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The Effecl or elllerideclom;e and Cliloral Coıeri:ıalion on Thyro"ine, eonisol
and Teslosterone Levels and Conceptioo in Repeal Breeder Heirers.
Summary. In this study, 15 repeat breeder helfers wcre usetL Blood samples
Tlıese onimols were divided ;11
to 3 groups. First group (A) was c1iteridectomized in the second oestrus. In the second
group (B) the cEuoral cateriuıtion wos perfonned and Ihird graup (C)wos left as the
control.
All of heifers were inseminoıed in the third destrus.
The levels oflhyrarine, corlisol and teslos/emn, wcre measured by R1A in Ihe
blood semm samples.
Cllteridec/omie and elitoral cOlerizalion were found to be eJJeetive on eoncept/OfIS of some repeat breeder heifers, buı no statistically difference was found on
the Eevels of Ihyrox;"e, corıisol and teslosterone in Ihe blood sera of Ihese helfers.
wcr. taken from each an/mal during ;2 destrus cycles.

Özet: Çalışmadn, dol tutmayan 15 adet düve kullanıtdı Her hayvandan iki
östms sikmsu boyunca kan (jmekferl almdL Bu hayvanlar 3 gruba ayn.dl.
(*): Bu çalışma, Y'Y'ü, Araştımuı Fonu tarafınrlan des/eklenmiştir.
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1. gruba

(A), 2östriiste, kliJeri.dekdomi ; 2gruba (Bj, klitorisin knterizasyonu
uygulandı ve 3.grup (c) ise Iwntrol oltırak tuıuMu.
Kan almaya son verilen 3. astrllste, tüm dJiveler knn/rol/ü olarak Whumlıındı
Kan "erumltınnda, RIA ile !imlaiirı (T4), komro/ ve teslesteron mik/arları
ölçüldü.
DlH tuımayan davelerde, kUleridektomi ve kUtorlsin koteriza"yonu
uygulnması, gebe kalmayı sağlamado bazı vakalarda etkili bu/undu, fakııl bu
wygu1amanm kıın serumu limksin, kortizol ve testesteron seviyeleri (Izerinde istatistiksel anlamda herhangi bir değişiklik yapmadığı görüldü.

