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Özı;ı
Bı< ~·"Iı$ıı""fu. aııahofiı"" <ı/IIıı("Ia kıı/laıııfaıııııaddderdeıı :cl"Ilııol "e lıııııdrol,,11 ( IlI-norıe$IO$lenm lıelıafem'lpropiyuııut)
cliniı ıığırhk am~ı. Jurl$iyum. nıııgncylıl/J, sodyrım. potosyilm. klor. üre nltroje"i. fOıalıeslosl('ron, FSH.~ LH ';urine mt'"
ertiff'ri uraşlmlm,sıır. AraşlırmlJda Iwl/anıtım Myvon maıeıyoNni, .".lUloma 6 uyl,k.~ canlı ağırlık ortalamalan 17.n :t J.46
4g ul"" JJ adet Aikllr(lııııın ırii." karakoş ı'ı:ııycte.ıi erkek kıcıı mUŞlıınılUfııır. Ifnyvonfıır. yemt ıılısıırma, Il'ıılparo:iıer ı/n('
uygulaıııu,'I ve gerekli /lşı/ıır )"npıldıkı/llı soll!"o cııııh uı;ır/ıklım ıamlarak, n!"up m'ıa/aııınla,.ı birbiri"e yakm olncnk şekilde 10
adeı k..:u knll/rol, 12 adeı Iıımd'"/Ilmı LI, ıı ııdedi de Zf'r/JIJ/JI gruhu ıılıııok üzere J gnıbu ayrılmı#ıırd". HııııdmlOIl srııbı<
ku::ulam ayda bir olmıık ü:ere, iki ke; m'mlro/oıı 1.1 mgi.\"g dmuııda kas içi uYl,'II!rınmışfır. Zı!r(lIJ()1 grobıı Im)'wmlam Ise
'''11

ha)"l"tJn boSlna 11 mg ;:eronol ht/ak arkasına i"'plaaıe <:ıIileJY.k deneme. 12 hafta lxryıınca $Ürd,inilmuşıür. Anabof;rıı" madde
uygulaıııasmm caıılı ağırlık arı/sı iizeri"deki eıkü'i ü"emsiı b"lunmuşııır (P>O.OJ). Kııfsi).",ı değerlerinde konIrol ve deneme
grupları arosmna farklılık/ar Imlımm ıışw r. A hil/cı haftada kuıılml ."ii uI/JldrQlalı grubıı ka/.ıi)"u/ll değerlerı araslı/daki fi"k
isıuıisriH mıırak önemli b"l",ımlı;kl!n (hO. OJ), uranol gruhu kalsiyum değerleri koııırııı gn'buyla karşılııııınldığll/da daha
diqük bıılıll/m'!fıur ( P<0,05). D'mitCU haftada alçülM tkğerlerrk di! uy'" şcIJ/de ura/l(}l gn,bu knfsl)"um değerferi koll/rof
grub",", gwe ""' ..,1, n";~('J'de da/w diişiik b"lunnlıı: w bıı fark isıaıisılki oIamk önemli bulrmmıı~ııır ( P<() OJ). Onikmd
/"'ftadıı ;;ll;1ilelı kal$i)'ı"" deg"rlerhıdt! ist! "aııdrolem ''e' :er<ıı,ol grobıı. koıılrol gl1lblıı,U ga,.ıı daho ).ihr:k bUIIIIIIIII!flıır
(P<O.OJ). !ıIagııc:ylıll/ dcğcrlcriııdtı ikilICI /ıaftado numira/mı '"il ten",ol gro&ııııda, kOlıimf grublina göre ort/.f sapıam'"$tır
(P<0.05). Dördıine;; huf/ada yupılnn ;;/f,ln,lc-roe ise dl!mıml! gruphırmua Mg değerferi, Iu:mıro/ grobuno görl! duha yiikJr:k
1",I"nmuşl"r. Alwrc' Imftoda )'dpılıııı ölçümlerde ise ( 2, '",'wrolun 1I)'guMmaJında" SQt,roki Q/ç';m ) ",ınl1rolOll gn,bıı
kr/zulıırda Mg df'O'itlrleri, knntrol ,~ urıınol grobııno göre daha diişiilc bıılunn/IIŞI", (I'<O.OJ).
Koııırol ,"(' d('ııımıe grubu
k"."larlıı Serom sodyum, IH)la")'lm,, klor, iirl! ıı l/I"/Ijeııl değerlerinı/e. deııeme boyıU/cıı birbirlerıyle karşıfa~1ın ldığıııda "er/'lIIıgi
bir /t""lılı/c ıesplt edilememisıır (1)>0.05 ) Nııııdro/u" •..ı :craııQ/ gnıbu k..:ıı/arııı loral resıoslefOl' değerleri~ılt, isIUlisılki
marak önemli dü:eyde diişiisler ıespiı cdiln,,~/ir (I'<.O.Oj L Ilk hııftada 1"lUllQIQSleron d,cq; kOllıral grobu ku:ıılarda 6.89J
:t 1.7J p~ml ml/rak Mçaliiıkeıı. ııatlilralOll gmbıındıı 0.693 :t 0.2 p.çlml, :.enli/ol gn,bııııdo i.e 1.105 :t 0,89 pglml o/artık
bul,mmIIŞ"'r. Gmplar ammulıılcl fark isıaıi.~ıiki olarak öııeıııli b,,/,lııl11uşııır ( P<O.OJ ). Oçiincii "afradıı alçülnı lolll{
leSlOSlcm" değıtrl","1 dcııcnre RI'lıpllırmdakOlıırol grub,ma göre doha di'şük buluıll/'u/ıı!/" (I'<O.OJ) (kı:ınırol I(l1Iblı 10.815 :t
5.99. mıııdr%ıı grI/bıı 3.016:t Un pg/ml .~ uraııol grobumla 4.JJ8 :t 0.96 pg/ml J- Sditiııe! Iıoftmlo I$e kOlI/rol gmbımdıı
lU/lll II!Jıosıeron ılii:e:J' 2.82S:t 0,S7 lig/m/ oInmk If'$pı"t Milirkeli, IIQ1lılraWı' l(nıbıll/dn 1.816 :t O.#) I/gIm/ ..., ural/ol
grubıııır/ıı 1.165:t 0.J6 "g/ml oltımt bl/!u/lll1l'fııır (I'<O.OJ ). ~nem('lıi" um,mda ( / ı. hııfla) Isc lilçiilım de!.'ier!er arasll/dtı
i" IIIOsıikl olarak li"eııı/; bir fa/'klılık bıı/ımamıııııışıır (P>O,OJ), KQIII"QI /lll/bıı FSH değerleriyle krırşılrışlmldıgmdrı, del/eıııu
gmplantı", FSH değl'''lcriııde isllW'sliki allırak bi,. f ar/.: //!Splı edileıııı!llıı.şıir (P>O.OJ). Sekizi"cl haf/oyıı tadar olaıı ıl/manda,
kOlI/rol grobu LH det.erleri)'11! , lıolOllrolOll .... :eronol gmbıı Lif deculm arusımla uIlIıisfl/c1 olarak ;s"l!m/i bir fark
$apluaamanııştır (P>O.OS). Sdi:iııe! haf/ada )'dpılan ;;Içiimferde. :eruııol gruh"'ıdıı LH dii:I!)'lerl 1. 22 S :t 0.84 mlU/nıl.
olumk ölçıilıirkcıı, /IImdmıoıı gnıb,ıııda ")"'" değcr 0,387 :t 0.02, kUl'lrol gmbmıdıı O.JOO :t O. LO ııı I U/m L ollll'/ık
belirlemiliş w iSlI/lı.Wlk' o/lıı"ııkfiırk üııl!mli bıılıııımıışlıı, (P<.O.Oj).
Anahııır Ke/ı"ıııdu:

:.<-nmm. 1Ia/Iı/rofm., FSH, UI. ıoıal If'Slos/('rorr. bıyokımyasu! fH/raıııeırr, t,kek hıv<.

Tbe dTttts or ı.,ranol and Il ~ ndrolorıe (l'- ııonestostenıu hP.kU ııhenllıırol'i on lı l c) dU the wı:iglıı gal ıı, FSII, LU, ı otal
IC.~l ostcro "e aııd !innıe biochcıulcııl Iıllr9nıel ~rs or ı\ kkn rııın3" I:"nbs,
SUMMA R I'
Iıı ıhiJ sludy, eff<'Cıs vf :I!nıııol audlll'Uldmlm'e (19·noIUslu~/ero" /ıeJo(iıpl'eııilprtlııim,IIlr.), /lurl <LS ııııabollc ııgeıııs. mııhe.
Cıı/ciııııı. '''''8" esl,ml, sodilO/,I. POIII.l'silm'. clılor{rI~, blood il/'/!II ııiırogeli ( OUN). lol"l ır8lnsll!roııc, fo// ic/c •."i"'l/l(l/ill.~ Iİ"',,,,,,,,,

