
r) ( I rl' l Fak. Dıt/"g., 1997.8(1-2):16-10 

Puberte Döneminde Yapılan Kastrusyon ve Kastrasyondaıı Sonra Verilen 
Testosteronun Ergin Sıçan Timus Bezinde Meydana Getirdiği Histolojik 

Değişikliklerin Işık Mikroskobu ile incelenmesi ' 

Mehmet KANTER 1 Musa GENeCELEpı Ahmet KOçl 

IY ıi zuncu Yıl U ıııvc rs ıl cs i Vetenner Fakıı lı es ı . Histoloj i ve Embrıyo loji A nabilım Dalı . Van. 
~ Yii/.ııııeıi Yı] Ünivcrsltesi Vc[criner Faklıiıesi. Cerrahı Anabili m Da lı . Va n. 

Öteı: Bu çalışma . pııbl.!rtl! ı.Ionl!lIlUlı.ll! )lIpllıın kasınısyun I'e kasırasyondan sonnı venkn lesıosteronun ergin (3 
aylık) sıçan Iımus bcwıde ıııeydana getırdı ğı hıstoloJık degı~ıklıkkn ım:ı.:leıııek amacıyla yapıldı Çalışımıda, ıkı ııylık 30 adel 
erkt!k ~ıçan kullallll lh Sı\:aıılur her grupW 10 adel ulacrık ~ekılde bıri konIrol dığer ıkı sı deneııı\! grupları olınıık UZerI! J grulxı 
avrıldı l'l! denl!11le gnıplarmdakı hayı'mıhıra kasırıısyoıı ışkmı vapıklı i ı.Iı.:lh!lııe gruhundakı sıçanlar kııstras)on sonrası h ı ç 

bı r ı~lcme ıııbı tutulnıııdan bL! a~ bt:kletılırkel\ , ll denemı.: grubundakılcrl! IS\.' hallad3 bır kcı .5 mgllg depo leslOSlerolı ·1 
hall:ı süre\k LIIL I'crıldı i ı.I1!ll1!1lle gnıbuııdı.ıkı hawaıılıırm lımıı~lanl1d:1 ~lnmı3da hıç hı! dl!ğışıklık görUlmezku, organın 
IWJ"en~!1LI kLsmmdakl kurteks'llll!dulla onmmda, korteb ldııııc hır artış oldugu gö/kndı il deneıııı.: gnıbund;ı", hayvunlunu 
11II1lI:;[:ll"Im1a IS<.:, ~11I.>LlHıua ıkn dCfl!ı,;cdı.: bır \..alıl\lıı~ma ık hırlıkıc oıdlıkk kapsul t!ltaıiııdıı i·i! aı 1lIıkıard.'1 sı:pıul1l lard:ıkl 

biıg uoku ıo;er~lllde yağ do~ lI IIlI\..wrıııda arıı~ ıılduğu I'ı,; hu ıag dokunun Iıınus p;lrenşılııa~l ık ver değışıırdığı görüldü 
Ayrı~a , uıg:uıııı parl!lI~ll1L kısmımb ıse korlı.:k s-l1Iedulla UfJ1\llıdıı , meduıı:ı Idıml! biL artı~ lll! bırlıkte bu ıkı bölgcnm 
bırbırll!rıııe ı;e~ış bölf;clenıım dLil.enSLl olduğu Iı!SJlII Lxlıldı l'uhı.:rte dönemınde yapılan kaslTIls\"onda IilIIliS ııareıışımasmda 
dıkk;ıle değcr bır bll\lllUe ii! IIIllOSII sHylsındııkl Urtlşa b<Lğlı olarak kasırc L'(lılmc~eııkre göre IımUtm yanıııll daIm :ıkIıi' 

oJabllı.:o.:cğl, an~ak ııııdrojl!nkıııı \"ı!nıdl!ll u)gulanllHlsı ık bu eıkımn gen),e dönt1~1l11lIü olduğu SOllu~un;ı varıldı 

Amriılar Kelimeler; Sıçmı, kıısırusyon , II!Sloslcroıı. IIUl\lS, ışık Illıkros\..uhıı 

The LiJ.!lıt Minoscopic lıı\"CsıiJ.!atiolı (if ıhe HisıoloJ.!k;11 Ch:ıııJ.!cs Ol.'l.'uITcd in Athılt Rat Thymus b~ 
Pubertal Castraıion aıul TcslOslcroııc Ti"catıııcnl Afterthı' Cast raıion 

SUllllıı:lr~'; n\L~ ~llJd\ ıı;ı~ llJlJenakı.:1ı ıu ııı ı cslıgate ıhe hısıulogıcalı:ha1\g<.:~ ocellITed 11\ ,ıı.hılı ral (ılııe\! l1Iullılıs-old) 

