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Özet: Çalışma vimentin, sitokeratin, desmin ve α-SMA (alfa smooth actin) gibi hücre iskeletinin yapısına giren bazı
proteinlerin tavşan testis ve epididimislerindeki immunohistokimyasal lokalizasyonlarını ortaya koymak amacıyla planlandı. Araştırmada 15 adet sağlıklı erişkin erkek Yeni Zellanda tavşanından alınan testis ve epididimisler kullanıldı.
İmmunohistokimyasal boyamalar için Strept-ABC boyama metodu uygulandı. Vimentin immunoreaktivitesi, seminifer
tubüllerdeki Sertoli hücrelerinin perinüklear sitoplazmalarında, intertubüler alanlarda Leydig hücrelerinde, tubülus
rektus ve rete testis epitelleri ile kan damarı endotellerinde belirlendi. Sitokeratin immunoreaktivitesi testiste belirlenmezken, epididimiste duktuli eferentis ve duktus epididimis epitellerinde gözlendi. α-SMA immunreaktivitesi, seminifer
tubüllerdeki peritubüler myoid hücrelerde, rete testis, duktuli eferentis ve duktus epididimis epiteli altında uzanan
myofibroblastlar ile damar duvarı ve tunika albugineada bulunan düz kas hücrelerinde belirlendi. Desmin için yapılan
boyamalarda, desmin immunreaktivitesinin α-SMA’nınkine benzerlik gösterdiği dikkati çekti. Sonuç olarak, Sertoli hücreleri ile tubülus rektus ve rete testis epitel hücrelerinin vimentin intermediyer filamanlarını içermesi, tavşan testislerinde
bu yapıların mezenşimal kökenli olduğunun belirtisidir. Ayrıca, α-SMA ve desminin aynı hücrelerde bulunması,
spermatozoanların ve testikülar sıvının rete testis ve epididimise doğru taşınması ve duktus epididimis boyunca spermin geçişinde bu iki proteinin birlikte görev yaptığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Desmin, sitokeratin, α-SMA, testis, vimentin
The Immunohistochemical Expression of Vimentin, Cytokeratin, α-SMA and Desmin in New Zelland Rabbit
Testis and Epididiymis
Summary: This study was planned to determine the immunohistological localization of certain proteins that constitute
to the cytoskelaton such as vimentin, cytokeratin, α-SMA and desmin in rabbit testis and epididiymis. The testis and
epididymis patterns taken from fifteen healthy, adult, male New Zelland rabbits formed the material of our study. For
the determination of the localization of vimentin, cytokeratin, α-SMA and desmin, a strept-ABC immunohistochemical
staining procedure was applied. The vimentin immunoreactivity was determined in perinuclear cytoplasm of Sertoli
cells, epithelium of tubuli recti and rete testis, and endothelium of blood vessels. The cytokeratin immunoreactivity was
defined in the epithelium of ductuli efferentes and ductus epididiymis, but not in testis. α-SMA immunostaining was
found in peritubular cells of the seminiferous epithelium, the myofibroblasts underlied the epithelium of rete testis,
ductuli efferentes and ductus epididiymis, and the smooth cells in wall of vessels and tunica albuginea. In the staining
for desmin, the desmin immunoreactivity was similar to that of α-SMA. In conclusion, the vimentin is found in the Sertoli
cells and epithelium of tubulus rectus or rete testis suggest that those structures are derived from mesoderm.
Futhermore, the α-SMA and desmin are present identical cellular structures exhibit that those proteins together serve
to move the spermatozoa and testicular fluid towards rete testis and epididiymis.
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Giriş
Hücre iskeleti (sitoskeleton), mikrofilamanlar
(aktinler, 6-7 nm), intermediyer filamanlar
(sitokeratinler, vimentin, desmin, 8-10 nm) ve
mikrotubüluslardan (tubülinler, 25 nm) oluşan protein tabiatında aktif sitosolik bir oluşumdur (16).