(FSH) uıııl lıııl!in/:iııK hor",,,,ıe (Lll). iıı mulı! 'aıııbs K'e,... inVCJıigaıcd. T/ıirı)'ji'"" Karrrkar "uriel)' of:IlliTliman I<ımbs, og/ıın
amll/llI si.f ıılo"lh ",ıd ,,~/glıi,ıg 27.$8 :t 1.16 kK. wue uud. Aıılırıtlls lII"(!rt db·ided ILLIU ılıret I'r(l/ıııcııı groups auordiııg lo ıhe
ılıf'ir /i,... ,,"('igllf; 10 roııırol. 11 'ıoırdrol"ıı<, mlıııiııisle'('(1 /11111 ıı urrrıı"ı inıplaıııcıl /tml/,ı... ıifırr Mill/t I'Mdmııed. gl,'m
(/I,IIIX'rttIIIU dmg (/Iul /f'1 geı "ur/lo Ilıe flıod. Alılıııl/s" 1,1 m,ıi/.:8 ııııııılrolıı" ,,'a s iııjr,ıeıl ( ilılrllıı/lluııloT, IM ) IU'{} limp.J (u/!ll
!/lOliilı ıiıııe iıılen'ıı1 beıwceli <,ııdı il/jeeıiOlı ), :.erılilo! ""OJ iıııplaıııed 12 ıııı: la ı/ıe IxlSl! of the eadı Imi'III' /'5 elir. Experimtlll
• Aynı isi ml i Doktora tezinden özel lcnmi şı ir,
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/a.<fnI12 K'er.k.I.Effeeıs ofılıne aııl/bolfe ııgeııı~ 01~ \l'eiShl·};l/ilı oJ/wııbs w<'fe 1/01 s,or;."imlly sigııifiı;mıı ( P:-0.05 ). 71lrre \\"111
.,igııifteam di/fere.ııçc betı"eeıı ılir ca/ciııııı leııe! of "oll/rol group a",lılı~se of [lw,llI/elıı li,·n"I'.I. AlI/lflııgh ılıe mlciııııı lerel of
mııırol grm,p ıva.. ıWI "ifferem Ihmı ılıi.f ofl/il/lllrololı ı:rClllp. Ihe ("lı!ciıım le"el of~r(ıııol grnııp ",n.' " 'igııijirwuly (P<.0.05)
loll"a Ilum ı/w Ndciııı" level of oılıer groııps iııılıe )'in!ı ';'ed oftllt' uperi",,'IıI. Samc re,mlı.' ı .. ne "Iııaiııeti iııı!ıe ıemb w/'d.:
ofıhe experimem. Ilolt'el'er, ı!ıe calriıım levels (lf~erwwllıı"lıı",ldrololı adıııiııisı""ed gnli/p" "'Cre higlıer ( ['<0.05 ) ılımı Ihe
caleimıı le"el of eoııırol groııp iıı Ihe IK'dfill week of /ILC uı,,,r/llwııı. Iıı ıhe uçoııd ıad "J Ilıe cxperim,'IıI, sc,.,,," "wKııeıilılıı
le\"e/s'o! uruııol {lııd ıııııu/roloııe ",Iıııi"i.,·ıeretl grolips ı,-'ere Iıiıılıer ( P<O.05 /ii,wl Ihe .,er"", "iu"iic.';ii'" I{ı'ds of c,mı,oı
gım'li, &"',,: I'e,illlt n'<1S obtaiııed iıı ıh~ foıınh ,,.I"ek of experimeııı. M"gııe.füm, kl'<:/;' ulmlı,,/r'o{011 od",i"isı .. /"ed t:roııp ("ftu
ıhe secoııd iı!jeçıi"" oJ ",,,,,Iroloııe ) wcre Ioıl"lır rı,,,,, rlıe zer",,,,! i"'plwııed <md i"" <,<mirol .~IlJ"p.ı ( P<-O.05 ) ;0~ ılır. -,i.wh lI'nk
ofıhe experimc"l.rlıerc ",as "'" ,'lflIi-'lirlıl/y -<igııifirııııı diJfae/li'~ ( P>O.05 i l"'III 'Pell se""'" .mdi,,,,,, ı)()ıa.l,fiııııı. dor 11L/(1 BUN
levels oJ eoe/ı ,~ ro"ps ılııriııg ılıe exp ..rimrllllll[>l'rimr T{)/"II~sl().,kmlı~ i~i~'is ,!( zcmııo! i",phıııletl 'md Im",lrolOlI admiııisıercd
gro"p" "igııificwılly dffrem't'll ( P<0,05 I, '1''1111 le.'W.llCU"''' leve/., ırere 6.894 f 1.75 ııg/ml iıı ('(mımı 11"0111', 0.693 :i. (U
pRImi iıı II'ıııdmloıı """,iııi,,ıuetl "rımJ' aııd 2.205 fO.S9 pg/iili iıı !erwıu/ iıııpl<11II<'11 yl."'p iııılıefir.• ı \I'cek ofılıe experimeııı.
n iL diJfereııcc.• Iım""K ıhe gm"p.' were .IlatiJıicully sigııijimn! (f'<0.05 I. Tol"llesıosıe ımw le,·e/., ofıhe Ir<:l1l11lelıı groııps
weı-.:' /owa ( P<0.05 ) ıi"", ılıis oflhe mııımlgra/lf' ( ıO,825 İ 5.99 pg/ııı! iıı coııırol SroıW . .1.016 :!:O--,6 pg/iili iıı ""'lIlllllml
tıdmiııi.• ıered ,~m,,1' m,,! 4.358 :t O.96pglml iıı uruıwl i"'l'lullllfd );ruııp} iıı IIı~ ılrird "'erk nf e.ıl'crimcm. S'1IIıe resıılıs 'rrrlf
ohıaiııetl ( 2,828 :t 0.57 IıwmllulullolmlerOlıe (e"eI iıı cımımı group, 1.826 :t 0.40 ııgııııl in nıııılirol"" ",lIııiııi,'I",'e<l gmıı!,
wııl 1. /05 :t tUfi ııgııııl iıı "aa"o! i"'planıcd groııp) ıhe ('ol/Irol ,ıııd ıl,e ",hııiııiS/eret! 8"''''1'·' irı ıhe "ighrlı Irrck of rlı.'
e.ıpcriıııem. "I1,cre lI·ti.' ''''i " igııificllIlI tliffereııce ( f'>0.05 ) (lıııımg 101<1/ 1".-ıo~le''OI'" I<ı\'ei.\ af m,y grOl'p.! iıı ılıe e1ll1 of
nperiıııeııı ( iıı IIı"c/fth ,,'cc/;' af ılıe expcriıııeııı).
There ım$ 111/1"")' ''/uli''lir''lly sı"gııifirnm diffi:".ııre ( 1':-0.05 i berlrlfeıı
urum PSH ıcı 'el.. 'if m,y groııP,! duriııg ılı/' c~p.'n'mcıııall'eriud. U1{ev~I" b"I"',,<I,, ıhe ,'oıııml gml/p aııd adıııirıi~tered Sroıı/).ı'
"-ere 1101 "igııifiçıım diffurıır.e ( P>0.05 i wııil eiglıll, "'eek oJ ~~pe,.iJJ!CIII. I.H Icı'd.ı' iııcıwı"cd "(~ııijiemıı/y ( 1'<0.05 i iıı
rerrııml i"'I'IIIIIled gru"p (1.225 i 0.84 ııııu/",/' iıı ~crııııol groııp. 0.387 :tO.U:.? ıııIU/ıııf., iıı 11l11,,11'01"" ,~m"ı' mul O.56() :tO./O
mlUI",ı iıı ('Oıııru! X'-Olll' ) ıı·hen ılı<:y IIU çmlll'ur<'d lo Ihe ",,,,,ıru!oıı ",Imtııisıered ıımıı/, w,d ıhe <OlJlml Kmııp iıı Ilıe eiglılh
... ed '1ı1oe e.\»/I1'iıı,<ıIU.

Kc] wordr: ZerilifOl.

1lI111drolOlıe.

FSH. Ui,

lolu/ ıeMos/uo"e

G iıu ş
An~lınli7~lnl~r,

genel anlamda VÜCÜlIa a:.wı depob",ııa~ı
etki ederek can lı ağırlık ka~al1~lm. YCii",kii yara,ve büyiimcyi ~rthr~n maddd~rdir. Aı",bolik nı~dde
Ler ayrıca, vü~ulla myum, pOıasyum, kiikiin, f":ifm , ve klorun lulul"la3iiıa da neden oliirl"r. K~7;' ;ınuholik madıleler.
er; trapocı;n senlC7.; nirı "rtma"n" ve kcmik iliğind~ki kaıı yapıcı mcrkc>;in uyarılmasma y"ı açar~k kan yaplilliılında an_
masma neden "Iurbr. ArHlıoli~aıılar arasında sıcroid sek~
homıoıı l an ve homıun benıeri ııwddder, antibiyotikler.
spesifik olııı~yan kimyas,,1 maddeler (Cu. Co. SodYiim
JP.>enı1al ve Viı A gibi). rum~ii ferıllHill8Syoııuııu dc1lişt;rc
bilen ma~o.lcler ( muıı<:"siii. s"linoııı i si n ) vc Ir""kiliıanlar
(re~eıvin) sayı labilir ( ı, 2, 3. 4. 5 ).
Eııdojen ~nnbol ik ojanl"r. (17 B·oe.<;ımdiol. progesıeron.
ı('-sıo;;ıcran) sleroid hnmıonl:mlır , niy{)"""ı~zl~ri uI·8J )'um.
ıe,ıis ve geoo hayvanbr", pla,,-,ulablilıda olur. Hiyo
iiz~rine
I~nmayı

senıezlcri kuk,I~",ldeil, pıegnolon aıncılltı il~ ger.;e klcşir.

Bu maddeler, kan plazmnsındo sıcraid hotby:ın proıeinl"rle
(SBP) veya alhum;nlcr gibi spesifik uhnayan prow iıı lcrle
taşınırIm. Pla7.ma düzeyleri yaş. di~ilerde ösırus ""ya gebelik
dönemi, erkeklerılc kasırasyo" gibi ;;<:şitli faktörlerden
"tkikiiir. Ehojen anatıolik ajanlar ise dir.I;I ~l ilbesırol (DES).
zeraiiO!. ı]'~ııbolon nsclal ve 1 9_none~IOJ;leron ·dur. DES ve
~eranoı (isırojenik. trentıolo" :ı""ıaı ve 19-1Ionesıosıeron
~ndroj~nik ~kı i viı~y~ s"hip maddelerılir (3.5,6. 7. 8 ).
ü ranul. fU~Jriu ın roS<:uın ve Fusariu iil grmniımC3ri\1111
kültürlerin in bir ürünü ol~n ı~arale"U ii' d"n çok k.ndemdi bir
tcnncnıa.yon Sonucu elde edi lmektedir. Ze",nolun do!i~1 hic
metabolit OliiP olmııcııtı I~rtışmn konusudur ( 9 ). Piyasada
Iiikeıime şlIn ııbn zemnol pelcıl eri. 12 ve 36 mg"hk pt;lcıkr
hHli"ı1c bııhınurl ar ve uygulamayı ıakip eden 90-100 gün
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b;orlıcıııir.al fXırııııırıers, mııle Iımıb$

lKıyu i1 c~

elki lerini gösıerirler ( LO. ii I, Zccnnohm. DES (di _
ctilstilsc<ırol ) ilc bcn7,Cf cıkiye sahip olı,,~sın" rağmen.
"temıopik elk isinin DES ' t~n 2500 kez daha a~ olduğu
bi l dirilmr.k ıecJir( 12 ).
l.erano! vücıma 3zotun ıu ıulln,,:;,na. protcııı vc ~mino
a,illcrin pan;aıanma~ımn a~~,I",a~ıiia yvl açM~k annboli7.~n
tıkisini göstnnıcklcdiL Biiyüuıe honnoııu. insiltin, glubgoıı.
pl~~m~ üre ",iktarımb artll\~ ve ı;mid hormnnLlnun sekrcsyo·
iiunıla aialımı illcyd""3 !:Glirmekıe, inSii lin de glikojen. yağ
asidi ve protein scnlc7i"i nmır",nkt;"lır , 7..~:ıralcnııil·uii ~ı:nlc
tik ıürevi olan 7.emnul, kull:ii" l ,loğl ",m"m zCar~kii{)ii'Uii
öströjenizim belinilerini gÖstennckı~dir. In viım ç:ılışnıala,da
zemilolun östrojenik cıkili oldii~ıı ve ü,ırojenin s ı ğ" ve
koyunlnrdJ insiilin <Cv ;ye,i n; arttırdığı. in~üliuin de iske let
kasında proıt:in scnıc~in; arılırdığı bildirilıııc~lcdir, ".cmnıı l '