Girl.!§

Gebe kalmayan hayvanlara, ülkemizin birçok yöresinde, tohumlamay!
takiben, Idüonsin koterizasyonu (dağlanması) veya çıkanlması (kliteridektom; )
i§lemi uygulanmaktadır. Bunun neticesinde bazı hayvanların gebe kaldığına
inanılmaktadır. Ancak, uygulamanın organizma üzerindeki eıkisi bugün için tam
manasıyla ortaya konulmu§ değildir.
Konu ile ilgili yapılan bir çaı~mada (12), yapılan bu i§lemlerin, kan serumu
östrojen ve progesteron seviyeleri ile gebe kalmaya etkileri ar~ıırlml§tır. Adı
geçen çal1§mada kliıorlsi çıkarılan ve dağlanan düvelerde, iki östrUs sildusu
progesıeron profiııeri, konırol grubuna göre daha düzenli buıunmu~luL Ve
gebeliklerinin de kontrollerden daba yüksek olduğu bildirilmektedir. Ancak,
konunun tam manasıyla açıklığa kavu§turulması amacıyla, liremede roloynayan
diğer honnonlarm da ara§tırılması önerilmektedir.
Imtori,In çıkanlması ve koteriı.asyonun hematolojik değerler üzerine
etkisinin a~tırıldığı diğer bir çalliimada ise pek önemli bir deği§ildik tespit
edilememi§tLr (2). Ovaryumun fonksiyonları, üroid bezinin de aralarında
bulunduğu, bir çok endokrLn bezin kontrolu altında düzenlenir. İııeklerde di§i
genodlıırın tam fonksiyon yapabilmesi için nonnal tiroid aktivitesi esastır. Akktif
bir korpus IUlcum, embriyonun beslenmesi, nidasyonu ve hayatının devam etmesi
için gereididiL Kanın progesteron konsantrasyonu, korpus lutcumun akti,itesinln bir göstergesidir. Plasma progesteron değerleri ve tiroid fonksiyonu
arasında bir ili§ki olduğu kabul edilir (4,5,6,ıo,12).
Hlpotiroidizm, çe§itli hayvanlarda pubertanın gecikmesi, anöstrlis,
düzensiz öS!riis, sakin kızgınlık, ovaryum kisııeri, ovaryurnun hipoaktivilesi, zayıf
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doğum, ölü doğum, en<lometritis, spermııtogenezis bozukluğu, libido yokluğu ile
klinik üreme bozukluklanyla karaktersizdir. (8,18,25,30).
Tiroid bezillin aktivitesi, TSH ve adenohipofizin direk kontrolü altındadır.
TSH salglSı da hipoıaıamustan salgılanan bir hormon uyarıcı madde ile (TSH·
RH) kontrol edilir (17). Bu nedenle, ıiroid lıezi ile FSH ve LH i~kisi ovaryum
aktivitesinin kontrolü yönünden dü§üniilmelidlr. Ancak bu konu çiftlik
hayvanlarında ar"'itınlm"itlr. İnsan ve ratlarda ise hipotlroidiznı ol~tuğunda,
bunların gonaaoımpin1erinde de bir eksiklik olduğu tespit edilmi:jtir (4).
Yapılan bir çaİ"imada (18), hipotirodizmli koyunlann uıerusunda; bez·
lerin küÇiilm~, sekteıör aktiviıesi önemli ölçlide azalrncı, ovaryumlarının inakti!,
oogonium ve folliküler geli§menin ÇC§illi safhalarında dejeneratif, nekrotik
deği§iklikler ÇC§itli der""",lerde görülm~tür.
Koniwl, adrenal korteksten salınan, en güçlü glukokortikoiddir. Adrenal
korıeksin hiperfonksiyonunda, klitorisin lıipertrofısi ol~ur (17). KJiıorisine bu
i§lem yapılan hayvanların, belki de adrenal korıeksleri uyanlarak kortizol
salınımı elk1leyebi1ir. İnekte östrüsiin ortııya ç~ında önemli roloynar (ll)"
Kortizol'un, östrus siklnsundaki durumu üzerine yapılan çalışmalar
sımrlıill.r. Bu sebeple, hipotalamllS adenohipofız.adrenokortikal fonksiyonların
öströsdekl etkilC§imleri lam anlamıyla bilinmemektedir.
Siklusun farklı dönemlerinde kortizol seviyesinin de de~işti.llj bildirilmek·
tedir (1). Kan pla.~nııısmda kortiwl düzeyi "'iln derecede arttığında. LH düzeyini
d~iirerek, ovulasyonu inhibe ettilli kabul edilir (21.29). Ayrıca, yüksek doz
kortizol'iln, hipofız ön lobunun fonksiyonunu inhibe ederek, hipotimidizme yol
açııııı bildirilmektedir (29).
Yapılan kısa süreli stresierin, LH pikini bozduğu ve neticede ovulasyona
engelolunduğu, bir deneyle ortaya koulUll'jtur (28).
Testesıeron'lln, östriis siklllSll süresindeki seyri konusunda yeterli çalı~ma
yapılmamıştır. Bununla beraber, testesteron konsantrasyonu, inck ve düvelerde
östriis ,lkIusu boyunca deği§iklik gösterir (13). Di§ilerde ovaryumdan salgılanan
te.sıeronun, lutcaı devrede, prnsına progesıeron seviyesindeki dili)ü§ öncesi, kan
plasma.'mda büyük bir pik yapıığı ve ineklerde luıee1ilisi b3§latmada önemli rol
oynayabileceği bııdirilmi§tir (14,15). Fakat daha SOnra yapılan bir çaiı§mada (20),
tetesteronun böyle bir rol oyuııdıllı ispatlanamamı§tıf.
Ayrıca, Peterson ve ıuiı:. (ZO), perifemi androjene, preovulatör follikülün
küçük bir katkıda bulunduğunu bildirmekıedirler.
Yapılan bir çalı~mada (19), Imrpus luteumun hipofonksiyonu bulunan

