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Prepubertal Sıçan Testis Dokusunun İncelenmesinde Parafin, Epon Yarı İnce ve İnce
Kesitlerin Sağladığı Bilgilerin Karşılaştırılması

A Comparison of the Information Provided by Paraffin, Epon Semi-Thin and Thin
Sections on the Examination of Prepubertal Rat Testicular Tissue
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GİRİŞ
Son yıllarda fertilite restorasyonu çalışmaları hız
kazanmıştır. Bu kapsamda kanser tedavisi görecek
çocuklarda ileriye yönelik olarak fertilitenin
korunması ve restorasyonu için kullanılacak
testis dokuları dondurularak saklanmaktadır.
Dondurma öncesi ve dondurup çözme sonrası
testis dokularına ışık mikroskobunda histolojik
inceleme yapılmaktadır. Bu araştırmalar
intratubular ve interstisyel testiküler hücrelerin
detaylı morfolojilerinin incelenmesini gerektirir.
Prepubertal testis dokusu erişkin testis dokusuna
göre farklılıklar gösterir. Erişkin testis dokularının
parafin
kesitlerinin
infertilite
açısından
değerlendirilmeleri rutinde yeterli olmaktadır.
Ancak prepubertal testis dokularına rutin doku
takibi ile parafin kesitlerinin incelenmesi için aynı
şey söylenemez.
Puberte döneminde testis hacmı artmasına rağmen
prepubertal testis erişkine oranla küçüktür. Aynı
zamanda prepubertal dönemde seminifer tubuluslar
da solid yapıdadır. Henüz tubulus lümenleri
oluşmamıştır. Dar olan tubulus çapları da puberteye
doğru genişlemeye başlar (1).

Bu dönemde tubulus lümenine karşılık gelen
alanda Sertoli hücrelerinin sitoplazması ve az sayıda
gonositler bulunmaktadır (2-4). Henüz Sertoli
hücreleri arasında sıkı bağlantı kompleksleri, kantestis bariyeri, bazal ve adluminal kompartman
oluşmamıştır. Bazal membran üzerinde Sertoli
hücreleri dağınık olarak bulunmaktadır. Gonositler
bazal membrana doğru ilerleme safhasında ya da
yeni temas etmiş durumdadır. Bazal membrana
tam yerleşmemiştir. Yapılacak araştırmalarda bu
safhadaki hücre morfolojilerinin belirlenmesi önem
arz etmektedir.
Puberteyle birlikte tubulus lümeni ve
spermatogonyum alt hücreleri serisi oluşmaya başlar
(5-7). Germinal epitel giderek kalınlaşmasına
seminifer tubulus çaplarının genişlemesi eşlik eder.
Prepubertal testis dokusunun, fertilite restorasyonu
için taze ve kriyoprezervasyon yapılmış dokuların
transplantasyonu , iki ve üç boyutlu kültür
uygulamaları çalışmaları yapılmaktadır.
Günümüzde henüz araştırma halinde olan
testiküler dokuda spermatogonyal kök hücrelerin
(SKH) in vitro matürasyon uygulamalarında (8,9)
kullanılabilmesi için testis nişini oluşturan Sertoli,
leydig ve miyoid hücrelerin ve SKH’lerin morfolojik
özelliklerinin iyi tanımlanması önem arz etmektedir.
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Burada konunun güncelliği açısından uzmanlık
tezi
hazırlanması
esnasında
edindiğimiz
deneyimimizleliteratür bilgilerini birleştirdik. Aynı
testislerin geçirimli elektron mikroskobu kesitlerinin
incelemesi ile başa dönük olarak ışık mikroskobik
kesitlerde morfolojik özelliklerini karşılaştırdık.
Deneyimimizi çalışmak isteyen araştırıcılara
yardımcı olması için buraya aktardık.
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Nukleus ortasında bir çentik bulunmaktadır.
Nukleusta 2-3 nukleolus bulunur. Perivasküler
alanda Leydig hücreleri, makrofajlar,görülmektedir.
Leydig hücrelerinin sitoplazmasında bol miktarda
düz endoplazmik retikulum, tübüler kristalı
mitokondriler mevcuttur. Miyoid hücreler, bazal
lamina boyunca bazal membran içine yerleşmiş
olarak görülür (Şekil.1a-b-c).

SONUÇ
Epon yarı ince kesitler, parafin kesitlere oranla,
testiküler hücrelerin değerlendirilmesinde daha
uygun olduğunu gördük ve tez çalışmamızda tüm
ışık mikroskobik değerlendirmelerimizi yarı ince
kesitlerde yaptık (10). Tubular yapının gelişimi,
seminifer tubulus çaplarındaki değişiklikleri (1)
ve gonositlerin göçü, yerleşimi sırasında geçirilen
proliferasyon değişikliklerini inceleyen araştırıcılar
da ışık mikroskobik incelemelerinde yarı ince kesitleri
kullanmıştır (11). Drumond ve ark. da immatür
testiste SKH’lerin morfolojilerinin belirlenmesinde
rezolüsyon gücü yüksek ışık mikroskobu kullanarak
hücre detaylarının daha iyi görüntüleyebilmiştir(12).