un

eıki m,kani'.ın aSiill

aç,klamak için öne sUnilen teorilcr
(13. 14)
Kım,larda he~i performansını artımıak amacıyla Imyvan ların kulak dcrisi altına 12 mg do~und~ inıplauıe ~dik,.ek
kl/Ilanılmaktadır, implaııtc edıldıkıcu yaklaşık 40 giin son,n.
% 69,} ' nün aııld'ğı tesbiı edihni~tir. O"n,l]~rd" ıı. 24. 36 v~
4~ mg dM,Irmndn; ~ı!:"l.ırdn ise genellikle 36 mg dozund~
kulln",lmnk l <ı bemher. 72 m~ ~ozll1lda da l'crillnekıediL
$ığ, rlnrdn imp lam:>")'Oillbm 65 gün sıııır~ % 96.3' ü cınil,:,n::k
VÜCUl1an atılmaktadır ( IS . 16. 17 ),
uraııuluu ""abulik ~ıkisjııi ", yaşın ilerle me"i yle n7~11dı &1
Ve bu I1cd~Tlle pratikıe zernno] iıııp lnntnsynn ııniin -,iiilen yeni
kesilmiş kuzu vE danalnra uygulanmasının daha uygu ıı
olacağı bildirilmiştir ( 12. 15).
Dogal androj enlerin senıeıik ttirı;vlcri ula" aıwt>vli k
'lcmiıllcriii l>aııhcalaıı i ~- noncstosterc" ( ""r..d~lone) ve b,, nun derıveleridir. UOğlıl tr.slosıeron !l1<ılekülünde farklı
pOiisyonlarda degişik gnıpl:ınn ekIcnme"; ya da çıkarılınası
heıı(i~

bir

k~"iıılik k,wi1ıı""'ii'şı,,,
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ile el de edilen biL bilcşiklerin, aııdrııjcnik elkinliklerine omnln
un ~lxılik et kileri daha çok belirgindir ( 1,2.8).
Tesıosleroıı, vüeuıla pmtein sc nlı.:7.;ni artt ırı r, proteinlerin
vc nırıinOMillcrin yıkını l anm,mnı inhibe eder. azmııı ınndde
ler yanında Ca. N~. Ci ve fosfat relensiyonuna da n~'<Jclı olur.
Bıı eıkileri ilc hayvanlarıla canlı ~gırhk anışuıı % 25'c vara"
oranda ~rttırırlar: canlı ağırhkıaki artış, daha az yağ içeren
aına daha iyi nilelikli Ct hazırlaııması şeklinded i r. Keza .
özeııikle androjeni k-aııaooli k etkili ınaddder. eriınıpneı i n
senıeıin;n artmasına ve keınik iliğind"ki kan yapıcı merkezin
uy~rılıııasıııa yol açarak kan yapımını da nrtırırlAr. (6)
Yajlll~u bu ~Uhşmııd", daha fazla caulı ağırlık anışı s;ıgla
mak için kıılinnı l an ~eranol ve nQndrolonuıı. bölgcmi~de yay_
gın olarak yetişıirilen koyun ırkı olan Akkaraman ~rkü kıızn_
Iannda canlı ağırl ı k artı~ı. honnonal denge "e bazı biyokim_
yas.ıl j)nm;nctrck; üzerine etkisin;" ortaya çıkarılması am"ç _

En_Küçük
variyaııs

K~rclcr ortalaması.

aııali~i

ve

kordasyon

ona l atlml~r

~r.ıSl1ldaki

bts.'yı l .ırı,
fnrklılı~ı

tJclir1cınck uıımcıyla Du ııcun

çoklu kn,,/ılnştınna tesı yöntemi
SAS bil!;isayar pak~t rrO!;"' '''1 ko ll am lnr~k elde ~dilnıi$tir
(19 ).

BULGULAR
C~nh ağ ırlık :

K(lIllrol. ~çra"oı ve nandmlotl uygu lanan erkek kU7ularııı
dencmc boyuııea ôlçülen canlı ağırlık onalnm.ıl"rı vc sıandarı
Iwtaları Tablo i 'de verilmiştir.
T"bl" T, Ko,,"OI. n."Jrvl"n
ı lı

~e

xc",,,,,]

c.nlı

i

lanmışlır.

ı'ıI "TlIRYA I .•

VE METOT

l\I:ıl erynl

Iliyol ojik

lııaltl·yaJ:

Çalışm"da
sağlanan

kuzu

3S

Van yöresinde

yeTişıiri l en

"C bir çiftçiden

baş Akkamınan ı rkı, brnk.ış varyeıesi

kulllmlmışlır. Kuzlı 1.ırın yaş orta l a ması

agırlıkl~n

27.51\ :1: 3.36 kg arn~, nd"

6 ay ve

dcgişmckıeydi.

erkek
caı ı lı

Hayvalilar

yenıe alışl ı n lm,ş. aynen i ç-dış p~razit mücadelesi. e"ıcra 
loksemi aşıl,,, yapılarak deneme boyunca obbiltt~k lüm
olum~u7.ıuk faktörleri ort~dnn kaldırı ld ıkıan sonrn anabohzan
nm,lde uygulaınasın" ı;<:~ ilnı;~ıir,
Kimyasal maıer)";,I;
Nnııdroloıı ( Anadur nakon (2X25 mg). Eczacıbaşı ),
Zemııol (ltalgm. IMC riıman_Moorc_ USA )kıı l l nnı l ıııışıır..
Metot:
Kuzular bir giin önceden aç bırakılarnk ertesi giin
al.!ırlıkJarı tanılıp. canlı a~lrlıklanlla güre ii~ gruba ayrıldı.
Hayvanl:ırdan 10 ıanesi ( l. grup ) ko,nrol. 12 tanesi (2.g"'p)
nandmlon ,'e l3 tanesi de (3 ,gr"p) 7.l:raııl)1 grubıı ol",,\:
aynldı. ZcranO] grubundaki kuzıılam. bayyan başına 12 mg
zemnot deneme bo~un~u tü doz olamk kulnk nrkasıııa
implolltC edil<li. N,,,,<ı,,,I,,1ı grubıı kıı7.1nrn ise 1.1 mglkg dozda
olnc"k ı.ı:kil<lc ııaııdrol"I1 hch~ren ilpropi yo!\aı . dcncmc";,,
~aşıııda v~ denemenin ı. ayın ı n !:Onlinda Olmak ü~<·re ı ~dcr
kas içi ,"crildi. C"nlı ai!"lık taıı ımJarı 14 günde bi,. UlUluk
iiç ay boyunca sürclUrii ldii.
Ara~tm""d" bn numuneleri. uygulamayı ı~kil' cdcn ilk
ay boyuı ...." Imnaıla hir. ıakip cdcıı iki ~y boyun(a ise iki
haf'l,ııb bir alındı. Kan ııumııııdcri V. j ugularislen alındı .
Horm on anali~ krj:
FSH. Ltı ve Tlllal tc'I<>.,lerun ,1ı1.1 l izlcri
(Foıliele
.,tinıııhtiıı:;: Iıunn()ıı~ ) G,ıııı ma em,nter ( I~ocoınp-ırtle i
d.ıkikn süreyle r~dy<mktiviı~ ",ı)'ım, yapı l arak ölçn ldli ( i S ).
Sodyum (Na) , Potasy um ( 1'1: ) ı·r Klor (Cı) 3""li-.;i;
Kan selllllHl Na. K ve cı <I(j7~ylcri . iyon selektif elektroı
fotoıııeıfC ilc ölçüldii.
Ka lsiy um ( C:ı ), M:ıı:"N}"'"11 (MA) ve Üre 1ı; lruj ~Jli
( KUN ) mmli ,.;:
Kan $emrnu Ca. Mg "c nUN ölçiimlcri ol<xIı""li1.iir
(TeehııicoJl RA- XTI 00 )'dc t icari killcr kull~ııılarJk yapıldı.
ıst at istik~r.1 a"alizlcr:

"""i,

,.

,

Tablo i

, ,,

,
,
i

i

i

i

:ı

).
incelendiğinde.

zcranol ve

IHımlrulm,

uygulanun

hayvu[ıl~rııı eau!ı ağırl ı k ~ıı,şlarl1\(b, k'mlnıl gnıhıına cöre
Iıcrhaııgi bir isıatistiki rarkl ı l ı k ( ?>O.OS ) bu l unanıam ı şııf.
Sc rıım k"I.< I )'1ı1ıı diil~J' I~ri:

Konımı' n"",lmlon ve ~craıı()1 grubu ku~ul~m ~iı
kalşiyum değerleriilin ortalama <lcijerleri ve stand",l hataları
Tahlıı ı'de gösıerilmiştir.

il,...,,,,

T"blo ı ineelend ıği mJc durdüneii haftadan .<onNl ölçiMn
kontrol ve deneme gn,pları Masınd a
farklıl ı klar bııhınıııukl "dır. 6. hafıada konırol ve 11""drolon
~n,bıı kalsiyum değerlcri arasındaki fark istatisıiki olardk
önemli ( I'>O.f'lS ) hıılıınınnken. 1.<:rıınol grubu kal,iyum
değ~rlcri kontml grııbıı yln kal1itla~l)flldığında daha düşük
~UlıınmIlŞ"ır ( P<0 ,05) Onııneıı hanad~ öl,iilen d~ğ"rlcrılc
kal s iyuııı ,.ki':~rl<:rindc
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de aynı şe kilde ~\!r~nol grubu kal.iyum değerleri, kontrol
grubuna görc öncmli dUzcydc dahA diişii k!ı1r ve bu fark
istat istiki olarak önemli bu l unnmşlı.ır ( P<O.05 ). Oııiki ııei
hafıad.ı ölçülen kal~iyum d~gerl erimJe i~, n~ııdroloıı ve
unınol grubu. konIrol grubuııa g;:;re d~lıa yüksek b1ılımırıı.ış
lur (r<O.05 L.

s"n ,m n'''ı;n~1.)"unı d üzey leri:
KOlIlroL. nJııdroluıı ve zerano! l!nıbıı tuıul~r.ı ~it
mngnC7.ylını c1eğerlerinin ort",lam",l",n "C standr.ıt hataları
Tablo 3. 'te g~erilmıştır.

Tahlo 4 incelendiılinde. kOl1lrol ve d,·ncm.., t:nıtMI
serum soılyum ucgcıleııııde denem e ooyıınca
ıı<:rlı&ugi bir değiş i klik tespi t ooilcıııeıııişıir (P>O.05 ).
k uıu la rm

Se rum pI.llas)"um dün)'le ri:
Kontrol vc deııcmc gW11lamU! ait seru m potasyum
değerlerinin ortalmmlan ve sıondan haıalJn Tablo 5'1.lc
gösıeriln.işti r.

T ablo S: Komro!. nandrolon ,'e zcr.ıııol grubu erkek
kuıulanıı po!a.~yum deRerlerine ail ortalama ve standart haıa

TablQ 3: Kontrol. nnndroloıı ve zer~nol grubu erket kuzuIrlcAerlerine ~i ı orta l3tn3 ve sıandarl hata

m'e"''',''''"

"
.,

)

i ı

ı

.

