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ÖNSÖZ 

Son yıllarda modern hayvancılık sisteminin ilerlemesi ve geliĢen teknoloji ile 

koyun yetiĢtiriciliğinde döl verimi, kuzu sayısı, doğan kuzuların yaĢama gücü ve 

bireysel performans gibi parametreleri artırılmasına yönelik çalıĢmalar ivme 

kazanmıĢtır. Ancak bu belirteçlerin ortaya konması ileri yaĢlarda mümkün 

olmaktadır. Bu parametrelerin erken yaĢta belirlenmesi ve düzenlenmesi için çeĢitli 

hormon düzeylerinin bilinmesinin yardımcı olacağı ortaya konmuĢtur. Ayrıca 

hormon düzeylerinin her iki cinsiyette de ölçülmesi bu alanda kolaylık 

sağlamaktadır. 

Bu çalıĢmada Merinos ırkından klinik olarak sağlıklı 10 adet erkek kuzudan 

12 ay boyunca alınan kan numunelerinden, plazma LH, FSH, testosteron ve prolaktin 

düzeylerinin değiĢimleri araĢtırılmıĢtır. 

"Erkek Kuzularda Hormonların Doğumdan Pubertaya Kadar DeğiĢimleri" 

konulu tez çalıĢmamın hazırlanmasında yol gösteren, her aĢamasında yardımcı olan, 

bilgi ve deneyimlerini esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Behiç SERPEK baĢta olmak 

üzere araĢtırma süresince sürekli desteklerini aldığım Dr. Erdal TAġGIN, Dr. ġükran 

ARIKAN ve Uzm. Avni ĠLĠK‟e teĢekkür ederim. 
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Erkek Kuzularda Hormonların Doğumdan Pubertaya Kadar DeğiĢimleri 
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Hayvancılıkta teknolojinin geliĢmesi ile erkek kuzulardan en erken dönemde kaliteli verim 

almak, döl verimi ve bireysel performansı artırmak, puberta dönemi ile ilgili sorunlara erken süreçte 

çözüm bulmak amacıyla, hormonların doğumdan pubertaya kadar değiĢimlerinin ve bu hormonların 

birbirleri ile etkileĢimlerinin bilinmesi gerekmektedir. 

ÇalıĢmada Merinos ırkından 10 adet erkek kuzu kullanılmıĢtır. Doğumu izleyen 12 hafta 

boyunca her hafta, sonrasında her 15 günde bir kan örnekleri alınmıĢ ve kan alımı kuzular bir yaĢına 

gelinceye kadar sürdürülmüĢtür. ÇalıĢmada kazanılan plazma örneklerinden LH, FSH, testosteron ve 

prolaktin düzeyleri Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) yöntemiyle ölçülmüĢtür. 

AraĢtırmada doğumdan hemen sonra ölçülen ortalama plazma LH düzeyleri izleyen günlerde 

giderek azalmıĢ ve bu düĢme 7. haftaya kadar sürmüĢtür. 7. haftadan sonra tekrar baĢlayan 

düzeylerdeki artıĢ 23. haftada pik değerlere ulaĢmıĢ ve 35. haftada en üst düzeyine ulaĢtıktan sonra 

giderek gerilemiĢtir. 23. ve 35. haftalar arasında görülen bu artıĢların istatistik açıdan anlamlı olduğu 

saptanmıĢtır (p<0,05). Plazma FSH düzeyleri doğum gününü izleyen günlerde istatistik açıdan önemli 

görülmese de azalmıĢ, 19. haftada tekrar yükselmeye baĢlamıĢ ve 23. haftada en yüksek dereceye 

ulaĢmıĢtır. Ancak bu artıĢlar LH‟ da olduğu gibi istatistik açıdan önemli bulunmamıĢtır. Plazma 

Prolaktin konsantrasyonları doğum günü yüksek bulunurken giderek azalmıĢ ancak bu azalma 

istatistik açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. 7. haftadan sonra düzeyler doğumdaki düzeylere yaklaĢmıĢ ve 

düzeyler 34. haftaya kadar yüksek seyretmiĢtir. Daha sonra biraz gerileyen plazma prolaktin 

konsantrasyonları araĢtırma sonuna kadar aynı seviyede seyretmiĢtir. Ancak tüm bu değiĢimler 

istatistik açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. Ölçülemeyecek düzeylerde seyreden plazma testosteron 

düzeyleri 10. haftadan baĢlayarak giderek yükselmiĢ, 25. haftadan sonra iyice artan düzeyler 35. 

haftada en yüksek değere ulaĢmıĢ ve testosteron değerlerindeki bu artıĢ istatistik açıdan anlamlı 

bulunmuĢtur (p<0,05). 

ÇalıĢmada ölçülen Merinos ırkı kuzuların plazma LH, FSH, prolaktin ve testosteron 

düzeylerin arasındaki iliĢkilerin incelenmesinde LH ile FSH, prolaktin ile testosteron, FSH ile 

prolaktin arasında istatistik açıdan çok önemli pozitif bir iliĢkinin varlığı gözlenirken (p<0,001), 

testosteron ile prolaktin anlamlı bir iliĢkinin bulunmadığı (p>0,037) tespit edilmiĢtir. 

Sonuç olarak erkek kuzularda sadece LH düzeylerinin artıĢı ile baĢlayan testosteron 

düzeylerindeki artıĢların, düĢük seyreden LH düzeyleri yanı sıra FSH düzeylerince de düzenlendiği ve 

pubertaya giriĢ için LH, FSH ve testosteron düzeyleri arasındaki koordinasyon için önemli olduğu 

söylenebilir. 

  Anahtar Sözcükler: Erkek kuzu, Folikül stimülan hormon, Luteinizan hormon, Prolaktin, 

Testosteron.
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SUMMARY 

REPUBLIC of TURKEY  

SELÇUK UNIVERSITY 

HEALTH SCIENCES INSTITUTE 

Changes of Hormones in Male Lambs from Birth to Puberty 

Nagehan ÖZGÖKÇEN 

Department of Biochemistry/Veterinary 

PhD THESIS / KONYA-2017 

It is necessary to know the changes of hormones from birth to puberty and interactions of 

these hormones between each other in order to get high quality efficiency from male lambs at the 

earliest period with the development of technology in animal husbandry, increase productivity and 

individual efficiency and find early solutions for the problems related to puberty. 

In this study, 10 lambs from Merino lambs were used. Bloods samples were taken every 

week during the 12 weeks following birth, later on once every 15 days and taking blood samples was 

continued until the lambs reach the age of one. Levels of LH, FSH, testosterone and prolactin are 

measured by Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) method. 

In the study, plasma LH level, which was measured shortly after birth decreased gradually 

and such decrease continued until the week 7. Increase in levels, which begun at the week 7 reached 

their peak values at the week 23 and decreased gradually after reaching the top level at the week 35. 

These increases between the week 23 and 35 were detected as statistically significant (p<0.05). 

Plasma FSH levels decreased in the days following the day of birth, although not statistically 

significant, started to increase at the week 19 and reached at its top level at the week 23. However, 

such increases were not detected as statistically significant as were in LH. Plasma Prolactin 

concentrations were gradually decreased when they were detected as high at the day of birth, but this 

decrease was not detected as statistically significant. After the week 7, levels were closer to the levels 

at the birth and remained high until the week 34. Plasma prolactin concentrations, which regressed 

slightly afterwards, remained at the same level until the end of the study. However, all these changes 

were not detected statistically significant. Plasma testosterone levels, which were unmeasurable 

increased gradually from the week 10. The levels, which increased rapidly after the week 25 reached 

the highest value at week 35 and this increase in testosterone values was detected as statistically 

significant (p <0.05). 

In studying of relation between LH, FSH, prolactin and testosterone levels of the lambs from 

Merino race measured in this study, it was observed that there is a statistically very important positive 

relation between LH and FSH, prolactin and testosterone, FSH and prolactin (p<0.001), and it was 

detected that there is no statistically significant relation (p>0,037) between testosterone and prolactin. 

In conclusion, it could be concluded that the increases in testosterone levels, which are 

initiated only by the increase of LH levels in male lambs, are important for coordination between LH, 

FSH and testosterone levels for reaching puberty as well as low levels of LH, regulated by FSH levels. 

Keywords: Male lamb, Follicle stimulated hormone, Luteinizing hormone, Prolactin, 

Testosterone. 
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1. GĠRĠġ 

Endokrin bezlerde üretilen ve kan yoluyla hedef organ ve dokulara ulaĢan 

hormonlar vücudun çok önemli fonksiyonlarını düzenleyen kimyasal maddelerdir 

(Diri ve Tanrıverdi 2014). Fonksiyonları açısından çok önemli olan hipotalamus-

hipofiz-gonadlar hattının fötal, çocukluk, puberta ve yetiĢkinlik dönemlerinde çok 

farklı Ģekillerde çalıĢtığı, çocukluk dönemlerinde çok düĢük düzeyde aktivite 

gösteren hattın puberta ile birlikte aktivitesinin arttığı bilinmektedir (Maguelone ve 

ark 1976). 

Hattın önemli üyelerinden gonadlardan fötal yaĢamın 6. haftasında baĢlayan 

testosteron salınımının cinsel farklılaĢmayı sağladığı, ancak doğumdan sonra 

düzeylerin ölçülemeyecek değerlere gerilediği, postnatal dönemin ilerlemesiyle 

birlikte hipotalamustan salınan GnRH‟nın uyarımlarıyla hipofizde üretimi ve 

salınımı artan FSH ve LH‟nın etkisiyle geliĢen ve olgunlaĢan gonadlarda pubertaya 

giriĢi baĢlatırlar (Lee ve ark 1976,  Pelletier ve ark 1981, Bagatell ve Bremner 1996, 

Griffin ve Wilson 1998). Özellikle LH düzeylerinin yükselmesiyle salınımı artan 

testosteron düzeylerinin negatif geri etkisiyle LH düzeylerinin gerilediği ve erkek 

kuzularda testosteron salınımını uyaran özel öğenin LH olduğu bildirilmektedir 

(Klindt ve ark 1985). 

Kuzuların seksüel aktivitelerinin baĢlamasını düzenleyen FSH ve LH‟nın 

kuzuların döl verimlerinin genetik olarak iyileĢtirilmesinde kullanılabileceği 

düĢünülmüĢ ve her iki cinsiyette de erken yaĢlarda hormon düzeylerinin bilinmesinin 

avantaj sağladığı belirtilmiĢtir (Karaca ve ark 2004). Özellikle erkek kuzularda 

üreme potansiyellerinin tam olarak bilinmesinin ve hangi yaĢlarda tohumlamada 

kullanılabileceklerinin hormon düzeylerinin ölçümü ile yapılabileceği öne 

sürülmüĢtür (Yılmaz ve Aygün 2002). 

Erkek kuzularda doğumdan sonra konsantrasyonları giderek artan bir diğer 

hormon da prolaktindir. Postpartum 80. günde en yüksek düzeylere ulaĢtığı, bu 

dönemde testis ağırlığının da en yüksek değere sahip olduğu, ancak testosteron 

salınımı ile prolaktin düzeylerinin gerilediği ve testosteron ile prolaktin arasında 

negatif bir geri etkinin görüldüğü bildirilmektedir (Ravault ve Courot 1975, Tağa 

2008). 
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 Seksüel geliĢim ve seksüel yaĢamda önemli olan hipotalamus-hipofiz-

gonadlar hattında yürütülen çalıĢmaların çoğunun diĢi kuzularda olduğu 

görülmektedir. Bu tez çalıĢması ile ülkemiz koĢullarında yetiĢtirilen Merinos ırkı 

erkek kuzularda hipotalamus-hipofiz-gonadlar hattının regülasyonuna katılan FSH, 

LH, prolaktin ve testosteron hormonlarının postpartum dönemde salınımları ve 

aralarındaki iliĢkiler belirlenmeye çalıĢılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. GONADOTROP HORMONLAR 

2.1. Gonadotropin Releasing Hormon (GnRH) 

Erkek ve diĢi beyinlerinde adenohipofiz üzerinden gonadların aktivitelerini 

kontrol edebilen bir nöyrohormonun bulunabileceği düĢünülmüĢ ve ilk olarak 1960 

yılında Mc Cann ve arkadaĢları tarafından keĢfedilmiĢtir. GnRH, gonadoliberin ya da 

luteinizing hormone releasing hormon (LH-RH) olarak tanımlanan hipotalamus 

kökenli hormonun, öncelikle LH (Luteinizan Hormon) olmak üzere FSH (Folikül 

Uyarıcı Hormon) üretimi ve salınımını uyaran bir hormon olduğu bildirilmiĢtir 

(Folkers ve ark 1978). 

