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BİR KÖPEKTE SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU

Rıfkı Hazıroğlu * Günay Alçığır** Bahattin Koç* * *

Sertali eell tumor in a dog (a ease report)

Summary: The tumoral lift testiele was surgicall.J' removed from an
eight:year-old, male, crossbred German Shepherd Dog. The chnicopathologic
manifestations in tlzis dog were as foUows: sexual attraction for other male
dogs, lass or libido, changes in distribution of body fat resembling to tlZefe-
male, focal alopecia, atrol)~y of tlZeriglzt testiele, swoUen pendulous prepuce,
mammary enlargemınt, enlmgement and elongation uf tlze nipples.

Testicular tumor was 20x ı4x3 cm in size and 750 g in weiglzt. Tlze
exterllal surface was nodular. The tıımor bulged on cut section, and was ine-
gularty lobulated ll)' dense fibroııs bands. lts color was );eUowislz-wlzite, and
cOJLristencywas firm with seattered soft areas. ('ysts (if variable sized with
liglzt brown fluid were present. The microscopic picture was variable, witlz
dense coUagenoııs bands compartmentali:.:.ing the tumor into inegular lahules.
The ceUs lost their ~ypical sertali eeU characteristics and tend to be splzerical
or polyhedral, with an eosinoplzilic cytoplasms containing raund or oval nuclei.
Jlitotic figures were i'?frequent. There were large :.:.oneswithin the tumor
contained same fat globuls within the cyto/)lasm.

This report au tlze sertali eeU tumor will be tlZefirst publication in Turk!?)"

Özet: Olgu,. dişilik belirtileri gösteren 8 yaşında, erkek kurt melezi
bir köpeğin operasyonla alınan sol testisinden .iağlan dı .

Tümörlü testis, 20x ı4x3 cm bo)'utlarmda re 750 gr ağırlığındaydı.
Dış )'ü:;,ü noduler, kesit )'ii':.ü ise YO,~unfibrö:.:. bandlGl'la ağ tarzında Iabulus-
lara a)'Tllmıştı. Sarımsı-be;yaz renkte, sert kwamlı olup, )'er )'er yumuşak
alanlar içermektrydi. Açık kahverenkli sıvı kapsayan değişik b~yutlarda
kistler mevcuttu. Tümörün mikroskop ik görünümü )'oğun kollajen bandlarla
kampartmanlara ayrılmış düzensiz lobuluslarta değişik bir yapı gösteriyordu.
Hücreler tipik sertoli Micre)'apısını kaybetmiş, sfnikal vrya polihedral şekilli
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{'ozinalilik sitopla,~malı, ocal u~va )'ınadak nııkleııslu idi. ,Vlitotik figürler
sqrekti. Geniş nekro/: alanlarına rastlandı. Dondıırma mikrotomu ile yapı-
lan kesitler oil-red-O bo)ıama Jlöntemi ile bo)'andı.~ında hücre sitopla::.maları
içerisinde )'a,ğ ,f"lobulleri görüldü.

Sertali hücreli tiimör ile ilgili bıı JI~ym Türki)'e' devapılaıı ilk çalışma-
dil' .

Giriş

Seminiferöz tubullerdeki sertoli, diğer bir deyimle sustantaku-
lar hücrelerden kökenini alan sertoli hücrdi tümör; önceleri semi-
noma ile birlikte klasifiye edilmiş (5, iO) ve bazı araştırıcılar (2, 5)
tarafından seminoma, rmbriyoma, adenokarsinoma ve tubuler ade-
noma olarak da tanımlanmıştır. Bazıları (9) ise tubuler adenoma
tanımını, tümörün mikroskopik giirünümü nedeniyle benimsemiştir.

Sertoli hücreli tümör; sıklıkla köpeklerde (1-7, 9-11, 13), daha
az oranda ise kedi, horoz (3, 13), at (10, 13), boğa (10), primatlar
(8, 9) ile insanda (I) görülmüştür.