ıhl'mlJ~ bı pubcnal..:a~ınıııoıı ,md I<.:SIOSı.,::10I1<,; Iıeaımeııt alkı Ilıe ":il sırııııoıı Tı\lJ mo!llh~-old J() mıılı.: ı.ıls ııere ıısı.:d m tlllS 
C\jıcrınıCIII I{ill~ ııere dnıded mln .l group.'> ı\ıth ıo ;ıııımııl~ LLL e.ıch lı\u groııps 1\l!re ~eı>arilıeJ for ı.::..p\!T1l1leınal study aııd 
cJslmlcl! ["he ıirsl Ilcillıııelıl gmııp 111IS mıll ı.:m;ımıl!d aııd l<.:cı.:lI'ı.:d UU lre;ılıııenl J"he ~I!cund Irl!31meııı group was gıl'ı!lI 5 
nıglkg ıe~ı(lsıelünı.: (IM) eadı ııel!ktor.ı weckı; In the ıirsı ırı.:ilımeııı group, no changes hal'ı.: hceıı obscrl'cd ın sıroma of 
ıhe ıh\"ııııı~ bııı ı.:ııne\-!IIedlıllil nıtıo ot" ıhymus p.ıreııdwlI1;1 ıııcreased kll'uTlng ~\lnı!\ In ıhe Ilnl11l1' ol second ıreııımcnı 

gruup_ lıll!. .. mı,;re;ısc 11\ I;ıl lıssuc al S\.'plun1. espı.:wllly arouııd ılıl! cap~ulı.: and e\leıı~ıı<,; tıdııes,> :ıl sıroma have bcen 
ohsı.::rl'ed rıl1~ tiıı iissllc ııas replaced wııh thyınus ]l .. 1rench\"11lı1 lıl Hddllıon , ~{)rıe\-medullıı 1';ı11O ol parcııdıyın:ı ıııcreascd 

[;ıl"üfllıg 1l\l!dlılı.1 ,md Ihl!ll boJrJ<.:I~ ııcrl! ırrl!gıılar lt ııas eouı.:lııdl!u tJım mııııııııe resJl'ulISt! ımı\ hı.: morı.: aCILI'e lll pııbt:11al 

~ ;ı sll;ııed ı:ıls IhJII III lllHasıraled mıs dile ıo ıııdl!ııed parcııchym;ı and mı.:reası.:d numhı.:r ul ılntlloı.; lles Iluı Ihe:iC e ll-':cl~ 

m;L\ fclıırıılıackıı;ırd alkıııcıı andllıg.<.:1I appllı.·,ltlt!11 

K('~ Wunl\: R;ıl. ı:; I~lr;ıtH)\) ıestostı.:ıun~. ı!ıımııs. lıghı I1lIı.;rosı.;upl 

Giri ~ 
TILUliSilli elHbn~'oıı :1 1 ~aş:ı ıııda CiL aklır lenfOLd bır 

orgall oldugu. bu roııks ıyo ıı ıı ıı ıı pııbc rıc~e kadar 
an ı relıgı \e pubeneden sonra başlayan fiıyolojık 111\'0-
hıs~on sııresı ıçerısınde tımusıakı bütün huerelerde 
;wılııı:ı gonıl dl ı ğıı belın dmekledır ('.I. i 2. 13. i -t 17) 

Tunus, hııerescl b:ıgIŞ ık l l ~1Il oluş- ması \'e lınn1l111 

sıstemın gelı şmesınde öııemlı bır role s:ıhıptı r Föta] 
gelı şım sır;ı sıııda kemik ılığındcn ıımııs,ı gelel1 
protimosıtl er. burada bır dıLi rarl--lılaşın:ı geçım I'C 
saY ılim ;ı rt il r ( 16.18). Tımusun gelı şımı pııbcrıc~c 

kadar devam eder rilkill spcrın:ııogeııeıısle bırlık te 

küçtilıne~c başlayan IlInus parcıışlJlllll111 ~en ııı ~ag 

dok usu ;ılır Bu gerı lemeye . pubenede pcrıreral kand;ı 

• Bu ~';ılış ıııa . Y \" U ·\raşıırın;ı Fonıı B;ışk;ııılıgınca desıeklcıı ıı ıışıır ( \)7 VF 0(1) 
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sı eroı cl sc!..s Iıor moıılan !..on sauırasyoıılarıııııı ar1lşı 

Ilcden olarak gös ıe rıhııe!.. tedır (5.7). Pubcrte önce
sınde ~apılan goııadektoıııı ılc tııııusun bU)Ulııeslllllı 

dc\;ı 11l c ttı ğ ı \c yaşa baglı olara!.. oluş;.ııı ııorıııal ı ııııus 

Ill\ olus) onunun gccı!..uğ ı 1f.1dc cdılınckıedır Li i) 