Koyun ve domuz hipotalamus eksraktları üzerinde 20 yılı aĢan çalıĢmaları 

sonucu ilk kez Schally ve arkadaĢlarının (1962) çalıĢma gruplarınca primer yapısı 

açıklanan GnRH‟nın 9 aminoasit içeren bir dekapeptid olduğu bildirilmiĢtir. Ancak 

memeli harici hayvanlarda günümüze kadar 5 ayrı formunun izole edildiği de 

yazılmaktadır (Millar ve King 1987). 

Doğal GnRH‟nın birkaç dakikalık kısa bir yarılanma ömrüne sahip olduğu, 

kan ve dokularda bulunan peptidazların GnRH‟yı 6. ve 7. aminoasitler arasından 

hızlı bir Ģekilde ve C terminalindeki dipeptid kısmından yavaĢ bir Ģekilde kopararak 

inaktive ettikleri saptanmıĢtır. Beynin ekstrahipotalamik bölgelerinde de GnRH ile 

karĢılaĢılmasına karĢın, biosentezinin rostral ve mediobazal hipotamusun 

nöronlarında yapıldığı ortaya konmuĢtur (Leshin ve ark 1988, Silverman 1988). Bir 

baĢka üretim yerinin de insan plasentası olduğu ve burada human koriyonik 

gonadotropin (HCG) sekresyonunu uyardığı sanılmaktadır. Preprohormon halinde 

üretilen GnRH‟nın 69 aminoasitten oluĢtuğu, GnRH‟ nın ayrılmasından sonra kalan 

56 aminoasitlik kısmın GnRH associated peptid (GAP) olarak tanımlandığı, çok 

zayıf bir gonadotropin salınımı uyarıcı etkisine sahip olduğu, prolaktin sekresyonunu 

da engellediği bildirilmiĢtir. Koyunlarda hipofizer portal plazmada da saptanan 

GnRH‟nın bir koyun hipotalamusundaki içeriğinin 5-10 ng kadar olduğu ve bu 

düzeylerin hayvanın hormonel durumuna göre değiĢtiği vurgulanmıĢtır (Seeburg ve 

ark 1986). 

 

 



5 
 

2.1.1. GnRH’nın Etkileri 

GnRH‟nın hipofiz üzerindeki etkilerinin LH ve FSH sentezine ve salınımına 

özel olduğu, gonadotropinlerin etkilerinin gonadotrop hücrelerin üst yüzeylerindeki 

reseptörlerine bağlandıktan sonra gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. GnRH düzeylerinin 

progesteron ve androjenler tarafından düĢürülürken, östrojenler tarafından 

yükseltildiği saptanmıĢtır. GnRH‟nın gonadotrop hücreler üzerindeki etkilerinin 

halen yeterli Ģekilde açıklanamayan sayısız ara basamaklardan oluĢtuğu bildirilmiĢtir 

(Conn ve ark 1987, Kiyma ve ark 2000). Özellikle kalsiyum iyonlarının gonadotrop 

hücrelere giriĢi ve fosfoinozitol dönüĢümün hızlandırılması sayesinde hücre zarında 

lokalize olmuĢ gonadotropin içeren sekret granülasının serbest bırakıldığı, daha sonra 

diğer granülaların hücre periferine depolandığı ve nihayet gonadotropin sentezinin 

uyarıldığı belirtilmiĢtir. Burada önemli bir aracı rolü preming protein olarak 

tanımlanan bir oluĢum sağlamaktadır. Sitoplazmada artan kalsiyum iyonları 

konsantrasyonun fosfoinozitolden diasilgliserolü hidrolize eden fosfodiesterazı 

aktive ettiği, bunun da gonadotrop hücrelerin proliferasyonu için büyük önem taĢıyan 

protein kinaz-C‟yi uyardığı bildirilmiĢtir. Bunun yanı sıra GnRH‟nın m-RNA‟nın 

oluĢumunun stimülasyonu üzerinden protein biosentezini uyardığı, GnRH‟nın bu 

etkilerinin ise östrojen tarafından güçlendirilirken kısa süreli feed-back mekanizması 

ile progesteron tarafından baskılandığı ve corpus luteum varlığında da bu etkilerin 

ortaya çıkmadığı vurgulanmıĢtır.  

Ġlk kez Dierschke ve arkadaĢları (1970) tarafından ovarektomize edilmiĢ 

maymunlarda GnRH sekresyonunun pulzatil ya da epizotik gerçekleĢtirildiği 

belirlenmiĢtir. Bu arada GnRH‟nın pulzatil sekresyonunun değiĢik yöntemlerle 

koyunlarda (Clarke ve Cummins 1982) ve kısraklarda saptandığı ve bunun LH 

pikleri ile gösterildiği bildirilmiĢtir. Bu arada portal venanın plazmasında küçük 

konsantrasyon pikleri saptandığı ve bunların gonadotropin sentezinde görev yaptığı 

sanılmaktadır. Bu pikler ovarial siklusa göre değiĢirken, genel olarak follikel fazında 

güçlü GnRH pulslarının frekanslarının corpus luteum fazından daha yüksek olduğu 

bildirilmiĢtir. Knobil ve arkadaĢları (1980) maymunlarda sürdürdükleri 

araĢtırmalarda sadece salınım yüksekliği tepe noktasının değil, salınım frekanslarının 

da fizyolojik önemleri olduğunu göstermiĢlerdir. GnRH pulslarının sıklıklarının 

azalmasında LH baskılanırken, FSH sekresyonunun uyarıldığı belirtilmiĢtir. Buna 

karĢın frekansların belirgin bir Ģekilde artmasında (GnRH infüzyonları) LH salınımı 
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serbest bırakılırken FSH salınımını bloke ettiği bildirilmiĢtir. Tedrici olarak GnRH 

etkisinde ya da GnRH pulslarının yüksek frekanslarında hipotalamus hormonlarından 

gonadotropin stimüle edici etkilerine karĢı bir duyarsızlık geliĢtiği, bu duyarsızlığın 

ilk aĢamada gonadotrop hücrelerin reseptör bağlanmalarına duyarsızlığı ve reseptöre 

bağlanan GnRH‟ların artmasıyla reseptör sayılarındaki gerileme olduğu 

vurgulanmıĢtır (Sandow 1983). Duyarsızlık için önemli bir nedenin GnRH 

pulslarının aralıklarının çok kısa olması sonucu hipofizin reaksiyon verme gücünün 

rejene edilememesi olduğu belirtilmektedir. Belirli konsantrasyonlar aĢılırsa çok 

yüksek frekanslar ya da oldukça yüksek GnRH etkilerinde bu olayın görüldüğü 

bildirilmiĢtir. Buna karĢın tedrici olarak düĢük dozlarda GnRH infüzyonlarının 

duyarsızlığa değil bilakis koyunlarda ve kısraklarda uyarıcı bir etkiye neden olduğu 

gözlenmiĢtir (Haresign ve ark 1983). GnRH‟nın hipofizer etkileri yanı sıra 

ekstrahipofizer etkilerinin de bulunduğu beynin değiĢik bölgelerinde spesifik 

reseptörleri gösterilmiĢ ve bu reseptörler üzerinden küçük deney hayvanlarında 

seksüel davranıĢların uyarıldığı gözlenmiĢtir. Keza GnRH reseptörlerinin gonadlarda, 

insan plasentasında, süt bezlerinde ve böbrek üstü bezlerinde bulunduğu, GnRH‟nın 

kanda çok süratle inaktive edildiğinden gerekli konsantrasyonlarda bu organlara 

ulaĢamadığı, ancak ratlarda öncelikle gonadlar üzerinde engelleyici kısmen de 

stimüle edici niteliğe sahip olduğu saptanmıĢtır (Kiyma ve ark 2000). 

2.1.2. Gonadotropin Sekresyonunun Regülasyonu 

GnRH‟nın sekresyonunun ve etkilerinin değiĢik faktörler tarafından kontrol 

edildiği, hipotalamus, ekstrahipotalamik beyin bölgelerinin ve adenohipofiz 

üzerinden gonadal steroid hormonların hem biosentez ve salınımı, hem de hormonun 

etkisini engelleyip güçlendirdikleri belirlenmiĢtir. Keza gonadotropinlerin ve 

GnRH‟nın kendisinin hipotalamusta salınım üzerine engelleyici bir etkisinin olduğu 

belirtilmiĢtir. Bu kısa ya da ultra kısa feed-back mekanizmasının fizyolojik 

oluĢumunun tam olarak açıklanamamasına karĢın GH salınımında pulzatil hormon 

salınımının kontrolü için otoregülasyon varlığı öne sürülmektedir. GnRH sekresyonu 

üzerindeki eksojen ve endojen bu etkilere aracılık eden merkezi sinir sistemi 

nöropeptidleri ve nörotransmitterler olduğu belirtilmiĢtir (Weiner ve ark 1988). 

Günümüze kadar elde edilen bilgilere göre öncelikle nöropeptid-Y olmak üzere 

 vasoaktif intestinal peptid (VĠP),  substans-P ve kolesistokinin (CCK) uyarıcı etki, 

kortikotropik hormonunu salgılatıcı hormon (CRH) ve endojen opioidlerin 
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engelleyici bir etki gösterdikleri saptanmıĢtır. Özellikle LH sekresyonu üzerinde β-

endorfinin engelleyici etkisinin özel fizyolojik öneme sahip olduğu vurgulanmıĢtır. 

Nörotransmitterlerden asetilkolin ve kateĢolaminler α-reseptörleri üzerinden genel 

olarak hormon salınımını gerçekleĢtirirlerken,  koyunlarda ve sığırlarda 

noradrenalinin engelleyici etkisi de saptanmıĢtır. Bu olgu ayrıca gamma-

aminobutirik asit (GABA) ve dopamin tarafından da koyunlarda gösterilmiĢtir. Bu 

nörotransmitterlerin gonadların fonksiyonları üzerindeki etkileri konusundaki 

çalıĢmalar çiftlik ve ev hayvanlarında çok az araĢtırılmıĢtır. Ancak domuzlarda 

kateĢolamin biosentezinin baĢlangıç maddesi olan tirozinin yüksek dozda bir kez 

verilmesinin kızgınlığa giriĢi stabilize ettiği ve doğan yavruların büyüklüğünü 

belirgin Ģekilde yükselttiğini belirtmiĢtir (Kiyma ve ark 2000). 

2.2. Hipofizer Gonadotropinler (FSH ve LH) 

Luteinizan Hormon ve lutropin isimleriyle de bilinen LH‟nın, hipofizin 

anterior lobundaki bazofil hücrelerden salınan, glikoprotein yapıda ve hedef organı 

olan gonadların fonksiyonlarında önemli rol oynayan bir hormon olduğu 

bildirilmiĢtir (Tağa 2008, Kaygusuz ve ark 2014). DiĢilerde LH; ovulasyon, korpus 

luteum oluĢumu, progesteron üretimi ve ovulasyon sonrası östradiol üretiminin 

düzenlenmesinden, erkeklerde; leydig hücrelerinin uyarılması yolu ile testiküler 

maturasyondan ve testosteron üretiminin uyarılmasından sorumlu olduğu ortaya 

konmuĢtur ( Patton ve Harris 2007).  

Folikül Uyarıcı Hormon, Folikül Stimüle Edici Hormon ismiyle de anılan 

(FSH)‟nın ve hipofiz bezinden salgılanan, glikoprotein yapıda bir hormon olduğu 

gösterilmiĢtir. FSH‟nın diĢi ve erkekte üreme organlarına etki eden bir hormon 

olduğu; kadınlarda ovaryum foliküllerinin olgunlaĢmasını, erkekte testiste bulunan 

sertoli hücrelerini ve seminifer tüpleri uyararak spermatozoonların üretimini ve 

olgunlaĢmasını sağladığı belirtilmiĢtir (Nieschlag ve Behre 2000, Hillier 2001). 