ineklerde testesteron konsantrasyonu diiljük bulunmwıtuL
Görüldüğü üzere, ineklerde üreme faaliyeti ile ıestesteron kon,
santrasyoımnun dolaytı bir ili§kisi vardıL Döl tutmayan hayvanlarda yapılmııı ve
konuya açıldık getiren bir çalışmanın olmaması bu tip bir araşlımayı zorunlu
kılmaktadır.

Bu çalııımada, ara§tırıruıs:ı yapılmı§ bulunan, 'döl tutmayan düvelerde,
klitorisin koıeri7~syonu ve kliteridokteınlnin kan serurnu progesteron ve östrojen
hornıordarı seviyesi ve Iıematolojik değerlere etkisi' çaIııımalannm bir devamı
olarak; kan serumu Hroksin (1'4), kortizel ve testesteron değerlerinin incelenmesi
amaçlandI.
Materyal ve Metot
Araştırmada, ya§lan 14 aylık ile 3.5 yaş arasında deği~n 15 düve materyal
olarak kuııamldı. Bunların Tsi Montafon, 3'ü Ho~tayn, 3'1i Montafon-Yerli Kara
melezi ve 2'si deYerli Kara idi. Hayvanların 7'si Fırat Üniversitesi Arn§ıırma ve
Uygulama Çiftli~i'nden, 8'i de Elazığ merkez çevre köylerinden seçildi. Bu
düveler, düzenli olarak öslrü, gösıermelerine rağmen, en az 3 defa tohumlandı~ı
halde, gebe kalamaml§lardı. Düveler, herhangi bir lıastalık olup olmadı~ı
yönünden bazı klinik muayenelere tabi tutuldu. Rektal palpasyonla geniıa]
organları muayene edildi, kan serumlannda Brnsellosis, Vibriosi'i, Toxoplasmosis
gibi Msıalıklar yönünden serolojik testler yapıldı. Servikal akınııdan bak,
teriyolojik (aerobik ve anaerobık) ve mikolojik ekimler yapıldı. Bu muayeneler
ve kontroller neticesinde, sadece sağlam olanlar araştırma materyali olarak
ku II anıldı.
Maıeryal olarak kabul edilen diivelerin östrüsleri, rektal palpasyon ve
klinik belirtiler yardımıyala tespit edildi. Tespit edilen ilk östrii.'lden itibaren iki
östrüs siklıısu boyunca, siklusun 4 devresine (östrüs=O.gün metöstrüs=3.gülı,
diöstriis= 13.giill ve proöstIils=20.gülı), birer defa olmak üzere, her seferinde 10
cc kan, vena jugularis'ıen, steril bir kauül yardımıyla alındı. Alınan kan örnekleri,
oda ıs"ında, 1 saaı bekletilerek serumJan aynıdı. Serumlar soğuımalı santrifüjde
(4 'c), 3000 devir/dakikada, 20 dakika santrifüje edildi. SanıJifüje edilen bu
serumlar,I cc'lik steril, kapaklı lilplerekonularak,denn dondurucuda (-20'C'de)
kullanılana kadar muhafaza edildi.
Materyal, ber biri 5 hayvandan olwıan, 3 gruba (A.B,C,) aynldı.
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A Grubu: Bu grup düvelere, kan örneklerinin alınmasının devam etligi iki
siklus arasındaki öSlrüste, kliteridektomi operasyonu uygulandı. Operasyon,
lokal anestezi altında bi. maı",s ve pens yardımıyla yapildı. Operasyon sonrası
ya raya antibiyotik toz püskürtülüp bıra kıldı.
B Grubu: B u grup düvelerc, A grubunda