Seks sıeroıdlcrının ımlilun s ı stem iııenne baskı

lay ~ç ~ e[kı l erı sonucu [IIIlUSu n karııkal bolgesıııdc yo
ğun halde bu lunan o lgulllaş llı;llIllŞ Icııfosıılerde bır 

;ı / ... ılma nıc~dııııa gelmesme bağlı olara!.. olgun lenfosH 
5;.1 ~lsında da bır dÜŞliŞ gomldııgu bıldırılınek ıedır T

Iınerclenne karşı lIlonokloııal antıkor te!"nıklerı ı..ııll a

ıularak yaşlı haY\;lIlların tııııu sunda bır kaç ponııfT
hileresı bulunurken. gon:ıdckıoııııy i t:ıkıbcn ~apılaıı 

tıınııs ıncclcmclc nııdc. pozitıf T-lıucrc 5;. 1~ ılarında bır 

artış olduğu bıldın lıncktcdır ( i i) 
Gl ue!..s ıııaıı \c Clıem Hı . \ apııldan b ı r 

ar:ışltrll1ada pubene aııcesı ııde \apı lan goııadc !..ı o ını 

miL. pııbene bo~ıınca ıınınllllıte~ı ;ır1lrablleccgınl \c 
gonade!..ı o ıııı soııras ı ııınusdakı ıııı!"roskobık değı

şıklıklerın ınedullar bölgeden çok kMıkal bölgede 
lIle~d,lna ge ldığıııı belırııne!..tedırler (.t ) Dıger hısto

lOJık çalışmalarda (2. LO). goıı;ıdektonıı yı takıben 

ıuıııısıın konı!..a l bolgclerınde genışlcme ılc bırlıkte 

Ituere )ogunluguııd:ı da bır artışııı oldugu oilc' suml
ııı ckıcdı r Kastras\onla crgııı er!..ck ha~\anlardan 

,lndroJelllı.:nıı etkı s ı ortad:1 1l kaldırıldığı lanıaıı 

!lmusli!. dı!..!..a[ c d eğer bır bıı.\lııııl' \ c llHIOSIl sa~ ı s ıııda 
;ınış olduğu (X), aııdroJelılenlı \emden uygu
I;ıııııı;ıs ı y la bu C[ !..1I1111 gen~ e doıııışunılu oldugu one 
sıımlnıck[cdır (h) Kasırasyondan sonra tımosıt 5;.1\ 1-
sındakı artış bırdcn fa/la mekanı ıma ılc açıklana

bılmcktedır Bınııcı olara\.... Iımos ıılefln göç şekıl

l e nııııı deg ı şmesl\le \uCul perıferıne gıden ıınıos ıı 

oraııında :ııalma y;ı da !..CI1lI!.. ılığıııdc ıı Itıııusa gelen 
proıımos l! oranında artış olabıleccğl. ıkınc ı o lar.ık. 

;! ndroJenll.. homıonlann glu!..okorııl..oıdleflll eıkılenne 
ben/cr bır şe !..ılde n/~o lo.lık IIIIIOSIl altıııııU1lI 

: ırıır:ıbıleceğı. UÇUllCU olarak da , kasımsyoııu !;lkı!>e ıı 

I'Tlıııer aııd ro,le ıı k:i\ ıı:ığ ıııııı ııl.aUı~\lnlııı:ısl\ la ImlO

sı ı leuk prograllılal1llllş olum oraıııııın aıalmas ı 

!ıO llııC ıı lıllIıısıa gt.' lIl ş le ıııc ıne~ dal\a gelı n e!.. ı e \e be
I ili ıçınde (mlra-IıI1lIı..) [ınıosıılerın lo!..al prolıfe

ras\onu nd : ı bır artış oldugu belırtılıne!..ıedır (1.20) 

Kasırc edılen lıa\\ ·;1Il1:ırd aıı elde cdıleıı l ı ııııı sları ıı 

IIISIOloJI!" kes ıı lcrıııde görıılen 1111[0 111" ligur sa~ısında 
\ c ı/olı.: c{lden ıııııosıılcrın Dt\A ıçenklerlnde!"ı 

:ırtl~1;ı bır lı!..ı c 111111151111 bıı~uıncsl. lımOSlllerın ınıra 

tıım!" prolıferaS\OIlUIlUIl bır sonueu oldtl~\lnu gos ıer

ıııe!" ı cdıı HdL: ı.:dı kn bulgu la rdan !..asıras~oııla 

bırlı!"ıı.: ıııııosııkrth.!!"ı hııere boluıııııekrıııde bır artı

Ş llI Oldugu go/ lcıııııc!..ıı.:dır (ı 'il 

Bu çalışmailııı aııı:ıcı. pııberte clöııe ııııııdc ~:ıpılaıı 

kasıras~ oıı vc kasırasyoııdan soııra \cnlen ı csıosıcroıı

iili erg ı ıı (1 a~lık) sıçan [lIlltıS beli nde llIe~ dana 

geıırdığı hıstO lOJık dcg l Ş ı kll!..lcll Inceleme!..llr 

M:ıltr~ ~ii ' 'c MtlUl 
1311 çalışmada . puberıı: döııc lI lIııdc (7-ı-: han:ı ) 

