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Evcil Hayvanlarda Testis Dejenerasyonları 
Fatma İLHAN 

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın / Türkiye 
 
ÖZET  
 
Evcil hayvanlarımızda  infertilite ekonomik kayıplara neden olan sorunların başında gelir. Erkek hayvanlarda infertilitenin 

en önemli sebebi ve en sık rastlananı testis dejenerasyonlarıdır. Bu derlemede testis dejenerasyonlarında şekillenen makroskobik ve 
mikroskobik bulgular ile neden olan faktörlere ilişkin bilgiler verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Testis, dejenerasyon, infertilite, evcil hayvanlar 
 

Testicular Degeneration in Domestic Animals 
SUMMARY 

 
Infertility in domestic animals is one of the most important factor causing economical losses. Among the reasons, testicular 

degenerations in male animals is one of the most common and important one for infertility. In this study, macroscopic and 
microscopic findings observed in testicular degenerations and the information related to their causing factors have been reviewed. 

Key words: Testis, degeneration, infertility, domestic animals 
 

GİRİŞ 
 
Yetiştiriciliğin ekonomik olabilmesi için 

fertilitenin aksamadan devam etmesi ve her yıl yavru 
alınması gerekmektedir. Bu amaca ancak döl verimi 
sorunu olmayan sürü ve işletmelerde ulaşılabilir. Döl 
veriminin aksamasının nedenlerini sadece dişilere 
bağlamak yeterli olmaz. Bu sorunlar araştırılırken erkek 
hayvanların rolü de göz önünde bulundurulmalıdır. Erkek 
hayvanlarda sterilite ve infertilite hem döl verimini, hem 
de süt ve et üretimini etkilemektedir. İnfertilite ve 
sterilitenin en önemli sebeplerinden birisi de testis 
dejenerasyonlarıdır.  

Testis’in germinal epiteli çeşitli etkilere karşı son 
derece duyarlıdır. Bu duyarlılık nedeniyle oluşan testis 
dejenerasyonları ve atrofisi bütün erkek hayvanlarda 
etiyolojilerine göre farklı boyutlarda görülebilir (27, 38, 
47). Nitekim testis dejenerasyonları; etiolojisine bağlı 
olarak hafif veya şiddetli, fokal veya diffuz, uni- ya da 
bilateral olabildikleri gibi yıkımlanmanın süresine, 
şiddetine ve tipine bağlı olarak da geçici veya kalıcı 
olabilirler (30, 47, 50). 

Primer ve sekonder spermatosit, spermatid, 
spermatozoon, spermatogonya, Sertoli hücreleri ile 
Leydig hücrelerinde, etiyolojilerine göre değişen 
derecelerde dejenerasyonlar görülebilmektedir. Tubulus 
seminiferuslarda bölünen primer spermatositler ve daha 
sonra spermatid devreye diferensiye olan germinal 
hücreler zedelenmeye çok duyarlıdır. A tipi 
spermatogonyumlar ya da stem hücreler ve nongerminal 
Sertoli ve Leydig hücreleri ise dirençlidir (10, 27). 

Testis Dejenerasyonlarında Makroskobik Bulgular 
Dejeneratif değişiklikler etiyolojilerine göre farklı 

bölgelerde lokalize olduğu için testisin uniform yapısı 
bozulur. Örneğin, yaşlı boğalarda dejenerasyon testisin 
ventralinde görülmesine karşılık epididimal aplazi ile 
birlikte görülen olgularda sperm obstruksiyonuna bağlı 
olarak dorsalde de yerleşim gösterebilir (27). 

Başlangıç döneminde, hafif ve orta şiddette 
dejenerasyonlarda testiste makroskobik olarak değişiklik 
görülmez. Şiddetli dejenerasyonlarda ise bazı testisler 
normal görünümdeyken, bazılarının ödem nedeniyle 
hafifçe büyüdüğü görülür (2,13). Testis; bu dönemde 
genellikle yumuşak, sarkık ve peltemsi kıvamda olup, 
kesit yüzü normal testisteki gibi taşkın değildir (27). 
İlerlemiş olgularda dejenerasyonlar fibrozisle 
sonuçlandığında testis sert bir yapı kazanır, küçülür ve 
kesit yüzünde yer yer mineralizasyon alanları dikkati 
çeker. Tunika albuginea ise buruşmuştur (9, 13, 46, 49).  