2.2.1. Hipofizer Gonadotropinlerin Kimyasal Yapıları 

Gonadotropinlerin etkisiyle adenohipofizin bazofilik hücrelerinde iki adet 

gonadotropinin üretilip ve salındığı (FSH-LH) bildirilmiĢtir. LH‟a testislerde ve 

ovaryumlarda interstitiyal hücrelerin üzerindeki uyarıcı etkileri nedeniyle interstitial 

cell-stimulating hormon (ICSH) isminin de verildiği belirtilmiĢtir. Gonadotrop 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hipofiz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hormon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Spermatozoon
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hücrelerin toplamının erkek farelerde % 70‟ini, diĢi farelerde % 50‟sini oluĢturan 

bihormonal hücreler olarak da tanımlanan hücrelerde FSH ve LH‟nın birlikte 

sentezlenebildiği gösterilmiĢtir. Günümüzde bihormonal gonadotrop hücrelerden 

monohormonal hücrelerin oluĢabileceği ve bu hücrelerin her iki hormonu sentezleme 

yeteneğinde oldukları ortaya konmuĢtur (Patton ve Harris 2007).  

Bir dizi bulgu gonadotrop hücrelerde LH‟nın depo formu ve hızlı salınabilen 

formu olmak üzere iki farklı formunun bulunduğunu göstermiĢtir. Östrojenin 

GnRH‟nın LH salınımı üzerindeki olumlu etkisinin özellikle hormonun depo formu 

üzerindeki etkisinden kaynaklandığı belirtilmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle hormon 

granülasının gonadotrop hücrelerde perifer alana depolanmasını sağlandığı 

söylenmektedir. BaĢka bir hipoteze göre de dinlenme halindeki depo hücrelerin 

(GnRH reseptörü içermeyebilen) salgı gonadotropinlerine dönüĢtürülmesi olduğu 

bildirilmiĢtir. Bu hızlı salınabilir LH formunun oldukça büyük olduğu ve boğalarda 

yüksek GnRH dozlarının normal epizotik tepe noktalarının 8-10 katı LH 

salgılatabileceği vurgulanmıĢtır (Hipofizdeki FSH aktivitesinin LH aktivitesine oranı 

hayvanlara göre farklılıklar gösterir; atlarda 1:1, domuzlarda 1:2.5, koyunlarda 1:3, 

sığırlarda 1:4). Ancak aynı türler içerisinde yaĢ, cinsiyet ve endokrin duruma göre 

çok açık salınımların görülebileceği, örneğin erkek hayvanlarda hipofizer FSH 

içeriğinin diĢi hayvanlara göre daha yüksek olduğu belirtilmiĢtir. Hipofizer FSH‟nın 

ve LH‟nın sırasıyla 34000 ve 28000 moleküler ağırlığında glikoproteinler olduğu 

bildirilmiĢtir. Diğer glikoprotein hormonların, tiroid stimülan hormon (TSH), 

 Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG), Human Chorionic Gonadotropin 

(hCG) ve inhibin ile birlikte kompleks hormon molekülleri oluĢturdukları ortaya 

konmuĢtur (Kaygusuz ve ark 2014).  

Hipofizer gonadotropinlerin protein kısımlarının α ve β olarak isimlendirilen, 

birbirlerine kovalent olmayan bağlarla bağlanmıĢ iki alt üniteden oluĢtuğu ve her 

birinin bir ya da birden çok karbonhidrat yan zincirleri taĢıdığı bildirilmiĢtir. Her alt 

ünitenin tek baĢına etkisiz olduğu ve iki ünite bir araya geldiğinde etkilerinin ortaya 

çıktığı gösterilmiĢtir. Bir türün tüm hipofizer glikoprotein hormonlarında α alt 

ünitesinin aminoasit sekansı aynı iken, β alt ünitesinin sekansının hormona özgü 

olduğu, β zincirinin 118-121 aminoasit örneğinden oluĢtuğu belirtilmiĢtir. LH, FSH, 

TSH ve hCG‟nin alfa alt birimlerinin birbirlerinin aynısı olduğu ve insanda 92 

aminoasit içeren, hemen hemen diğer bütün omurgalılarda ise 96 aminoasitten ibaret 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.jinekolojivegebelik.com%2F2012%2F12%2Ftsh-tiroid-stimulan-hormon.html&ei=cogQVZ2hM8PVap7ggfgM&usg=AFQjCNECxMtYxncktM4_POvhP3Itrg_RbA
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.prospecbio.com%2FPMSG_7_42%2F&ei=34gQVdGJFILxaMKmgJgM&usg=AFQjCNGOoY3HyH5t4hwKGA2UB0nd-5BTHg
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwwwchem.csustan.edu%2Fchem4400%2Fsjbr%2Fmaragoul.htm&ei=gIkQVZH4D42saZGHgOgH&usg=AFQjCNFsRQKL-iwklTfVioe6hb9_7P_0jw&bvm=bv.88528373,d.d24
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bir molekül olduğu bildirilmiĢtir. Örneğin sığırlar ve koyunlarda LH‟nın α zincirinin 

ve aminoasit sekansının aynı olduğu gösterilmiĢtir (96 aminoasit içerir). FSH‟ın 

kendine özgü FSH reseptörü ile etkileĢiminden sorumlu olan 118 aminoasitten 

oluĢan bir beta alt ünitesine (FSH β) sahip olduğu bildirilmiĢtir (ġekil 2.1). FSH‟nın 

ağırlıklı olarak bir α-alt ünitesinin peptit düzeni yapısal olarak benzersiz olan β-

subünitesinin kovalent olmayan birlikteliğinden oluĢan glikoprotein ailesinin bir 

heterodimeri olduğu ortaya konmuĢtur (Foresta ve ark 2009). Her bir monomerik 

birimin ona bağlı bir Ģeker ile bir protein molekülünden oluĢtuğu ve bunların bir 

araya gelerek iĢlevsel proteini oluĢtururdukları bildirilmiĢtir. FSH‟nın yapısının LH, 

TSH (Tiroid Simule Edici Hormon) ve hCG (Human Koryonik Gonadotropin) 

yapısına benzediği belirtilmiĢtir. β alt ünitelerinin hedef organlardaki spesifik 

reseptörlerini tanıdıkları ve gonadotropinlerin biyolojik aktivitelerini belirlerken, α 

alt ünitesinin hücre içi olaylarda devreye girdiği ortaya konmuĢtur (Tağa 2008). FSH 

ve LH‟nın α ve β alt ünitelerinin türe özgü yapısal farklılıklarının oldukça az olduğu 

vurgulanmıĢ, atlarda koriyon gonadotropinin LH‟dan farklı olarak C terminalinde 

ilave bir polipeptid taĢıdığı gösterilmiĢtir. FSH‟nın Ģeker kısmının fukoz 

(aldoheksoz), galaktoz, mannoz, galaktosamin, glikozamin ve siyalik asitten 

oluĢtuğu, bu kısmın FSH‟nın biyolojik yarı-ömrü için kritik olduğu ve FSH‟nın 

yarılanma ömrünün 3-4 saat olduğu bildirilmiĢtir (Erboğa 2012). Tüm glikoprotein 

hormonlarda aynı pozisyonlarda α ünitesinin 5 ve β ünitesinin 6 numaralı 

aminoasitlerinde bir disülfit köprüsü olduğu ve bunun proteinlerin üç boyutlu 

yapısını belirlediği söylenmektedir. Günümüzde gonadotropinlerin ikincil ve üçüncül 

yapılarının tam olarak Combarinous 1988 ve Pierce 1988 tarafından ortaya konduğu 

belirtilmiĢtir (Tağa 2008). 
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              Folikül stimule edici hormon (FSH)                Reseptörü ile kompleks FSH 

ġekil 2.1. FSH ve reseptörü ile komleks haldeki FSH yapısı   (http:/ molekülün-

kimyasal-yapısı.-fs.html) 

Gonadotropinlerin molekül ağırlığının % 15-18‟ini oluĢturan karbonhidrat 

kısmının her iki alt ünitedeki bir aspartik asit örneğine kovalent bağla bağlanmıĢ 

oligosakkaritlerden oluĢtuğu ortaya konmuĢtur. Bir tür içerisinde hormona özgü 

farklılıklar gösteren bu polisakkarit zincirlerinin galaktoz, mannoz, fukoz, 

glukozamin, galaktozamin ve gonadotropinlerin biyolojik aktiviteleri için özel bir 

önem taĢıyan zincir sonundaki siyalik asitten oluĢtuğu gösterilmiĢtir. Ayrıca siyalik 

asitin gonadotropinlerin metabolizmasının efektif bir engelleyicisi olduğu 

vurgulanmıĢtır. Bu nedenle bazik nitelikteki izohormonların invitro koĢullarda çok 

büyük aktiviteye sahip olmalarına karĢın invivo asit niteliktekilere göre biyolojik 

yarılanma ömürlerinin kısalığını izleyerek çok az etkili oldukları bildirilmiĢtir 

(Foresta ve ark 2009). Genel olarak hipofizer gonadotropinlerin hem protein hem 

karbonhidrat kısımlarının gonadal fonksiyonların optimal kontrollerini düzenleyici 

yeteneğine sahip olduğu belirtilmiĢtir. Bu değiĢiklikleri öncelikle gonadların 

hormonları ve GnRH‟nın baĢlattığı ortaya konmuĢtur. Bunu izleyerek, hormonel 

değiĢimlere bağlı olarak örneğin puberta, sikluslar sırasında gonadektomilerden 

sonra ya da gonad hormonlarının verilmesinde gonadotropinlerin sadece kantitatif 

değil kalitatif değiĢimlerinin de gözlendiği ortaya konmuĢtur. Ayrıca protein kısmın 

aminoasit sekanslarındaki farklılıkların hormonların immunolojik aktivitelerini 

oluĢturdukları gözlenmiĢtir. Biyolojik aktivitelerinin ise önemli derecede 

karbonhidrat yan zincirinden ve sülfat örnekleri tarafından belirlendiği 

söylenmektedir (IĢıldak ve Yıldız 2006). 



11 
 

200‟den fazla aminoasit içeren proteinlerin biosentezleri çok güç olduğundan 

iki zincir halinde üretildikleri, glikoprotein hormonlarda bunun yanı sıra yapıya 

karbonhidrat kısımların katıldığı ve bu karbonhidrat kısımların peptid-karbonhidrat 

bağları ile bağlanması gerektiği bildirilmiĢtir. Bu nedenle gonadotropinlerin 

biosentezlerinin (teknolojik olarak) oldukça zor olduğu, günümüzde DNA sekansının 

çözülmesiyle ve rekombinant teknolojisi ile gonadotropinlerin üretilebildikleri 

belirtilmiĢtir (Pierce 1988). Ġlk kez Dierschke ve arkadaĢlarının (1970) gösterdikleri 

gibi gonadotropinlerin sekresyonunun pulsatil ya da epizotik gerçekleĢtirildiği, bu 

pulsların zaman aralıklarının insanlarda ve çiftlik hayvanlarında gonadektomiden 

sonra 1 saat kadar, ancak küçük deneme hayvanlarında bu sürenin 20 dakika kadar 

olduğu bulunmuĢtur.  Bu aralıkların bir yandan GnRH pulslarının gücü ve 

aralıklarına ya da gonadal hormonların GnRH‟nın hipofizer reaksiyonları üzerindeki 

engelleyici ya da uyarıcı etkilerine, diğer yandan da LH salınım aralığı pulsların 

tanımlandığı yöntemlere bağlı olduğu bildirilmiĢtir. GnRH‟nın FSH‟dan daha uzun 

biyolojik yarılanma ömrüne sahip olmasına karĢın LH‟dan daha az belirgin olduğu 

söylenmektedir. Bunun da salınım olayının GnRH‟ya daha zayıf bağımlılığından 

kaynaklandığının düĢünülebileceği belirtilmiĢtir. FSH ve aynı Ģekilde LH‟da hormon 

salınımı gerçekleĢtirildiği pulslar arasında GnRH‟dan bağımsız olduğu 

görülmektedir. Bir baĢka deyiĢle özellikle FSH üzerinde olmak üzere gonadotrop 

hücrelerin belli bir kontrol yeteneğine sahip oldukları, ancak fonksiyon 

yeteneklerinin sürekliliği için GnRH‟nın gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Bu 

nedenle GnRH‟nın bir düĢüĢünde FSH sekresyonunun da durduğu gözlenmiĢtir. 

Koyunlarda 24 saat içerisinde siklus evresine göre LH‟nın hipofiz içeriğinin % 1-8‟i, 

FSH‟nın ise % 60-80‟inin salındığı bildirilmiĢtir. Bu olgu FSH salınımının LH‟ya 

göre hormon sentezine daha çok bağımlı olduğunu göstermektedir (Mc Neilly 1988). 

