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Testicular Hypoplasia in a Bull 

Summary: A case of unilateral (left sided) testicular hypoplasia in a bull was ob-

served. 

Macroscopical and histological findings in the present case were described and discussed. 

özet: Bir sığı rda sol testis hipoplazisi görülmü ş tür. Bu olay ın makroskopik ve histo-

lojik bulguları  tarif edilmi ş  ve tart ışı lmış tır. 

Giriş  

Testis hipoplazisi, tubulus seminiferuslarm fetal ve postnatal 
devrede tam geli şmemesiyle karakteristik herediter bir bozuklu ğudur 
( 8, 10).  

Bu hipoplazi bütün evcil hayvanlarda özellikle bo ğ alarda yüksek 
bir oranda bulunabilir. Lagerlöf ( 8) Isveç'te steril bo ğ alar aras ı nda 
bu oranın % 23 olduğunu, Fincher ve ark. ( 4) 6 steril bo ğ adan 3 nün, 
Barker ( 1) ise 'o steril bo ğ adan 4 ünün hipoplazik testise sahip bulun-
duğunu bildirmişlerdir. Moore ( 9) Amerika'da süt ve et ı rklar ı nda tes-
tis hipoplazisinin orchitisten daha yayg ı n bir sterilite ş ekli olduğunu 
saptamış tır. Haq (5) steril bo ğ alarda testis hipoplazisinin % 12,4, 
Blom-Christensen ( 2) % 17, 6 oran ında olduğunu tesbit etmi ş tir. Bu 
açıklamalardan anla şı ldığı na göre en yüksek oran Lagerlöf ( 8) tara-
fından ve Isveç'te bulunmu ş tur. 
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Testis hipoplazilerinin yeti ş tiricilik yönünden önemli olmas ı ' ne-
deniyle olay ımızın yayı mlanmas ı  faydal ı  görülmüş tür. 

Materyal ve Metod 

Polatl ı 'da Haluk Konyal ıoğ lu'ya ait bir çiftlikte rastlanan ve 
18 aylık bir saf kan Jersey tosunun operasyonla ç ıkar ı lan sağ  ve sol 
testis parçac ıklar ı  Bouin solusyonu ile ve Lagerlöf'ün ( 7) bildirdiğ i 
metoda göre tesbit edilerek 6-7 mikron kalml ığı nda kesildi. Ayr ıca 

'o formalin solusyonunda tesbit edilen baz ı  testis parçalar ı  da yine 
6-7 mikron kahnl ığı nda kesilerek gerek Bouin gerekse formalin sol.da 
tesbit edilen kesitler H. E. ile boyand ı . 

Bulgular 

Klinik Bulgular 

Özel klinik muayene: 

Palpe edilebilen testisler soldakinin küçük olmas ı  nedeniyle sc-
rotum içine sola do ğ ru hafifçe k ıvrı lmış tı . Sol testis sa ğa oranla daha 
küçüktü (Resim ı ). 

Testisler scrotum içinde serbestçe hareket edebiliyorlard ı . Sol 
testis palpasyonda oldukça sert, sa ğ  testis ise normal bulundu. 

Epididymis: Caput, corpus ve cauda epididymislerin muayene-
sinde sağ  normal, sol daha küçük ve bo ş tu. 

Rektal palpasyonda ampulla ductus deferentis, prostat ve vesicu-
la seminalis'ler normal bulundu. 

Seksüel istek ve sperm morfolojisi: 

Tosunun libido, aşı mı ndaki hareketler ve yüklenme yönünden 
beklenen derecede oldu ğu görüldü. 

Sun'i vajenle alı nan sperman ın morfolojik karakterleri ve di ğ er 
özellikleri a ş ağı da gösterilmi ş tir (Cetvel: ı ). 

Cetvel: 1 

Sperm Al ınan Günler 

17.9.1971 20.9.1971 23.9.1971 27.9.1971 

Volum 0.5 cc 1.5 cc 1.2 cc 1.0 cc 
Densite (D) D (D) D (D) D 
Mass aktivite — ++ 4-4- + 
Motilite % 20 % 60 % 60 % 50 
Konsantrasyon 

(rn ın3 ) 144.167 286.333 180.000 155.244 
Patolojik sperm % 14.4 15 10.8 11.2 
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Patolojik Bulgular 

Makroskopik Bulgular : 

Kastrasyonla ç ıkartı lan testislerin ölçüleri a ş ağı da gösterilmi ş tir 
(Resim 2), (Cetvel: 2). 