yapıjan

zamanda,

aynı ~ekilde

i

lokal anestezi altında, bir elektroka ter yardımıyla, klitorisleri koterize edildi.
e Grubu: Bu grup düvelere herhangi bir i§!em yapılmadan, kontrol grubu
olarak tutuldu.
Her üç grup düveIcre, kan alma İ§leminin bitt iği ilk östrüste, kontrollü
olarak, tohu ıılama yapıldı. Altmı§ gün sonra, rek:al palpasyonla gebelikleri
kontrol edildi.
Kan semm,mda, illA ile tolall tir"l,,;n (T4) tayini (COAT-A-COUNTR,
Diagnosıic Products Corparation, USA): Önce NSB (nonspesific binding) olarak
12x75 mm' lik propilen tüplerden 2 adet i§aretlenip spora yerleıtiridi. Daha sonra
kil ambalajı içinden çıkan 12 tüp, çift olarak A'dan F'ye kadar i§aretlendi
(kalibmtör). Aynı §ekilde bu tüplerden serum için de çift olarak numaralanır
sıralandı.

A kalibratöründen NSB ve A tüplerine 25 ul, B'den F'ye kadarki
calibratörden kendi numarasından olan çift tüpiere 25'er ııl kondu. Serum
örnekleri, oda ısısında çözdürüldükten sonra, özel tüplerine, 25'er ul, bir mikrapipetle tüplerin direk dibine kondu. Kalibratörler de dahil, tüm tüplere 10
dakika içinde Imi [125 i] i§aretli total T4 ilave edildi ve vortex'le I,arı§tın ldı.
Sporu n üzeri bir parafilm ile kapatılarak, benmaride 3rC'de, 60 daldka inkübe
edildi.
Süre sonunda spor üzeri açılarak ani hareketle tüplerdeki slVllar döküldü.
Spor, tüplerin ağızları ters gelecek §ekilde bir ku rutma kağıdı üzerine kanarak,
kalan sıvıların akması için, 2-3 dakika bekletiidi. Daha sonra, tüpler teker teker
gamma counter'da 1 dakikada okundu.
Sonuçların hesa.planması: Önce tüp çiftlerinin degerlerinin ortalaması
alındı. A kalibratöründen itibaren, tüm tüp degerleri ortalamasında n NSB tüpü
ortalama değeri çıkarılarak net değerleri bulundu. Bundan sonra,
Net
% bağlamalan

formülü

yardımıyla

değer

= --------------------------------- X 100

A kalibratö rü net değeri
tüm değerlerin yüzde bağlanınaları

hesaplandı.

Kıılibraıörlerin bağlanma

%'leri, sırasıyla A'dan itibaren 0,1,4,10,16,24
standart değerleri (mg/dı) ile özel grafik kağıdına eğrisi çizildi. Bu eğri üzerinde,
her numunenin, % bağlanma değerinin karşılığı olan rakamt bulmak suretiyle,
T4'ün ug/dl cinsinden değerleri tespit edildi.
U
Kan ""runtunds RLA ile kontrol tayini (COAT-A-COI..1NTlII ): Yapılan
İşlemler total T4 tayinindeki gibi olup, inkibasyon süresi 45 dakikadır. Total T4
hesabından farklı olrak burada kalibratör standart değerleri A'dan Fye kadar
sırasıyla ufjdl cinsinden, O,I,5,ıo,20,SO'dir.
Kan seroı,u",d" RlA ile total lestesteton tayini (COAT-A-COU1VTlYV):
Total T4 ve kartiwl tayinine benzer olup, farklı olarak, kalibratör ve serum
miktarları 50 u!'dir Ye inkübasyon süresİ 3 saattır. Hesabı da aym metotla yapılmış
olup, kalibratör standart değerleri, ng/ml cinsinden, strasıyla A'dan Fye
0,0.2,1,4,8,16'dır.

İstatistiki

analizler, Snedecor (27),un bildirdiği metotlarla, bilgisayar

yardımıyla yapıldı.