Kandan taĢıyıcı proteinleri bağlı olan hipofizer gonadotropinlerin hızla 

uzaklaĢtırıldıkları, örneğin LH‟nın koyunlardaki yarılanma ömrünün 15-40 dakika, 

atlarda ise 270 dakika olduğu belirlenirken, FSH için bu sürenin yaklaĢık 5 saat 

olduğu bildirilmiĢtir. Etkileri ortadan kaldırıldıktan sonra gonadotropinlerin kısmen 

aktif formda idrarla atıldıkları ve % 10-20‟sinin değiĢmeksizin tekrar idrardan izole 

edilebildiği yazılmaktadır. Yıkılımın ya da inaktivasyonun yeri tam olarak 

bilinmemesine karĢın, kısmen gonadlarda olabileceği sanılmaktadır (Tağa 2008). 
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Kaygusuz ve arkadaĢları (2014) LH reseptörlerinin, G protein ile birlikte 

süperreseptör ailesinden transmembran glikoproteinleri olduğunu,  reseptörlerde eĢ 

boyutlara sahip ekzo ve endo domainlerin bulunduğunu,  ekzo domainlerin hormon 

bağlayan bölge içerirken, endo domainlerin 7 transmembran alanı ve sinyal 

transdüksiyon yolu ile birleĢen kısa bir kuyruk bulundurduğunu saptamıĢlardır. Keza 

adı geçen araĢtırıcılar LH moleküllerinin ekzo domainlere bağlanarak etkinleĢtirdiği 

hücre içinde G proteinlerinin hücre içinde birçok proteinin etkilenmesi üzerinden 

sinyallerin iletimini sağladığı ileri sürülmektedir.   

 Luteinizan hormonun alfa alt birim geninin kromozom 6q12.21, beta alt 

birim geninin ise kromozom 19q13.32 üzerinde LHB/CGB gen kümesinde lokalize 

olduğu,  alfa geni aktivitesinin aksine, beta altbirim geni aktivitesinin hipofiz 

gonadotropik hücreleri ile sınırlı olduğu ve bu durumun hipotalamustan gonadotropin 

salgılatıcı hormon tarafından düzenlendiği, FSH molekülünün alfa alt biriminin 

genininse kromozomun 6p21.1-23 bölgesine yerleĢtiği ve bu molekülün farklı hücre 

tiplerinde eksprese edildiği, beta alt biriminin genininse kromozom 11p13 bölgesine 

yerleĢtiği ve hipofiz hücrelerinin gonadotrof bölgesinde eksprese edildiği 

bildirilmektedir (Erboğa 2012). 

2.2.2. LH ve FSH’nın Biyosentez ve Salınımının Kontrolü 

Luteinizan hormonun hipofiz ön lobu tarafından üretilen bir hormon olduğu 

(Erboğa 2012), Handelsman ve Liu (2003) tarafından hipotalamusa merkezi sinir 

sisteminden gelen noradrenerjik ve dopaminerjik uyarıların gonadotropin salgılayıcı 

hormon (GnRH) sentez ve salınımı üzerinden, hipofiz ön lobundan gonadotropik 

hormonların salınımını stimüle ettiği belirtilmiĢtir. Gonadotropik hormonların da LH 

ve FSH olduğu, bu iki hormonun da spermatogenezin tamamlanabilmesi ve 

sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli gonadal steroidlerin, bir baĢka deyiĢle 

testosteron ve östradiolün sentezini stimüle ettiği söylenmiĢ, GnRH‟nın pulsatil 

olarak salınmasına bağlı olarak gonadotropik hormonların da pulsatil olarak salındığı 

bildirilmiĢtir. 
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ġekil 2.2. Gonadotropik hormonların salınım mekanizması  

LH‟nın, testisin intertisyumundaki leydig hücrelerini etkileyerek testosteron 

salgılanmasını uyardığı (Kadıoğlu ve ark 2004), testisten salgılanan testosteronun 

Merkezi Sinir Sistemi (MSS)‟ne girebildiği ve hem hipotalamustan GnRH 

salgılanmasını, hem de hipofizden LH salgılanmasını inhibe ettiği vurgulanmıĢtır 

(ġekil 2.2). Hipotalamus-hipofiz-gonadlar hattının kompleks bir sistem olup aynı 

zamanda diğer hormonal ve metabolik değiĢimlerden de etkilendiği bildirilmiĢtir 

(Nieschlag ve Behre 2000). 

Ġnsanlarda ve diğer hayvanlarda bulunan FSH‟nın hipofiz bezinin ön 

tarafındaki gonadotrop hücrelerde sentezlenen ve salgılanan bir hormon olduğu 

(Erboğa 2012), sertoli hücrelerinden salınan inhibinin, doğrudan gonadotrop 

hücrelerden FSH salgılanmasını inhibe ettiği, aktivin‟de sertoli hücreleri tarafından 

salındığı ve hipofiz düzeyinde FSH salınımını uyardığı bildirilmiĢtir. Testosteronun 

FSH salınımını doğrudan etkilemediği, bilakis GnRH salınımının durdurulması 

üzerinden dolaylı olarak etkilediği ortaya konmuĢtur (Nieschlag ve Behre 2000). 

FSH öncelikle inhibin kontrolü altında olmasına rağmen dolaĢımdaki estradiolün 

erkeklerdeki FSH seviyesi üzerine önemli etkisinin bulunduğu söylenmektedir 

(Raven ve ark 2006). 
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Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünün, hipotalamus – Hipofiz – 

Testisler hattının farklı aĢamalarını etkileyen negatif ya da pozitif feedback 

mekanizmaları üzerinden sağlandığı saptanmıĢ, merkezi sinir sisteminden 

hipotalamusa ulaĢan noradrenerjik ve dopaminerjik uyarıların buradan GnRH 

sentezini ve salınımını kontrol ettiği ortaya konmuĢtur. GnRH‟nın pulsatil olarak 

salgılandığı ve hipofiz ön lobundan FSH ve LH‟ın salınımını uyarırken, kan yolu ile 

gonadlara gelen LH, FSH‟nın da spermatogenezi ve spermatogenezin sürekliliğini 

sağlayan testosteron ve östradiolün sentezini uyardığı belirtilmiĢtir. Pulsatil olarak 

salınan GnRH‟nın gonadotropik hormonların da pulsatil olarak salgılanmasına yol 

açtığı gözlenmiĢ (ġekil 2.3),  FSH etkisiyle sertoli hücrelerinin androjen bağlayan 

protein biyosentezi ve salınımını da uyardıkları vurgulanmıĢtır (Tağa 2008). 

 

 

ġekil 2.3. FSH ve LH‟ın hedef dokulardaki etki mekanizmaları ile FSH ve LH 

salınımının negatif Feedback mekanizmaları üzerinden kontrolü. 

Koyunlarda döngünün 14-15‟inci günlerinde ve gebeliğin oluĢmadığı 

durumlarda, uterustan salgılanan prostaglandin F2α (PGF2α)‟nın etkisi ile oluĢan sarı 

cisim corpus luteum (CL)‟un regresyonu, bir baĢka deyiĢle fiziksel ve fonksiyonel 

olarak CL‟un gerilemesini baĢlaması ve progesteron sekresyonunun azalması ile 
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progesteron‟un hipotalamus ve hipofiz üzerindeki baskılayıcı etkisinin ortadan 

kalkmasıyla hipotalamustan salınan GnRH düzeylerinin artıĢına bağlı olarak hipofiz 

ön labundan FSH ve LH salınımı da yükselir. FSH‟nın etkisi ile ovaryumlar üzerinde 

geliĢmeye baĢlayan folikül bir yandan artan miktarlarda östradiol üretirken, bir 

yandan da FSH salınımını baskılayan inhibin üretimine baĢlar. Normalde 

hipotalamus ve hipofiz üzerinde negatif feedback etkiye sahip olan, ovulasyon öncesi 

iyece büyüyen foliküllerden büyük miktarlarda salınan ve pik değerlere ulaĢan 

östradiolün pozitif uyarıları ile ovulasyon öncesi artan miktarlarda LH salınır ve pik 

değerlere ulaĢılır (Ülker ve BaĢ 2009). 

Östrojende gonadotropin sekresyonu üzerindeki pozitif ve negatif feedback 

mekanizmalarının tam olarak ayrılmasının mümkün olmadığı,  overoktomi yapılmıĢ 

koyunlara 50 μg östradiol 17-β‟nın enjeksiyonunu izleyen ilk 8 saatte geliĢen 

depresesyonu izleyerek yüksek LH düzeylerinin ortaya çıktığı, sonraki iki saatte 

iyice yükselen düzeylerin preovulatorik LH pikleri ile karĢılaĢtırılabileceği, 18. saate 

kadar süren bu artıĢların günün saatlerine bağımlı olmadığı, 24 saat sonrasında 

değerlerin baĢlangıç değerlerine gerilediği gözlenmiĢtir (Coppings ve Malven 1976). 

Benzer sonuçların sığırlarda da elde edilmesi ve LH pikinin ilk olarak birkaç saat 

sonra geliĢmesi, bir kez östrojen enjeksiyonunun engelleyici ve stimüle edici 

etkilerinin (gonadotropin sekresyonunun) birbiri ardına geliĢtiğinin kanıtı Ģeklinde 

değerlendirilmiĢtir. Ancak gonadotropinlerin baĢlangıç düzeylerinin düĢük olduğu 

hallerde (sağlıklı hayvanlarda) primer engellemenin hiç görülmeyeceği ya da çok 

zayıf olacağı, buna karĢın hem küçük deney hayvanlarında hem de çiftlik 

hayvanlarında GnRH etkisine karĢı hipofizin geçici bir duyarsızlığı yanı sıra 

gonadotrop hücrelerin sekresyon yeteneklerinde doğrudan bir gerileme de saptandığı 

da ortaya konmuĢtur (Coppings ve Malven 1976, IĢıldak ve Yıldız 2006). 

Yüksek östrojen dozlarının uzun süreli verilmesinde negatif feedback 

üzerinden bazal gonadotropin sekresyonunun doza bağlı engellenmesinin oluĢtuğu ve 

FSH‟nın, LH‟ya göre daha çok baskılandığı bildirilmiĢ, bu engelleyici etkinin 

pulslarının frekansları değiĢmemesine karĢın kandaki epizotik gonadotropin 

piklerinin aralıklarının etkilendiği,  gonadotrop hücrelerin üzerine hücumla FSH 

sentezi ve salınımının doğrudan etkilenmesi yanı sıra azalan GnRH salınımına neden 

olduğu belirtilmiĢtir. Pozitif östrojen feedback‟i üzerinden çiftlik hayvanlarında 

öncelikle bir LH pikinin indüklendiği ve bunu FSH pikinin izlediği ortaya 
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konmuĢtur. Bu olgunun hipofizin GnRH‟ya karĢı duyarlılığının artmasıyla 

sağlandığı,  GnRH‟ya karĢı duyarlılığın bir yandan gonadotrop hücrelerdeki GnRH 

reseptörlerinin sayılarının artırılması, bir yandan da GnRH yarılanma ömrünün 

artırılması sayesinde gerçekleĢtirildiği ve gonadotropinlerin α alt ünitelerinin 

mRNA‟larının sayılarının artıĢıyla karakterize olduğu bildirilmiĢtir (Nieschlag ve 

Behre 2000). 

Ġlk kez Caligaris ve arkadaĢları (1971) tarafından tespit edilen östrojenin 

pozitif feedback etkisinin, GnRH‟nın birden bire salınımıyla ortaya çıkan mekanizma 

olduğu, bu nedenle LH pikinin östrojen ve GnRH ya da ovaryum-hipotalamus-

hipofiz sistemi arasındaki etkileĢimin sonucu Ģekillendiği ortaya konmuĢtur. Bu 

durağan halden aktif evreye geçiĢ plazmada süregelen yüksek östrejen düzeyleri 

tarafından değil, bilakis aniden yükselen östrojen piklerince yapılabildiği ve salınan 

LH düzeyleri ile kan östrojen konsantrasyonları arasında doğrusal pozitif bir iliĢkinin 

varlığı bildirilmiĢtir. Ayrıca yüksek LH piklerinin görüldüğü sırada LH‟nın yüksek 

siyalik asit içeriği sayesinde biyolojik yarılanma ömrünün uzadığı ve bunu izleyerek 

de biyolojik aktivitesinin güçlendiği vurgulanmıĢtır. Barraclough ve arkadaĢları 

(1984) GnRH salınımını uyaran östrojen etkisini öncelikle noradrenalin aktivitesinin 

güçlendirilmesi,  aynı zamanda dopamin ve β endorfin aktivitesinin zayıflatılması 

üzerinden gerçekleĢtirildiğini öne sürmüĢlerdir. Aynı zamanda uzun süre devam eden 

yüksek östrojen düzeylerinin etkisi ile LH salınımını süresinin zamansal olarak 

sınırlandığı ve hayvan türüne bağımlı olarak 8-24 saat kadar olduğunu bildirmiĢlerdir 

(Barraclough ve ark 1984). 