~O adet erl..ck s ıçan ( Wıstar albıno) kııll:ııuldı S ı 

çanlar her gmpt:! ıo adeı olaca!.. şekılde bın kontrol 
dığer ıı-'lsı deneme gnıplan olma!.. u/ere uç gnılxı 

a)rıldı Deneme grlıl)lanııdakl ha\ \ ilııl :ırılı hepsıııe 

kasıras)on ış l emı ıçın preıncdı!..;ıs~oıı aın:lC l~ la ii (,(, 
ıııglkg kas ı ç ı Xy l:lıl11 hıdro!"lorıd (Roıııı)uıı ıı~.! 

mg/ml BAYER) mgıılandı \e 'i dakıka ~nra ge ıı el 

,lllestC/l :1I11ac'''a J:'\ ıng/!..ı.: k,ı\ ıçı Kcl; lıll111 hıd

roklomr (Kcıal"r 'i0 mg/ını I:'.CII\('II3.o\"')1I \erı ld ı 

rC)lıslc.r ~!.. roII Jln ,1 \;ıpılaıı ı.:ıı\ı/~oııd,ııı !ı01IT:I çıı..:ın 

la ra!" !..asır:ı~~()ıı 1~lc1lII l a ın :llıll:ıııdl Dı: ııeıııe gmpl:ı

niL:! \:Illılalı bu {)pcra~\oıı.:ı\ iii !ı ıre~ ~arı1an olu ~ı ııra · 

bılınc!.. ıçın ı es tı slerı Ijık, ırılıııad,ııı !..oııırol grubund:ıkı 

slçanJanl da Il)gıılandı i deneıııe gnıhıın d.,!..ı s ı çanl:ır 

kasırasyoıı sonras ı hıç bır ış lcme ı ab ı tutıılın:ıdaıı bır 

\1\ bc!..1cuh rkelı II dcneme !!rubıınd;ıkılcre ı sc 

haliada bır !..cı ~ ıng/kg depo te~ ıosı cron tSıısl:ınon 

250. ıso ıng/ını ORGA-;.JON1" 1ı, 1!1 :1 \ııredc ı..a~ ıçı 

\crıldı 811 sureııııı bıııııııııde i \ı: II deııeme grup
larında!..ı <; l ç: llıl;ırla !..oııırol gruhU ııd ,l!..1 '>h,;ıI II ,lrılı ii 
ııııısl;m . I!.cııel ;ıIlC!lleııden soıı r:! ç l!..;trıla r;ı ı.. "" lO'lu!.. 
ııoı ml forumhnde ı espıt edıld ı RUllll hlMOlojl!.. do!"ıı 

ı;ı!..ıbl e rıııdeıı sonra paraliııc goıntılc ıı ı);ırç;ıl:ırd:ııı (ı 

fUll !..al ı nlıgıııda :ılın;'lll !..cs ııl er Mallo" ıııple bolOl
ıııa )onıcım ılc bo~;ıl1aral.. ı ş ı!.. ııııkro~kobıınd; ı (Nıkon 

OptlplıOl-Z) ıncekııdı \c gere!..lı gonıle ıı bo l !!elerı ı ı fıı

IOğranarı çekıld ı 

nulgıılar 

koli/mi cim/ı (ie\şc!.. b:ıgdo!..ııdaıı \;IP II1l1l$ H' 

1l1l11l S' 1ı dışıaıı !O: ITnIl !..,ii)siiiull O l'gaı ı ıçme ~eptuıııl :ıı 

goııclcrcrc!.. Willıs'li ı a ııı O lııı; ı \;ııı lopçıı !..lara :ı~lrdıg1 

ba/en de 10'Jlfııkl;lrılı !" es ıt e 1x1!!.11 o]; ıeı!.. çe\rderı ııııı 

bagdo!..u ıle sanlı Ix l g1ı 1ıS1 1 o lıı şııınlar halınde ol
dukları gonıldıı Lopçuklarııı parelişılii !..ı s lıılIHll !..or
ıe!..s (ı..o~ li ) \e ıııedııll:ır (açı!..) bölgeler olm, ı!.. ıı/crı.: 

ıkı kısımdan oluŞıuğu ıespıt edll ,1ı (Resım i ) 
1-:11.,,1,1.' "'dl/IııI.) (irııp i/ dl'l/mll' gmhııı ı\'a<;