Sitoskeletonu oluşturan bu proteinlerin hücre yapısı ve fonksiyoları üzerindeki görevleri; hücreye
şekil verme, kutuplaşma, organellerin konumlandırılması, sitoplazmik uzantıların desteklenmesi ve
organellerin hücre membranına bağlanması olarak
açıklanmaktadır (17).
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Aktin kalp kası aktini, iskelet kası aktini, düz kas
aktini ve yapısal F-aktin olmak üzere 4 izoforma
sahiptir (31, 44). İntermediyer filamanlar, hücrenin
kökenine bağlı olarak farklı hücrelerde yerleşim
gösteren yapılardır (16, 17). İntermediyer filamanlar sitokeratinler (epitel hücreleri), vimentin
(mezenşimal hücreler), desmin (kas hücreleri),
nörofilamentler (sinir hücreleri) ve gliyal fibriler
asidik proteinler (gliya hücreleri) olmak üzere beş
alt gruba ayrılmaktadır (19). Mikrotubüluslar ise içi
boş borucuklar olup, α ve β tubülin olmak üzere iki
alt üniteden oluşmaktadır (16, 17).
Testiste Sertoli hücreleri, germ hücrelerini destekleyerek seminifer tubüllerin yapısına katılmaktadır
(7, 13, 26, 27, 40). Sertoli hücreleri, bu fonksiyonu
gerçekleştirebilmek için iyi gelişmiş bir hücre iskeletine sahiptirler (12, 22). Puberti döneminde,
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Sertoli hücreleri hücre iskeletinde değişikliklere
neden olan bir dönüşüm geçirirler (13). Hücre iskeleti üzerindeki bu değişiklikler özellikle FSH hormonunun etkisi altında olmaktadır (35). Sertoli hücrelerinde dominant intermediyer filaman, özellikle
çekirdek etrafında lokalize olan ve hücreye yapısal
bir destek sağlayan vimentindir (4, 6, 12).
Sitokeratinler, fötal ve pubertiden önceki dönemlerde Sertoli hücrelerinde vimentinle birlikte bulunurken puberti ile birlikte ortadan kalkarlar (5, 8,
20, 28, 34). α-SMA düz kas hücrelerinin farklılaşma durumlarını ortaya koyan spesifik bir belirleyicidir (3, 9). α-SMA ekspresyonu seminifer tubülleri
çevreleyen myoid hücrelerde ve rete testis, duktuli
eferentis ve duktus epididimis epitelleri altında
uzanan myofibroblastlarda bulunmaktadır (9, 10,
18, 23, 36). Myoid hücreler tubüllerin peristaltik
hareketinden sorumlu kontraktil elementlerdir ve
spermatazoonlar ile testiküler sıvının rete testis ve
epididimise taşınmasında rol oynarlar (24, 25, 36).
Desmin, hem çizgili hem de düz kaslarda bulunan
bir intermediyer filaman olup testis ve epididimiste
α-SMA ile aynı hücresel fonksiyonlara sahiptir (3,
34, 41).