Erkek hayvanlarda östrojenin pozitif feedback etkisinin fizyolojik koĢullarda 

çok zayıf olduğu ya da hiç baĢlatılamadığı söylenmektedir. Fakat östrojen 

düzeylerinin yükseliĢinin her iki cinsiyette de LH salınımını uyaran GnRH etkisine 

hipofizin duyarlılığını artırdığı belirtilmiĢtir. Gerçi sağlıklı erkek hayvanlarda LH 

sekresyonunun yüksek testosteron düzeyleri tarafından hipofiz üzerinden doğrudan 

engellendiği vurgulanmıĢtır. Ancak kastre edilmiĢ ve önceden östrojenle tedavi 

edilmiĢ koçlarda ve prepubertal domuzlarda östrojen verilmesi ile LH pikinin 

indüklenemeyeceği ortaya konmuĢtur. Bu olgunun çiftlik hayvanlarında ve ratlarda 

cinsiyete özgü pozitif östrojen feedbackinin akıĢının farklılığı için merkezi sinirsel 

bir mekanizmanın gerekliliğini gösterdiği belirtilmektedir (Karsch ve Foster 1975, 
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Elsaesser ve Parvizi 1979). Östrojen, LH ve FSH sekresyonunu etkilemesi yanı sıra 

her iki cinsiyette prolaktin sekresyonunu da uyarmaktadır (Yoldemir ve ark 2001). 

DiĢilerde ovaryumda corpus luteum tarafından üretilen progesteronda 

gonadotropinlerin salınımının regülasyonunda negatif feedback etkisine sahip bir 

baĢka hormondur. Progesteronun gonadotropin engelleyici etkisinin birincil olarak 

ovulasyonu baĢlatan LH pikinin blokajı olduğu ve ratlarda kastrasyona bağlı bazal 

LH sekresyonunun normal progesteron dozunun 1/100‟ü ile engellenebildiği, 

ovarektomi uygulanmıĢ maymunlarda korpus luteum fazındaki progesteron 

dozlarının 1000 katının uygulanmasında bile bazal LH sekresyonunun 

baskılanamadğı saptanmıĢtır. Küçük deney hayvanlarında ve evcil hayvanlarda 

östrojen sayesinde uyarılan GnRH salınımının ve adenohipofizin GnRH‟ya 

duyarlılığının artırılmasının gestagenler tarafından baskılandığı, ayrıca 

progesteron‟un doğrudan gonadotrop hücrelerde bir engelleyici etkisinin gözlendiği 

bildirilmiĢ,  Östrojen konsantrasyonunun yüksek, progesteron konsantrasyonunun 

düĢük olduğu preovulatorik fazda GnRH yanıtın çok güçlü olduğu vurgulanmıĢtır. 

(Özyurtlu ve ark 2008). Kan progesteron düzeyleri 0,5 -1 ng/ml‟den yüksek olan 

sığırlara 1 mg östradiol benzoat enjeksiyonunun ovulatorik gonadotropin salınımında 

östrojen ve progesteron‟un sinerjik pozitif bir etki gösterdiği gözlenmiĢ,  çok yüksek 

östrojen düzeylerinin varlığında gonadotropinlerüzerindeki östrojenin pozitif 

feedback etkisi için progesteron‟un da bulunması gerektiği vurgulanmıĢ,  kan 

östrojen düzeylerinin uzun süreli yükselmesi ile oluĢan gonadotropinler üzerindeki 

pozitif feedback etkisinin tersine, gestagenlerin doğrudan hipotalamustan GnRH ya 

da hipofizden LH salınımı üzerinden hızlı bir Ģekilde geliĢen, ancak kısa süren bir 

LH sekresyonunu uyardıkları bildirilmiĢtir (Ergene 2008). 

Gonodotropinlerin salınımının regülasyonunda anlatılan pozitif ve negatif 

feedback mekanizmaları yanı sıra, ilk kez 1923 yılında Mottram ve Cramer 

tarafından testislerin tubuli seminiferlerinde adenohipofizin gonadotrop hücrelerini 

etkileyen bir maddenin üretildiğini düĢünülmüĢtür. Ġlk olarak da Mc Cullacgh (1932) 

steroid hormonların tersine suda çözünen gonadotropin engelleyici etkiye sahip 

inhibin olarak tanımlanan bir maddeyi bulmuĢlar,  1985 yılında da 4 ayrı 

laboratuarda domuz ve sığırların follikel sıvılarından inhibini izole ve karakterize 

edilmiĢtir. Ġlk olarak glikoprotein yapısında 58 k/Dalton molekül ağırlığında olduğu 

bildirilen hormonun daha sonra 31-32 k/Dalton molekül ağırlığında genel olarak 
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etkili form olması olası ikinci bir formun izole edildiği söylenmiĢtir. Her iki formun 

da α (43 k/Dalton veya 18-20 k/Dalton) ve β (14 k/Dalton) alt ünitelerinden oluĢtuğu, 

bu ünitelerin birbirine bir disülfit köprüsü ile bağlandığı ve biosentezlerinin farklı 

genler tarafından kontrol edildiği gösterilmiĢtir. Keza küçük β alt ünitesinin 

aminoasit sekansına göre ayrımlanan 31 k/Dalton formunda hormonun bulunduğu 

bildirilmiĢtir. α-βA‟ dan oluĢan inhibin-A, α-βB‟den oluĢan inhibin-B hipofizdeki 

gonadotrop salgılayan hücrelerin FSH m-RNA sayılarını artıran ve bu sayede FSH 

salınımını uyaran β alt ünitesinin homodimeri de bulunmuĢtur. Bu aktivin A ve AB 

ya da FSH releasing protein olarak da tanımlanmaktadır. Son olarak FSH 

sekresyonunu invitro koĢullarda engelleyen ve FSH supressing protein (FSP ya da 

follistatin) olarak tanımlanan baĢka gonadal proteinler de izole edilmiĢtir. Bunlar 

aminoasit sekanslarında inhibinden çok daha zayıf etkilidirler (Matur ve Solmaz 

2010). 

Ġnhibinin ilk sırada testislerin sertoli hücrelerinde, ayrıca tavuklarda ovarial 

follikellerin granuloza hücrelerinde sentezlendiği ve sentezinin fötusta baĢladığı, 

koyunlarda gebeliğin son üçte birlik kısmında görüldüğü,  sığır ve domuzların 

follikel sıvıların inhibinden zengin olduğu ve biyokimyasal biyolojik araĢtırmalarda 

hormon kaynağı olarak kullanıldığı yazılmaktadır. Keza erkek hayvanlarda testislerin 

leydig ara hücrelerinde sınırlı da olsa hormonun varlığı saptanmıĢ, hormonun değiĢik 

organlarda oldukça farklı düzeylerde bulunduğu da saptanmıĢtır  (ġekil 2.4.) (Urman 

1991). 
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ġekil 2.4. Gonadotropinlerin regülasyonunda inhibin ve aktivinin etkileri. 

Ġnhibinin salınımını epizotik olarak gerçekleĢtirildiği ve diĢi koyunlarda 

follikel fazı sırasında puls aralıklarının 66±5 dakika olduğu bildirilmiĢtir. Bu 

pulslarda FSH, LH ya da östradiol sekresyonu arasında bir iliĢki bulunamamıĢ ve 

epizotik kontrolün günümüze kadar halen bilinmeyen faktörlerce yapıldığı kabul 

edilmiĢtir. Koyunlarda hormon konsantrasyonlarının perifer kana göre 30000 kat 

daha yüksek olduğu follikel sıvısında biyolojik yarılanma ömrünün 18-24 ve 50-60 

dakika olduğu saptanmıĢtır (Matur ve Solmaz 2010). Kandaki serum 

konsantrasyonunun 0,5-2,5 μg/L olduğu belirtilmiĢtir. Kadınlarda erken follikel 

fazında ve erken luteal fazda en yüksek, luteal fazın ortasında ise en düĢük olduğu 

ortaya konmuĢtur. Ġnhibin düzeylerinin ilk yükseliĢinin erken gebeliğin ilk 

dönemlerinde ortaya çıktığı ve tüm gebelik boyunca yüksek değerler kaydedildiği 

vurgulanmıĢtır. Puberta öncesinde her iki cinsiyette de gonadların geliĢiminin inhibin 

üretiminin artmasıyla bağlantılı olduğu gözlenmiĢtir. Erkeklerde düzeylerin diĢi 

hayvanlardan daha düĢük olduğu, diĢi hayvanlarda siklusa paralel olarak follikel 

fazından ovulasyona kadar östrojen düzeylerine paralel olarak yükseldiği 

bildirilmiĢtir. Koyunlarda FSH sekresyonunun preovulatorik düĢmesinin güçlü 

inhibin etkisinden kaynaklanmadığı sanılmaktadır. Korpus luteum gravitatis fazında 
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kadınlarda korpus luteumdan köken alan oldukça yüksek düzeyler bulunmasına 

karĢın çiftlik hayvanlarında düĢük düzeyler saptanmıĢtır (Mc Neilly ve ark 1989).  

Ġnhibinin kendisine özgü etkisinin FSH‟nın hipofizer biyosentezini ve buna 

bağlı olarak gonadotrop hücrelerin üzerindeki reseptörlerinin doğrudan etkileniminin 

engellenmesinden kaynaklandığı, bu sırada hormonun östrojen ile sinerjik etkiye 

sahip olduğu öne sürülmüĢ, etki mekanizmasının bir yandan FSH‟yı kodlayan 

genlerin β alt ünitelerinin ekspresyonlarının baskılanmasından kaynaklandığı 

bildirilmiĢtir (Urman 1991). 

LH sekresyonu inhibin tarafından çok hafif bir Ģekilde etkilenebileceği, 

ovarektomize edilmiĢ düvelerde çok yüksek dozlarda (3 g protein ile) kandaki LH 

konsantrasyonlarının azaltılabileceği gösterilmiĢtir. Ġlginç olan ise koyunlarda GnRH 

tarafından indüklenen LH salınımının üstünde uyarıcı bir etkinin bulunmasıdır. 

Ġnhibinin merkezi etkileri yanı sıra çok büyük bir olasılıkla gonadlar ve plasentada 

otokrin ve parakrin görevlerde yapmakta olduğu ortaya konmuĢ, özellikle bu olguya 

steroid hormonların büyüme faktörlerinin ve diğer bazı maddelerin üretim 

faktörlerinde karĢılaĢıldığı bildirilmiĢtir (Matur ve Solmaz 2010). 

Gonadotropinlerin kontrolünün yumurtalıklar ve testislerde üretilen bir baĢka 

hormon, aktivin tarafından uyarılabildiği de keĢfedilmiĢtir. Aktivin olarak 

tanımlanan gonatlarda üretilen öncelikle FSH üzerinde seçici bir etkisi olduğu, ancak 

LH‟yı da etkilediği, inhibinin tersine gonadlar dıĢındaki dokularda da üretildiği ve 

otokrin-parakrin sistemler üzerinden FSH‟yı etkilediği bildirilmektedir. 

Gonadotropinlerin regülasyonunda farklı düzeylerde etikli olan aktivin öncelikle 

hipofiz bezinden FSH biyosentezi ve salınımını, ikinci sırada da hipofiz bezinde 

GnRH-reseptör gen ekspresyonunu uyararak GnRH‟ya gonadotropin yanıtının 

güçlenmesini, üçüncü olarak ta hipotalamustaki GnRH nöronlarından GnRH 

salınımını sayesinde FSH ve LH sekresyonunu sağlamaktadır (ġekil 2.4.) (Gregory 

and Kaiser 2004). 