Ir:lS)OIl sonrası Iııç bır ışleme ı :ıb ı [Uıl1hllildalı bır a~ 

beJ... lelllcn hay\ anların Iıınus l arı !..oıı ı rol gnıbm la 
!..:ı~ılaşıırıld ığınd:ı stromada Iııç bır degışl!..lı!.. ~onıl

ınc/!..eıı. organııı p,ıreıışıııı !..1~lllın":ı!..1 !"orte!" s
Illedull: ı oranıııda . !.. o rı c!..s Idımı: bıl" artış old ıı ~ıı 

goık ııdı ( Res ıııı 2) 
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i J { leı I'ak Dı'rx .. 1997. 8(1.1): /6-10 

A.(l~/m~yol/ .)ol/rası Tes/osfer on Verı/en Grup 

1/1 (/ı!l/elııl! grubu) Konırol grubuyla karşılaş· 

urıldıgıııctı . s ıromada ıle rı derecede bır katınıaşma ıle 
bırlıkıe öıcıııkle kapsül eırarında ve scpıuınl:ırdakı 

b; ıgdokıı ı çers ırıde } ağ dokuda aL mıkıarda artı ş 

oldııgu be lır lendı Orgaııııı pare lişım kısmında isc 
kasıras~o ıı sonras ı hıç bır ı şleme tabı ımulmayaıı 

ı;nıbıııı : ık sıne kon eksnıedull:ı oranında medulla 
l e hııı e :ınıııa ilc bırllkıe bu ıkı bölge nin bırbırlerine 

geç ı ş sınırlarının duıenw olduğu görüldli (Resim 3) 

Resıııı i Konı ro l gmbu s l Ç<lıılarda 

genilluııili K koncks. M I1lcduııa . S sıroma 

Trıole . X 17~ 

Resım 2 Kasıre edılluı ş sıçanlarda 

ı;onınuııııı K kond,s. M ıncdıııı a . S slrcı nıa 
Trıplc . X 175 

ı~ 

t ınlıl sun 

Mallor) 

ııınusu n 

Mallor) 

Resıııı 1 KaSlr<lS~On son rası ıe!ı ı os ı e ronıııı \ er ıl e n 

s ı çanlard,ı tımusuTI gonı nunııı K ~oncl, s. \lıııed ıı lla 

S s ı roııı:ı Maııor) Trıp le . X7u 

T:ıı11~ın :1 H' Sonuç 

DiL çal ı şma . pubene done mınde ~apıl aıı ~:ı s l ril S \OI1 

\c kas ıra iı~o ııdaıı soma \erıl e n ıes toscro ııı ııı e fı; 1I1 ( 1 

a ~II ~ ) SIÇ:1II ıımııs beli nde ıne~ dil1la geurd ı~ ı h ı s t o

lOJ ık deg ı şı klı k l en ıncelemek a ınae l~la ~ ap ı ldı Lee \c 
Meade \ 1 i) pubcne oneesI. Grccns ıc ııı \e ;ı rk (G)'ı 

da ~;ış lı ratlarda ~ apııkl a rı gonadc~tomll1ln ilmıı sli 

bııyuııugUlIU . Kendall \ 'c ark (1 0 )'1 LSC :l ~ 1l1 ıur ~aş lı 

hCl)\anla rda ~apılkla rı b ı r çalışmada . gonadekıonıı ) i 

ta ~ıbc ıı ~apılan t ınıus ı nccle ıııe l e rı nde . po/ ı t ıf T·hucre 
sa~ılanııda bır art ı ş O ıd lı~UIlU b ı ldınnış l erdı r A) nca. 
Glucksnıa n \e Che~ (.ı ) . ratlarda pubcrıe oneesınde 

)apılan goııade~tonıının . pu bcrte boyunca ı nınıuııııe~ i 

a nır:ıb ılece~1 \c golıadeklOlnı sonras ı umııs ı akı 11\11.. · 

ros~ob ı ~ deg ı ş ı~lık lerın nıcdu lla r bo lgedc ıı ço~ kor
tık al bolgedc lI1e~dana gcld ıg ıııı . Castro (2 ) ı se farc· 
lerde goııadekıomı) ı ıakıben ıımusun korııkal bölge· 
le rınde genışleme ı lc bırl ıkı c hucre ~o~ıınluğııııda bı r 