Cetvel 2. 

Uzunluk 
Geniş lik 
Kal ınl ık 

Sağ  Testis Sol Testis 

11.1 cm. 
5 . 7 cm. 
5.5 cm. 

7.4 cm. 
4.0 cm. 
3 . 1 cm. 

Mikroskopik bulgular : 

Sol testisten yap ı lan kesitlerde seminifer tubülüslerin ço ğunlu-
ğunun hipoplazik olduğu, basal membranlarm kal ınlaş tığı  görüldü. 
Yer, yer baz ı  tubulüslerin çevresindeki interstisyumun artt ığı  dikkati 
çekti. Seminifer tubulüslerde spermatogenezisin düzenini tamamiyle 
kaybettiğ i ve mevcut epitel hücrelerinin sitoplazmalar ında geniş  vaku-
olizasyon ile baz ı larında mitoz durumu seçildi (Resim 3.4). 

Sol epididymis 

Yer, yer tubüler yap ı ların çevrelerinde ve yer, yer de aralar ında 
interstisyel ba ğ  dokunun artt ığı  görüldü. Ayrıca tübüler yap ı ların boş  
olduğu da dikkati çekti (Resim. 5). 

Tartış ma 

Klinik muayeneleri yap ı ldıktan ve sol testiste hipoplazi oldu ğuna 
kanaat getirildikten sonra kastrasyonla al ınan testisler ölçüldüğü za-
man sol testisin 7.4. x 4.o cm. boyutlar ında oluşu, sol testis hipoplazi-
si için kabul edilen ölçülerin daha alt ı nda bulunmuş tur. Oysa ki bir 
yaşı ndan büyük boğ alar için sol testisin boyutlar ı  9.65 x 6.00 cm. bile 
olsa, sol testis hipoplazisi olarak kabul edilmektedir ( 3). 18 ayl ık bir 
boğ aya ait olay ımızda sağ  testisin boyutlar ı  ise sol testis hipoplazilerin-
deki sağ  testis boyutlar ına ( 3 ) göre normal hudutlar içerisinde bulun-
mu ş tur. 

Histolojik incelemede testis hipoplazileri için en önemli bulgular 
olarak bilinen seminifer tubulüslerin hipoplazisi, basal membranlarm 
kalınlaşması  ile yer, yer interstisyumda ba ğ  dokusu hücrelerinde artma, 
spermatogenezisin düzenini tamamiyle kaybetmesi ve epitel hücreleri-
nin sitoplazmalar ındaki vakuolizasyon hali baz ı  yazarlar ı n (6,  ") bil-
dirdiğ i gibi bizim olayımı zda da seçilmi ş  olup, mitoz gösteren epitel 
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hücrelerine pek seyrek olarak rastlanm ış t ır. Ancak testis hipoplazilerin-
de bu bulgular aras ında yer alabilen dev hücreleri, olay ımızda görül-
memi ş tir. Yukar ı da tarif edilen bulgular ımı za göre olay ımı z ın sol tes-
tis hipoplazisi oldu ğu sonucuna var ı lmış t ır. 

Ayr ı ca kay ı t ve tescil i ş lerinin düzenli olmamas ı  sebebiyle olay ı -
mı z ı n kalı tsal olup olmad ığı  yönünden bir inceleme yap ı lamamış tı r. 
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Resim 1. Sol testis hipoplazisi olay ı . A case of unilateral testicular hypoplasia. 

y . 

Resim 2. Hipoplastik (sol) ve normal (sa ğ ) testisler. The hypoplastic (left) and normal 

(right) testicles. 



Resim 3. Spermatogenezis gösteren sag testisin histolojik görünümü. H. E. x 32 Histo- 

logical appearence of the right testicle showing spermatogenesis. 

Resim 4. Sol testisin histolojik görünümü. İ nterstisyumda bağ  dokusu art ımı, epitel hücre- 
lerinde vakuolle şme ve spermatogenezin kayboldu ğu görülmektedir. H. E. x 32. Histolo- 
gical appearance of the left testicle. Increase of the connective tissue in the interstitial area, 

vacuoles in the epithelial cells and absence of the spermatogenesis. 
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Resim 5. Lumenleri bo ş  tübüler yap ılar gösteren sol epididimis. H. E. x 32. The left epididy- 

mis showing the empty tubular structures. 