BuJgUllar

A grubundan bir düve, l.siklus sonunda, folliküler
grubundan 1 düvenin

sİkıuSli

düzenli

düvenin de RPTden ölmesi dolayısıyla, hormona1
4'er dliye alındı.
Bİr.lTIci

ve 2. östrüs

siklıısli,

kisı geçirdiği

§ekillenmediğinden

T4 ortalama

değerlendirmeye,

değerlerinin

için, B

ve C grubundan 1

her grupdan

istatiksel analizinden,

korelasyoııda

(r), A grubunda B.günde, B grubunda O.günde pmitif yönde bir
iliıki olduğu (P>O.OS) ve B grubunda 3.gün!er, c grubunda da O.günler arasında
pozitifyönden mükemmel bir ili§ki (P>O.01) olduğu görüldü. Birinci ve 2.östrüs
sikhısu ortalama değerlerinde, (-testinde bir farklı1tl; olmadığı (P<O.OS) tespit
edildi. Siklusun günleri arasında varyans analizinde, üç gmpda da bir farklılık
bulunmadı.

Kontrol grubu ile A ve B gruplaruun günlere göre yapılan istatistiki

değerlendirmesinde T4'de ı

korelasyon olarak, C-A arasında sadece 2.östrüs
,ikTusunun 13.gününde pozitifbir ili§ki (P>O.OS) bulundu. C-A grupları arasında
yapılan I-testinde ise L sildilsun 13. günü (P>O.05) ve 2.siklusun 3. günü
(P>OoOOl), önemliolan bir ['ırk bulundu. C-B guruplarmm Hesıinde ise, !.siklusun Oogünü (P>O.01) ve ıO.günü (P>O.OO1), Lsil'jusun O.günü (P>O.OS) bir
farklılık tespit ecdIdi (Tablo 1).

B GRUBU (n=4)

··ı Aynı

~'ı varyans analizi
günü ile korelasyonu, P<O.05

P>0.05

9.42 :!: 1.24
9.50
__
._ .. :!:___2.00
cc....._

7.80 :!: 0.97

9.37 :': 0.69

P> 0.05

7.82 :to.n"
8.35 :': 0.49
9.87:!: 0.56

grubun, 2.siklıısun ayl'll günii ile korelasyon", P<O.OO1

Aynı gmburı, 2.s1klusunııynı

ı: ı·testi

korelasyon

P>0.05

rı

F=

6.57 :!: 1.30

6.05 :!: 1.00

5.02 :!: 0.44
4.92 :t 0.33

.,

13.
20.

3.

2.öströs siklusu
O.

P> 0.05

20.

F=

5.35 :t 0.68

13.

3.

5.90 :t; D.61
5.20 :!: 0.61"

Günler __~_~ _ _ _-'-, ___= _ _
ı.östrlls siklusu
0_
6.17:!:0.71
11.75 :!: 1.39"

A GRUBU (n=4)

Tablo 1: Üç grubun iki östriis sıkıusu T4 degerleri (ug!dI)

Şx

__

6.47
0.89
P>0.05

6.55:t 0.47
:!: 0.23
6.80 :!: 0.30

P>0.05

----

7.55 :!: 0.67
6.22:!: 0.32

6.52 :t 0.32**
6.50:!: 0.38

X

C GRUBU (n=4)

P<O.ool(t)
P<0.05

(P

P<0.05(t)

P<0.05(r)
P<O.Ol(t)

P<0.01(t)

C-B

"

": P<O.Ol(r)

': l' dl.OS (t)

rı kor"l~syon

F=
P>0.05

0.91 :'.: 0.10
0.52 !: 0.01
0.89 :': 0.24
0.72 ± 0.18

1.24:': 0.::.:3=2......_
F=
P>0.05

···:1'<0.001 (r)

2..östrüs siklusli
O.
3.
13.

20.

13.

0.52 !: o.n**
0.67!: 0.12

3.

0.42

1.26 !