a rtı ş oldugUlll1 ~ ıne Na n c::ı ( 15). ~asır.ıs)o ıı sonras ı 

lllillı Sla nııtoıı~ figıır s:ıy ı s ıııd,ı vc I.wle edılen 

tltHos ıtle rı n DNA i çenklerındekı anı şla bırlıktc 

Ilmus'lıll b(j~ıımes ı . tıınosıtlerın ınıraııınık tHOlıfc · 

msyoııu ve kastmsyonla bırlıkıe ıımos ııl e rdekı !ııı e re 

bölumlennde bır anış olduğunu bclıntnı şlerdır Bıı 

çalışmada . kasırasyon sonras ı hiç bı r ı şleme tabı 

\tıtıılıııadaıı bı r a) bekleIIlen ha~·\ anl:ırın (i deneme 
gnıb ıı ) Iııııusl a n konnol gnıbl1 ~ La ka rşalı şllrıldlglllda 

sıronı ,ıda hıç bı r değ ı şıklık gonıl ıncıken . o rganın 

1>;ıre n şıl1l k ı smında kı koneksll\cdlllla ora nında , 



konek, lch ııı c bır :1 T1I ~ııı olınas ı 'ı ıka ndak ı Iı !~ra !\lr 
bılgılcm k paralclhl.. arlc l ll1cklCdl~ 

Glııı..~1l1,l11 \c Chcm (-n kastra~~o ıı sourası ıck 
bıı doı lıalıııdc "o mg les!Oslcrolı prop ıo ıı aıe enJek l ~' 
el11ı..lcll 1, II I, lrd:1 IIII ILLS nıcdlı l la~ 111 111 !!cl1 l şlcıı ı cs ıııden 
ıı\ade ı..oneı..sıııın dar. ı ldıgını h enrlal \e ,ırı.. ( lll) 
; 1~111 iLir lı: ı \~;ı ıılarda \;lpIıU ı rı bır ça lı şmada seks 
~ıeıo ıdlcrının 1111 11111l1 sıstem u/eTl ne bask ıla\ ıcı 
etkı l e rı ~onııcu tunuSli n korıık;ıl bO Iges ıilde ~ogtln 
haldc bu lunan o lgu n laşm:ı mış k nfos l! s;i\ ı sında b ı r 
:l1..ı lmam lı mc~dana geld ığ ıili \c bu al.a ı ; na~a ba~h 
o lara ı.. olgun knfos ıı s;!~ ı sında bır dıişuş gönildıi~unu 
bıldırnıı ~lcrdır K~ı st r.ıs~ on l:ı e rs ııı er"ek ha}
\anla rda ı ı aııdrojel l1cnn et k ısı ortadan kaldırıldığ ı 
!; l lIlalı IInııısı a dı"kaıe deger bır bllH ıme \c \ ııııosıl 

~a\ls ıı ıd;ı arıı ş oldugu PO. ;!Ildroje ıı c rııı \cıııden 
u\gulanııı:ısı ilc bu eıı.. ını ıı gcrı~c donuşuııılıı oldugu 
ıfade cdılıı ı cı.. ı cd ır (6) 0;1/1 a raşı ırııı;! sonuçla rı na go
re 1,.5.7). pııbenede perıfera l kanda steroıd sc"s 1Ior
ıııoıı la rı ı..on s<ı ıı ıras~ o ıı la rıııııı ;ı rııı ıas ı sonucu kUçlı l el1 
Iil IIliS p:ı rcnşıııı dokusunun ~erı nı ~.i [; doı..ıı stı almakıa 
\(~ SlToııı" ka lınlaşmaktadır Wındııııll \'c arkadaş l arı 
(I'}). geııç ha~\anla rda pubenc oneesınde ~ap ı la ıı 
!!onadek ıo ıııı drn sonra Illıı ııSuıı buytidıiğilllll ve 
dışarıdtlll seks stcrmdlen u~gula ı na l :ın ndan 5011,,1 

IilIIliSIIli kııç ıılduğıııııı ınonoklonal a ııııkor ıekıııklen 
ı..lıllanar: 11' da on a~a ı..O~ lIll1 ş\ardı r Yapılan çalış
lI\;.da kası r.ıs~oıı sonraS ı haftada bı r kcı " hafta sll
re' le ) nıglkg tesıostcron venlen lıayv:ıııl ann ( ll De· 
ncme gruou) Il1nusları kontrol grııbIJ ~ la karşı lıı şıırı l
dl~ Ll ıda. slrOIHalım ka lınlaş ıııası ve "uçulen paren
şı nıın ~enn ı ~ag dokusıınu n al ması. a~rıca. organın 

p<lrcnş l1 ll kısLLlında ise ıncdııııa l ehıne bı r :ın ı ş ın gö
mlınesı yukarıdak ı -:ır.ışıı nmıc ıl a rı n (1-S. lO, 19) bıılgu 
ları" l a benLeriık göstermekıed ı r 