Tab lo 5 ineclcııtliğiıııle kontrol ve deneme grubu
kuzulann serum polasyum derlerleriııde <lenetne hoyunca
hcılı~ ııı::i bir değişild ik ıe.~pit erllleınc1llişıir (? >O .05).

1~$ıY3n

Tablo 3'do: ı;ör(ildüijü üzen:, serum Mg <lerıerlerinde
ikinci haftada narıdmlon ve LCll'lOOI gmbımd~, ~oııırol
gmbuna göll' arhş il:ıptanmıştır ( P<O.05l. Dördüncü bafbdrı
)':iIp,lan ölçüıııleruc is<: ~yııı şekılde dtlleme ı;ruplannda Mg
de.ğcrlcri, koııtlOl &rUbUM göre daha yüksek bulunmuştur,
AHıncı haftad~ yapıl~n ölçümlerde ise ( 2.nandrolon
uygulamasından ~r.ılc.i ölçilin) ııaııdroloıı grubu k'l7.1ı1ard~
Mı; ucij(;llcrı, konırol ve 7.crnnol gnıbun.:ı göre daha düşük
bulunmuştur

i

'"

Se ru m klor düzeyleri:
KonirOl ve <lenetne gnıplannn 3il serum klor ucğerkrinin
ortalama];,n ve standart hataları Tabl9 6'da gÖSlerilmişıir.
T ablo 6:

Konırul, ""oorokı"

ve .r.aııııollJ.lulıu mek ~UZUıarı" klor

)

(P<O,05 ).

Serum sotIy uııı ılüny lHi :
KontroL. l1alıılrolon ve zerıınol emtnı k1l7.lı lmn Jiı .o;otlyuın
<ıegerlcrin i n onJbl113 la rı ve slandart h,\tal arı T~blo 4'de
ılisı"ri lıııi~tir.

,
Gntmlidir( P-dl.05)
J abln 6 illC'!lenuiginılc tıcncıll'.: boyunca komrol ve
deneme gruplarını" klor dCp'erlerinde i~taıisıiki olar~k bir fark
tespit edilememişıir ([»{l.OS).

,.

"
i
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P<jI.05),

Kan .~ rr u ıııu ür t ııil rııjrııi ( BUN 1 ılüıeylcl'i:
Kontrol v~ deneme grııp l arııı~ ai t se rum BUN
degerlerin in orta lam aları ve slaıala rı hataları Tab!o 7'de
gösterilm iştir.
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Tablo 7: Kontrol, nandrolon ve zcranol grubu e rkek ku zuların
serum üre nitrojeni değerl e rine ai ı ortalama ve standart hata sonuç ları
( mo /d ı ).
Zeranal
plçümlerin
KonIrol
Nandrolon
Yapıldığı
grubu
grubu
grubu
GUn1cr
X ± SX"
X+Sx
X ± Sx

O. gUn
I.hafta
2.hafta

3.hafta
4.hafta ·

15.30 + !.l Sa
19.20 i 1.65 a
14.10 + 2.08 a

25.10 ± 1.30 a
19.60 + 1.32 a
34. 10 ± 1.84 a

12.4 1 ± 1.33 ab

17.75 ± 1.85 a
16.00 + 2.87 a
22.67 ± 1.62 rı
?0.91 + 0. 55 a

10.46 ± 0.98 b
11.1 5

± 1.84 a

19.07 + 1.72 a
26.69 ± 1.34 a
20.38 + J.37 a
37.38 ± 0.94 a
32.07 + 1.91 a
24.76 ± 1.23 a

6. hafta
37.66± 1.44 u
S.hafta
36. 10 + 1.37 a
32. 16 + 1.50a
lO. hafta
23.00 + ı .05 a
23 .9 1 + 1. 67 a
l2.haft a
?9. IO + 0.67a
30.53 + 0.80 a
29. 16 + 1.47 tl
n, b: Aynı sı rada farklı har ılen taş ı ya n uegerıer arasındak ı fark
öneml idir ( P<O.OS ).

Tablo 7 inc el en d iği n d e deneme boyunca kontrol ve
deneme grup ları nın kan senıınu üre nitrojeni (B UN)
d eğerleri nde istatistiki olarak bir fark tespit edilememişti r
( P> O.05 ).

Sfrum total testostero" düzeyleri :
Kontrol, nandrolon ve ze ranal gru buna ait deneme
boyunca ölçü len tota l testosteron dü zeyl erinin ortalamala rı ve
s tanda ıt ha ta larının sonuçları Tab lo 8' dc göster ilmi şt ir.
Tablo 8: KontroL, nandrolon ve zerano l grubu erkek ku z uları ıı ıo ta l
testostcran dcO"cr
- i crınc aıl orta i ama ve st:UHi aıi i ıaln sonuç i nrı.
Ölçlimieri n
Kontrol
Nand ralon
Zemnol
Yapıld ı ğı
gru bu
grubu
Grubu
Gü nler
X + Sx
X±SX

x+sx

ölçülen

d eğe rl er a ra s ında

bu lunamamı ştır

istatist iki o lara k önemli bir
( P>O.OS ).

farklılık

Serum FS" düze}'leri:
Kontrol, nand rolon ve zcrano l grubuna ait deneme
boyunca öl çül en FSH düzey lerin in ortala malan ve standart
hatalarının so nu ç l arı Tablo 9'dc gösterilmi şt ir.
Tablo 9: Kontrol , nandrolon ve zeran ol grubu erkek kuzu l arın
FS H defrerlerine ait ortalama ve standart hata s onuçları (ml U/ ml )
Nandrolon
Zemııol
Ölçümlerin
Kontrol
yapıldığı
grubu
gru bu
grubu
günler
X + Si'
X±Sx
X + SX
O.gün
0.707± 0.03 a 0.755± 0.07 a 0.785 ± 0.06 a
l.ha fı a
O.T'7 ± 0.02 a
0.691 ± 0.0 1 :ı
0.770 + 0.03 a
0.2 11 t O.02 a
ı.h afta
0 .ı09 ± 0.0 1 a
0.197 ± 0.01 a
3.ha fta
0. 183 ± 0.0 1 :ı
0.176 ± 0.01 a
0.177 ± 0.05 a
4 .lıafta
0. 167 + 0.0 1 a 0. 168 + 0.01 a 0.158 + 0.003a
8 .hafıa
0.3 J5 +0.19 a
O. I64 i O.O I a 0.180 ± 0.07 rı
12.hana
O. i 92± 0.02 a 0. 128 ± 0.01 a 0.3'J9±0.14a
a, b. Aynı sı rada faıklı h a ı nc rı ta şıya n degerler arasındakı fa rk
önemlidir ( P<O.05 ).

Tablo 9'de
FSH

gö rüldü ğü

gibi deneme boyunca deneme
kontro l gru bu FSH değerleriy l e
karşıla ştırıldığıııda,
istatistiki olarak bir fark tespit
edilememi şti r (P>O.OS).
gruplarının

değerlerinde

Seru m LH düzeyleri:
KontroL. nandro lnn ve zera na l grubun a a it deneme
boyunca ölçlilen LH düzey lerinin ortalamalan ve sta ndart
hata l arın ın sonu ç l a rı Tablo i O' de gösterilmiştir.

O. gün

4.667 + 1.83 a*
3.452 + 1.07 a*
2.573 + OJ:ı4 u*
ı.hafta
6.894 + 1.75 a*
0.693 + 0.21 b'" 2.205 + 0.89 b*
2.ha fı a
i 1.3 17 ±3.30a*'
ı2.171 +5.24a*
1.74 1 + 0.50a*
3. hafta
20.825 + 5.99 a*'
3.0 16 ± 1.07 b* 4 .358 ± 0.96 b*
4.hafta
10.019 ± 2.55 a* ıo. ı 93 + 2.98a*
19.760 + 3.52 a*
S.hafta
2.828 + 0.57 a
1.826 + 0.40 b
ı. 165 i 0. 36 b
ı ı.h aft a
1.1 54+0.39a
1.970 ± 0.45 a
2.054 + 0.73 a
a, b: Aynı s ırada fa rklı harner ta~ıy:ın degeri er urasındakı far k
önemlidir ( P<0.05).
*: bu değer l er pg/ml , (*) i ş are ti t aş ımay an değer l e r isi! n gl nıl

-

eirı!)in dendir.

Na ndrolon ve zeranal g rubu ku z ul a rın total
testosteron değerlerinde Ta blo 8'de gö rüldü ğ ü gibi kontrol
grubuy la karşılaş tırıldığında , istat istiki o larak öne mli düzeyde
dü ş ü ş l er tesp it edilmiştir ( P<0 .05).
Birinci haftada total
testosteron düzeyi kontrol grubu ku z ulrı rd a 6.894 ± 1.75
pg/ml olarak ö lçülürken, nandrolon grubunda 0.693 ± 0.2
pg/ml, zeranol grubu nda ise 2.205 ± 0.89 olarak bulunmuştu r.
Gruplar aras ındaki fark istatistiki olara k önemli bulunm u ştu!".
Üçüncü haftada ölçülen total testesteron değerleri ( kan lrol
grubu 20.825 ± 5.99, nandrol o n g rubu 3.0 16 ± ı .07 pg/ml ve
zeranol grubunda 4.358 ± 0.96 pg/ml) deneme gruplarına
göre daha düşük bulunmuştur ( P<O.OS ). Sekizinci haftada
kontrol grubunda tota l testosteron düzeyi 2.828 ± 0.57 ng/m l
olarak tespit edilirken, nandrol on grubunda 1.826 ± 0.40
ng/ml ve zeranal grubunda 1. 165 ± 0. 36 ng/ml olarak
bu l unmuştur (P<O.OS ). Denemenin sonunda (ı 2.hafta) ise,

Tablo 10: Kon trol, nandro lo n ve zeranol grubu erkek
ı.."U zu l arın LH değe rl erine a it o l1a l aına ve standart hata
son u çla rı ( ml U/mL )
Ölçü m leriıı

Konırol

N:ındro l oıı

yapıldığı

grubu

grubu

günl cr

X + Sx

X±SX'

O. gü n
ı.hafta

2. hafta
3. hafta
.ı . h afta

1.0üı + 0.04 il
1.075 + 0.3 1 rı
0. 364 + 0.02 rı
0.282 + 0.0 i rı
0. 335 ± 0.0 i a
0.560 + O. Lo il
0.590 + 0 .08 a

S.hafta
12.hafta
a, b: Aynı sı rad a fark lı
önemlidir ( P<0.05 ).

h:ırncn

Zeranol

gmbu
-

X +Sx

1.023 ± 0.05 a

1.065 + 0.06 a
1.138 + 0.03 a
0. 370 ± 0.02 a 0.369 + 0.01 a
0. 3 10 ± 0.0 1 a 0.292 + 0.0 i a
0. 363 + 0.02 a 0.343 + 0.0 i a
1. 225 ± 0.84 b
0.387 ± 0.02 a
0.446 + 0.05 a 0.78') + 0.25 a
ı aşıyan dcgcrlcr arasın da k ı fark
ı.100 i O.06"