Hücre iskeletinin yapısına giren proteinlerinin varlığı ve dağılımıyla ilgili olarak insan (3, 4, 7, 8, 11,
28, 30, 32), sıçan (6, 22, 31, 35, 40, 41, 45) boğa
(9, 10, 38, 44), koç (37, 38), köpek (43), maymun
(36), domuz (41), ayı (21), lama (33) ve kanatlı (1,
18, 25) testis ve epididimisleriyle yapılmış çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bununla birlikte,
yapılan literatür taramalarında tavşanların testis ve
epididimislerinde sitoskelatal proteinlerin varlığı ve
lokalizasyonlarıyla ilgili herhangi bir araştırmaya
rastlanılmamıştır. Çalışma, tavşan testis ve
epididimislerinde vimentin, sitokeratin, α-SMA ve
desminin
varlığı
ve
lokalizasyonunu
immunohistokimyasal yöntemle belirlemek amacıyla planlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Çalışmanın materyalini, 15 adet sağlıklı, erkek,
Yeni Zellanda tavşanından temin edilen 30 adet
testis ve epididimisler oluşturdu. Kas içi sodyum
pentobarbital uygulaması ile ötanazi edilen tavşanların testisleri çıkarılarak, epididimisin tam ortasından geçecek şekilde uzunlamasına bir ensizyonla
iki eşit parçaya ayrıldı. Bouine tespit solüsyonuyla
12 saat süreyle tespitten sonra dokular sırasıyla
dereceli alkoller, metil benzoat ve benzol serilerinden geçirilerek parafinde bloklandı. Parafin bloklardan Poly-Lysinli lamlara 5 µm kalınlığında alınan
kesitlere, vimentin, sitokeratin, α-SMA ve desminin
testis ve epididimisteki lokalizasyonunun belirlen112
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mesi amacıyla strept-ABC immunohistokimyasal
boyama yöntemi uygulandı. Kesitler, endojen
peroksidazın inaktivasyonu amacıyla metanolde
hazırlanan %3’lük hidrojen peroksitte 20 dakika
süreyle tutuldu. Ardından, vimentin (sitrat buffer)
ve sitokeratin (tripsin) antikorları için antijen
retrieval işlemi yapılırken, α-SMA ve desmin
primer antikorları için herhangi bir işlem uygulanmadı. Daha sonra, kesitler non-spesifik bağlanmaları engellemek için %10’luk keçi serumu
(Labvision, Ultravision kit, TM-125-HL) ile 5 dakika
süreyle muamele edildi. Bu işlemden sonra, kesitler monoklonal mouse anti-vimentin (1:200,
Novacastra, Kat No; NCL-L-VIM-V-9, Klon; V9),
monoklonal mouse anti-sitokeratin 8/18 (1:100,
Novacastra, Kat No; NCL-L-5D3, Klon; 5D3),
monoklonal mouse anti-sitokeratin 5/6/18 (1:100,
Novacastra, Kat No; NCL-L- LP34, Klon; LP34),
monoklonal mouse anti- α-SMA (1:800, Thermo
Scientific, Kat No; MS 113, Klon; 1A4) ve
monoklonal mouse anti-desmin (1:100, Thermo
Scientific, Kat No; MS 376, Klon; D33) primer antikorlarıyla 1 saat süreyle inkübasyona bırakıldı.
Ardından, kesitlere 20 dakika süreyle biotinli antimouse sekonder antikor (Labvision, Ultravision kit,
TM-125-HL ) ve 20 dakika süreyle de avidinperoksidaz solüsyonları (Labvision, Ultravision kit,
TM-125-HL) uygulandı. Bu işlemin ardından, kesitlere antijen-antikor reaksiyonun görüntülenebilmesi için 5-10 dakika süreyle 3-amino 9-etil karbozol
(AEC) kromojeni (Labvision), ardından zemin boyaması için 2-3 dakika süreyle Gill’in hematoksileni
tatbik edildi. Tüm boyama işlemleri oda ısısında bir
nem kamarası (Shandon, UK) içerisinde gerçekleştirilirken, yıkamalar PBS (Phosphate buffer
saline, 0.01 M, pH;7.4) ile yapıldı. Pozitif kontrol
olarak, tavşanların deri ve bağırsak kesitleri kullanıldı. Negatif kontrol için primer antikorların yerine
non-spesifik immun serum damlatılarak geriye
kalan boyama işlemlerine normal boyamalarda
olduğu gibi devam edildi.
Bu
çalışma,
ERÜ
Veteriner
Fakültesinin
10.04.2007 tarihli 13 toplantı sayılı ve 21 karar
nolu Etik Kurulu kararıyla gerçekleştirilmiştir.
Bulgular
İmmunohistokimyasal boyamalarda, safha 1-5’deki
seminifer tubüllerdeki Sertoli hücrelerinin sadece
perinüklear sitoplazmasında (Şekil 1A), safha 68’deki seminifer tubüllerdeki Sertoli hücrelerin ise
perinüklear sitoplazmasından apikal sitoplazmasına
doğru
uzanan
(Şekil
1B)
vimentin
immunreaktivitesi olduğu dikkati çekti. Ayrıca,
intertubüler alanlarda Leydig hücreleri (Şekil 1A ve
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Şekil 1.