Şekil.1-a: X7500. Spermatogonyum (Okbaşı)

TEM İnce Kesitler
Gonositler, gelecekte tubulus lümenini oluşturacak
alanda1-2iriyuvarlakhücreolarakgörülür.Nukleuslar
yuvarlak, 1-2 nukleolusludur. Spermatogonyum
bazal membrana oturmadan yuvarlak olarak
şekillidir. Geniş sitoplazmalı, ortada yuvarlak tek
nukleus mevcuttur. Sitoplazmada nukleusta 1-2
adet nukleolus mevcuttur. Bazal membranla temas
edip oturmaya başlayan spermatogonyumların
bazal yüzeyi yassılaşıp genişler. Sertoli hücrelerine
bakan yüzeyi yuvarlaktır. Sitoplazmada bol miktarda
nukleus etrafına yerleşmiş mitokondriler, düz
endoplazmik retikulum görülür. Nukleus tek, iri,
santral yerleşimli, yuvarlak oval şekillidir. Nukleolus
belirgindir.

Şekil.1-b: X5000. Sertoli hücreleri (Yıldız),
miyoepitel hücreleri (Ok).

Mitotik figürler görülebilir. Sertoli hücreleri,bazaldan
lümene doğru uzanmaktadır. Sitoplazma
membranları görülür. Sitoplazmada mitokondriler
ve düz endoplazmik retikulumlar görülür. Nukleus
açık renkli ovoid şekillidir.
Şekil.1-c: X7500. İntertisyel alan Sertoli hücreleri
(Çarpı).
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Yarı İnce Kesitler
İntra tubular alanda bazal membran üzerinde
oval nukleuslu, uzun eksenleri bazaldan lümene
doğru uzanmış Sertoli hücrelerinin nukleusları
görülür. Sertoli hücrelerinin 1- 2 nukleolusları
farkedilmektedir. Lümen bölgesinde yuvarlak
nukleuslu, iri az sayıda hücreler mevcuttur.
Seminifer tubulusların lümen bölgesinde ve
lümenden bazal membrana doğru ilerleyen
gonositler mevcuttur. İri nukleuslu, nukleolusları
belirgin, daha açık renk boyalı sitoplazmala-rı
ve sitoplazma sınırları fark edilmektedir. Bazal
membran çevresinde kesintisiz dizilmiş yassı
miyoepitel hücreleri mevcuttur. İnterstisyel
alanda uzun fuziform nukleuslu somatik Leydig
hücreleri, makrofajlar, kapiller damar kesitleri
rahatlıkla seçilmektedir. Hemen tüm kesitlerde
Sertoli hücreleri ile spermatogonyumlar ayırt
edilebilmektedir (Şekil.2).
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Lümen bölgesinde de az sayıda nukleuslar
bulunmaktadır. Bazal membran çevresinde yassı
koyu boyalı nukleuslar mevcuttur. Bazal membran
üzerinde dizilmiş dağınık çok sayıda uzun oval
nukleuslar, bazılarında nukleolusları fark edilen
nukleuslar görülmektedir.
Bazı nukleusların uzun ekseni bazal membrana
dik yerleşimlidir. Bazal membran çevresinde
miyoepitel hücreleri dizilmiştir. İnterstisyel alanda
oval ve uzun nukleuslu hücreler göze çarpmaktadır.
Sitoplazma sınırları fark edilmemektedir (Şekil.3).

Şekil.3: X40. İntratubuler hücreler (Yıldız),
miyoepitel hücreleri (Ok), Leydig hücreleri (Çarpı).
Hematoksilen eosin.

Şekil.2: X40. Gonositler (okbaşı), Sertoli hücreleri
(Yıldız), miyoepitel hücreleri (Ok), Leydig hücreleri
(Çarpı). Toluidin mavisi.
Parafin Kesitler
Seminifer tubuluslar ve interstisyel alanlar
görülmektedir. İntratubular alanda bazal membran
boyunca dağınık şekilde çok sayıda koyu boyanmış
yuvarlak-oval nukleuslar görülmektedir. Sertoli
hücreleri ve germ hücrelerinin tam ayrımı
yapılamamaktadır.

Prepubertal testiste parafin 3μm kesitler
hücrelerin morfolojik özelliklerini belirlemede
yetersiz kalmaktadır. Sertoli hücreleri yığın
halinde süperpoze görülmektedir. Spermatogonyumlar ile Sertoli hücreleri birbirinden tam ayırt
edilememektedir. Germ hücrelerinin nukleus
ve sitoplazmik morfolojik yapıları tam olarak
tanımlayıcı olamamaktadır.
İmmatür sıçan testis dokularının ışık mikroskobik
incelemesinde parafin blok kesitlerinin Sertoli
ve SKH’lerinin ayrımında yetersiz kalabildiği,
elektron mikroskobik yarı ince kesitlerin
kullanımının uygun olacağını söyleyebiliriz.
Ancak elektron mikroskobu doku takibi, epon
blokların ve kesitlerin hazırlanması özel uygulama
gerektirmesi nedeniyle elektron mikroskobu
bulunan merkezlerde yapılabilmesi dezavantaj
oluşturmaktadır.
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