Testis Dejenerasyonlarında Mikroskobik Bulgular 
Mikroskobik değişiklikler, dejenerasyonun 

şiddetine, derecesine ve dönemine bağlı olarak farklılıklar 
gösterir (27). Dejenerasyonun başlangıç döneminde, 
tubulus seminiferusların lumeninde genellikle dilatasyon 
görülürken (40, 41), şişkin olan seminifer hücrelerin 
çekirdeklerinde piknoz ve marjinal hiperkromazi vardır 
(1, 5, 12, 31). Sitoplazmalarında ise farklı büyüklüklerde 
vakuollerin bulunduğu görülür (1, 3, 12, 19).  

 Dejenerasyonun biraz ilerleyen dönemlerinde; 
spermatojenik hücrelerin bir kısmı nekroze olurken, 
sağlam kalanlar ise birbirleriyle birleşerek dev hücreleri 
oluştururlar (5, 12, 14, 46, 49). Dev hücrelerinin 
oluşumundaki neden tam olarak bilinmemesine karşın iki 
tipte dev hücresi tanımlanmıştır: Birincisi mononüklear 
dev hücreleridir ve diferensiyasyonu yetersiz 
spermatositlerin birleşmeleriyle oluşur. İkincisi ise 
multinüklear dev hücreleridir ve spermatidlerin 
birleşmeleriyle şekillenir.  

İleri dönemlerde spermatojenik hücrelerin 
yıkımlanmasıyla bazal membran açığa çıkar (23, 35, 46). 
Tubulus seminiferusların lumeni ise ileri dönemlerde ve 
anabolik steroid uygulamalarında daralır (13, 14, 15, 24). 
Bazal membranlarda hyalini kalınlaşmalar (35, 36, 44), 
stromada bağ doku artışı (1, 15, 20, 49) ve kalsifikasyon 
gözlenir (15, 46, 49). Dejenerasyonun intersitisyumdaki 
etkisi, seminifer tubullerdeki etkisine göre daha az 
açıklığa kavuşmuştur (8). Dejenerasyonun şiddetine bağlı 



YYÜ  Vet  Fak  Derg  2003, 14 (2):51-56  İlhan, F 

 52

olarak, sperm veriminde belirgin bir azalma ya da durma 
görülmesine karşılık, eğer henüz nekroz oluşmamış ise, 
neden ortadan kalkınca spermiyogenez yeniden normal 
düzenine dönebilir (27).  

Testis Dejenerasyonlarının Nedenleri  
Farklı etiyolojik nedenlere bağlı olarak şekillenen 

testis dejenerasyonları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 
1.Sıcaklığa Bağlı Olarak Meydana Gelen 

Dejenerasyonlar 
2.Enfeksiyöz Nedenler 
3.Travma ve Dolaşım Bozuklukları 
4. Radyasyon  
5. Beslenme Bozuklukları 
6. Kimyasal Bileşikler ve Bitkisel Toksinler 
7. Spermatozoon Akımının Blokajı 
8. Senil Testis Atrofisi. 
1.Sıcaklığa Bağlı Olarak Meydana Gelen 

Dejenerasyonlar 
Sıcaklığa bağlı olarak şekillenen dejenerasyonlar 

çok eski yıllardan beri bilinmektedir. Testisin normal 
fonksiyonunu yapabilmesi için, skrotum ısısının vücut 
ısısından düşük olması gerekmektedir. Bu da skrotumda 
bulunan ter bezleri, arterler ve venler arasındaki ısı 
alışverişi ve düz kasların kontraksiyonu ile sağlanır (4). 
Sistemik enfeksiyonlara, çevre ısısının yükselmesine, 
skrotumda oluşan dermatitis, kriptorşizm, ödem, kanama 
veya yağlanma sonucunda oluşan ısı yalıtımına bağlı 
olarak ve ısının testisten uzaklaştırılmasını engelleyen 
anomalilerde bu denge bozularak skrotal ısının 
yükselmesiyle tubulus epitellerinde dejenerasyon 
meydana gelmektedir (23, 26, 47, 50). Tubuluslardaki 
germ hücrelerinin dejenerasyona duyarlılıkları farklılıklar 
gösterir. Koçlarda ve boğalarda ısının yükselmesi ile 
dejenere spermatogonya sayısında çok fazla artış 
görülürken, rat spermatogonyalarının ısıya karşı dirençli 
oldukları dikkati çekmektedir. Koçlar sıcaklığa 
boğalardan daha duyarlıdır (26). Skrotumun uzun süre ve 
şiddetli soğuğa maruz bırakılması ile oluşan donma 
durumlarında da testiste dejenerasyon bulgularının 
gözlendiği bildirilmiştir (26, 50). 