Tavşan testis ve epididimisinde
immunperoksidaz, AEC.
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vimentin

ve

sitokeratinin

immunohistokimyasal

lokalizasyonu,

A) Safha 1’deki seminifer tubüllerde (st) Sertoli hücrelerinin perinüklear sitoplazmasında vimentin pozitif
immunboyanma (siyah oklar) ve intersitisyel dokuda vimentin pozitif Leydig hücreleri (yeşil oklar), bar; 25 µm.
B) Safha 6’daki seminifer tubüllerde (st) Sertoli hücrelerinin perinüklear ve apikal sitoplazmasında vimentin pozitif
immunboyanma (siyah oklar) ve intersitisyel dokuda vimentin pozitif Leydig hücreleri (yeşil oklar), bar; 25 µm.
C) Tubülus rektus (tr) ve rete testis (rt) epitellerinde vimentin pozitif immunboyanma, st; seminifer tubüller, bar; 50 µm.
D) Duktuli eferentis (def) ve duktus epididimis (de) epitellerinde sitokeratin pozitif boyanma, st; negatif boyanan
seminifer tubüller, bar; 100 µm.
E) Duktuli eferentis (def) epitelinde sitokeratin pozitif silyumlu hücreler (oklar) ve duktus epididimis (de) epitellerinde
özellikle hücrelerin apikal ve bazal sitoplazmasında sitokeratin pozitif boyanma, st; negatif boyanan seminifer
tubüller, bar; 25 µm.
F) Kaput epididimisde duktus epididimisin (de) epitelinde sitokeratin pozitif immunboyanma, bar; 100 µm.
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Şekil 2. Tavşan testis ve epididimisinde α-SMA ve desminin immunohistokimyasal lokalizasyonu, immunperoksidaz,
AEC.
A) Testiste seminifer tubüllerde (st) peritubüler myoid hücrelerde, kan damarı (k) duvarında düz kas hücrelerinde ve
tunika albugineyada (ta) düz kas hücrelerinde α-SMA pozitif immunreaksiyon, bar; 100 µm.
B) Testiste seminifer tubüllerde (st) peritubüler myoid hücrelerde (oklar) α-SMA pozitif immunreaksiyon, bar; 100 µm.
C) Duktus epididimis (de) epiteli altında uzanan α-SMA pozitif myoid hücreler (oklar), bar; 50 µm.
D) Testiste seminifer tubüllerde (st) peritubüler myoid hücrelerde (oklar) ve kan damarlarında (k) desmin pozitif
immunreaksiyon, bar; 25 µm.
E) Duktuli eferentis (def) epiteli altında uzanan desmin pozitif myoid hücreler, bar; 50 µm.
F) Duktus epididimis (de) epiteli altında uzanan desmin pozitif myoid hücreler (oklar), bar; 25 µm.
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B) ve damar endotelleri ile tubülus rektus ve rete
testis epitellerinde (Şekil 1C) de vimentin pozitif
immunreaksiyon belirlendi. Bununla birlikte, duktuli
eferentis ve duktus epididimis epitellerinde boyanma tespit edilmedi.
İki farklı sitokeratin primer antikorları (sit. 8/18 ve
sit. 5/6/18) için yapılan boyamalarda, testiste
Sertoli hücreleri, Leydig hücreleri ve peritubüler
myoid hücrelerinde negatif immunreaksiyon gözlendi. Epididimiste duktuli eferentis ve duktus
epididimis epitellerinde sadece sitokeratin 8/18 için
pozitif immunreaksiyon belirlendi (Şekil 1D ve E).
Duktuli eferentis epitellerindeki silyumlu hücrelerin
sitoplazmasında, duktus epididimis epitelindeki
prensipal hücrelerin ise özellikle apikal ve bazal
sitoplazmalarında kuvvetli immunreaksiyon görüldü (Şekil 1E). Kaput, korpus ve kauda epididimis
(Şekil
1F)
boyunca
duktus
epidididimis
epitellerinde
sitokeratin
8/18
için
pozitif
immunreaksiyon olduğu dikkati çekti.