2.2.3. Hipofizer Gonadotropinlerin Etkileri 

Erkek ve diĢi gonadlarda FSH ve LH‟nın etkilerinin spermlerin oluĢumu ve 

olgunlaĢması, yumurta hücrelerinin olgunlaĢması, ovulasyon ve nihayet gonad 

hormonlarının biosentezi ve sekresyonunun uyarılması ve sürdürülmesi olduğu 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gregory%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15319828
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gregory%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15319828
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bildirilmiĢtir. DiĢi ve erkeklerin her ikisinde de bulunan gonadotropinler diĢilerde 

yumurtalıkların büyümesi, foliküllerin geliĢimi ve yumurta hücresinin üretilmesi, 

steroid hormonların üretimi, kızgınlık, eĢeysel siklus ve gebeliğin oluĢumunu 

sağlarken, erkeklerde ise testis geliĢimi, spermatozoitlerin üretimi, ikincil cinsiyet 

özellikleri, aĢım isteği gibi nitelikleri ortaya çıkaran testosteron üretimini etkilediği 

rapor edilmiĢtir (Özdemir ve Altın 2002). LH düzeylerinin akut yükselmeleri 

kadınlarda ovulasyon ve korpus luteum geliĢimini tetiklerken, erkeklerde leydig 

hücrelerinde testosteron üretimini uyardığı, LH ve FSH düzeylerinin birlikte değiĢim 

gösterdikleri ileri sürülmektedir (Tağa 2008, Erboğa 2012).  

Genel olarak prepubertal dönemde gonadların geliĢiminin belirli aĢamaları ile 

folikül fazın ilk dönemlerinde hariç, diğer tüm aĢamalarda FSH ve LH‟nın birlikte 

etkilerinin gerekli olduğu,  ancak her iki hormonun ovarial siklustaki etkilerinin 

belirgin farklılıklar gösterdiği gözlenmiĢtir. Gonadotrop etkinin tam olarak ortaya 

çıkabilmesi için gonadal steroidlerin arasındaki halen tam olarak bilinmeyen 

etkileĢimlerin,  vejetatif sinir sistemi ve peptiterjik sinirler üzerinde oluĢan bir dizi 

peptidin de ortaya çıkarılmasının zorunlu olduğu, konunun çok yoğun bir Ģekilde 

araĢtırıldığı belirtilmiĢ (Ryan ve ark 1977, Hsueh ve ark 1989),  FSH için öncelikle 

sertoli ve granüloza hücreleri, LH için leydig ve teka interna hücreleri ve aynı Ģekilde 

granüloza lutein hücreleri üzerindeki membran reseptörlerine bağlanma kapasiteleri, 

pH değeri, ısı ve iyon konsantrasyonları belirlenmiĢ, gonadotropinlerin zar 

reseptörlerine bağlandıktan sonra ATP, GTP ya da prostoglandinleri etkileyerek 

gonadotropinlere duyarlı adenilsiklazları uyarıldığı gözlenmiĢtir. Adenilsiklazların 

etkisiyle artan miktarlarda oluĢan cAMP‟nin de,  protein kinaz A ve C‟yi aktive 

ederek gonadotropin etkisinde önemli bir mediatör rol oynadığı bildirilmiĢ, ancak 

birçok araĢtırmanın bulguları bu duyarlılığın fizyolojik durum değiĢikliklerine 

bağımlı olduğunu ve yüksek gonadotropin düzeylerinin adenilsiklazların bir sonraki 

uyarımlara karĢı duyarlılığını azalttığı ortaya konmuĢtur (Ryan ve ark 1977, Foresta 

ve ark 2009).  

Testislerdeki FSH etkisi sadece sertoli hücrelerinin üst yüzeylerindeki 

FSH‟ya özgü reseptörlerine bağlanarak gösterdiği, fötal ve neonatal geliĢim 

evrelerinde FSH‟nın, sertoli hücrelerinin proliferasyonunu aktive ettiği ve geliĢen 

sürecin puberta fazında spermatogoniyanın mitotik aktivitesini indüklediği 

gösterilmiĢtir (Tablo 2.1.) (Foresta ve ark 2009).  
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Tablo 2.1. Gonadal steroidler ve peptidler aracılığı ile erkek ve diĢi gonadlar 

üzerindeki önemli FSH ve LH etkileri (Foresta ve ark 2009). 

Gonado- 

tropin 

 

Testisler Ovaryumlar 

Etki 

Yeri 

Etkileri Etki Yeri Etkileri 

FSH -Sertoli 

 hücreleri 

-Spermatogenezisin                                                      

baĢlatılması 

-Androjen bağlayıcı 

protein (ABP) üretimi ve 

sekresyonu                                      

-Ġnhibinin üretimi ve                                                                       

sekresyonu                                          
-Androjenlerin kısmen                                                              

östrojenlere aromatize                                                           

edilmesi                                         

-Follikellerin 

granüloza 

hücreleri 

-Yumurta hücresinin 

olgunlaĢtırılması 

-Granülozanın 

proliferasyonu 

-Androjenlerin östorojenlere 

aromatizasyonu 

-LH reseptörlerinin 

indüksiyonu ve LH 

sayesinde uyarılabilir 

adenilat siklazın indüksiyonu 

 

LH 

 

-Leydig 

hücreleri 

 

-Diferezasyon ve 

proliferasyon 

-Androjen ve 

östorojenlerin üretimi ve 

sekresyonu 

 

-Teka 

interna 

hücreleri 

 

-Preovulatörik folikül ve 

corpus luteumlarda 

granuloza hücreleri 

-Androjenlerin biosentezi ve 

sekresyonu 

-Follikel olgunlaĢması ve 

ovulasyon  

Corpus luteumun 

progesteron sekresyonunun 

oluĢumu ve sürdürülmesi 

 

2.2.4. LH ve FSH’nın Kan Düzeyleri ve Düzeylerin YaĢa Bağımlı DeğiĢimleri 

Postnatal geliĢimin iki bileĢeninin büyüme ve cinsel olgunluk (puberta) 

olduğu, erkeklerde ergenliğin dolaĢımdaki LH ve testosteron konsantrasyonlarındaki 

değiĢimi içerdiği bildirilmiĢtir. LH sekresyonunun geliĢiminin 3 faza ayrıldığı, 

bunların doğumdan sonra yükselen LH düzeyleriyle karakterize LH fazı, yüksek LH 

konsantrasyonları ile karakterize hızlı değiĢim fazı ve postpubertal düĢük LH 

fazından oluĢtuğu ileri sürülmüĢtür ( (Pelletier ve ark 1981). D‟Occhio ve arkadaĢları 

(1982) puberta sürecininde artan testosteron salgısının negatif geri etkisiyle LH 

sekresyonunun postpubertal fazda giderek azaldığını bildirmiĢlerdir. Ancak Sanford 

ve arkadaĢları (1982) LH düzeylerinin verimi yüksek ırklarda prepubertal dönemde 

genellikle daha yüksek ölçüldüğünü, daha sonraki dönemlerde LH düzeylerinde 

önemli bir farklılık tespit edilemediğini öne sürmüĢlerdir. Buna karĢın yaĢın 

ilerlemesi ve testosteron salınımının artması ile LH değerlerinin gerilediği, doğal 

koĢullarda ve fotoperiyotta LH ve testosteron konsantrasyonlarının birbiri ile zıt 
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çalıĢtığı belirtilmiĢ, yaĢ, çevresel etkenler, fotoperiyottaki değiĢiklikler gibi 

faktörlerin etkisiyle bu düzenin bozulabileceğini vurgulanmıĢtır  (Tablo 2.2) (Klindt 

ve ark 1985).  

Tablo 2.2. Koçlarda LH Salınımlarının YaĢa Göre DeğiĢimi (Klindt ve ark 1985). 

YaĢ (gün) 
LH (ortalama) 

ng/ml 

LH (bazal) 

ng/ml 

LH (pikler) 

ng/ 8 saat 

80 10,3 4,6 3,6 

136 5,2 2,9 3,2 

192 2,9 1,6 1,9 

248 1,9 1,1 1,6 

304 2,1 1,8 1,9 

 

Smith ve Braw-Tal (1994) „de Booroola koyunlarında fötal dönemde serum 

LH düzeylerinin gebeliğe bağımlı olarak değiĢtiğini, gebeliğin 90 ve 100. günlerinde 

yüksek bulunan LH düzeylerinin, 120. ve doğumun yaklaĢtığı 135. günlerde giderek 

gerilediğini saptamıĢlardır (Tablo 2.3). 

Tablo 2.3. Booroola Koyunlarının Gebelik Günlerine Göre LH Düzeyleri (Smith ve 

Braw-Tal 1994). 

Gebelik, gün      90                     100 120       135                              

LH 2,1 ng/ml 2,3 ng/ml 0,9 ng/ml 0,6 ng/ml 

 

Lee ve ark (1976) erkek kuzularda doğumdan hemen sonra 0,5 ng/ml‟nin 

altında ölçülen LH seviyelerinin giderek yükseldiğini,  30. Haftaya kadar 0,9-3 ng/ml 

arasında salınımlar gösteren düzeylerin 41. Haftada 2,3 ng/ml olarak ölçüldüğünü, 

yetiĢkin koçlarda değerlerin daha düĢük olduğunu tespit etmiĢlerdir (Tablo 2.3) 

 

Tablo.2.4. Erkek Kuzularda LH Düzeylerinin DeğiĢimi ( Lee ve ark., 1976). 

Kuzunun YaĢı, hafta.             5            11           41 

LH,ng/ml             2,2                      2,1           2,3 

 

Wan´kowska ve ark (2010)‟da Lee ve ark (1976)‟ nın bulgularıyla uyumlu 

olarak 5. haftadan baĢlayarak LH düzeylerinin yükseldiğini, 9. haftada tepe noktasına 
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ulaĢan düzeylerin tedrici olarak gerilediğini ve 16. haftada 5. haftanın gerisinde 

kaldığını saptamıĢlar. Bazal düzeylerde de aynı olgunun gözlendiğini, ancak 5. 

haftadan baĢlayarak LH salınım sıklığının istatistik açıdan önemli düzeyde artarken, 

salınım dalga boylarının ve pik sürelerinin gerilediğini belirtmiĢlerdir. 

Aksoy ve Dağoğlu (1998) LH düzeylerinin erkek kuzularda fizyolojik 

doğumdan sonraki 8 ile 12. haftalara kadar yükselirken, daha sonraki haftalarda 

giderek düĢtüğünü belirtmiĢlerdir. Dellal ve Polat (2008)‟ta erkek kuzularda en erken 

postpartum 7. Haftada baĢlayan LH düzeylerindeki yükselmenin 2-4 aylarda giderek 

güçlendiğini ve bu yükselmenin testis büyümesi, spermatogenesis ve testosteron 

salınımını uyardığını, Bengal ve Saanen ırkı erkek oğlaklarda ise LH düzeylerindeki 

artıĢların sırasıyla 16 ve 12 haftalık yaĢlarda baĢladığını bildirmiĢlerdir. Karaca ve 

arkadaĢları (1998) diĢi kuzularda plazma LH düzeylerinin atılan ovaryum sayısına 

bağımlı olduğunu ve döl verimi yüksek ırklarda daha yüksek değerlerin görüldüğünü 

öne sürmüĢlerdir. 

Aygün ve ark (2004) farklı yaĢ gruplarındaki koyunlarla bu koyunların 

kuzularından doğum sonrası 5. ve 6. aylarda alınan kan örneklerinde LH düzeylerini 

ölçmüĢler,  koyunların yaĢlarının artıĢıyla birlikte LH düzeylerinin istatistik açıdan 

önemli derecede düĢtüğünü,   koyunların kuzularında 5. ve 6. aylık yaĢlar arasında 

bir farklılık saptandığını, ancak bu farklılık istatistik açıdan önemli olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Keza kuzuların günlük yaĢ değiĢimlerinin ve canlı ağırlıklarının kan 

LH düzeylerini etkilemediği, kan LH ve diğer hormon düzeylerinin özellikle 

pubertaya giriĢ, kızgınlık, kızgınlığın evresi gibi faktörlerin etkisine bağlı olarak 

önemli değiĢimler gösterdiğini vurgulamıĢlardır. 