2.Enfeksiyöz Nedenler 
a.Viral ve Bakteriyel Enfeksiyonlar 

Encephalomyocarditis (EMC) virus, deneysel 
olarak farelerde germinal hücrelerde dejenerasyon, 
nekroz ve spermatogonyumlarda yangısel hücre 
infiltrasyonu şekillendirmiştir (42). Bovine Enterovirus 
Enfeksiyonu; boğaların testislerinde geçici dejenerasyona 
sebep olmaktadır (30). Brucella abortus; tüm evcil 
hayvan türlerinde, Canine Distemper; erişkin köpeklerde 
testislerde dejenerasyon oluşturmakta, distemper ayrıca 
intranüklear ve intrasitoplazmik inklüzyonlar 
şekillendirmektedir (30). Pseudorabies Virus; domuzlarda 
kavum vaginaleye virus verilmesiyle, burada ve 
skrotumda yangı şekillenirken yalnızca tubulus 
seminiferus epitellerinde vakuoler dejenerasyon 
gözlenmiştir (32). Malignant catarrhal fever; testiste 
dejenerasyon ve dev hücre oluşumuna neden olur (27). 
Equine viral arteritis, Equine Enfeksiyöz Anemi testis 

arterlerinde yangıya ve tubuluslarda dejenerasyon 
şekillendirir (23).   

b.Protozoon Enfeksiyonları 
Leishmania donovani ile enfekte edilen 

hamsterlerde spermatojenik hücrelerde vakuoler 
dejenerasyon ve tubulus bazal membranında amyloid 
birikimi oluşur. Parazit antijenik karakter taşıdığı için 
RES’i situmule eder ve plazma hücreleri fonksiyonunu 
kaybederek amyloid birikir. Elektron mikroskopta; 
mitokondriler şişmiş, ER’nin sisternaları dilate ve 
spermatositlerde vakuoler dejenerasyon görülür (19). 
Ayrıca, Babesia, anaplazma, trypanosoma türleri vücut 
ısısını arttırarak testiste dejenerasyona sebep olurlar (30). 
Besnoitia besnoiti; skrotal deride dermatitise yol açar. 
Ama etken sadece deride sınırlı kalmayarak, epididimis, 
testis paranşimi ve katlarında içi beyaz ve gri renkte 
enfeksiyon nodülleri oluşturur ve dejenerasyona neden 
olur (30).  

c. Paraziter enfestasyonlar 
Strongylus edentatus; tıkanmaya neden olarak 

dolaşım düzenini bozar (23, 32). Seteria labiatopapillosa, 
Mesosestoides, Cuterebra emasculator, Onchocerca 
ochengi testis dejenerasyonun sebep olan diğer 
parazitlerdir (23, 30). 

3.Travma ve Dolaşım Bozuklukları 
Travmaya uğrayan testislerin, ödem ve konjesyon 

bağlı olarak, normalden büyük görüldükleri gözlenmiştir 
(7, 30). Bu testislerin kesit yüzlerinden sıvı sızdığı, 
tubulusların ve lenf damarlarının dilate olduğu, germinal 
epitellerinde ise çok sayıda vakuol bulunduğu dikkati 
çekmiştir (7). Emaskülatör ile yapılan kastrasyon ile ya da 
başka sebeplerle spermatik kordun torsiyonu (38, 44, 46) 
sonucunda testis damarlarının kısmen kapanmasıyla 
oluşan infarktus nedeniyle, ilk önce dejenerasyon 
şekillenirken, kronik dönemlerde ve tıkanma tam ise 
nekroz oluşumu gözlenir (27). Spermatik venlerdeki 
varikosel, tromboz ve kriptorşizm durumunda da 
dejenerasyonlar şekillenir (40, 45, 46, 52). Ratlarda lenf 
damarlarının obstruksiyonunu takiben üç gün içinde 
testiste ödem ve dejenerasyon meydana gelir (27). 
Travma ya da spermatik kordun torsiyonu sonucunda 
yıkımlanan tubuluslardan spermatojenik hücreler kan 
dolaşımına geçer, antisperm antikorları oluşturarak 
dejenerasyonlara neden olur (8).  