α-SMA
primer
antikoru
için
yapılan
immunboyamalarda, testiste seminifer tubülleri
çevreleyen peritubüler myoid hücrelerin sitoplazmasında pozitif immunreaksiyon belirlendi (Şekil
2A). Bununla birlikte, tunika albugineya içerisindeki
ve kan damarlarının duvarındaki düz kas hücrelerinin de pozitif boyandığı dikkati çekti (Şekil 2A).
Rete testis ve duktuli eferentis epitelleri altında
uzanan myoid hücre katmanının immunpozitif boyandığı görüldü. Ayrıca, kaput, korpus ve kauda
epididimis boyunca duktus epididimis epiteli altında uzanan myofibroblastlarda da kuvvetli pozitif
immunreaksiyon tespit edildi (Şekil 2B ve C).
Desmin
primer
antikoru
için
yapılan
immunboyamalarda, α-SMA için yapılan boyamalara benzer sonuçlar elde edildi. Testiste, seminifer
tubüllerdeki peritubüler myoid hücrelerde ve kan
damarlarında (Şekil 2D), ayrıca rete testis, duktuli
eferentis (Şekil 2E) ve duktus epididimis (Şekil 2F)
epitelleri altında uzanan myofibroblastlarda da
pozitif immunboyanma gözlendi.
Tartışma ve Sonuç
Erişkin testislerindeki Sertoli hücrelerinde baskın
intermediyer filaman özellikle perinüklear sitoplazmada yerleşim gösteren vimentindir (4, 6, 12).
Bununla birlikte, germ hücrelerinin farklı gelişim
aşamalarında bulunma durumuna göre, vimentin
filamanlarının Sertoli hücrelerinin perinüklear sitoplazmasıyla birlikte apikal veya bazal sitoplazmalarında da yerleşim gösterdiği belirlenmiştir (21, 27,
45). Sıçan testislerinde seminifer tubüllerdeki farklı
gelişim safhalarında Sertoli hücrelerinde vimentin
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ekspresyonuyla ilgili değişiklikleri olabileceği gösterilmiştir (22). Vimentinin, spermatogenez sırasında Sertoli hücrelerinin sitoplazmasında meydana
gelen morfolojik değişikliklere uyum sağlamasına
katkı sağladığı düşünülmektedir (4, 5, 8, 12, 20,
22). Tavşan seminifer tubüllerinde, spermatid ve
spermatozoanların durumları dikkate alınarak 8
farklı spermatojenik safha tespit edilmiştir (39).
Yapılan çalışmada safha 1-5’deki seminifer
tubüllerdeki Sertoli hücrelerinin sadece perinüklear
sitoplazmasında,
safha
6-8’deki
seminifer
tubüllerdeki Sertoli hücrelerinde ise perinüklear
sitoplazmadan apikal sitoplazmaya doğru bir
vimentin immunoreaktivitesi belirlenmiştir. Sertoli
hücreleri sitoplazmasındaki bu farklılık, seminer
tubüllerin farklı gelişme aşamasındaki germ hücrelerini içermesinden ve özellikle de safha 5’ten itibaren spermatozonlara dönüşümün başlamasından
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte yapılan bazı
çalışmalarda (9-11, 29, 32, 43), vimentinin Leydig
hücrelerinde, tubülus rektus ve rete testis
epitelleriyle kan damarı endotellerinde pozitif boyandığı gözlenmiştir. Sunulan çalışmada araştırmacıların bulgularıyla uyumlu kuvvetli vimentin
immunreaktivitesi belirlenmiştir. Bununla birlikte
bazı araştırmacıların (6, 20, 43) bulgularının aksine, duktus epididimis epitellerinde vimentin için
herhangi bir immunreaksiyon belirlenememiştir.