-

Tablo 10 in cele nd iği nde seki zinci haftaya kadar olan
zamanda, kontro l grubu LI-I değe rl eri y l e , nandro lon ve
zeranol grubu Ll-l değerle ri a ra s ında istat istiki olarak önem li
bir fark sa p ta na m amışt ı r ( P>O.05 ). Sekizi nci haftada yapı l an
ö lç ümlerde, zcraıı ol grubunda LH dlizeyleri 1.2 25 ± 0. 8 4
olarak ölçülürken, Ilandrolon grubunda aynı d eğe r 0. 387 ±
0 .0 2 ın l U/ IllL ve kontrol grubu ııda 0.560 ± 0. 1 0
mlU/ml olarak ölçü l müş vc istatistiki olarak fark önemli
bul u nmuştur ( P<O.OS ).
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·1O .22 ± 1.15

27.·12±1.12c

12.hafta

O.gün

"

2.hafta

5.99+0.1S ed

38.70±1.45 a

IO .h at"!:ı

Il.hafta

--

3..ı .27±1.41 lı

36.36±1.45 kı

S.hafta
lı

13.30±0.39 n

IO..'i3±1J.44

IO.IJ ±O. 12 cb

de

9.69±O. ! i c

30.30±1.2..ı

32.62±1.3..\ be

Cı. halia

4 .hatta

2.02±0.07 ba

1.75±0.06dc

1.73±O.OS de

l .B;hO.03 he

1.93±O.09 bac

22

": Bu değer kr pg/mL. l *) işareti taşımayan değcrler ise nglı rı l cinsindend ir

6.47±O.4711

6.13±0.3 1 a
6 .35±0.37 a

147.60±O.BO a

S .73±0.20 a

5.4ll±O.30 a

5.84+0.29 a

5.69±0.34 a

148.55±O.78 a

146 .G I±O.74 a

148 .59+1.05 a

14G.OO+I.04 bu

148.22201.52 a

142.50± 1.35 b

I.S6±O.Ofi tl

1.8 i ±(J.()4 be

O.S3 ±0.28 II

6 .37±O.39 a

5.73+0.2311

13S.68± ! .S2 c

II

2. 13+0.09 a

2.hafta

5.2S±O.08 c

II

S .75±O.20 a

S.33±O.1 6

5 .26±O.18 a

5 .74±O.1 8 II

5 .77±O.21

142.61 ±1 .45b

3.hafta

II

5 .64±O.23 a

5 .85 ±O.27

5 .65±O.22 a

5 .25±O.24 a

5.72+0.34 a

5.5B+O.24 a

5J4±O.1 811

S.64±O.65 a

5.60±0.30 a

LI

149.01±1.69n

150.6ü±L.03 a

147 jO:tO.S6 u

148. 16±O. LO,]

150.23± 1.7Sa

2 .13±O.08 a

28.79±1.l2 de

lı

149.34+1.86,1

141...12±O.69

141.75±U.97 b

1 39.4 7±1.561ı

147JO+I.07u

149A4±O.96 a

148. 13:':0.69 a

14B.57±1 Ila

151.23±1 15,1

5 .68±O.34

6.07+0.52 a

6.187+0. 19<1

j,89±0.33 a

K
mmallL

!.lJ9±O.06 b

1.69±O.07 cd

1.83+0.fW bcd

1.70±O.05 cd

1.86±O.1 i bcd

i .62±O. lO tl

1.93+0.06 bc

2.25±O. 10a

2.Ü7±O.09 ba

2. i 4+0.06 ba

1.7l)+O.06 dee

1. 82±0.05 dc

1.94±O.OB be

i .52±O. i 3 de

i49.22±O.67 a

140.63+1 .(,1 b

9.49±OJO c

6 .61+0.1 7d

27.1 1±1.02d

O.gOn

1.62+0. 1 de

1.49±O.IS e

139.72+IJ9b

139.35±2.0S b

Na
mmaliL

hattalara göre de· :l ş ımının önem

I.hathı

14.02±0.82 11

39.IB±1.44 a

12.hafta

1 2. 5 5±U.fı3 lı

10.06+0 .18 c

9.91±0.I2 e

6.fi\J±IU6e

36.8S±J.32

(l

6.96+0.33 c

5.76±0.I'J c

IO.hafta

lı

34 .73 ±1 .24 be

.32.9S± l.üS dc

(,.hana

S.hafta

31 .1 7±l.OBdec

de

4 .lwfta

3.hana

8.68±OJO d

6.IJ7:t.ü. LO e

i i .82+0.54 b

13.92+1.0ôa

9Jn±O.13 t

JO.21 ±O.26 c

o.3±OA i cd

5.ÔL±O. 14 e

a. lı, c, d. c, f: Aynı sütlında farklı hmftaşıyan orlalam : ılıır mmmdaki llı rk önemlidir (P<O.OS)

N

ii

ii

(3

bn

"

.D

~

Z

ii

'G

(3

Ô

bD

2lJ.(ı(J± I. D

37.06+ I.U 7b

IU.hana

E

JS.78±O.99 cb

S.hafta

I.hana

33Ji9±O.95 cd

(l.hatb

il

32.52±O.99 ed

4 .hat"ta

O
~

-

9.71+0.51 c

6.7±O.3 cd

7.52±O.52 cl

2R .3R±O.87 f

30.21±O.83 ef

2.26±O.09 a
ıl

mg/dı

mg/d j

k'
2.31 +0 .1 i

Ivlagnczyl1lll

aıt üıçulen parametre l erın

Kalsiyum

ve zcranol grubuna

Canlı ağırlık

3.hafta

2.hafta

ct

u.",~.rOlo n

g

p

L.hafta

O.gün

Haftalaı

Tablo 11: K,-,,,,n'.,
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ve standart

a

lı

10 .46+0.98 f

cd
J09.84±O.43 c

i OS. i S±O.39

I0837 ±O.60 cd

i 12.90±0.ri9 lı

I IO.68±U.S4 cb

i IS.23±I .OG a

i JO.23±O.93 c

30.53±O.80 cb

24 .76±1.23 d

32.07±l.lJ i b

37J8±0.94 u

20.30+l.37 e

26.69±lJ4 cd

19.07±l.n e

i J.l5 ±1. 84 f

107.3 1+1.03 ct
IOB.43±O.86 cd

b

2~.16± ı.47

23 .91± L.67 e

32.16+1.50 h

37.66±1.44 u

20.9± 1.55 dee

22.66±1 .62 de

i 6.00±2.87 fe

17.7S±1.85 de

12.4 1±I.33 f

29. 1+0.67

23+1.05 cd

36.1±ı.:n

34 .1± I. S4 a

19 .60±L32 ct

25.1±1.30eb

14.1+2.08 f

19.2+1.65ecl

15.3±1.l 8 cf

mg/d ı

BUN

11ata l arı.

109.10±0.SOcd

107.Tl±0.91 ed

107 .70+0.63 ed

II i .07±0.45 cb

111.79±I.ISb

i 14 .96±1.0S a

1OB .22+0.88 ed

I06 .20±0.60 c

I06.97± 1.ü2cd

i 08.7+0.59 de

107 .99+0.83 cl

J08 .03±O.38 d

112.92± 1.5B ba

i 1 i .78±O.77 be

IIS.19±O.41 rı

109.12+ 1.5 de

106.29+ 1.24 d

Ci
mmüllL
ıo6.66± 1.7 ı ct

d e recelerı

FSH

LH

O.77±O.03

a

ç

lı

a

il*

2 .05±O.73 d

1.16±O.36c

10.19+2.98

lı

0 .32±0.1 4 b

0.31±0.1 9h

o. 15±O.OO1

;ı

0.78 ±O.2511

i .22±O.84 a

O.34±O.Ol

O.29±O.01 a

lı

II

O.3G±O.OI

lı

O. i 7±0.05

lı

O.21±O.02

1.74±O.SO

..

I.l3±O.03 a

1 . 0rı±O . 06

0.44 ±O.05 lı

0.38±O.02 cb

cb

O.31 ±O.01 c
0.:ıG±O.02

4 .35±0.96 b .;-

o.n±0.06 a

O.I2± O.OI lı

O. i B±O.07

0.16200.01 b

O.37±0.02 cb

0 .72±0.02 a

*

*

O.I7±O.OI b

O.19±O.OI b

1. IO±O.0611

i .02±O.05 11

lı

i b

O.59±O.OS

O.:ı6±O.

O.33±O.OI e

~

2 .20±O.S9 b

3.45±1.07 b

1.97±0.45

1.82±0.40 c

ıo . 01±2.S5

3.ol± 1.07 b '"

12.17±5.24 a '"

O.75±O.07 a

2. 57±O.8'1 lı '"
O.69±O.2 1 b'"

II

O. 19±O .02 b

0.16±0.OI b

O.16±O.OL b

1.1 5±0.39 f

2.B2±O.57 e

19.76±3.52 ba '"

O.IB3±O.O I b

O.2B±O.OI c

OJ6±O.02 c

O.2I±O.oı

11.3 1±3.3 be '"
20.B2±5.99 a '"

b

1. 1±O.04 a

1.07+0.31 a

4.66± 1.83 dt

O.70±O.rn a

mlU/L

0.69+0.01 a

mlU/L

*

Tesı.

6.89+1.75 de"'

Tot.
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Tablo 12: Kontrol grubu ( ı ), nandrolon grubu (2) ve zeranol grubu (3 ) hayvanların
ölçülen rafametreleri

(1)

Ca n .Ağ ·

Ca

0.49)

Mg

0.035

arasındaki korcıasyon katsayıları.

Ca

Na

Mg

CL

K

BUN

Test.

0.328 *'

*.;.

Na

0.388

0.055

-0.353 *'

K

-0.029

-0.087

0.031

-0.071

CI

-0. 027

-0.031

-0.362 .;.*

0.662

'*

0.23 1 "

BUN

0.503 ;.*

0.308 .".

0.021

0.417**

-0.127

0.169

Test.

-0.253 .;

-0.413 ·e*

-0.435 e·*

0. 132

-0.09

0.289

FSH

0.487

., *

0.077

0 .549

q

-0.549

**

0.182

-0.341 .;*

-0.402

LH

-0.279

*

0 .358

0.580

**

-0.493 **

0.134

-0.432

'*

-0.124

-0.333

(2)

Can.Ağ·

Na

K

CL

BUN

Test.

Ca

0.499

Mg

-0.157

Na

0.313

H

Ca

Mg

**

0.203 .;.

-0.128

CL

-0.1 30

-0. 197

BUN

0.399 ,e·

0.049

0.042

*
0.394 **

-0. 194

0.554

-0.199.

**
0.358 **

0.170
0.170
0.207

-0.08
-0.476 ,.*

-0.1 73

**

-0.200

*'
-0.417 *"

**

-0.15 7

0.856

K

CI

BUN

Test.