4. Radyasyon  
İyonize radyasyona uzun süre maruz kalınması 

sonucu, testiste dejenerasyonlar şekillenir (11, 22, 23, 
26). Spermatogonyumlar radyasyona en fazla duyarlı olan 
hücrelerdir (27). Sürekli radyasyona maruz kalan erişkin 
köpeklerde yapılan ışık ve elektron mikroskobik 
çalışmalar ile spermatogonya ve spermatositlerin 
radyosensitiv; spermatidler, sperm, Leydig hücreleri ve 
Sertoli hücreleri’nin radyorezistans olmasına karşılık, 
radyasyon süresinin ve dozunun artmasıyla radyorezistans 
olan bu hücrelerde de dejenerasyon ve nekroz oluştuğu 
bildirilmektedir (27, 30).Yüksek dozlarda radyasyon 
spermatosit ve spermatidlerde kromozomlarda 
yıkımlanmaya neden olmaktadır (11). Yüksek 
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frekanslarda çalışan ultrasona maruz kalan ratların 
testisinde de dejeneratif lezyonlar gözlenmiştir (30).    

5. Beslenme Bozuklukları 
Vitaminler 
A Vitamini: Epitel dokuda endokrin hücrelerin 

üremelerini, salgı yapmalarını uyarmakta ve epitel 
dokunun bütünlüğünü korumaktadır. Kedi, boğa, koç ve 
domuzlarda A vitaminin yetersizliğinin testis 
dejenerasyonuna neden olduğu bildirilmesine rağmen, 
ratlarda ve kedilerde hipervitaminöz A’nın da testislerde 
dejenerasyon oluşturduğu kaydedilmektedir. Oluşan 
vitamin A yetersizliğinde, hipofizden gonadotropin 
salınımının baskılanmasıyla, şiddetli testis 
dejenerasyonları şekillenmektedir (23, 26, 27). B 
Vitaminleri: B vitaminlerinden tiamin, pridoksin, biotin 
ve pantotenik asit yetersizliğinin rat testislerinde 
dejenerasyona neden olduğu bildirilmektedir (30). C 
Vitamini: C vitamini yetersizliği kobayların testisinde 
seminifer epitellerde ve intersitisyel hücrelerde 
dejenerasyon meydana getirmektedir (30). E Vitamini: 
Vitamin E spermatidlerin yaşamasında önemli rol oynar. 
Yetersizliğinde çok çekirdekli dev hücreleri, testis 
germinal epitelinde irreversibl dejenerasyonlar 
şekillenmektedir (6, 23, 51). 

Amino asit   
Aminoasit yetersizliği (arjinin, löysin, lizin, 

triptofan, fenilalanin ve histidin) sonucunda 
spermatogeneziste dejenerasyonlar meydana gelmektedir 
(26, 28). 

Yağ Asitleri 
Yağ Asitleri Yetersizliği: Kedilerde esansiyel yağ 

asitleri, linoleik asitler ve araşidonik asitler doğum ve 
spermatogenezis için gereklidir. Linoleik spermatogenez 
için erkek kedilerde, araşidonat dişi kediler için doğumda 
yeterli miktarda bulunmalıdır (28). Ratlarda, kedilerde ve 
tavşanlarda esansiyel yağ asitlerinin yetersizliğine bağlı 
olarak seminifer tubuluslarda hafif dejenerasyon 
şekillenirken, bazılarında yalnızca Sertoli hücreleri 
sağlam kalmıştır (26, 28, 29) 

