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Ankara Keçisi Oğlaklarında Serum Testosteron Düzeyinin
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Öz: Bu çalıĢmada, eĢeysel olgunluk dönemi öncesindeki Ankara keçisi oğlaklarında Mayıs, Haziran,
Temmuz ve Ağustos aylarında testosteron hormonunun kan serumu düzeylerine ait değiĢimleri araĢtırılmıĢtır.
Bu aylarda testosteron hormonu düzeyleri sırasıyla erkeklerde 41.462.310; 53.611.940; 87.672.410,
205.468.700 ng/dl ve diĢilerde 2.000.000; 2.000.000; 2.570.172 ve 2.920.259 ng/dl olarak belirlenmiĢtir.
DiĢi oğlaklar da saptanan testosteron düzeyi bakımından dört ay boyunca önemli bir değiĢiklik gözlenmemiĢtir.
Buna karĢın, erkek oğlaklarda saptanan testosteron hormonu düzeyi ise yaĢın ilerlemesi ve dolayısıyla da cinsi
olgunluk dönemine yaklaĢtıkça önemli (P<0.01) düzeyde artıĢ göstermiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ankara keçisi, oğlak, testosteron

Changes in Testosterone Levels in Angora Goat Kids*
Abstract: In this study, changes of testosterone hormone levels in the blood serume of pre-pubertal
Angora goat kids, during the months of May, June, July, and August, were researched. In these months, the
testosterone hormone levels were found to be, 41.462.310; 53.611.940; 87.672.410, 205.468.700 ng/dl for
the male kids and 2.000.000; 2.000.000; 2.570.172 ve 2.920.259 ng/dl for the female kids respectively, For
the female kids, there was not any significant change in the testosterone levels measured during four months.
However, the testosterone levels in male kids were found to be significantly increasing (P<0.01) due to the
maturing age and consequently the approaching puberty.
Key Words: Angora goat, kid, testosterone

Giriş
Çiftlik hayvanlarında son yıllarda verim özellikleri
ile farklı biyokimyasal sistemler arasındaki genetik ve
fenotipik iliĢkilerin saptanmasına yönelik çalıĢmalar
yoğunluk kazanmıĢtır.
Bu amaçla üzerinde çalıĢılan sistemlerden biri de
androgenlerdir. Testosteron, androstenedion ve 5 alfadihidrotestosteron gibi androgenler erkek üreme
özellikleri üzerindeki uyarıcı etkileri ile birlikte
hücrelerdeki nitrojen birikimini uyararak vücut
büyümesi üzerinde de pozitif etki göstermektedirler
(Hafez 1993).
AraĢtırmada eĢeysel olgunluk dönemi öncesi
Ankara keçisi oğlaklarında kan serumu testosteron
hormonu düzeylerinin değiĢimi belirlenmiĢtir. Bu
Ģekilde Ankara keçilerinde çok sınırlı sayıda
araĢtırmanın bulunduğu bu alana önemli düzeyde katkı
sağlandığı düĢünülmektedir.
* Doktora tezinden hazırlanmıĢtır.
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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
iĢletmede uygulanan 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 Laboratuvarı’nda gerçekleĢtirilmiĢtir. Testosteron hormonunun
analizinde
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Çizelge

1.

Ankara keçisi oğlaklarında kan serumu
testosteron dağılımına ait tanımlayıcı istatistikler
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A,B,C,D: Bir cinsiyet grubunda aylar arasındaki farklılığı
belirtmekte olup, farklı harf taĢıyan aylar arasındaki farklılıklar
istatistik olarak önemlidir (P<0.01).
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a,b: Ġki cinsiyet arasındaki farklılığı belirtmekte olup, aynı
satırda farklı harf taĢıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik
olarak önemlidir (P<0.01).
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Erkek çiftlik hayvanlarından boğa (Lacroix et al.
1977), koç (Lee et al. 1976, Schanbecher ve Ford
1976, Olster ve Foster 1986) ve domuzda
(Colenbrander et al. 1977) eĢeysel olgunluk dönemi
öncesi veya baĢlangıcı esnasındaki endokrin
değiĢikliklerin esas olarak hipotalamus, hipofiz ve testis
aksı arasındaki iliĢkiler tarafından belirlendiğinin ortaya
konmasına karĢın, erkek ve diĢi Ankara keçisi
oğlaklarında özellikle eĢeysel olgunluk dönemi
öncesinin endokrinolojisi üzerinde gerçekleĢtirilen
araĢtırmaya ulaĢılamamıĢtır. Bu nedenle, araĢtırmada
özellikle erkek oğlaklardan edilen bulgular, daha çok
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Çizelge 1'den görülebileceği gibi, diĢi oğlaklarda
testosteron hormonu düzeylerinde Mayıs ayından
Ağustos ayına kadar önemli bir değiĢimin ortaya
çıkmamasına karĢın, erkek oğlaklarda Mayıs ayından
Ağustos ayına kadar istatistiksel olarak önemli
(P<0.01) bir artıĢ gözlenmiĢ ve artıĢ, özellikle Ağustos
ayında, çok yüksek bir sıçrama yaparak en yüksek
değerine ulaĢmıĢtır.
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Çizelge 1'den görüleceği gibi erkek ve diĢi Ankara
keçisi oğlaklarında Mayıs, Haziran, Temmuz ve
Ağustos aylarında kan serumu testosteron hormonu
düzeyleri
sırasıyla
erkeklerde
41.462.310;
53.611.940; 87.672.410; 205.468.700 ng/dl ve
diĢilerde
2.000.000;
2.000.000;
2.570.172;
2.920.259 ng/dl olarak saptanmıĢ olup, bu değerler
bakımından erkek ve diĢi oğlaklar arasındaki farklılıklar
istatiksel olarak önemlidir (P<0.01).