 Kurtoğlu ve BaĢtuğ (2014) doğumunu izleyen dakikalarda kordon kanı 

düzeyinlerinin 10 katına yükselen LH düzeylerinin testosteron düzeylerini de yukarı 

çektiğini ve bu olgunun postpartum 12. Saate kadar sürdüğünü bildirirlerken, Karaca 

ve arkafaĢları (1998) cinsel olgunluk öncesi plazma FSH düzeylerinde kalıtımın 

önemli bir rol oynadığını ancak doğum sırasında düĢük bulunan plazma FSH 

düzeylerinin puberta öncesi yükselmesini kalıtımın yanında kısmen ana yaĢı, doğum 

tipi, canlı ağırlık veya bireysel büyüme oranı gibi faktörlerden de etkilenebileceği 

öne sürmüĢlerdir. 
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Kurtoğlu ve BaĢtuğ (2014) da; Aksoy ve Dağoğlu (1998)‟nun bulgularına 

benzer Ģekilde erkek kuzularda doğumdan hemen sonra baĢlayan kan FSH ve LH 

düzeylerindeki yükselmelerin doğum sonrası ikinci haftada devam ettiğini,  4-10. 

haftalar arasında tepe noktasına ulaĢan düzeylerin tekrar prepubertal düzeylere 

gerilediğini, bu düzeylere paralel olarak hipotalamus-hipofiz-gonatlar hattının 

aktivasyonunun da 6-8 haftalar arasında en güçlü Ģekilde gerçekleĢtiğini, buna bağlı 

olarak gestagen, östrojen ve testosteron düzeylerinin prepubertal ve orta pubertal 

dönemin düzeylerine benzediğini, ancak perifer dokularda henüz etkilerinin 

görülmediği saptamıĢlardır. 

IĢıldak ve Yıldız ( 2006) fötal dönemde salınmaya baĢlayan FSH düzeylerinin 

puberta ile birlikte pik yapması sayesinde bir yandan gonadlar uyarılırken, bir 

yandan da ikincil cinsiyet karakterlerinin geliĢiminin uyarıldığını, ancak pubertaya 

giriĢ zamanını hipotalamu-hipofiz-gonadlar hatının sağlıklı çalıĢması yanı sıra 

genetik ve çevresel etkenlerde önemli derecede etkilediğini öne sürmektedirler. 
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3. PROLAKTĠN 

Prolaktin (PRL), önhipofizden salınan, esas fonksiyonları laktasyon, üreme, 

büyüme ve osmoregülasyon olan bir hormondur. 

Prolaktin, insanlarda PRL geni tarafından kodlanmaktadır. Gebelik sırasında diğer iç 

salgı hormonları tarafından tam olarak geliĢmeleri 

sağlanmıĢ meme bezlerinden süt salgısını uyaran prolaktin hormonu süt bezinin 

çalıĢmasını etkileyerek süt salgılanmasını sağlar ve annelik duygusunun geliĢmesine 

neden olur. Süt salgısını uyarmasının yanı sıra, cinsel bezleri, gonadotropin 

salgılanmasını, böbreklerden su, sodyum ve potasyum atılmasını da etkiler. AĢırı 

salgılanması, böbreklerde çeĢitli bozukluklara yol açabilir (Evans ve ark 1989, 

Toprak 2005). 

3.1. Prolaktin’in Biyokimyasal Yapısı 

Hipofiz bezinin ön lobunda bulunan ve asidofılik boyanan laktotrop 

hücrelerden salgılandığı bilinen PRL 199 aminoasitten oluĢan tek zincirli bir 

polipeptiddir (ġekil 3.1) (Kinoshita ve ark 1991).  

 

ġekil 3.1. Prolaktin hormonunun reseptörüne bağlanması (Tağa 2008). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Gen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gebelik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meme
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gonadotropin&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6brek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Potasyum
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Prolaktin etkisini hedef hücreler üzerindeki reseptörleri aracılığıyla 

gerçekleĢtirir ve bu reseptörler meme, karaciğer, adrenal, uterus ve testiste 

bulunmaktadır. Normal gebelik sırasında maternal, fetal ve amniyotik 

kompartmanlarda prolaktin düzeylerinin arttığı ve en fazla artıĢın amniyotik sıvıda 

görüldüğü pek çok araĢtırıcı tarafından bildirilmiĢse de bu artıĢın biyolojik önemi 

hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Gebelikte anne kanında yükselen prolaktin 

düzeylerinin meme üzerine uyarıcı etkisinin varlığı bilinmektedir. Anne ve fötüsün 

prolaktin kaynakları kendi hipofizleri iken, amniyotik prolaktin desidual kökenli ve 

moleküler yapısı daha farklıdır (Kinoshita ve ark 1991). 

PRL hormonunu kodlayan gen 6. kromozomda yerleĢmiĢtir. DolaĢımda 

bulunan PRL‟nin büyük bir kısmı bir tek polipeptid zincirinden oluĢmuĢtur ve 

molekül içi üç adet disülfit köprüsü bulunmaktadır, ancak PRL'in daha büyük 

moleküler ağırlıklı formlar da vardır ve özellikle adenomlarda bu formları artma 

göstermektedir (Biller ve Daniels 1998).  

Tağa (2008)‟ya göre moleküler ağırlığı 24000 Dalton olan hormon primer 

olarak laktasyonla ilgilidir ve yapısal olarak GH ve plasental laktojene benzeyen 

prolaktinin glikolizasyon, fosforilasyon ve sülfasyonundan kaynaklanan farklı bir 

heterojeniteye sahiptir, hipofiz tarafından salınan dominant formu glikolize olmamıĢ 

prolaktindir. Hücre zarına yerleĢmiĢ transmembran bir protein olan PRL reseptörü 

(Ģekil 3.1), GH reseptörü ile benzer Ģekilde, sitokin reseptör ailesinin bir  üyesidir.  

3.2. Prolaktin’in Biyosentezi ve Salınımı 

Temel üretim ve salınım yeri hipofiz ön labunun asidofilik hücreleri  olan 

prolaktininin biosentezi ve salınımı merkezi sinir sistemi üzerinden hipotalamusa 

ulaĢan serviksin geniĢlemesi ve emme refleksleri gibi uyarımlar sonucu 

hipotalamusta artan  serotonin düzeylerinin etkisiyle  prolaktin releasing hormon 

salınımı ile hipofizin asidofilik hücreleri uyarılır ve prolaktin biosentezi ve salınımı 

artırılır. Ayrıca prolaktin salınımı tireotropin releasing hormon, serotoninin doğrudan 

hipofiz üzerine etkisi,  bazı hallerde östrojenin pozitif feedback etkisi gibi halerde 

uyarılırken, prolaktin salınımı prolactin inhibiting hormonu uyaran dopamin 

üzerinden asetil kolin, gama amino bütirikasit, endorfinler, bazı hallerde östrojenin 

negatif feedback etkisi ile hipotalamus düzeyide stres etkisi ve hipofiz düzeyinde 

gama amino bütirik asit etkisi ile baskılanmaktadır. Özellikle gebeliğin etkisi çok 
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güçlüdür ve gebelikte prolaktin sentezleyen hipofiz ön lobundaki laktoktrop 

hücrelerinin sayıları laktasyonun devreye girmesiyle daha da artmaktadır (Biller ve 

Daniels 1998, Tağa 2008). 

Yönem ve Kutlu (1999)‟da normal koĢullarda hipofizden PRL sekresyonunun 

hipotalamus tarafından engellendiğini ve hipofiz hasarları gibi durumlarda bu 

engelleme ortadan kalktığından PRL sekresyonunun artığını, hipotalamusun bu 

baskılayıcı etkisinin temelde hipotalamustan salınan dopamin tarafından 

geliĢtirildiğini bildirmektedirler. Keza adı geçen araĢtırıcılar dopamin yanı sıra 

dopamin prekürsörleri veya dopamin agonistlerinin de PRL sekresyonunu inhibe 

ettiğini, artan PRL hipotalamik dopamin yapımını arttırır, artan dopamin kısa feed-

back yolla PRL yapımını baskılar. Emzirme sırasında PRL artıĢına yola açan 

faktörün vazoaktif intestinal peptid olduğu ileri sürülmüĢtür. 

  

ġekil 3.2. Prolaktin biosentezi ve salınımının kontrolü. 

 Kadınlarda PRL laktasyon için gerekli bir hormondur ve postpartum 

dönemde memenin laktasyona hazırlanmasına katkıda bulunur. Ġnsanlarda PRL 

reseptörleri meme ve gonadlarda bulunmasına karĢın, hayvanlarda baĢka dokularda 

da reseptörleriyle karĢılaĢıldığı bildirilmektedir (Yönem ve Kutlu 1999). PRL 

reseptörlerinin birkaç formu bulunmakta ve bu özelliğinden dolayı salınımında 

birçok mekanizmanın rol oynaması olasıdır. Hipofizde laktotrop hücrelerde 

sentezlenen prolaktinin salınımı tireotropin releasing hormon (TRH) tarafından 
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uyarılırken, dopaminin laktotrop hücrelere bağlanarak salınımını inhibe ettiği ve 

dopamin yokluğunda prolaktinin sürekli olarak salındığı, prolaktin salınımı uyarıcı 

sistemin dopamin üretiminin östrojen tarafından baskılanması sonucu hipofizde 

prolaktin gen transkripsiyonun doğrudan uyarılması olduğu sanılmaktadır (Yoldemir 

ve ark 2001). 

            Prolaktin düzeylerinin yükselmesinin en önemli etkisi seks hormonlarının 

(kadında östrojen, erkekte testosteron) salınımının baskılanmasıdır (Tağa 2008). 

 

ġekil 3.3. Prolaktin salınım mekanizması (http://www.ferticon.de/text.php3) 

Sütün biyosentezinde rol oynayan temel hormon PRL'dir. Prolaktin olmadan 

süt yapısındaki ana protein olan kazein sentezi gerçekleĢmez,  bu nedenle süt 

salınımında da PRL yaĢamsal bir rol oynar. Gebelik süresince dolaĢımdaki yüksek 

miktardaki östrojen ve progesteronun yarattığı ortam, gebelikte artan PRL'nin 

laktojenik etkisini inhibe eder (Yoldemir ve ark 2001). Doğumu takiben östrojen ve 

progesteron düzeylerindeki ani ve belirgin azalma ile beraber progesteronun hücresel 

düzeyde a-laktalbumin üretimini inhibe edici etkisi ortadan kaldırılır. Doğum sonrası 
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steroidlerin dolaĢımdan hızla atılmasıyla steroidlerin meme dokusu üzerindeki inhibe 

edici etkileri ortadan kalkar ve alveoler hücrelerde süt üretimi ve bezlerin lümenine 

süt salınımını baĢlar. Bu döneme karĢılık gelen postpartum 3-4‟cü günlerde, bir 

baĢka deyiĢle steroidlerin yeterli derecede vücuttan atılması ile memede dolgunlaĢma 

ve süt salınımı baĢlatılır (Nader 1999). 

3.3. Prolaktin’in Etkileri 

Prolaktin ratlarda ve farelerde gonadotropinlere benzer Ģekilde luteotropik,  

değiĢik memeli türlerindeyse mammatropik ve laktojenik bir etkiye sahiptir. 

Güvercinlerde kursağın büyümesini ve kursak sütü oluĢumunu uyarır. Bazı 

amfibiyalarda prolaktin enjeksiyonunun karadan suya göçü baĢlatığı gözlenmiĢtir. 

Hayvanlarda süt bezlerinin geliĢiminde önemli rol oynar. Ovarektomize ratlarda 

büyüme hormonu ile birlikte süt bezlerinin lobulo-alveoller geliĢimini baĢlatır. 

Ratlarda ovaryum kökenli steroidler genelde prolaktin ve büyüme hormonu 

sekresyonunu uyardıklarından, ovaryum kökenli steroidlerin süt bezlerinin 

büyümesinde ikincil bir etkilerinin varlığı düĢünülmektedir. Doğuma yakın 

dönemlerde artan miktarlarda salınan prolaktin, adrenokortikatropikhormon ve 

kortikosteroidler laktasyonu baĢlatırlar,  izleyen emme uyarımları etkisiyle de 

hormonlar yüksek düzeylerde salınırlar ve laktasyon sürdürülür (Köroğlu ve ark 

2012). Toprak (2005) prolaktin hormonunun esas fonksiyonun laktasyonun 

baĢlatılması ve sürdürülmesi yanı sıra, üreme, büyüme ve osmoregulasyondada görev 

aldığını, pulsatil salınımının uyku, stres, gebelik ve meme baĢı uyarımları ile arttığını 

bildirmiĢtir. Tağa (2008) da prolaktin hormonunun; meme bezini uyararak süt 

salgılanmasında,  merkezi sinir sistemindeki aksonları kaplayan myelin tabakasının 

oluĢumunda rol alan öncü hücrelerin proliferasyonunda, gebeliğin sonunda fetal 

akciğerde surfaktan sentezinde, immün sistemin düzenlenmesinde, elektrolit ve su 

dengesinin korunmasında, büyüme ve geliĢmede rol oynadığını, hayvanlarda düĢük 

düzeylerinin testosteron üretimini dolaylı yoldan uyardığını rapor etmiĢtir. 