6. Kimyasal Bileşikler ve Bitkisel Toksinler 
Butil Benzil Fitalat: Plastik malzeme ve paketleme 

malzemelerinin yapımında kullanılan bir 
yoğunlaştırıcıdır. Ayrıca kozmetik ürünlerinin ve 
pestisitlerin yapımında da kullanılır. Kısa süreli olarak 
maruz kalındığı zaman CNS bulguları gözlenirken, uzun 
sürelerde ise reprodüktif ve hemopoietik sistemi 
etkilemektedir (1).Dikloro Difenil Triklorethan (DDT): 
Dış parazitlere karşı DDT ile tedavi edilmiş beyaz 
leghorn tavukların testisinde yapılan histopatolojik 
çalışmalar sonucunda tubulus seminiferusların 
epitellerinin şişmiş ve vakuollü, çekirdeğin ise piknotik 
olduğu gözlenilmiştir (5). Novidyum (Homidyum 
Klorid): Trypanosoma vivax ve Trypanasoma congolense 
ile kronik olarak  enfekte boğaların 12 hafta süreyle 
Novidyum ile tedavi edilmesi sonucunda yapılan 
mikroskobik incelemede, seminifer tubulusların %60 ve 
daha fazlasında dejenerasyon, germinal epitel tabakasında 
azalma görülürken Sertoli hücrelerinin ise sağlam kaldığı 

dikkati çekmektedir (41). Metil Merkuri Klorid: Organik 
civa bileşiklerinin en toksik olanıdır. Canlı dokulara karşı 
çok fazla affinitesi vardır ve vücuttan atılımı yavaştır. 
Kan-Beyin bariyerini geçerek, CNS bulgularının 
oluşmasına neden olur. Kan-testis bariyerini geçtiği için, 
kanatlılar, fare, rat ve insanlarda tubulus seminiferus 
epitellerinde dejenerasyona sebep olarak 
spermatogenezisi engellediği bildirilmiştir (31). Zeranol: 
Evcil hayvanlarda canlı ağırlık artışını sağlamak amacıyla 
kullanılan anabolik steroid hormonlardan östrojenik 
aktiviteye sahip olan zeranolün implante edildiği dana ve 
kuzuların testislerinde görülen en belirgin bulgu 
spermatogenezisin baskılanmasıdır. Bu hayvanlarda 
ergenlik öncesinde implantasyon ile seminifer tubulus 
çaplarında küçülme, bazal membran kalınlaşması, 
spermatogonyal germ hücrelerinin spermatositlere ve 
indiferent destek hücrelerinin de Sertoli hücrelerine 
diferensiye olmadıkları ve sayıca azaldıkları, intersitisyel 
hücrelerin ise fonksiyonunda ve olgunlaşmasında 
yetersizlik görüldüğü bildirilmektedir (13, 14, 15, 25). 
Kobalt:B12 vitamini kapsamındadır ve mideden 
sentezlenen propiyonik asidin karaciğerde glukoza 
çevrilmesini ve epitel hücrelerin gelişmesini sağlar. 
Ratlara deneysel olarak kobalt verildiğinde Sertoli 
hücreleri, spermatogonya ve spermasitlerde, çekirdek 
hiperkromatik ve vakuollü olup, dejenere ve nekrotik 
tubulusların çoğunda spermatid çekirdeklerinden oluşan 
çok çekirdekli dev hücreleri bulunur. Bazı tubuluslar ise 
kollobe olmuştur. İlerleyen günlerde ise kollabe ve 
nekrotik tubuluslar ile distrofik kalsifikasyon görülür 
(12). Kadmiyum: Kadmiyum sülfidril grubu taşıyan 
enzimlerin etkisini engeller. Kadmiyum tuzları 
antelmentik olarak kullanılır. Kadmiyumun ratlara 
deneysel olarak verilmesi sonucunda, kadmiyumun 
dozuna bağlı olarak tromboz ve vücüt enzim seviyelerinin 
değişmesiyle testiste dejenerasyonlar şekillendiği ileri 
sürülmektedir. Başlangıç dönemlerinde damarlardaki 
permeabilite artışı ve tromboz nedeniyle interstisyumda 
ödem şekillenirken, ilerleyen dönemde fibrozis 
şekillenmektedir. Tubulus seminiferus epitelleri başlangıç 
döneminde dejeneratif iken daha sonraları nekroza 
uğramış ve kalsifikasyon oluşmuştur (9, 10, 17, 20, 39). 
Çinko: Yetersizliğinde koç, rat, sığır, keçi, köpek ve 
farlerde diğer minerallerin eksikliği ile beraber testiste 
dejenerasyonlar şekillenmiştir (26). Tiroksin: 
Yetersizliğinde ve hipofiz hastalıklarında gonadotrophic 
hormonlarının yapımının azalmasıyla testiste dejeneratif 
değişiklikler şekillenir. Hipertroidizm tedavisinde 
kullanılan thiourea verilerek keçilerde deneysel 
hipotroidizm oluşturulduğunda, kullanım dozuna bağlı 
olarak testisin ağırlığı azalmış, küçük ve solgun renktedir. 
Mikroskobik olarak seminifer tubuluslarda dejenerasyon 
şekillenmiş ve spermatogonyal hücreler tek sıra halini 
almıştır. Tubulus lumenlerinin pek çoğunda pembe renkte 
nekrotik materyal ve az sayıda spermatozoon bulunur 
(37). Sodyum-klorid: Toksik dozlarda kullanıldığında, 
horozlarda histolojik ve makroskobik olarak kistik 
testiküler dilatasyon ve tubulus epitellerinde dejenerasyon 
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şekillenmiştir (48). Naftalen Klorür: Boğalarda yüksek 
dozlarda alınmasıyla oluşan zehirlenmeler sonucunda, 
veziküler bezler, ampullla ve epididimiste squamoz 
metaplazi ve testiste dejenerasyonlar bildirilmiştir(30). 
Diklofenak sodyum: gebelik sırasında ratlara verildiğinde 
testiste dejenerasyona sebep olmuştur (18). Testis 
dejenerasyonlarına neden olan diğer kimyasallar, 
nitrofurazon grubu bir antibiyotik olan furazolidon, 
sitostatik antikanser ilaçları (cyclophosphamide, CI-
994/acetyldinaline ve chrorambucil), melatonin, 
karbomat pestisitler, Ethylene dibromide, nörotoksik 
hekzakarbon, 2,5-hezaedione, glikol eter, fosfor içeren 
bileşikler (hekzametil fosforamid ve trimetilfosfat), 
teratemin içerenler, bisulfan ve isopropyl, 
methanosulfattır (21, 27, 43, 48).  