X  SX
Temmuz

0.0
A
2.00±0.000

a
30.3
70.7
17.0
B
87.67±2.410

Min
Mak
VK(%)

2.00

Bu araĢtırmada, eĢeysel olgunluk öncesi
dönemdeki Ankara keçisi oğlaklarında Mayıs, Haziran,
Temmuz ve Ağustos aylarında serum testosteron
hormonuna ait fenotipik parametreler Çizelge 1'de, bu
hormonun aylara göre dağılımları ise ġekil 1'de
verilmiĢtir.
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İstatistiksel Analizler: Testosteron hormonu
üzerinde dönem canlı ağırlıkları, cinsiyet, doğum tipi ve
ay faktörü seviyelerinin ortalamaları arasındaki
farklılığın belirlenmesi amacıyla, Tekrarlanan Ölçümlü
Faktöriyel Varyans Analizi yapılmıĢtır. Analiz
sonucunda; hangi ayların ortalamaları arasında fark
olduğunu belirlemek amacıyla ise çoklu karĢılaĢtırma
yöntemlerinden Duncan Testi kullanılmıĢtır. Ayrıca, ele
alınan özellikler arasındaki doğrusal iliĢkinin yönünü ve
derecesini belirlemek amacıyla da korelasyon analizi
yapılmıĢtır (Gürbüz ve ark. 2003). Hesaplamalarda
STATISTICA, MINITAB ve MSTAT istatistik paket
programları kullanılmıĢtır.

diğer keçi ırkları ile birlikte erkek kuzu ve buzağılar ile
de karĢılaĢtırılmıĢtır.



elektro kemilüminesans (ECL) yöntemli Elecsys E170
cihazı kitleri kullanılmıĢtır (Anonim 2003 ).
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ġekil 1. Ankara keçisi oğlaklarında testosteron hormonunun
aylara göre dağılımı (ng/dl)
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AraĢtırmada, erkek Ankara keçisi oğlaklarında
Mayıs ayında (ortalama iki aylık yaĢta) saptanan
testosteron hormonu düzeyinin, eĢeysel olgunluk
döneminin baĢlangıcından hemen önceki dönem olan
Ağustos ayına (ortalama 5.5 aylık yaĢta) yaklaĢıldıkça
önemli (P<0.01) ölçüde yükselme göstermesi, erkek
buzağı (Lacroix et al. 1977), erkek kuzularda (Lincoln
1976, Lee et al. 1976, Schanbecher ve Ford 1976,
Olster ve Foster 1986), erkek domuz (Colenbrander et
al. 1977) ve erkek oğlaklarda (Muduuli et al. 1979,
Georgie et al. 1985, Mehta et al. 1987, Chakraborty et
al. 1989, Ahmad et al. 1996) elde edilen bulgular ile
benzerlik göstermektedir.

sonraki haftalarda testosteron hormonunun seviyesi
belirlenememiĢtir.

Nitekim Georgie et al. (1985), Siyah Bengal,
Beetal, Beetal x Siyah Bengal ve Siyah Bengal x
Beetal melezi erkek oğlaklarda 15 günlük yaĢtan 6
aylık yaĢa kadar; Chakraborty et al. (1989) Nubian;
Mehta et al. (1987) Siyah Bengal ve Ahmad et al.
(1996)’ da Ġngiliz Saanen ırkı erkek oğlaklarda 12-13
haftalık yaĢtan 26-27 haftalık yaĢ dönemine kadar olan
süreçte kan dolaĢımındaki plazma gonadotropinlerinin
ve
testosteron
hormonu
düzeylerinin
artıĢ
gösterdiklerini belirlemiĢlerdir.