AGRUBU

O.

l.östrüs siklusu

~--

Sx

i:

ı·Iestl

P>ü.05

0.50:'.:0.12

0.61:<::0.22
0.39:!:0.11

P>0.05

1.32:t0.40
0.65:':0.11
0.14

x

B GRUBU

Tablo 2: Üç grubun iki ösırüs siklusu korbzol degerleri \ "/YU'J'

Fı

Sx

varyans

analızı

P>O.05

1.08:': 0.18
0.80:': 0.22
1.23:'.: 0.12
0.53:':0.07

P>O.Oj

0.45:'.:0.08
0.59:'.:0.18"
0.99:':0.19

-~---

x

C GRUBU(n=4)

P>0.05(r)

C A

P<O.Ol(r)
P>O.05(r)

C-B

t.>
co
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Kortizol degerlerinin 1. ve 2.östrüs siklusları arsında yapılan istatistiki
analizinde, A grubunda 3.gÜll(P<0.01), Bgrubunda ZO.gün (P<O.OOl) önemli bir
korelasyon tespit edilirken C grubunda istatistiksel anlamda önemli bir
korelasyon bulunamadı. Slklus günleri değerlerin varyans analizinde bir fark
bulunmadı. Yapılan t-testinde ise, sadere C grubunun 13. güuleri arasında
önemli bir
gruplarının

farklılık

(P <O.OS) olduğu görüldli. Kontrol grubu ile A ve B
ayn ayn l<Ortl1.Ol düıeylerin§n istatistiksel analizinde; C-A arasmda

lsikiusun 3.günü negalil, ıO.günü pozitif ve ı.siklusun ıO.günü negatif yönde
önemli bir korelasyon (P <0.05) tespit edildi. C-B grupları arasında ise, 1.siklllSun
3.gÜllü (P<O.OL), 13.günü (P<0.05) ve ı.siklusun 13.gilnü (P<O.OOL) negatif
yönde önemli bir korelasyon olduj!,u görüldü. Yapılan t-testinde, sadere C-B
arasında, 2.siklusun ngünlelinde önemli farklılık (PO.OL) bulundu (Tablo 2).
Bütün grupların 1. ve 2.sikluslarının ortalama degerlerine bakıldığında,
T4'de grubunda negatif bir korelasyon (P <0.05) bulunurken, kortLıol
değerlerinde, Istatistiki anlamda bir ili§ki olmadığı görüldü. Yapılan t·testinde
ise, gerek T4 ve gerekse kortizol düzeyinde herhangi bir

farklılık bulunmadı.

Varyans analizinde, T4'de 3 grup arasında önemli fark bulunurken (P<O.Ol),
kortizolde fark önemli degildi (Tablo 3).
Tablo 3: Üç grubun ı. ve 2. östrüs siklusu ortalama tiıoksin (T4) ve konizol
deılerleri (mg/dı)

Löstrüs siklusu
Grup
Tiroksin
A (n=16)
B (n=16)
C (n=16)

2.östrüs

sıklıısli

X

Sı<

Sı<

X

5.95 ::t 0.19
9.45 + 0.76

5.64 ::t 0.35
9.02:t 0.35
6.75 0.13

6.96 :t 0.25
F=

P<

om

p<o.ol

Kortizol
A (n=16)
B (n=16)

0.92:t 0.16
0.88 :t 0.13

0.76 :t 0.80
0.65::t 0.13

C (n=16)

O.79:!: 0.14

. 0.9ı::t 0.13
P>O.OS

F=
ro korelasyon

P<0.05
1: t-resti

Fı

varyans "oruizl

r
P<0.05

t
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Ara§tırmada,

toplanan kan serumlarında, RlA ile testesteron tayininde,
testesteron seviyesinin tespit edilebilecek miktardan (ng/ml) daha dÜ§ük olduğu
görüldü. Bu sebeple, bunun miktarları verilemedi.
Tohumlamadan 60 gün sonra yapılan rektal palpasyonda, A grubundan 2,
B grubundan 3 ve C grubundan 1 düvenin gebe olduğu tespit edildi.
Tartı§ına