Bitkisel Toksinler: Toksik bitkilerden Astragalus 
lentiginosus’un (Locoweed) koçlar tarafından yenmesiyle 
östrojenik aktivitenin artmasına bağlı olarak tubulus 
seminiferus, epididimis ve diğer taşıyıcı kanal 
epitellerinde geçici dejeneratif değişiklikler meydana 
gelir (34). Mikotoksinler (okratoksin, aflatoksin) ve 
Astragalus ruminantlarda ve horozlarda testis 
dejenerasyonuna neden olur (27, 33). Gossipol verilen ve 
Trypanosoma brucei ile enfekte edilmiş ratlarda, tubulus 
epitellerinde nekroz, Sertoli hücrelerinde fokal 
dejenerasyon gözlenmiştir (3, 23, 26).  

7. Spermatozoon Akımının Blokajı 
Proksimal epididimis tubuluslarının obstruksiyonu 

ve efferent tubulusların malformasyonu sonucu seminifer 
tubuluslar basınç altında kalır ve testis dejenerasyonu 
şekillenir. Genç boğalarda kaput epididimisin efferent 
kanalları basıncın artmasıyla tamamen tıkanır. Bunun 
sonucunda testis genişler, şişer ve atrofiye uğrar. 
Epididimisin segmental aplazisinde de spermatozoonların 
akımında meydana gelen tıkanıklığa bağlı olarak testis 
dejenerasyonu şekillenir (27). Yaşlı koçlarda sperm 
granülomları sonucu oluşan epididimitislerde veya 
konjenital kapalı efferent tubulus anomalilerine bağlı 
olarak spermatozoon hareketinde bozukluklar oluşur ve 
testiste dejenerasyon meydana gelir (30, 46). 

 
8. Senil Testis Atrofisi 
Yaşlılığa bağlı olarak arteriyel skleroz, fibrozis ve 

dejenerasyon alanları, arter ve arteriol duvarlarında hyalin 
birikimleri şekillenir (16, 27, 50)  
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