Sunulan çalışmada, Sertoli hücrelerinde, Leydig
hücrelerinde, tubülus rektus ve rete testis
epitellerinde ve damar endotellerinde vimentin
pozitif immunboyanmanın tespit edilmesi, tavşan
testislerinde bu yapıların mezenşimal kökenli olduğunu göstermiştir. Vimentin ve aktin gibi
sitoskelatal proteinlerin adrenal bezi hücrelerinde
steroidogeneziste rol oynadığı belirlenmiştir
(14,15). Benzer durum şıçan testislerindeki Leydig
hücrelerinde de tespit edilmiştir (2). Sunulan çalışmada, tavşan testis Leydig hücrelerinde belirlenen
vimentinin hücre iskeletinin yapısına katılma dışında steroidogeneziste de rol oynayabileceği düşünülebilir.
Sitokeratinlerin, fötus ve yeni doğan testislerindeki
Sertoli hücrelerinin sitoplazmalarında vimentinle
birlikte yerleşim gösterdikleri ortaya konulmuştur
(13, 20). Ancak, pubertiyle birlikte sitokeratinlerin
ortadan kaybolduğu ve sadece vimentinin hücre
iskeletinin yapısına katıldığı bildirilmiştir (4, 6, 12).
Bununla birlikte, yaşlı insanların testislerinde germ
hücrelerini içermeyen atrofik seminifer tubüllerde
ise Sertoli hücrelerinin yeniden sitokeratinleri içerebildikleri gösterilmiştir (8). Özellikle, sitokeratin
18’in pre-Sertoli hücrelerinde bulunduğu erişkin
Sertoli hücrelerinde ise bulunmadığı yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Sitokeratin 18 testislerde Sertoli hücrelerinin olgunlaşma durumunu
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gösteren bir hücre farklılaşma belirleyicisi olarak
kullanılmaktadır (13, 26, 27). Yapılan çalışmada
içerisinde sitokeratin 18 içeren iki farklı antisitokeratin primer antikoru kullanılmıştır. Bununla
birlikte, yapılan boyamalarda Sertoli hücrelerinde
bu antikorlara karşı negatif reaksiyon görülmüştür.
Bu bulgu, çalışmada kullanılan tavşanların testislerindeki Sertoli hücrelerinin gelişimlerini tamamladıklarını göstermiştir. İnsan ve bazı hayvanların
rete testis, duktuli eferentis ve duktus epididimis
epitel hücrelerinin sitokeratin intermediyer filamanlarını içerdikleri bildirilmiştir (1, 7, 11, 20, 30, 32,
43). Sunulan çalışmada, bu araştırmacıların bulgularının aksine rete testis epitellerinde sitokeratin
immunoreaktivitesine
rastlanılmamış,
duktuli
eferentis ve duktus epididimis epitellerinde ise
pozitif immunreaksiyon belirlenmiştir. Duktuli
eferentislerde özellikle silyumlu hücrelerde pozitif
immunboyanma
dikkati
çekerken,
duktus
epididimis epitellerinde prensipal hücrelerin özellikle apikal ve bazal sitoplazmalarında yoğun
immunreaksiyon görülmüştür. Bu durumun, çalışmada kullanılan sitokeratinlere (sit. 8/18 ve sit.
5/6/18) özgü olduğu farklı sitokeratinlerin kullanılmasıyla daha başka sonuçların ortaya çıkabileceğini göstermiştir.
α-SMA, genellikle testislerdeki peritubüler myoid
hücreleri gibi kontraktil fonksiyonlara sahip hücrelerde bulunmaktadır (3). α-SMA, son düz kas hücre farklılaşmasının spesifik bir belirleyicisi olarak
bilinir (9). Bu nedenle, α-SMA’nın sadece testiste
farklılaşmasını tamamlamış düz kas hücrelerinde
bulunması beklenir. Çalışmada, insan ve diğer
hayvan türlerinde olduğu gibi (3, 9, 18, 23, 24, 33)
tavşan testisinde de seminifer tubülleri çevreleyen
myoid
hücrelerde
kuvvetli
α-SMA
pozitif
immunreaktivite belirlendi. Ayrıca, rete testis,
duktuli eferentis ve duktus epididimis epitelleri altında uzanan peritubüler kas katmanı ile damar
duvarı ve tunika albuginedaki düz kas hücrelerinde
α-SMA pozitif immunreaktivite gözlendi. Bulgularımıza benzer olarak bazı araştırmacılar sıçan (24,
31), maymun (36), koç (37, 38), boğa (9, 10, 38),
kanatlı
(25)
ve
insan
(30)
testis
ve
epididimislerinde de benzer sonuçlar elde etmişlerdir.