FSH

LH

-0.038

0.447 .;.*

-0.399

(3)

C an. Ağ ·

Ca

Mg

Na

,,*

0.029

-0.390

0 .328

-0.400

0.116

**

-0.278 *.;.

0.141

0.097

0.088

-0.364 *.;.

cı

0.003

-0. 199

-0.329 ,..;.

0.586

BUN

0.55 1

**

*

0.368 .;.,

-0. 258

**

**

*.;.

-0.111

0.447 ;.;.

-0.056

0.283

**

Test.

0.007

-0.296

-0. 109

0.044

-0.007

0.097

-O. ı 13

FSH

-0.211 ..

0.100

0.298 "'*

-0.240 ..

-0.089

-0.234 .;

-0.396

v,i72

0.097

-0.029

-0.120

-0.088

-0.090

U.U! 1

H

'*
0.212 '

LH

'*

FSH

-0.17 1

-0.184

K

0.799

-0.022

-0.08

*'
-0.295 **

0.263

**

0.113

0.195

-0.376

Na

-0.208

-0.466 ::'*

0.065

FSH

0.539

**

**

-0.273

Test.

-0.013

-0.077

-0.0 19

K

Mg

*

*'

0.Q20

Ca

FSH

**

**

-0.1·14
-0.137

0.796

'H

( .. ): pdJ.OS ('*) : p<O.OI

Tablo 12 incelendiğ inde kontrol grubu kuzuların cı
ile Na değerleri arasmda O . 66'lık, LH ve FSH
değerleri arasında O.79' 1uk pozitifbir ilişki ( P<o . oı ) va rdır .
Nandrolon grubunda ise, L1-[ ve FSı-ı değerle r i arasında
O.85'lik pozitif ( P<o . oı ) bir ilişki vardır. Zeranol grubunda
yine aynı şekilde LH ile FSH değerleri rırasındrı O.79'luk bir
değerleri

ilişki (P<o .oı) olduğu

görülmektedir. Nandralon ve zeranal
Ci ve Na değerleri arasında, kontrol
grubunda tesbit edilen i lişki kadar yüksek olmasa bile ,
sırasıyla nanciralan grubunda O.55'lik, zeranol grubunda ise
O.58 ' 1ik ( P<o.oı ) bir ilişki tespit edilmiştir.
gıubu

kuzuların

23
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TARTI Şl\ I A

ı:rub l.ında

VE SONUÇ

24.8 kg olan eanlı a[;ırlık, dencme .>omında 47. 1 kg
ise bu doCerlor 25 .5 kg I'e 53.8 olarak
iiı~ ülınijştür. Hay van]arın t1Isyonl arııın farklı düzeylerde Ca
ve
i'
ıla vesinin
ise, kon ı rol grubu
degerleriyle
karşılaşlırıldığında Sen"') Ca \Le P seviycl~ri ııi ~ı~,lçmediı;:i
onaya ç,km'ştır.
Beş ayhk .,rkek buzağılar" 9Q gün arayla J kcl. 36 mg
d07~ında zcr.ınol vcrilerek 9 ay sürdllril lcn çalışmada ( 29 ).
eanh ağırhk \Le günlük eanlı o!ırlık kazancında, deneme
grubunda kontrol grubuna göre herhangi bir artış
sağlan mamışllL Deneme ııonunda kontrol grubuıvla canlı
oğı rhk 255. 1:t24.6 kg iken. ıcnmıı l grulıund3 24 H.7±44.9kg
can lı a~ırlık elde e<lilmi şıi r. Aym ça lı şmada konırol grubu
eli:ek danalarda pubt:ncy~ ulaşııı~ % HZ.4 nlamk
gerçck lcşi li:tn. dcıı~rnc ı;ru bunda bıı ornn 0/. 23 .5 olmuştur.
Süll~n k~~ il ıııiş ve h~sat mevsimi SOlllı tarlalarda otlayan
Ramlı~
ırk,
erkek kııııı! nm 12 ıngfhayvan ~rauol
uygulanlUasıyla , kon trol grubu ile d~nenı\.\ grubu anı,lIıda
toplam can lı a.ı1.lrh~ aı1lşlan h.lktmından istalistihcl bir fark
!ıu luııamIUlllşt ır. Oç aylı k besi sonunda kontrol gıul>u ve
dencme &rUbımda meydaM ge len canlı ağırlık art ışlan 3.89
kC ,'e 3.93 kg dlf ( 30 ). Yapılan bu çalışuıada deneme sollll
toplam canlı ağırlık artışlanmn Erdinç ve BaWIDar ( 30 )'m
buldugu ı1egerlc rdtn daha yüksek Ç,km~~ı nın :;ebebinin.
besleme farklılığ ından k.ıı.yn~klandıtı düşiinülmekt~...ıjr.
Tablo 2 ince!endi{:inde de neme nın ı1önJiineü ba ftasından
!IOnm ölçülen kalşiyum deııerkrindc koııı,ol ve deuenıe
grupları ar:ısmda f;ıli:lılıkbr Ic.spiı ~d ılln i şı i r. Denemen in
a liıiı Cı haftasında kalsiyum de~crl eıi kontrol embıında 10.21
± 0.26 ıng/dı. n~nt1mlon fJubunda 9.9 1 ± o.ıı mg/d ı ve
1.enmol grubu.nda 9.69 ± O. i i Ilıı;ldl olarak ölçiilmüştür.
Zcrnııol grubu kalsiyuın d~~erl tri rııJcki düşüş , kontrol ve
n~ndrolon grubun a ı:;()rc istaıisti ki o larn k önemli dilzeyde
(P<O.Oj ) bul unmuştur. [)crıemcnm onlincU haftasında aynı
şçkildc Zttaı",l grubu kDI~iyum değerleri. kontrol ye
nalKlrolon grulıv dCJ1crlerine göre d:ıha düşük bulunmuşt u,(
kontrol grubunda 13.92 ± 1.06 mYd l. naııı1mlon grubund~
12.55 ± 0.63 nıı;ldl vc ,.emIlOl erubunda 10.53 ± 0.4<1 mg/dı l.
Elde ed ilen bu sonuçl ardan kutu larda serum kal siyuııı
dılıeyleriniıı
temmıl
lıygul am.1s ından
elkıkndıgin i ,
bu
dıı run"ın ise Ooomenhal ve ali: ( 3 1 ) ı~r:ırnıdan ~cr~uoı ul1
sen,nı kal!>iyum değerleri (lz~rind~ki etkisi ni n öncnıs i?:
olduğun u bi l d i ", ı ı çalışıııalarıyl~ t ezaı o lu~tıınnnkb hemhcr
c ins i yeı
hurıııoıılonııııı
eııdirekı
olJrak
kal siyum
reı;ulasyoııunu etkileyebileceği, özellikl e östrojen ve büyüme
hıınnııııunun. böbrek lı idrolcsilazlDl uy~rarn k ( kalsiyum
abı;;o,l>syonuııu hızlandırarnk) eıki ell ikl eri ifade edilmekledir
(32 ).
K onırol Ve deneme grupla-rı maıınnyum diUcyleri (Tablo
J L incelendiğinde, denemenin (kiııçi \'1: dönJüncii lıaftasında
naıvlrolon vc zerJnol grubu magllCJ:yum dei:erlcroııdc konıml
grubuna gö~ artış tespiı ı-dihıı işhr ( J><Q.O~). Kandrolon
gn.ıbund~ ikinci ilaç uygul~mRsın t1~n saıımk i ölçümd~
(6.h afta ), .cruıu m~gl1cıyıHlı deCer leri. kontrol Vt zcranol
gru lm scrum mnvıpyum ıleğcrlerindeıı daha düşük
bulunmııştur ( P<O.05 ). Ikinci ve dllrdUncü ha ftalarda ddı.:
edilen Mg dener]erin in deneme Sıı.ıptmnda. konırol grubuna
dalıa
yüksek bııhınmıısınııı IICdClıi. Mg'un protein
$enlezindeki rolü diişiinfıldüsüııd~ anabolinn madde
uygu lamasmm Mg dii7.eyk rin i yiik.chtiğı düşüniilebilir.
,

çalışmada , lı~yv~ nI Ardn d~h~

Bu

>ağlama"

için kullamlan

fazla cnnh

nAıriı k ııııı~ı

nnnhıılik m~ddclcrdcn

zerJnol ve
honnonal denge yc baı.ı
biyokimyasal parametreler üzerine olan etkileri incelenuı i şt ir.
KonıroL. nıı.ndrolon ve zemnol grubu kw:uhırın canlı
ağırlık anışlann3 ilişk i n onalarnalar Tablo i 'de yerilın işıir.
Canlı agı rl ık anışı deneme boyunca komrol gru1:mndıı 11.84
kg. ııaııı.lrolon gıubuooa i 1.75 kg . temnol grubunda ise L1.59
kg oldugu Ye canlı pğırlık nnışı bakımında gruplar arasındıki
rarkın Oneml i olmadığı görü lmd.:tedir ( P>Q.05 ). Elde ediltn
bu sonuçlar. ba~ı araştırıcıların bulduğu son uçbrl~ pa ralellik
göstcrınd:te ( 13. iS, ı d, ı ı , 22), bazı araştırıcıların (23.24.
25 ) i~ anahııliıan maddelerin c~nlı !ğırhk artış' iiı.~riudc
olum lu ctki~i o lduğu yönündeki verileriyle uyumsuz luk
Moorolomın. canlı a~ırlık ıı.nı~ı.

göstermekıedir.

Snowder ve ark ( 26 l, ı -u yaşlı, 198 Aı'gora eli:ek
keçisinin ı1önle ÜÇÜIlÜ ka ,ırc elnuş, bunl ardan hir grubunu
kontrol grubu olarak. lul~rkCl', bir klsmına 12 mglhayva-n
ZCT1Inol impl!nle Cinıişleniır. Kasıre edilmiş ha-yvanlarda
zeranol uygulama51, koıınol grubu ( kasıre edi lmit f~kaı
zeıaııol uyı;ulıınıııa lılJl ) hayvanlara göre canlı agırhk
kna'J(;llıda çok DZ bir Drtışa neden olmuş. ancak kasıre
edilmemiş ,·c 7,.cmnnl ııyglılanma,nış hay ,-anlar d ığcr ı;ruplara
göre daha fRllu eunh ~sı rlık kazancı :;ııı;:~ıdıklftnn ı
bildinnişlerdir.

Kıl

keçilerinde ya pılon ç9 lı şmnda (21 ) ise, kıl keçisi
günliik (;anlı a~ ı rlık
~rtı~ı baklınıııd an kont ro l ve ılenerne grubu anmnda öneUlli
bir faık ıııeydaıı~ gcıirmeıli ~i belirlenmiştir ( ['>0.05 ). Ayııc~
kafkas ve ~csinı ö1.elli kl erine etki si istJti~ti ki olar,,!.: öne mli

oğl~k]~rnıda zeraııo l iıı'p] an ııı syoıııınıın.

o l mam'şıır.