Tümörün daha çok kriptorşik testislerde geliştiği (2,5, 9-1 ı),
sağ testisin sol testisten daha fazla etkilendiği (3, 4, 13), geneld(~
unilateral bazen de bilateral bulunduğu (2,3,7,10, IL, 13) ve olu-
şan tümörleI'in yarısından fazlasının inguinal bölge ile abdominal
boşluk gibi ekstraskrotal bölgelerde yerlqtiği (3, i ı, 13) bildirilmiş-
tir. Birçok sertoli hücreli tümör olgusu, mikroskopik görünümleri
dikkate alınmaksızın klinikt!' benign yapılı olarak değerlendirilmiş-
tir (2,5,6, lO). Tümörde metastaz nadir olmakla birlikte (3,5-7,
9-11,13), regional ve abdominal lenf düğümlerine (5--7,9, II, 13),
region al ve abdominal Imf düğümlerine (5-7,9, II, 13) akciğerlere
(5,7, LO,13), karaciğer (3,7,13), dalak (:), 13), pankreas, böbrek-
ler ile adrenlere (13) yayıldığı gözlenmiştir.

Sertoli hücre tümörlü köpeklerin 'ı;, 30-1,0'ında testislerde
büyümeden başka (2); libido kaybı, erkek köpekler için çekici olma,
dişilerdeki gibi bedenin belli yerlerinde yağ toplanması, fokal veya
generalize bilateral simetrik alnpesi, tümörsüz testis ve penisin at-
rofisi, sarkık ve şişkin prepusyum, meme büyümesi ve jinekomasti,
meme başlarında büyüme ve uzama gibi klinikt!' dişilik belirtileri
olarak tanımlanan, kliniko-patolojik lJulgular saptanmıştır (2,3,
5,6,9-11,13,15). Ayrıca prostat büyümesi (3,5,9,10) ve buna
bağlı olarak gelişen defekasyon güçlüğü, disuri (2, 6) ile ara sıra se-
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hınder enfeksiyonlar sonucu prostat ve üriner sistemde şekillenen
yangıyla ilgili pyuri ve hematuri gibi diğer klinik bulgular da görü-
lebilir (2). Normal köpeklere östrojen verilmekle de oluşturulan bu
bulgular, sertoli hücreli tümör bulunan köpeklerde östrojen hor mo-
nu üretimiyle ilgili görülmüş (3, 13) ve tümör hücrelerinde steroid
hormonların varlığı histokimyasal yöntemlerle kanıtlanmıştır (2,
6, LO,13). Tümörün boyutlarıyla orantılı olarak artan hiperöstro-
jenizme bağlı dişilik belirtilerinin (I 3), olguların çoğunda, tümörlü
testisin operasyonla uzaklaştırılmasından 2-6 hafta sonra kayboldu-
ğu açıklanmıştır (2, 13). Buna karşılık belirtilerin devam ettiği olgu-
larda önemli bir metastazın söz konusu olduğu bildirilmiştir (6, iO).

i\. Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında 1933 yı-
lından beri incelenen 457 köpek operasyon materyalinin son olguyla
beraber G tanesinde sertoli hücreli tümöre rastlanmasına karşılık,
tümörle ilgili bir yayının bulunmaması Yurdumuz köpeklerinde de
görülen tümörün tanıtılmasını amaçlaınıştır.

Materyal ve Metot

Olgu, sekiz yaşında kurt melezi bir köpeğin sol testisinden sağ-
lanmıştır. :\1ateryal A.C. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Da-
lında operasyonla alınmış ve histopatolojik muayene için Patoloji
Anabilim Dalına gönderilmiştir. Bu materyale ait doku örnekleri
% iO'lıık tamponlu fornıaldehitte tesbit edildikten sonra, parafin
bloğa alınanlar hematoxylin-eosin yöntemine; dondurma mikroto-
munda kesilenler ise oil-red-O yöntemine göre boyanmıştır (ı 2).
Ayrıca, formaldehitte tesbit edilen dokulardan hazırlanan koronal
kesitlerin :)60-365 nm ultraviolc ışığı altında otofloresan verip ver-
mediği ara~tırılmıştır.