Peritubüler
myoid
hücrelerin
spermatozoanların ve testikülar sıvının rete testis
ve epididimise doğru taşınmasında peristaltik aktiviteden sorumlu oldukları, epididimal kanal boyunca spermin geçişinin ise duktus epididimisin etrafındaki
peritubüler
kas
katmanının
aktif
kontraksiyonlarına bağlı olduğu bildirilmiştir (24).
Peritubüler hücrelerin kontraktil yeteneklerinden
başka, Sertoli hücrelerinde total protein üretimini
sitimule ettikleri ve ABP (Androgen-binding protein) ile transferrin üretimini arttırdıkları anlaşılmıştır
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(24, 37). Bu hücrelerin ayrıca in vitro Sertoli hücre
fonksiyonlarının önemli bir düzenleyicisi olduğu
bilinen P-mod-S (peritubuler factor that modulates
Sertoli cell function) isimli bir proteini ürettikleri de
bilinmektedir (40). Ayrıca bu hücrelerin seminifer
tubüllerde androjenlerin etkisini modüle ettiklerini
ve dolayısıyla spermatogenez üzerinde etkili olduklarını düşündürdükleri belirtilmektedir (24).
Desmin, hem çizgili hem de düz kaslarda bulunan
bir intermediyer filaman olup testis ve epididimiste
α-SMA ile benzer hücresel fonksiyonlara sahiptir
(3, 34, 41). Bazı araştırmacılar, özellikle fötal dönemdeki testislerde Sertoli hücrelerinin desmin
filamanlarını içerebildiklerini bildirmiştir (34). Bununla birlikte yapılan bazı araştırmalarda,
kriptorşik ve tümörlü testislerdeki Sertoli hücrelerinde desmin immunreaktivitesi saptanmıştır (8,
34). Sunulan çalışmada desmin için yapılan
immunboyamalarda, α-SMA’ya benzer olarak
peritubüler myoid hücreler ile rete testis, duktuli
eferentis ve duktus epididimis epitelleri altında
uzanan kas hücrelerinde pozitif immunreaksiyon
reaksiyon gözlenirken, Sertoli hücrelerinde bir
immunreaksiyon belirlenmemiştir. Ancak, seminifer
tubüllerdeki peritubüler hücrelerde saptanan pozitif
immunreaksiyonun α-SMA’ya göre daha zayıf olduğu dikkati çekmiştir. Sunulan çalışmada desmin
ve α-SMA’nın aynı yapıları boyaması bu iki proteinin benzer fonksiyonlara sahip olduklarını göstermektedir.
Sunulan çalışmada, Sertoli hücrelerinin vimentin
intermediyer filamanlarını içermesi sitokeratin 18
intermediyer filamanını ise içermemesi, bu hücrelerin olgunlaşmalarını tamamladıklarını göstermiştir. Sertoli hücrelerinde vimentin ekspresyonu,
seminifer tubüllerdeki spermatojenik safhalara
göre değişmektedir. Epididimiste, duktuli eferentis
ve duktus epididimis epitellerindeki hücrelerin
sitokeratinlerden sadece sitokeratin 8’i içerdikleri
anlaşılmıştır. Sonuç olarak,
Sertoli hücreleri,
Leydig hücreleri, tubülus rektus ile rete testis
epitellerindeki hücreler ile damar endotel hücrelerinin vimentin intermediyer filamanlarını içermesi,
tavşan testislerinde bu yapıların mezenşimal kökenli olduğunun belirtisidir. Ayrıca, α-SMA ve
desminin aynı hücresel yapılarda bulunması,
spermatozoanların ve testikülar sıvının rete testis
ve epididimise doğru taşınması ve duktus
epididimis boyunca spermin geçişinde bu iki proteinin birlikte görev yaptığını göstermektedir.
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