Bu
araĢtırmada
cinsi
olgunluk
dönemi
öncesindeki erkek ve diĢi Ankara keçisi oğlaklarında
Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kan
serumu testosteron hormonu düzeyleri belirlenmiĢtir.
DiĢi oğlaklar da saptanan testosteron düzeyi
bakımından dört ay boyunca önemli bir değiĢiklik
gözlenmemiĢtir. Buna karĢın, erkek oğlaklarda
saptanan testosteron hormonu düzeyi yaĢın ilerlemesi
ve dolayısıyla cinsi olgunluk dönemine yaklaĢtıkça
önemli (P<0.01) düzeyde artıĢ göstermiĢtir. Bu
durumu; eĢeysel olgunluk döneminin baĢlangıcına
yaklaĢtıkça testosteron hormonunun LH’nın hipofiz
bezinden olan salınımı üzerindeki olumsuz geri bildirim
etkisini kademeli olarak kaldırmasından kaynaklandığı
söylenebilir.

Yukarıda verilen araĢtırmalarda, benzer olarak,
doğumdan yaklaĢık 2-4 ay sonra erkek hayvanlarda
LüteinleĢtirici Hormonun (LH) salgı düzeyinde artıĢ
ortaya çıkmakta ve bu artıĢ daha sonra sırasıyla testis
büyümesi,
spermatogenesis
ve
testosteron
hormonunun salınıĢını uyarmaktadır. LH hormonunun
salgı düzeyindeki bu artıĢın erkek kuzularda en erken
7 haftalık yaĢta baĢladığı bildirilirken (Olster ve Foster
1986), Bengal ve Saanen ırkı erkek oğlaklarda ise
sırasıyla; 16 ve 12 haftalık yaĢlarda baĢladığı
bildirilmiĢtir (Chakraborty et al. 1989, Ahmad et al.
1996).
Bu araĢtırmada, LH analizinin yapılamaması
nedeniyle erkek Ankara keçisi oğlaklarında doğumdan
sonra LH ve testosteron hormonunun pulsatil
salınıĢlarının baĢlama zamanlarını saptamak ve
dolayısıyla da yukarıda verilen araĢtırma bulguları ile
karĢılaĢtırmak mümkün olmamıĢtır. Buna karĢın, bu
araĢtırmada Temmuz ayından Ağustos ayına
(ortalama 5.5 aylık yaĢ) geçiĢte testosteron hormon
seviyesindeki ani ve çok yüksek düzeydeki artıĢ,
eĢeysel olgunluk dönemi öncesindeki erkek oğlaklarda
(Georgie et al. 1985, Chakrabourty et al. 1989, Mehta
et al. 1987, Ahmad et al. 1996) elde edilen bulgularla
benzerlik göstermektedir. Bu araĢtırmada olduğu gibi,
söz konusu araĢtırmalarda da yaklaĢık 20.-21. haftalık
yaĢlarda testosteron hormonu düzeyinde ani ve çok
yüksek seviyede bir artıĢ görülmekte ve bu seviye, ırk
ve çevresel faktörlere göre değiĢmekle birlikte, 26.-27.
haftalık yaĢlara kadar artarak devam etmektedir.
Bununla birlikte, araĢtırmada 20.-21. haftalardan

Diğer çiftlik hayvanları ve keçiler için bildirildiği
gibi (Georgie et al. 1985, Chakrabourty et al. 1989,
Mehta et al. 1987, Ahmad et al. 1996), bu araĢtırmada
da testosteron hormonu düzeyinde Mayıs ve Ağustos
ayları arasındaki artıĢın bu hormonun, hipofiz bezinden
LH salınımını engelleyen negatif geri bildirim etkisini
giderek kaldırması olduğu söylenebilir.
Sonuç

Bununla birlikte, Ankara keçilerinde testosteron
hormonu ile birlikte Folikül Sitümüle Hormon (FSH) ve
LH hormonlarının da değiĢimlerinin ve bu hormonların
aralarındaki iliĢkilerin saptanması, eĢeysel olgunluk
öncesi dönem ile diğer süreçlerin endokrinolojik ve
fizyolojik temellerinin daha iyi anlaĢılmasına ve
bunlardan genetik ve çevresel ıslah programlarında
yararlanılmasına önemli katkı sağlayacaktır.
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