Bulgular

Klinik hu(gular: Hayvan sahibinden edinilen anamnczde; libido
kaybının bulunduğu ve köpeğin diğ'er ('rkek köpekler için çekiei olduğu
fakat onları yanına yaklaştırmadığı anlaşılmıştır. Klinik muayenesi
sırasında dişilerde olduğu gibi vücudun belli yerlerinde yağ toplan-
ması, fü!.;,alalopesi, sağ testisin atrofisi, ödem nedeni ile şişmiş sarkmış
prepusyum, memelerde büyüme ve meme başlarının uzayıp geniş-
lediği gözlenmiştir.
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J1akroskojJik bulgular: Tümörlü t('stis 20x i4x:-\ cm. boyutların-
da 750 g. ağırlığındayd!. Dı~ yüzü gibi girintili t;ıkıntı!ı olan kesit
yüzünde nodııler yapı daha lıelirgin olarak seçiliyordu. Tümör ağ
tarzında bağ dokusu ik lobulııslara lıülünmüştü. Sert kıvamlı olup,
yumuşak alanlar da i(;ercn, genelde sarımtırak beyaz renkli tümöral
kitlenin kesit yüzü kanamalar nedeni ilc yer yer kırmızı renkli alan-
larla bezenmişti. Ayrıca nekroz alanlarının yanısıra, içerisi açıkkahve
renkli sın ilc dolu küçük kistleI'e Ge rastlandı (Şekil I;.

Şekil i Sertoli hücreli tümörün makroskopik görünümü.
(Gross appearanec or sertoli eell lumor)

lv/ikroskopik bulgular: Yapılan kesitlerd(~ liırklı varyasyonlar gös-
teren tümörün tubıılcr adenomanın gencl görünümüne benzediği
görüldü. Stromasının psöydotubulcr yapıda olduğu (Şekil 2), iyi
geliştiği ve az veya çok Iıyalinizasyona uğradığı dikkati çekti. Hüc-
reler karakteristik sertali hücre yapısını kaybetmiş ve polihedral



100 R. HAZIROGL.U - G. ALÇiGIR - B. KOÇ

Şekil 2 Tümörlü alanlarda tubuler adenoma yap's, görülüyor.
Tubuluslar, koııajcnöz bağ doku bandları ile aynlm,~, H.E. X 400

(Thc section of ıumor showing ıubular adenoma typc of slructurc prcsent in portions of
Itlmor. The ıubulcs separaıcd by bands of collagcnotls ('onnecıive tissuc)

veya yuvarlak şekilli geniş eozinofilik sitoplazmaya sahiptiler. Nuk-
leusları yuvarlak, oval şekilde veziküler veya hiperkromatik görünüş-
te olup oldukça küçük nuklcolusları içeriyordu. Nukleuslar hücre-
nin merkezinde yer almıştı. Tubulusların iç yüzlerini döşeyen yan-
yana dikeyolarak sıralanmış neoplastik hücreler çok katlıymış gibi
bir görünümdeydi (Şekil 3). Bazı alanlarda ise serbest hale gelmiş
sferikal veya polihedral şekilli, eazinofilik renkli, geniş ve belirgin
sitoplazma sınırına sahip; veziküler veya hiperkromatik nukleuslu
ve her nukleıısunda bir veya iki nukleolus bulunan hücreler görüldü.
Az olarak mitotik figürlerin bulunduğu tümörde geniş nekroz alan-
ları da dikkati çekti . .\fakroskopik olarak görülen küçük kist ve ka-
namalar histolojik muayenede de seçildi. Oil-red-O boyama yönte-
mi ilc hazırlanan kesitlerde hücre sitoplazmaları i~'Crisinde küçük
yağ globulleri gözlendi (Şekil 4).