ve Sonuç

Döl tutmama, düvelerde gebe kalmaya engelolmak ve gebe kalma
peryodunu uzatmak suretiyle, önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu
sebeple bu gibi hayvanların tespit edilerek, bir an önce gebe kalmalarının
sağlanması gerekir (12).
Döl tutmayan hayvanlarda gebe kalmayı sağlamak için, bir çok metot
denenmi§tir. Bunlardan biri olan klitoral masajla, ineklerde gebe kalma oranında
bir artı§ bulunurken, düvelerde herhangi bir deği§iklik görülmemi§tir. Klitoral
masajın etki mekanızması henüz açıklığa kavu§mamı§tır (3,7,9,16,22,23,24,26).
Yurdumuzun deği§ik yörelerinde, döl tutmayan hayvanlara, klitorisin
kesilmesi veya koterizasyonu i§lemi uygulanmaktadır. Bu konuda yapılan bir
çallljmada (12), bu hayvanlarda siklus progesteron profillerinin düzene girmesi
suretiyle, bilhassa klitoris koterizasyonu uygulanan düvelerde, gebelik oranının
arttığı bildirilmi§tir. Ancak konun tam manasıyla aydınlanması açısından, diğer
hormonların da ara§tırılınasına gerek bulunduğu belirtilmi§tir.
Bu ar3§tırmada ise, aynı §ekilde tespit edilen materyallerde, klitorisine bu
i§lemler yapılan düvelerin uygulama öncesi ve sonrası birer östrüs siklusu
boyunca T4,kortizol ve testesteron seviyeleri incelendi.
Siklus ortalama T4 değeri, en fazla gebelik elde edilen, B grubunda daha
yüksek bulundu. Bu sonuç, T4'ün üremede önemli bir yer tuttuğu görü§ünü
(5,8,18,25,30) desteklemektedir.
Adeyemo ve 8rk(1), kandaki kortizol miktarının, östrüste, östrojenin
yükselmesine bağlı olarak, salgılanan ACTH uyarımı dolayısıyla artacağını bildirmektedir. Bu çalı§mada, proöstrüs ve östrus dönemi kortizol değerlerinde,
diğer dönemlere göre nisbi bir artı§ görüldüğü halde, istatistiki olarak önemli
bir farklılık görülmemi§tir.
Porrer ve 8[k.(21), plasmadaki konizol konsantrasyonu ve LH arasında
negatif yönde yüksek bir korelasyonun varlığını bildirmektedir. Stobel ve Mo-
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lıerg

(23), de kısa süreli strere tabi tutulan ineklerde preovıılatör pildn
bozulabilecetini bilıitrnıektedlrler. Hıtıniıi<ıa .., ...... (11) ise lronlıol ileovulasyon
arasmdalı:i i~ pek de ÖMmli olmadıitım bildimektedir.Bu araı;tırmada da
lronırol olarak tııtıWııı ı.löl n.ııııaJll'n düvelerin korıirol seviyesi ile gebelik
oranlan A ve B ~ farldı değildi.
Kalbn (ız), kiiıorisl koterize edilen ve !diıeridokıemi yapılan düvelerde,
öslrils siklıısu progesıetoo profillerinin düzenli şekiUendi~i ve gebeliklerinin
artnjmı bildirmektedir. Bıı çallljmada, T4 ve koniml seviyelerinde istatistiki
anlamda lıelirgin bir de~iklik tespit edilemedi. Testesteron seviyesi ise tespit
edilebilerek miktarlarda değildi.
Sonuç olarak; !diteridektomi ve klitaris koıerizasyonu, döl tutmayan
düvelerde gebe kalmayı arınmasına rajtınen, östrils sildusu peryotlarında. kor·
tlzol ve T4 seviyesini istaliksel anlamda etkilemediği görüldü. Bu sebeple
lronunun tam manasıyla açıklığa kaV1lljturulması açısından, östrilsteki FSH ve LH
düzeylerinin araı;tınlması gerekmektedir.
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