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Öz: Bu çalıĢmada, erkek ve diĢi Ankara keçisi oğlaklarında, yüksek sıcaklık gösteren aylarda, tiroit
hormonlarının (triiyodotironin=T3 ve tiroksin=T4) kan serum seviyeleri araĢtırılmıĢtır. Mayıs, Haziran, Temmuz
ve Ağustos aylarında T3 kan serumu düzeyleri erkek ve diĢi oğlaklar için sırasıyla; 129.866.960,
136.646.320, 107.146.120, 98.185.490 ng/dl ve 134.602.700, 140.8014.900, 11312.500, 103.338.140
ng/dl olarak belirlenmiĢtir. T4'ün kan serumu düzeyleri ise erkek ve diĢi oğlaklar için sırasıyla; 7.090.381,
8.190.459, 6.940.312, 6.540.263 g/dl ve 7.270.333, 8.58(0.506, 6.580.243, 6.410.196 g/dl olarak
belirlenmiĢtir. T3 ve T4’ün genel ortalamaları ise aynı aylar için sırasıyla; 131.925.500, 138.326.980,
109.596.140, 100.274.590 ng/dl ve 7.160.261, 8.350.338, 6.790.209 ve 6.490.174 g/dl olarak
saptanmıĢtır. Tiroit hormonlarının Temmuz ve Ağustos aylarında yüksek çevre sıcaklığından önemli (P<0.01)
düzeyde etkilendikleri belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ankara keçisi, oğlak, tiroit hormonları

Changes in Serum Thyroid Hormones Levels in Angora Goat Kids
Abstract: In this study, changes in the blood serume levels of thyroid hormones (Triiodothyronine=T3,
Thyroxine=T4) of male and female Angora goat kids during the months of high temperature. For the months of
May, June, July, and August, the T3 levels in the blood serume for the male and female kids were found to be,
129.866.960, 136.646.320, 107.146.120, 98.185.490 ng/dl and 134.602.700, 140.8014.900,
11312.500, 103.338.140 ng/dl. respetively. At the same time, the T4 levels in the blood serume of the male
and female kids were found to be, 7.090.381, 8.190.459, 6.940.312, 6.540.263 g/dl and 7.270.333,
8.58(0.506, 6.580.243, 6.410.196 g/dl respetively. For the same months, the general aveage of the T3 and
T4 levels of male and female kids were found to be, 131.925.500, 138.326.980, 109.596.140, 100.274.590
ng/dl and 7.160.261, 8.350.338, 6.790.209 and 6.490.174 g/dl respectively. It was determined that the
thyroid hormones were significantly affected (P<0.01) by the high environmental temperature during July and
August.
Key Words: Angora goat, kid, thyroid hormones