Ba ı.l ar.ışı ıne ıl ar (·U 9)' ın pubene oneesmdc 
,:ı pı ı kları kas ı rasyondan 2 hafta sonra (pube nc 
dönemı) elde c ıı ı klen bu lgular ılc bu çalışmada 
Ilı ıbene dönenıınde ~ ap ı l a n kas ı rasyondiln sonra 
ergıııh~ın ılk bırınc ı a ~ ında elde edılen bu lgu la rı n 
ben/.cr lık gös ı ,.;rmcs ı ıı e(!e nfy le pııbene önces ı ve 
pııbene dönelilınde yapılan kas ı ras,onıııı tLlnus be
ı ıııde be nzer eıkıler meydana geurdı ~ ı gÖl.lendl 

Bu ça lışmada. rubenc dönemınde yapıla n kas
ırasyoııun ıımıısun kanıkal bö l ge lerınde genı şl eme ıle 
bırlıkte huere ~oı;unhı~\lnda bir :ı n ış ~aparak ınııııu
nııe~ i artırabı !ecegı , bu hayvanlara androJenlen rı 
~cnı-de ıı u~glılanll1a sı ıl e ı mıııun s ı s t emin ıekra r 
baskılandı [; ı sonııeulKl varıld ı Ancak. kası ras,"onu ıı 
ıınmııııı ı e)' ı nas ı l a rt ırd ı ~ı vcya seks s ı cro ıdlcn ııın 
11I1 11lU ıııt e~ 1 nas ı l a7..a l ıt l [; 11ıı ona,a kO\mak lÇIll ~eııı 
ça lı şnıalann yapılmas ı gcreknıck: ıed ı r' 

II i r .'/ hıl.. nl'I}!. 1997. i'ifI·Jı (6·_'1i 

K;ı~ ııııklar 

ı -Ca run - Le5 li l' 1_, A. M., Schıı a rt /. mıı n, R. ı\ " G aiıl u, 
1'011_, CıımıılUn , M,M., CidlnlHl'i , J .A., (1 99 1) IJ..:nıı ıi
~.ı\ı,ın ,ıııJ ..:haraı.:l..:nJ;11111ll \\Il:'luH .... ıınl~\lld Iqlıhllı:J iili .. ' 

k,ı...:ı~ı \ii hmphoıJ n:lls uııdı:lt!ıııııg ,ıııuıııo~b J Sh:nıııl 
Bıodl..:1I\ ;-"1111 Bıııl .lllllııl·n71 

2-C asıru, J. E. (197" ): Ordııd..:dollll ,mJ ılı..: m1111l1l1": 

r"::.ll'lını...: i rll..:rt ıll on:lmk..:toııı\ ,lll hıl1phıııd Ih:;'U":~ ııl' 
mil,:,,: Proc Rmili Suc !mıd II Bıul Su IS~, ı2'·,~(ı 

)-Fa"'·l'tt , D.W ( 1986): i\. I..:'\touu\.. oflll!>10Iog\ ii 
ılı h.J WlJ Sııll1ld..:r~ Compam Phll.ıJc\phw Loııdoıı, p-l 'h 

-ı_G lucl.smıınn , A., and Chı' rl') . c.p (I'.I(,S): rıı~' 
ı:=ır..:..:ı (lf cııstral ımı. o..:stmg..:n~ ı,,:sıo~ıı,:rmı..: ;ıml ıh..: 
u..:sırous ..:\cI..: OLl ıh..: ..:orlıcill ..:pııhdıııUl LLL ıhc Ilı\'1llIl" iii 

ııı.ık,mdt..:ııı;ıkraı" J All,ıı lıı~ ii~·~~ 
:Ci.G uı. I .'~n, f..J" :ın ,t fril i.' r, i\1.J (l 'J tl7j: Rl'IIC\\ 

ıhc ı,ık ,ı! ıh..: th\11IIL~.h\pulhal,tı\\Lh-pllııı l ,n\.\!(ıt\;ıd.ı1 ,I'\b 

1)\ !Iunn.ıl ıımnlin..: PIllLösı,;" ,111,1 ,llııoll;IIIILlıııl\ i 

Rhcuıııalol. 1-1, Wi~·9u . 
(ı-G rccn)ı ı' in , B.D., Filljl :ı ı rid .. , F, T.'\" Adell\:ul. 

