeki mikrovillusların tamamen yok olduğunu
ve her iki testisteki interstisiyel alanların önemli
ölçüde arttığını belirtmiştir.Bu literatür bilgisiyle
uyum içinde olan bulgularımız:Kapillerlerin kan
hücreleriyle dolu oluşu ve interstisiyel bölgede
serbest kan hücrelerinin yer alışıdır.Ayrıca hem
torsiyonlu hem de karşı taraftaki testis dokusuna
ait interstisiyel alanların genişlemiş olduğunu ışık
mikroskobu seviyesinde tespit ettik.
Tek

taraflı

torsiyon sonucunda fertilite

azalması

olduğu ve bunun torsiyon süresi ile arttığı literatürde belirtilmiştir ( l '- , 12,15).Bulgularımızda da

spermatozoon
dik.

miktarının

giderek

azaldığını

gözle-

Ayrıca

miktarının doğru
orantılı olduğu belirtilmiştir (11-13).Bulguları

Torsiyon süresiyle harabiyet
mızda

fazla

da torsiyon süresi
gözledik .

arttıkça

harabiyetin daha

olduğunu

Literatürde,torsiyonun etkilerinin spermatozoon ve
spermatidlerin harabiyeti,germ hücre tabakasının
yokluğu ve Leydig hücresinin fonksiyon bozukluğu şeklinde olduğu öne sürülmüştür (14).Çalış
mamızda,torsiyonlu testisteki spermatid ve spermatozoonların baş kısmını çevreleyen akrozomal
membranın kalınlaştığını.bu membranın altında

yer yer boşlukların
lerin baş kısmının

oluştuğunu

ve bazı spermatidtestere dişi şeklini
aldığını belirledik.Ayrıca torsiyondan sonra daha
ileri saatlerde germinal epitel hücrelerinin her iki
taraf testis dokusunda da harap olduğunu gözledik.Bu bulgularımız ve interstisiyel dokudaki bulgularımız literatür bilgileriyle tam bir parelellik
göstermektedir.Nitekim,Hadziselimovic
ve arkadaşları (3) unilateral torsiyonlu çocuklarda yaptık
ları araştırmada Leydig hücresi harabiyetini gözlemişlerdir (9).Çalışmamızın çoğu gruplarında her
iki testisteki Leydig hücrelerinin yapısında bozulma tespit ettik.
kenarının

Krarup (14) yaptığı araştırmada interstisiyel doku
ile ilgili aşağıdaki bulguları elde etmiştir:Torsi
yonlu testislerin kapillerlerinin %95'inin kırmızı
kan hücreleri tarafından doldurulduğunu,interstisi
yel dokudaki lenfatik boşlukların çok sayıda kan
hücrelerini içerdiğini.damarların endotelial hücre-
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germinal epitel dökülmesi ve organizasyon
(16,17),immatür germ hücrelerinin tümene dökülmesi (18) ve bazı tübüllerde birkaç
spermatogonium dışında sağlam hücre kalmadığı
nın belirtilmesinin (17) yanı sıra karşı taraf testiste
bazal Iaminadan tümene kadar uzanan vakuollerin
varlığından (18) değişik çalışmalarda söz edilmektedir. Biz de çalışmamızda germinal epitelyum bozukluğunu ve vakuolizasyonu hemen hemen tüm gruplarda gözledik.Tübül lümenindeki
döküntü hücreler de bulgularımız arasındadır.Yine
literatür bilgisiyle parelel olarak bazı tübüllerde
germinal epitelyum hücrelerinden sadece birkaç
spermatogoniumun sağlam kalabildiğini belirledik.
bozukluğu

Tek taraflı torsiyon sonucunda hem torsiyonlu hem
de karşı taraftaki testislerin etkilendiğini gözledik.Literatürde tek taraflı torsiyon sonucunda karşı
taraf testisteki etkinin immunolojik mekanizma ile
olabileceği belirtilmiştir (3,9,13,15,19).
Tek taraflı torsiyonun etkisinin türler arasında
farklılıklar gösterdiği (4,13) ve testisin yeri ve bükülmenin derecesinin testiküler fonksiyonu etkilediği belirtilmektedir (9).Çalışmamızda farelerdeki
torsiyonun etkisinin zamanla arttığını ve torsiyondan 48 saat sonra torsiyone testisin büyük ölçüde
nekroze olduğunu belirledik.
Torsiyonun olumsuz etkilerini önlemek için çeşitli
yöntemler ileri sürülmüştür.Çok erken dönemlerde
detorsiyon,daha sonraki dönemlerde ise orşiektomi
tavsiye edilmiş olup (16,19) belirli bir zamandar_
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etkinin ortadan kaldırıla
(3,16).Bununla birlikte torsiyondan hemen sonra yapılan immünosupresyonun kar~. testisi hasardan koruduğu rapor edilmiş
tir (3).
sonra ise hiçbir

şekilde

mayacağı belirtilmiştir

Sonuç olarak, tek

taraflı

morfolojisini ve fonksiyonunu olumsuz yönde etkilemiştir.Zaman aşımının testis dokusu üzerinde
gittikçe arlan negatif etkilerini de dikkate alacak
olursak bu konuya hazırlıklı olmanın ve müdahalenin en kısa zamanda yapılmasının gerekli olduğunu belirtmek isteriz.

torsiyon her iki testisin
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