Giriş
Hayvan organizmasında metabolizma üzerinde
önemli katkıları olan hormonlardan biri de tiroit
hormonlarıdır (TH). TH’nın asıl etkisi hemen bütün
dokuların metabolizma hızını artırmasıdır. TH’nın genel
etkileri ise hücrelerin geliĢmesi, büyüme ve normal
çalıĢmasını sağlayan olayların düzenlenmesi, kalori
sağlanması, kalp damar sisteminin etkinliklerinin
normal biçimde sürdürülmesi ve tiroit uyarıcı hormon
salınımının kısıtlanması Ģeklinde sıralanabilir. TH’nın
diğer önemli etkileri ise ergenlikten önceki dönemde
büyümeyi uyarması ve ayrıca, süt verimi üzerine yararlı ve düzenleyici etkilere sahip olmasıdır (Yılmaz 1999).
* Doktora tezinden hazırlanmıĢtır.
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Evcil hayvanların büyüme, süt ve lif gibi verim
özelliklerinin
devamlılığı
açısından
tiroit
bezi
fonksiyonunun ve TH’nın etki mekanizmalarının
bilinmesi gerekmektedir. TH’nın kan dolaĢım düzeyleri
hayvanların metabolik ve beslenme durumlarının
belirlenmeleri için kullanılabilmektedir. Tiroit bezi
aktivitesindeki değiĢim dolaylı olarak kandaki TH’nın
konsantrasyonunu da değiĢtirmektedir. Yapılan
araĢtırmalara göre, mevsimsel değiĢimi tiroit bezi
aktivitesinde ve kan TH konsantrasyonları üzerinde
etkili olmaktadır (Yılmaz 1999). Ayrıca, TH’nın
konsantrasyonlarındaki değiĢimler yem alımı, üreme
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ve lif üretimi gibi belirli fizyolojik fonksiyonları önemli
düzeyde mevsime bağımlılık gösteren koyun ve keçi
yetiĢtiriciliğinde ve özellikle de geleneksel yetiĢtiriciliğin
yapıldığı durumlarda önemli fonksiyona sahiptir. Çünkü
TH’nın konsantrasyonlarındaki bu değiĢimler, gerçekte
hayvan metabolizmasının farklı çevre koĢullarına,
besin ihtiyacı ve teminindeki farklılıklara ve farklı
fizyolojik dönemler esnasındaki homeostatik olarak
değiĢimlere karĢı uyum göstermesini sağlamaktadır
(Todini 2007).
Bu araĢtırmada eĢeysel olgunluk dönemi
öncesinde bulunan Ankara keçisi oğlaklarında yaz
ayları esnasında TH’nın değiĢimi araĢtırılmıĢtır. Bu
çalıĢmanın, Türkiye’de Ankara keçilerinde bu amaca
yönelik olarak yapılan ilk araĢtırma olması nedeniyle
elde edilen bulgularının, Ankara keçisi yetiĢtiriciliğinde
temel tiroit fizyolojisi ve TH’nın değiĢimleri ile baĢta
tiftik olmak üzere verim özellikleri arasındaki iliĢkileri
araĢtırmaya yönelik olarak yapılacak çalıĢmalara katkı
sağlayacağı düĢüncesindeyiz.
Materyal ve Yöntem
Hayvan Materyali: AraĢtırmanın materyalini,
Yerköy
Hayvancılık
AraĢtırma
Enstitüsü
Müdürlüğü’nde yetiĢtirilmekte olan 15 baĢ diĢi ve 22
baĢ erkek olmak üzere toplam 37 baĢ Ankara keçisi
oğlağı ve bunlardan elde edilen kan örnekleri
oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada kullanılan oğlaklara
iĢletmedeki ile aynı bakım ve besleme yöntemleri
uygulanmıĢtır.
Hormon Analizleri: Hormon analizleri için her bir
oğlaktan Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos
aylarında olmak üzere toplam 4 kez, Vena jugularis’ten
steril vakumlu tüplerle 10 ml kan örneği alındı. Alınan
kan örnekleri 4000 devir/dak'da santrifüj edilmiĢ ve
ayrılan kan serumları steril saklama tüplerine
aktarılarak -20 ºC’ye ayarlı derin dondurucuda
muhafaza altına alınmıĢtır. Hormon analizleri Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eliza Laboratuvarı’nda
gerçekleĢtirilmiĢtir. T3 analizi için Mikropartiküler
Enzim Ġmmünoassay (MEIA) ve T4 analizi için ise
Floerasan Polarizasyon Ġmmünoassay (FPIA) yöntemli
AXSYM cihazı kitleri kullanılmıĢtır (Anonim 2003a).
İstatistiksel
Analizler:
Üzerinde
durulan
özellikler bakımından; dönem canlı ağırlıkları, cinsiyet,
doğum tipi ve ay faktörü seviyelerinin ortalamaları
arasında farklılığı belirlemek amacıyla, Tekrarlanan
Ölçümlü Faktöriyel Varyans Analizi yapılmıĢtır. Yapılan
varyans analizi sonucunda; hangi ayların ortalamaları
arasında fark olduğunu belirlemek amacıyla çoklu
karĢılaĢtırma
yöntemlerinden
Duncan
Testi
kullanılmıĢtır (Gürbüz ve ark. 2003). Hesaplamalarda
STATISTICA, MINITAB ve MSTAT istatistik paket
programları kullanılmıĢtır.
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Bulguları ve Tartışma
Hayvanlarda kan dolaĢımındaki T3 hormonunun
ana kaynağının T4 hormonu olması nedeniyle bu
çalıĢmada Ankara keçisi oğlaklarında T3 ve T4
hormonlarının değiĢimlerine iliĢkin bulgular birlikte
değerlendirilmiĢtir.
Bu araĢtırmada, Ankara keçisi erkek ve diĢi
oğlaklarında Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos
aylarında kan serumunda saptanan T3 ve T4
hormonlarına iliĢkin fenotipik parametreler sırasıyla
Çizelge 1 ve 2’de, bu hormon düzeylerinin aylara göre
dağılımları ise ġekil 1 ve 2' de verilmiĢtir.
Çizelge 1 ve 2'den görülebileceği gibi Ankara
keçisi oğlaklarında Mayıs, Haziran, Temmuz ve
Ağustos aylarında kan serumu T3 seviyesi ortalamaları
erkek ve diĢi oğlaklar için sırasıyla; 129.866.960,
136.646.320, 107.146.120, 98.185.490 ng/dl ve
134.602.700,
140.8014.900,
11312.500,
103.338.140 ng/dl. T4'ün kan serumu düzeyleri ise
erkek ve diĢi oğlaklar için sırasıyla; 7.090.381,
8.190.459, 6.940.312, 6.540.263 g/dl ve
7.270.333, 8.58(0.506, 6.580.243, 6.410.196
g/dl olarak saptanmıĢtır. Yapılan istatistiksel analizler
sonucunda ay, cinsiyet ve canlı ağırlık faktörünün T3
ve T4 düzeyi üzerinde önemli bir etki göstermediği
belirlenmiĢtir.
Bu araĢtırmada T3 ve T4' ün genel ortalamaları
ise yine aynı aylar için sırasıyla 131.925.500,
138.326.980, 109.596.140, 100.274.590 ng/dl ve
7.160.261, 8.350.338, 6.790.209 ve 6.490.174
g/dl olarak saptanmıĢtır. T3 hormonunun genel
ortalaması bakımından Mayıs ile Haziran ve Temmuz
ile Ağustos ayları arasında önemli bir farlılığın
olmamasına karĢın, Mayıs ve Haziran aylarının
Temmuz ve Ağustos aylarından olan farklılıkları
önemlidir (P<0.01). T4 hormonun genel ortalaması
bakımından ise Mayıs ayının Haziran ve Ağustos
aylarından, Haziran ayınında diğer ayların tamamından
önemli düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir
(P<0.01).
Ankara keçisi oğlaklarında eĢeysel olgunluk
öncesi dönemde T3 ve T4 hormonlarının değiĢimlerini
saptamaya yönelik olarak gerçekleĢtirilen baĢka bir
araĢtırmaya ulaĢılamaması nedeniyle, bu araĢtırmada
T3 ve T4 düzeylerine iliĢkin elde edilen fenotipik
parametrelerin özellikle oğlaklar ile karĢılaĢtırılması
mümkün olmamıĢtır. Bununla birlikte, araĢtırmada T3
düzeyleri bakımından Mayıs - Ağustos aylarında elde
edilen değerlerin, Colavita et al. (1983) ve Yılmaz
(1999) tarafından keçiler için bildirilen sırasıyla 50-700
ng/dl ve 90-190 ng/dl'lik sınırların içerisine girdiği
söylenebilir. T4 değerlerinin ise, Colavita et al.
1983)' nın keçiler için bildirdiği sınırlar (2.2-14.2 µg/dl)
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a,b: Aynı sütunda farklı harf taĢıyan ortalamalar arasındaki
farklılık önemlidir (P<0.01).
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ġekil 1. Ankara keçisi oğlaklarında kan serumu T3 ’ün aylara
göre dağılımı (ng/dl)