1.1\1 " Kcndal1, 1\1 .0 ., WhecIcr, M.J . (I '.lH6): Rc:ıppc~ 
,ırı:ııc..: of ıhc ılmıılis 111 "ld rah ,llh.'1 mdıılccıoım ınhı 
bılıon ol fl.'gcIII.'r:ıııon b\ 1l'SIOSlcroııl.' .i ı ndoçnnnl i i ii" i 7 

--122 
7-Gro)Sman , C J (1 985): hlı..:r,Kıll11ı~ 1i..:1\lccll ıh..: 

gol\,Ilİ<ll sı..:mıds .md ıhc mıl1lUIIC \"'ICIl1 S,I..:lllC (Wa~h 

LK) 227 . 257-61 
!\- lI cııdcNIII , J . ( IYii"): 011 the ıd:ıtm\\~hıp \11 ıh~ 

ıh\llılb LO ıhc sı,;\u,11 ,\ı&ın~ i lll": Iıılltl..:lı(l' LLL "ıstralııın 

,lll ılı..: Ih\l1\u) .1 ııh\~ıol ,i 22. 12 
'J- I ıa rd J. (1966): Ultr;ı~lnl(l1Ir..: nı thc ıhnııı( 

r..:tıcıılıım III guııı..:a pıg I\.nal Ik, 1 SS 117· 1:\1 
IU- Kcndall , M.D., Fi lZpı ıri c '-, F.T. A., C rccn,ı('in 

B,O., Khoylou, F" Silfich , 8., :11\11 Ilıınıhliıı , A. ( 1990); 

Rö'Crs.11 of ngcıııg clı:Ulgl.'s Lu Ihc Ih\lIl11,o nı' r;ı l s b\ 
dı..:ııw.:al or sıırgıc,,1 c"slraılOlI l'dllı~~uc Rı.!~ 2tıl 55~
(,.j 

II -u'c, V.W. K. , :111\1 J\h':ıd c, B.J I I'.IS71: Pıcpuh..:"':11 
gOlı;ld..:cıolll\ lIl..:rl.';I$I.'S groı\lh uI Ih"IıUS ~I;ııı~b Lu I.ıH 

Med Su Iks 1 \ 13117· 
1 2- Lconha rıllh tl. (' eıiri K ımınrıgi! A., Aıa\' T, 

(1'.186): I\ııaıomı aıl:ısl. KıUlII \c ı~ mg,mlar ..:1112 S~nııl'l 
Mıııbaıısı, 9·\ 

U-!\'landl'1 T, (1 961'1): Ullrasınl..:lur..: 01 cpııhd .... ı tdh 

ın ıhe medıılla ol the l\u!lI..:a "ıg 111\ iiiis !\lıs1 J E,-p Ilıol 

m .. 'tI Seı "67S5·767 
1-l_1\1andcl T. (1970) : Dıtl'..:raııllOlı olepnhchul cclls III 

IhelııouSt.!thylııus ZZcl lforsı.:l1 1()(ı-l'.lK·SI; 
1 5-N:ın cy, J" Ohcn, Sıı\ \ııı , M., -/ı\ı·lllt , Keıth , 

Shulh, Grc~ury Stl'i/.cr \lnd William, J . Km'an (19'.1-l ): 
hıuucııoıı ııl' ııııımı lıır..: Ih'IIIOC\ıC prohl'..:r,ıııuıı :ııkr 
c;ıs1r,ıIIQII nonn,,1 m.ıl..: 111ICC hıduı.:rıııolog\ i Itl2-t I' 

1') 



 

)JT !'el/'lIk DI!I~ , /9IJ 7, ~(I '::'!;.) . .cJ6".,,1I,-J _______________________ _ 

I b·Pcırie, t-ı :r., lIu~u, P., Sol"Ullay. R ,Shortman , K 
(1990): Lıııeag..: relallOlıshıps aııd dödopmcntal kmeııu of 
ıl1lıııaturc: Ih ymocyıcs CD3. Ci).L and CDS acquısılıon ırı 

1'1\'0 and ın yılro J E>ı.p MI.'d i 72 1583-1588 
17-proch, M. (in ı ) : VcrgIcıchende c1cktron·nııkros

Lopıselıe unıcrsuchung dcr cııdoocnlıalen Ihynıus relı

kulwlI71lllcn ncııgcoorcııer und altcr Wıstar-Rallcıı L 
Zellforsch 1) 4:271·280 

18-S[0Ila, R., Smith, J ., Sıııurrcr, V. ( 1986): 

Dynamıcs of ..:arı\ r eclis I'rotlıymocyı..: 1111gruııon and 

ıu 

prol ı t er:lııon III the ndu1t mouse ıhvı ııııs. Iınmuııol Reı' 

IJI 129·157 
1 9-Winllnıill, KF., Me:ıdı', R.J . and Ler V.W. K 

(199J): Etlecı of prel}Ubcı1ıll goııııdı.:(; ıoıny and sc" sıcroıd 

treatment on the gro\\1h and lyınphoc),ıe popıılaııons of the 
mı Ihyıııus R..:proo I-'cnıl,I)cv , 5 73-81 

2U-W)'lIie, A.H. (1980): GlııcoconıcOld ınducl.'Ü 

Ih\11ıocyıc apoplosıs LS nssocmtcd wıth cııdogı:noııs endo· 
IHıcl..:as..: uctıv"tıoıı Nutur..: 2&4 555-556 