( T HA ) ~e
büyiime "C
hormonlar ilariııe olaıı L1!.:ısiııilı arıı.şı ınldı~ı çahşmada- (21),
ilave sleroid uygulalUasının tcsıosıeron sckrcsyonunu
auhtıgı, büyüme 01811101 aı1t ımı.ıdlll, on..ıya çıkmı şıır.
K u~u lar:ı 12 mg/kıyvıın dn1.ılııda 7.er"oo! yeri le re k <12 gün
boyunClI siirdüıilk:;n çnlı şnıadn ( 13 ). 7.=ııılılulı cilJıl, a~ırlık
k~vın cın, Rrttırdıtım , serum insu liıı V~ prolakıin seviye lerinı
knntrol grohunn güre mUlrdığmı, ""ruın büyiime homıonıı
seviyelerinde iiC herhangi bir değişikliğe nedcn nlınadıe'
tespil edilJl)i~tir.
Si nr.cı-Snıilh Ve nr~ ( 14 ) koyunlara 12 11l:VIlayvJII
umnol implamasyonuyl.1. 7.cranolun canlı ağırlık artı~ ı
!i7.erine oları elkisinin öneml i ( r.aı.Oj l. yenı tu keti ıııi
Ü7.mne nlan etkisinin ise önemsiz olduğunu bulmu şlardır.
Deneme sonund~ ıeranol uygu!aııan grupta c;ı.nh ağlılık artışı
9.4 kg. iken, kontrol grubund~ bu artış 5_8 kg olarak elde
Anabolik/aoorojenik etkili IfÇnbolon

östıadiolun

boğa lanı

aset aı

inıplaııt&syouunu n

edilmiştir.
Meradak ı

yaşlı
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agıılık

i

kauI\Cı

danalam

Zcnınol

imp13masyonunun
etkisi önemli buluııınuş
(P<Q.Oj) ve nnnbol i ııııı mıııldebi n etki gibt",ebilııı<:si için
yemdek; protei n dıııcyinin optimum % i ı ciyarında olması
ı:~rekri!ii iineri]mi ştir ( 25 ).
ITutcheso" ve ark ( 2H ) taıafından, ortalamn enn h
ağ,rlıklan 25. ] kg nl~ıı 72 melez kuzuya, 12 mgllı.1yvan
7.cralK)l ve iki farklı dü ~cyde Ca ve P içeren yem verilmiş ve
7..,ralK)l "erilen ı;rupta canlı ağırlık ~rlı şı konırol grubnna göre
% 26 daha r.ula bU\Wlıııu~t ur. Ikuemenm başınıla kontrol
canlı

!iıerindcki

ı~rJnol grubu ııd a

r.r.O, Ve/. F(,k. Oug.1998, 9(/-2).'17-28

Na",j",ı""

grubunda ikinci uygulamaıbn ,<onra ( 6.halb ) Mg
kuntrol ve "l~mnol grubu Mg d~ğ~rlcri",lcn daha
diişiik bulunması ise bu dilşiinceyl~ ıe7;ıt oluşııımıaktadır.
Magn~~yıım,
ATP
ve
pirofosfatna
bağlı
büıtin
rcahiyon larrla ~:örev yap~n enolnz, fosforilnı ve dif:cr bir ÇOk
cıızim aktivatöıüdür. ATI"nin kas kasılması; protcin,
karbonhirlmt.
yağ,
nük lc ik
asit
ve
koc n?imlcrin
mel.'boliW13SI; glukoz sentezi ve tüketimi; metil gnıplann,n
ıransf~ri; su lfm. aseınt ve pinıv~ı aktivasyonu v~ O~8 irlnıif
fosforilasyonda kullanılması Mg 'u n anabolik ve katabolik
olaylaı,k;ki 0"~rııj!li <Jrtaya çıkarrnakt"ı'hr { 32, 33, 34, 35, 36l
Tablo 4. 5. 6 ve 7 i,,~"'eıııJigiııdc kuııtrnl ve delieıli" gruplarına ait k~n s~rumu Na, K. Ci Ve llUN diizeylerinde, her ne
kadar anah"lizan madde ııygıılamasının azot, Na, K, cı ve P
",tcn,iy",ıu sağl~dığı { l, 3. 4, 5, 8 ) :;eklinıJcki kl~,i k bilgi '
Icrk ıeı.ıı olupıımıns' n.ı rJgn, en, konırol ve dcnem~ gn ıp l,,,
"m.ında denem~ boyunca herhan g; bir farklılık tc~piı

i,tati,tik! "larak iin~mli bulunmuştur ( P<:O .05 ). Dencıneııin
3. \'C 8. h"flm;ında iih,ülen total tc~tı"lcnm diiz~ylcri",lc de
aynı ~e\:ilde kontrol grubuna göre, nnndrolon ve nmnol
enıbııııım toml 1<:Sloşternn seviycleri dah~ düşük hulıınmıışnır
( P<fI.Q5 l. Dllrıtüııeü haftay., kadnr ölçülen ıotal testosteron
dliu.ylcıi pglml dUıcyioclc ikcn, S vc 12. hofı.lnrt\a ölçiil~.n
.>emm ıoml ıe.,to.<;ıeron kon,anıra syonu nglml o larak
Ölçüln;ül'lijr. (lıın"n sebehi dencm~ilc kull~n,lan erhk
kuzuIMn denemeye alındıkinn 7.1mnn prepulıertal dönemde
olım lanndan ( ortnlamn ynşl an 6 aylık) vc dcn~menin 8. ve
ıı. haf.alarında (lıayvanlnr 8-9 aylıkkcn ) senım tOl.11
tcslosıcmn düzeyleri ölçüldügü sırada kıııuların puberteye
gırllıış ohııa l arnıı.iaıı hy ııaklaıırııakıadıı. Doguıııdan soma
çok dü';iik "ları pla~JlJa t",t",tnmı düzeyi"in, 10, ve 1&.
i laflaiiida artmaya başladığı ve pu\ıerıe dönemiııin
başl:ını:ı~lIla yakın 26.haftaya d"ğru en yüksek du~eyc

~ıli l emcmi~tir ( P>O.O,5 ).

koçlarda.
Serum
{"stosıcroıı
k"n'anm.ısy"nu .
lesti,lerin
mcv.i",,,,,1
aktivitesindcki
deı'ii~ikl:ı'ie. hava sıcaklığma, hayvJnın Irkına ve puberleye
ulaşm~ y.şınn ba~1ı "larak önemli farklılıklar göstermektedir.
~enım ıestosıeron düzcyleri, günlerin kısalması ve ıJolaY'5'yla
ı~,k alma süresinin .ız.ıl n,asıno b.,glı obrak artmakta, günlerin
ulamasıyı" beraher azalmaktadır (22,24.40,41. 42. 43 ).
$d,anb~ch<"r ve L"ııslrJ ( 44 ), ~",~k kU7.ularıJ~ cin",,1
akıi v iteııin en yükşek oldilll" Ekim "yında ii nyml 'dcn d~1ı"
fazla olan serum t~stostcroıı konsantr:ısyomınun , kış Il,cvsimi
~ürcsinl,'C a....,ld'ğl ve Man Hyl ~QııuJJda cn düşiik dii7.cye

d~ğcd~riniıı,

boz! bn pnmm~I", l cri ;;r" rine
( 17 ), K M(!erleriııde
nalnıalar. Na sevıyelerinde ise arıışlar elde edilmişür. K
d(;~~rlcriııd~ki
aı<llıllab m l
kuntwl grubunda , denemc
grııbu",Ja daha razla olınası . K d~ğerlcri üzerinde zeronolun
hcrhmıı;ı bir <:tki~irıin ohn~dıgll\ı du~ündürcbiliJ. Hcm K hem
d~ Na değerlerindeki dü,me "e yükselmeler, kontrol
grubund~ da gijderll1,i~tir. Llu ça ı ,~",~da ,h•. ı;rul'lu r iç.;
haftabr.. giir~ yühelmclcr ve dii~iişlcr te,p;1 edilmiş {Tablo
II ). gruplar arasınd:! isc hcrha ngi bir ı;ın.:hlık tespit
edilememiştir. Gnıpl" içi bn senımn Na, K, CL ve nUN
dcflerlcrindeki diişüş ve yiihdmeler hayvanbnn yedikleri
ycnı miklarmn. bnm alınma 7;ımamna I'e ~klinc, nakli I'C
n"ıh.fn7.'$I
iLC k"lI~nılan mcınd,,,, dııyarlılığına !;orc
dc~işchilmekıedir (IR. 37 ). Cole ve ark ( J8 ) tarJfınd~n
~~ranol
ile yapılan çalışmada kan pr",e;n scviyesini.
zeranolden çok rasyondaki protein oramnııı etkilediği tespil
edilmiştir. Dcmirel ( 39 ) tarafıııdan yapıbn bn scrum BUN
ölçümlerinde. kan serumu üre nitrojeni düzeylerinin
ycınle",~dcn 2 S.,M sonrn yükse l diği ve d.,ha sonr" ki .",atlerde
ise scııını BUN düzeylerinin ıckr~r düŞt Lıgii ifaıte
edi lmektedir. Yarıığımız çalışmada gruplar içi haftalnm göre
tespit etl ikn dıı~ii~ I'c yilbctıııekrin, lı..,,,, kontrol hem de
denenıe gıupl~rınd~ gözlenm i ş olmnsı , kan senınııı (lre
niırojeni { BUN ) dq';erlcri üzerinde anaboliıan maddelerin
herhangi bir cıkis; olınadığı sonucunu ortaya ç ı karnınkı~dır.
Zeranolun bn serunıu (lrc niırojeni ( BUN ) \'e kalsiyum
değerl er; iızerindeki etkisi Onemşiz b"lulUlllI~ll1r. Aynı
çnlışnıadn,
kortizol. biiyiinıc hormonıı {growıh
hormon ). insUlin, gli koz, inorgmıi k fosfor. bilirubin. alkal~1l
fosfataz. SOO']'. Ll)H. krl'aıiıı. ürik asit, prote in, albumin.
heın",ohiı
,'c Iıcrııo~lobiıı üzcıin" etkisi ü rı cınsiz
bulunmuştur { 30).
Yaptığımız çalışımda aıı"ı,."litaıı madde uygulamasınııı.
hayvanlarııı se rum total testost"ron düzeyleri ü~crine etkisi
önemli bulunmuştur ( 1'<:0.05 ). Denemenin ilk hanasından
itibar"n rmndrolon ve ~er~nol grubu kuzuların lolal
tcstosteron seviyelerindc ünemli dii~cyde diişiişler tC>[liı
edilmiştir. Denemenin ilk haftasında kontrol grubunda total
ıesto.ıeron dilzeyi ı:i.~94 ± 1.75 pg/ml iken. nandrolon
gruhund~ 0.693 .i 0.21 pdml \"~ 7""ınol !Imlııııı,'" i,;e 2.205 ±
O.R9 pg/ml olarak ölçülmüştür Gmplar ara~mılaki fark

Erkek
etkisin in

ku-nı larda ıcranolun

araşıırı ldıgı

"3. "4.