10

ERKEK

9
8

DĠġĠ

GENEL

7

6.49

Min

Haziran

Temmuz

138.32±6.980
a

6.41

136.64±6.320 140.80±14.900

40

6.54

67.0
243.0
30.0

6.79

67.0
243.0
36.3

60

6.58

131,92±6.500
a

6.94

X  SX

71.0
204.0
25.1

GENEL

8.35

Min
Mak
VK(%)

134.90±12.700

8.58

Mayıs

Genel n=37

8.19

X  S X 129.86±6.960

DĠġĠ

80

Dişi n=15

7.16

Erkek n=22

7.27

Cinsiyet

100

7.09

Aylar

109.59

107.14
113.20

120

Çizelge 1. Ankara keçisi oğlaklarında kan serumu T3
dağılımına ait tanımlayıcı istatistikler
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3.45 µg/dl ve 3.5-4.2 µg/dl' lik değerlerden ise daha
yüksek olduğu görülmüĢtür.
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Çizelge 2. Ankara keçisi oğlaklarında kan serumu T4
dağılımına ait tanımlayıcı istatistikler
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Aynı sütunda farklı harf taĢıyan
arasındaki farklılık önemlidir (P<0.01).
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ġekil 2. Ankara keçisi oğlaklarında kan serumu T4’ ün aylara
göre dağılımı (µg/dl)