Koronal kesit/erin 360-365 nm ultraviole ışığı altında otofla-
resan vermediği saptandı.
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Şekil 3 Tümör hücreleri ile dolu tubuluslar. H.E. X 1000
(The tubules filled with tumor eclIs)

Tartışma ve Sonuç

A.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında i933 yı-
lından beri incelenen 457 köpek operasyon materyalinin son olgu
ile birlikte sadece altı tanesinde sertoli hücreli tümöre rastlanmıştır.
Literatürde bu tümörün köpeklerde oldukça görüldüğü (1-7, 9-1 i,
i3) bildirilmesine karşın Patoloji Anabilim Dalında incelenen kö-
pek tümörleri arasında % 1,3 gibi düşük bir insidense sahiptir. An-
cak hayvan sahiplerinin olaylara ilgisinin azlığı insidensin düşüklü-
ğünün nedeni olabilir.

Tümör sıklıkla ekstraskrotal kriptorşik sağ testisde görülür (3,
4, '13). Araştırıcılar sağ testisin sol testisten daha önde bulunduğunu,
skrotuma inerken daha fazla yol katetmesi gerektiğini, bu nedenle
kriptorşizmin sağ testisde daha sık gözlendiğini ve kriptorşizm ilc
neoplazilerin yüksek insidensi arasında direkt bir ilişkinin olabile-
ceğini bildirmişlerdir (2-4, i i, 13). Ancak, her iki testiste de tümö-
rüngörülebileceği kaydedilmiştir (3, 11,13). Bu çalışmada sunulan
olguda ise tümör scrotal yerleşim gösteren sol testisde görülmüştür.
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Şekil 4 Tubulus hiic!'ekrinin sitoplazmalarında yağ globulleri: Oil-rcd-O X IGOO
(Tlıe fat globuks ",iıhin ıhe eytoplasm ol" 1I1bıık eclis:

Bazı köpeklerde nekropside tiroid bezinin atı-ofisi gözlenmek-
tedir' (3). Bu, tiroid bezİ üzerine [ızla östr~jenin etkisi sonucu oluşup,
bazı hayvanlarda tembel davranışbrın nedeni olabilir. Fazla östro-
jenin hipofiz ön lobu taraflndan salgılanan tirotirofik hormon u inhi-
be etmesi nedeni ilc tiroid bezinin fonksiyonunu deprese ettiği bilin-
mektedir. Bazı hayvanlarda operasyon sonrası görülen aktivite ar-
tıŞı ise dolaşımdaki östr~jen düzeyindeki ani düşüşün hipofiz bezi
inhibisyonunu ortadan kaldırışı nedeni ilc olabilir (3). Fakat olgu-
nun saptandığı köpek operasyon sonrası ikinci günde öldüğü ve hay-
van sahibi tarafından nekropsiye izin verilmediği için tiroid bezinde
atrofinin olup olmadığı ve operasyon sonrası davranış değişikliklt'ri
bilinmemektedir.

Ncoplastik hücrelerdeki steroid hormonlar, kimyasal yapıları
nedeniyle ya ,0; boyaları ilc boyanabiIiI' (2, 6, iO, 13).' Oil-red-O
boyama yöntemi ile boyanan kesitlerde sitoplazmik yağ globul1cri-
nin boyandığı az sayıda küçük abnlar görüldü. Ancak, formaldc-
hitte tesbit edildikten sonra hazırlanan koronal kesitlerin ultraviole
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ı~ığı altında karakteristik yeşil otüflüresan vermemesi bu alanların
az ve küçük olması nedeni ile gözden kaçabileceğine bağlanabilir.

Olgunun gerek makroskopik ve gerekse mikroskopik. görünümü
ve feminizasyon belirtileri literatür verilerine uymaktadır. Bu yüz-
elen tümöre sertoli hücreli tümör tanısı konınuştur.

Literatür verileri altmda klinik ve patolojik yönleriyle açıklanan
çalışmamızın, bu tür olgularla karşıla~acak meslckdaşlarımıza tanı-
yı koymada yarar sağlayacağı kanısındayız.
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