çalı$Jııada

ulaştı ğı kayıJeıJi l",ekteı.iir { ıı

[rhk

kuzu

l.

'"~

düştüğü,ü bildirıııcktcdirlcr.

SuITL>lk "c Ibmpshire ırkı koçlarda, plazma ıesıostcron
duzeyleri Ekim "yınııı ilk haftasınd" 8.1 ııg/nıl. Aralık ayında
3.R mY:nl. Şuhat ayında 3,7 nglml. Nisan ayında 3.4 ng/ml,
i la~iran ayında ı.ı nı;/ınl "c Ağu~tos ayuıda 5,\\ oı;/ml olarak
iil~ülıllüş,,'ır ( 42 l , Foloperiyod ve Ortanun sıcaklığına b.,t;1ı
olJnık steroid aktiviıekri dcgi*ıııckıcdir. Yapı l an liıemtür
t" r~lIlas, lıd3, Akkaraman ırkı Karakaş varyetesiıı~ ait total
t~sto~t~ıon scviyderi
il c ilgili IlCrhangi bir kayna~
hulıınamJITlI ştlı. Y"ptlglıılıZ ~ahşıııada ölçülcn hormon
ılii%ey l c"i bu ın.: için ilk olduğundan değerkri karşılaşıınnak
için aynı ırkn n iı refcrnn. byn~k hlll.1nılam"m'ştır. [)iğ~r
1omfıon herlımı!:i hi, [larm""ı", için. hir ;ınali7. .o;oııu~unda elde
"di le n deı:"rin rcfemM de[;crlerle karşılaştırılmasında
birimlere dikkal edi lmeli ve bıı p"r.ıın~ırcl~rc aiı nnrnı:ıl
olnrak " i ıelenen dcr,crlerin bölı:" ve mevsime, ırk. cinsiyet,
ya~. gcb<-lik. ve lakıasyon ile beslcnme gibi h;rey<d
fnkıörTc 'c, bn mımıınesinin "Iınma 7.1111anı ve şe klin ~, nakli
"c mlı lnfa7;ı." ı na, laboratm'ardaki metndlııra ba~h olarak az
veya çok deği~iklik gösıcrebikee~i dc dikbıe alınmalıdır
{ ıS. 22. 37,40).
Zcrınol
genç !:>oğalarda tesıosıemn sekresyonunu
değişı i rnıektedir { 29). Zcmnolun te,tostemn sekresyonu vc
te~ti s f~llksiyoııl3rı üzeıiııdcki inhitıiıör etkisi hayvanlM bir
yaşına girmeden elkıli olmaktadır. Lcranclun implante
edildigi yaş, dozundan daha önemlidir. Yiiksek dozda { 72
mg·nonaal duzuıı iki katı) kullanılSil bile to.:stisler ü~erindc
herhangi hi r ctki~i görülmemekledir.
Zeroıııol
200 günlükt~n küçük danalarda perifeml
te~t"'{ClOn k"n san trd'y"nıınu düşümıekıcıJir. AııdrojcHlcrdc

meydana ~'Clcn a~almalar, canh ağırlık artı~"u a:.:altmaktadır.
Zeranol testikuler gelişmeyi de inhibe elmekle, dol~yı~ıyla
lestl)~IClOn üretim; de inhibe edil",,,h.:dir. Testost~ron
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konsantrasyonunda meydana gelen azalmalardan dolayı,
hipofiz bezinden negatif [eedbaek mekanizmasıyla daha fazla
LH salınmakta ve bu nedenle vücuttaki testüsteron miktarı
düşerken LH miktarı artmaktadır ( 2 ı, 45, 46, 47 ).
OnRH indüksiyonu ile yapılan LH ve testosteron
ölçümlerinde, zeranal grubu kontrolle karşılaştırıldığında, LH
miktarında önemli ( P<O.02 ) bir artış tesbit edilirken,
testosterün miktarı ise kontrol grubuna göre daha düşük
bulunmuş ( P<O.02 ) ve genç hayvanların yaşlılara nazaran,
zeranolun hormonlar üzerindeki etkisine daha duyarlı
oldukları tespit edilmiştir (24 ).
Lee ve ark ( 27 ) tarafından yapılan çalışmada, ilave
androjen (TBA) ve östrojen ( östadiol ) verilmesiyle kastre
edilmiş boğalarda , testosteron seviyesinin ölçülcmiyecek
düzeyde olduğu, anabolizan verilnıiş ve kastre edilmemiş
boğalarda ise düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi
olarak da ilaç uygulanan boğalarda negatif feedback
mekanizmasının supresyonundan dolayı, testosteron üretimi
baskılanmış olabileceği şeklinde bir kanıya varılımşt ır.
Bu çalışmada, zeranol gmbu k uzuların total Lestosleron
seviyelerinde tesp it edilen düşüşler, nandralon grubunda da
tespit edilmiştir. Testosteron doğrudan doğruya ve onun
prekürsörü
olan
androseLnodion
estron
üzerinden,
aramatizasyon olayı ile dokularda çok küçük ölçüde olmak
üzere
östradiole
dönüşür.
Testosteronun
östradiole
dönüşümünü aramataz enzim i katalize eder; bu enzim vücutta
nisbeten yaygın şekilde bulunur. Dışarıdan ilaç olarak verilen
androjenik steroidler, bazı durumlarda önemli ölçüde olmak
üzere östrojenlere dönüştürülebilir ve yan tesir olarak da
paradoks ik femi nizasyona neden olabilirler ( 2 ).
Kontrol ve deneme gruplarına ait FSH ve LH düzeyleri
incele n diğinde ( Tablo 9, 10 ) gruplar arasında herhangi bir
farklılık saptanamamıştır ( P>O.05 ). Denemenin başında
ölçülen FSH ve LH düzeyleri, denemenin daha sonraki
haftalannda elde edilen
değerlerden
daha
yüksek
bulunmuştur. Bu durum hayvanların fizyolojik yapısıııdan
kaynak lan makta d ır. FSB düzeyleri erkek kuzularda fizyolojik
olarak doğumdan 5 ile ıo. haftalara kadar yükselmektc, daha
sonraki haftalarda
ise düşmektedir. LH düzeyleri ise
doğumdan sonraki 8 ile 12 . haftalara kadar yükselmektc, daha
sonraki haftalarda ise FSH'da olduğu gibi düşmektedir.
Hayvanların doğduğu mevsimin bahar veya yaz olmasına
bağlı olarak bu düzeyler değişmekte, ayrıca horınon
seviyeleri üzerine sıcaklık ve beslenme koşullarının da büyük
etkisi olmaktadır ( 4 1,44,48,49 ).
70 günlük erkek ratlam. günlük 20 mg/kg dozunda, 5
hafta sürey le zearalenon verilmesinden son ra, zearalenonun
vücut ve testis ağırlığı üzerine herhangi bir etkisi olmadığı,
ayrıca serum LH ve FS H düzeyleri üzerinde herhangi bir
değişikliğe neden olmadığı, fakat senını prolaklin seviyesin i
önemli ölçüde arttırdığı tespit edi l miştir. Sleroid honnon
uygulanan hayvanların serum LH oranında düşüşler
görülebilmckte, LH da endoj en tcs(osteron üretimi ve
spermetogenczisi inhibe edebilmektedir ( 50 ). Reisen ( 5 ı )
tarafından yapılan çalışmada ise, erkek kuzulara zearalenon
uygulamasından sonra FSH ve LH değerlerinde azalmalar
tespi t edilmiştir.
Zeranol grubu S. hafta LH düzeyinde, kontrol ve
nandralon grubuna göre is tatistiki olarak öneml i ( P<O.05 )
düzeyde aı1ış tespit edilmiştir. Buna neden olarak testiste
sadece leydig hücrelerinin harap olması durumunda plazma
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LH düzeyi yükseldiği halde, FSH düzeyinde o kadar belirgin
olmaz ( 2 ). Zeranalun testisler üzerindeki olumsuz
etkisinden ( 11,22,45,46,52) dolayı, zeranal uygulamasının
serum LH düzeyinde artışa neden olduğu kanısına varı1abilir.
Boğalarda anabolizan amaçla dihidrotestasteran ve trenbalon
asetat uygulamasının LH supresyonuna neden olduğu tespit
ed i lm iştir (53 ).
Yapılan bu araşt ırmada besi hayvanlarında daha fazla
canlı ağırlık artışı ve dolayısıyla et artışı sağlamak amacıyla
kullanılan anabolizan maddelerden nandrolon ve zeranolun
canlı
ağırlık
artı şı,
hormonal denge ve bazı serum
parametreleri üzerindeki etkileri il c ilgili olarak ortaya çıkan
sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür.
l-Zeranol ve nandralonun canlı ağırlık artışı üzerine
herhangi bir etkisi görülmemiştir. Ülkemizde değişik hayvan
ırklarıyla yürütülen denemelerde benzer sonuçlar elde edilmiş
ve araştırıcılar zeranolun canlı ağırlık artışı üzerindeki
etkisini önemsiz bulmuşlardır.
2-Kontrol ve nandrolon grubuyla karşılaştırıldığında,
senını kalsiyum seviyeleri üzerine zeranolun önemli düzeyde
etkisi olmuştur.
3-Serum magnezyum düzeyleri üzerine hem nandrolün ,
hemde zeranol uygulamasının kontrol grubuna göre önemli
etkisi olmuştur.
4-S eıuın Na , K, Ci ve BUN konsantrasyonları üzerinde
anabolik ilaç uygulamasının herhangi bir etkisi olmamıştır.
S-Total
testosteran
düzeyi
anabolizan
ilaç
uygulamasından en çok etkilenen parametre olmuştur.
Kontrol ve deneme gıupları arasında istatistiki ol arak önemli
düzeyde farklılıklar tespit edilmiştir.
6-FSH ve LH düzeylerinde ise denemenin başında
ölçülen değerlerde, somaki haftalarda meydana gelen
a zalma ların fizyolojik olduğu; y alnız zeranol grubunda
testislerdeki
S.haftada meydana gelen yükselmenin,
harabiyete bağlı olabileceği sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak ülkemizin farklı yerlerinde yapılan
çalışmalarda (7, 15,21,30), zeranal implantasyonu ile ilave
bir canlı ağ ır lık kazancının elde edilenıediği, bu çalışmada da
zeranal ve nandralonun canlı ağırlık artışı üzerinde herhangi
bir etkilerinin görülmediği; bunun yanında horınonal denge
üzerinde olumsuz etkilere neden oldukları tespit edilmiştir.
Serum knisiyum ve magnezyum düzeyleri de anabolizan
madde uygulamasından etkilenınektedir. Dolayısıyla bu
anabolizan maddelerin daha fazla canlı ağ ırlık artışı sağlamak
amacıyla kullanılmasının ülkemiz gibi gelişmekte olan bir
ülkenin hayvancılık alanı için gereksiz masraf ve maddi
kay ıp tan öteye geçemiyeceği kanaatine varılm ıştır.
artış
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