ġekil 1 ve 2’den de görülebileceği gibi T3 ve T4
hormonunun her ikisinin de kan serum düzeyleri Mayıs
ayından Haziran ayına kadar bir yükselme göstermiĢ
fakat Temmuz ve Ağustos aylarında önemli düzeyde
düĢüĢ ortaya çıkmıĢtır. Temmuz ve Ağustos aylarında
ortaya çıkan bu düĢüĢün, bu aylarda hava sıcaklığında
görülen artıĢtan kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim
Meteoroloji Genel Müdürlüğü' nün verilerine göre
(Anonim, 2000) araĢtırma bölgesine en yakın (5 km)
ölçüm istasyonu olan Çiçekdağı ilçesinde araĢtırmanın
yapıldığı dönemde günlük en yüksek sıcaklık
ortalamaları Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sırasıyla, 25.4 ˚C, 32.3 ˚C, 41.0 ˚C ve 35.7 ˚C
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olmuĢtur. Bu araĢtırmada, Temmuz ve Ağustos
aylarında hava sıcaklığının yükselmesine bağlı olarak
T3 ve T4 hormonlarının düzeyleri bakımından ortaya
çıkan düĢüĢler, ergin Ankara keçilerinde ve koyunlarda
elde edilen bulgularla uyum içerisindedir. Nitekim
Castro et al. (1975) cüce keçilerde, Colavita et al.
(1983) Umbrian ırkı lokal keçilerde, Emre (1987)
Ankara keçilerinde ve James et al. (1991a,b) Suffolk
ırkı koyunlarında hava sıcaklığındaki yükseliĢe bağlı
olarak
T3
ve
T4
düzeylerinin
düĢtüğünü
belirlemiĢlerdir. Bu düĢüĢün ise, esas olarak,
hayvanların vücut sıcaklığı dengesini korumak için T3
ve T4 hormonlarının düzeylerini düĢürerek enerji
metabolizmasını yavaĢlatma ve dolaysıyla da enerji
üretiminde bir kısıtlamaya gidilmesinden kaynaklandığı
bildirilmektedir.
Bu araĢtırmada ortaya çıkan dikkate değer diğer
bir bulgu ise, Mayıs ayından Haziran ayına kadar hava
sıcaklığında görülen 7 ˚C’ lik bir yükseliĢin, T3 ve T4
düzeyinde bir artıĢa neden olurken, Haziran ayından
Temmuz ayına kadar olan 9 ˚C’ lik yükseliĢin azalıĢa
neden olmasıdır. Bu durumun ise, esas olarak, Mayıs
ve Haziran aylarındaki hava sıcaklığının vücut sıcaklığı
seviyesinin altında olması nedeniyle, oğlaklara vücut
sıcaklıklarını ayarlamaları için T3 ve T4 düzeylerini
düĢürmeleri yönünde ilave bir fizyolojik baskı
yaratmamasından kaynaklandığı söylenebilir.
Sonuç
Bu araĢtırma sonucunda; Ankara keçisi
oğlaklarında kan serumu T3 ve T4 düzeylerinin Mayıs
ayından Haziran ayına kadar yükselme gösterdiği fakat
daha sonra Temmuz ve Ağustos aylarında önemli
düzeyde (P<0.01) bir düĢüĢün olduğu belirlenmiĢtir.
Temmuz ve Ağustos aylarında ortaya çıkan bu
düĢüĢün, bu aylarda hava sıcaklığında görülen
yükseliĢe karĢı hayvanların uyum göstermek için T3 ve
T4 hormonlarının düzeylerini düĢürerek enerji
metabolizmasını yavaĢlatma ve dolaysıyla da enerji
üretiminde bir kısıtlamaya gitme davranıĢından
kaynaklanabileceği sonucuna varılmıĢ olup, elde edilen
bulgular ve ulaĢılan yargı literatür bildiriĢleri ile
parellelik göstermektedir.
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