Hayvanlarda testosteron biyosentezi için fizyolojik miktarda prolaktin 

salgılanması gerekliyken, insanlarda yüksek prolaktin seviyeleri testosteron sentezini 

baskılamaktadır. Prolaktin, testiste bulunan Leydig hücrelerindeki LH reseptörlerine 

olan affinitesi nedeniyle önemlidir ve testosteron yapımını dolaylı olarak 

etkilemektedir.  
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Prolaktinin bu etkileri yanında, fötal maternal ve amniyotik kompartmanlarda 

dağılımının ve kompartmanlar arası geçiĢlerinin farklı olduğu ve fötal akciğer 

matürasyonunda kortikosteroidler, östrojen, ACTH, GH, tiroid hormonları ile birlikte 

etkili olduğu gösterilmiĢtir (Kükner ve ark 1993). Keza prolaktinin bilinen bu 

etkilerin yanı sıra,  luteotropik etkisi ve immun yanıtta rol oynayan sir sitokin 

etkisinden de söz edilmektedir (Köroğlu ve ark 2012). 

Pattan ve Woo (1983) prolaktinin aĢırı salınımının hipotalamustan GnRH 

üretim ve salınımının baskılanması üzerinden testiküler yetmezliklere yol 

açabileceğini öne sürmüĢler, Bali ve ark. 1995 da hiperprolaktinemide FSH ve LH 

salınımının baskılanması üzerinden testosteron ve ovaryum kökenli steroidlerin 

salınımının ve seksüel fonksiyonların engellendiğini, invitro çalıĢmalarda prolaktinin 

fizyolojik düzeylerinin leydig hücrelerini uyarırken, yüksek dozlarının olumsuz 

yönde etkilenmesinin bu olgunun kanıtı olduğunu bildirmiĢlerdir. 

3.4. Prolaktin’in YaĢa Bağımlı DeğiĢimleri 

Guyton ve Hall (1991) birçok araĢtırıcı tarafından desidual hücrelerin bol 

miktarda prolaktin ürettiğinin saptandığını ve bu nedenle amnion sıvısı prolaktin 

içeriklerinin serum düzeylerinin 10 katına kadar ulaĢtığını, bu artıĢların 

osmoregulatör olarak su ve sodyum metabolizmasına etkisi bilinen prolaktinin 

amniyotik sıvı miktarının düzenlenmesinde önemli rol oynadğını düĢündürdüğünü, 

maternal serum prolaktin değerlerinin gebelik boyunca giderek arttığını ve 36. 

haftada 224 ng/ml'ye ulaĢtığını, buna karĢın 14. haftada 33,1 ng/ml olarak ölçülen 

amnion sıvısı prolaktin düzeylerinin 18-26 haftalar arasında 3750 ng/ml kadara 

yükseldiğini, 36. haftaya doğru ise tekrar 500 ng/ml düzeylerine gerilediğini 

bildirmiĢtir. Ġmmunositokimyasal tekniklerle insan fötusunun hipofizinde 5. gebelik 

haftasından baĢlayarak görülmeye baĢlayan prolaktin üreten laktotrop hücrelerin 

varlığı, radyoimmunoassay yöntemleriyle ancak 11. haftadan sonra 

görülebilmektedir (Kükner ve ark 1993).  

 Kanda prolaktin düzeyleri üzerinde yapılan çalıĢmalarda 12-29 haftalar 

arasında 20 ng/ml olarak bulunan değerlerin gebeliğin ilerlemesi ile birlikte giderek 

yükseldiği ve 30. haftada ani bir artıĢla 230-500 ng/ml'ye ulaĢtığı,  postpartum 

dönemin ilk günlerinde 60-80 ng/ml düĢen düzeylerin hızlı bir Ģekilde düĢmeye 

devam ettiği ve post partum 6. Haftada 4 ng/ml olan prepubertal konsantrasyonlara 



32 
 

kadar gerilediği, bir baĢka deyiĢle gebelik boyunca bir  çan eğrisi görüldüğü, 35. 

haftadan sonra düzeylerin giderek azalmasının bir yandan  prolaktinin desidual 

üretiminin azalmasından, bir yandan da fötal böbrek fonksiyonlarının değiĢiminden 

kaynaklanabileceği ileri sürülmüĢtür (Kükner ve ark 1993).  

4. TESTOSTERON 

Testislerde sentezlenip plazmaya salınan androjenlerin en önemlisi olan 

testosteron prenatal geliĢim, puberta ve puberta sonrasında cinsiyet organları ve 

cinsiyet özelliklerinin geliĢiminde önemli rol oynar ve tipik erkek davranıĢlarının 

oluĢmasını sağlar (Murray ve ark 2000, Ġnce 2011). 

4.1. Testosteron’un Kimyasal Yapısı 

Testosteron hormonunun ön maddesi olan kolesterol ya leydig hücrelerinde 

asetattan sentezlenmekte ya da kan yolu ile testise taĢınmaktadır. Kolesterol Leydig 

hücrelerinde yan zincir kırıcı enzim ile pregnonolona dönüĢtürülmekte ve bu olay 

böbreküstü, ovaryum ve testiste aynı olmaktadır (Murray ve ark 2000, Tağa 2008). 

Leydig hücrelerindeki reseptörlerine LH bağlandıktan sonra protein kinaz üzerinden 

bir etki ile kolesterolün pregnenolona dönüĢümü gerçekleĢerek androjen sentezi 

stimüle edilmektedir. Pregnenolondan C17, 20 liyaz sayesinde yan zincir koparılarak 

dehidroepiandrosteron (DHA) ya da 17-α-hidroksi progesteron üzerinden 

androstendion oluĢturulur. Androstendionun 17-keto grubunun redüksiyonu ile de 

testosteron sentezlenir ve DHA dehidrogenaz-izomeraz kompleksinin etkisiyle 5-

androstendiole dehidre edilerek testosterona dönüĢtürülür. Androjenlerin sentezi için 

gerekli enzimler böbrek üstü bezinde de bulunduğundan böbrek üstü bezi 

korteksinde sentezlenen dehidroepiandrosteron sülfatize edilerek plazmaya verilir ve 

testislere ulaĢtıktan sonra burada testosteron ön maddesi olarak kullanılır (ġekil 4.1) 

(Löffler ve Petrides 1988, Stryer 1988, Kartalcı 2010). 

Dandona ve Rosenberg (2010) testosteronun sadece % 1-2‟ sinin dolaĢımda 

serbest halde bulunurken, % 98-99‟unun albumine (% 40-50) ve SHBG (Seks 

Hormon Bağlayıcı Globulin)‟ye (% 50-60‟ı) bağlandığını, testosteronun SHBG‟ye 

kuvvetli bağlanırken, serbest fraksiyonu ve albumine bağlı testosteron biyolojik 

aktivite gösterdiğini ve bu nedenle albumine bağlı testosteronun ve serbest 

testosteronun biyoyararlanımı olan testosteron olarak adlandırıldığını bildirmiĢlerdir. 

Tağa (2008) ise testosteronun etkisini ya direk olarak ya da metabolitleri üzerinden 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sanal-hastane.com%2Fseks-hormon-baglayici-globulin-shbgtestesteron-estradiol-binding-globulin&ei=QXSxVMgOkvdq5oeAmA4&usg=AFQjCNEwBfLJ_nYovIzkxokdBlJPn7hZvg&bvm=bv.83339334,d.d2s
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sanal-hastane.com%2Fseks-hormon-baglayici-globulin-shbgtestesteron-estradiol-binding-globulin&ei=QXSxVMgOkvdq5oeAmA4&usg=AFQjCNEwBfLJ_nYovIzkxokdBlJPn7hZvg&bvm=bv.83339334,d.d2s
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hedef dokularda etkisini daha aktif olan DHT (Dihidrotestosteron)‟a ya da östradiole 

dönüĢerek de gösterdiğini belirtmiĢtir.  

 

ġekil 4.1. Testosteronun yapısı (Tağa 2008). 

Serbest testosteron pasif veya kolaylaĢtırılmıĢ difüzyon yolu ile plazma zarını 

aĢarak hücreye girer ve hedef hücreler testosteronu, özel reseptörler ile hücre içinde 

tutulumunu sağlarlar. Dokudan dokuya değiĢen testosteron hormonunun büyük bir 

kısmı hücre çekirdeğinde bulunur. Hedef hücrelerin çoğunun sitoplazmasında 

testosteronu DHT‟ye çeviren 5α-redüktaz bulunmaktadır ve testosteron hedef dokuda 

5 alfa reduktaz enzimi ile dihidrotestosterona, aromataz enzimi ile de estradiole 

dönüĢür. Sitoplazmada ve nükleusta bulunan, 76000 Dalton ağırlığında olan 

testosteron reseptörü tek bir sınıf olmasına rağmen, reseptörlerin DHT‟ye olan 

affinitesi testosterona olan affinitesinden daha fazladır. Testosteron-DHT-reseptör 

karması çekirdekte hedef gen ve proteinlerin sentezini arttırır (Murray ve ark 2000). 

Dihidrotestosteronun %20‟si dolaĢımda oluĢurken %80‟ni periferal dokuda 

testosterondan dönüĢmektedir (Akarsu ve ark 2011). 

4.2. Testosteron’un Biyosentezi ve Salınımı 

Testosteron sentezi geliĢimini tamamlamıĢ testis hacminin yaklaĢık % 5‟ ini 

oluĢturan intertisyel kompartman içinde sayıları 500 milyona kadar ulaĢan leydig 

hücrelerinde bir dizi enzimatik reaksiyonla, steroid hormonların ön maddesi ve bir 

kolesterol türevi olan pregnolondan gerçekleĢir (Litwork ve Schmit 2002, Bagatell ve 

Bremner 2003). DolaĢımdaki temel androjen olan testosteron hormonu tubuli 
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seminiferlerin arasındaki interstitium denen gevĢek bağ dokunun içindeki leydig 

hücreleri tarafından üretilir (Ġnce 2011).  

Erkeklerin birincil ve ikincil cinsiyet karakterinin geliĢmesini stimüle eden, 

anabolik etkileri ile karakterize testosteron (Potteiger ve Stilger 1994) ve 

dihidrotestosteron aynı androjen reseptörleri ile birleĢebildiklerinden her ikisinin de 

aynı etkiyi gösterebildikleri vurgulanmaktadır (Wilson 1988, Swain ve ark 1998).  

Testosteron sentezinin yokluğuna hipoganodizm adı verildiği, bu olayın 

pubertadan önce Ģekillenmesi ile ikincil cinsiyet karakterlerinin geliĢmediği ve olay 

eriĢkin dönemde görülecek olursa da bu karakterlerin çoğunun gerilediği 

bildirilmiĢtir (Granner 1998).  

Erkeklerde kan testosteronunun %95'inin testislerde Leydig hücrelerinde,  % 

5„inin adrenal kortekste sentezlendiği belirlenmiĢtir. Steroid yapıdaki androjenlerin 

testislerin dıĢında böbrek üstü bezi, ovaryumlar ve plasentada da az miktarda 

üretildiği gösterilmiĢtir (Kraemer ve ark 2001, Zitzmann ve Nieschlag 2001, 

GümüĢel ve Kandilci 2005). 

Testosteronun yanı sıra androsteron, dehidroizoandrosteron ve testislerin 

sertoli hücrelerinde üretilen protein yapısındaki inhibinin de steroid yapıda olmayan 

androjenler olduğu belirtilmektedir (Litwork ve Schmit 2002, Bagatell ve Bremner 

2003).  

Hipotalamusta üretilen GnRH kontrolündeki hipofizer LH aracılığı ile, 

testislerin leydig hücrelerinden testosteron yapımı uyarılır (Löffler ve Petrides 1988, 

Stryer 1988, Kartalcı 2010).  

Testosteron üretimi hipofiz-hipotalamus-testiküler aksın düzenlenmesi ile 

meydana gelmektedir ve hipotalamustan üretilen GnRH, hipofizden FSH ve LH 

salınımını kontrol eder. LH, Leydig hücrelerinin hücre zarındaki reseptörlere 

bağlanır ve adenilil siklazı aktifleĢtirerek hücre içi cAMP (siklik adenozin 

monofosfat) düzeyini arttırarak steroidogenez ve testosteron üretimini uyarır. 

Spermatogenez, FSH ve testosteron ile düzenlenir. FSH sertoli hücrelerine ABP‟nin 

sentezini teĢvik eder. ABP seminifer tübüllerin lümenine salınır ve bunun sonucunda 

Leydig hücreleri tarafından üretilen testosteron spermatogenez bölgesinde çok 

yüksek düzeyde bulunur (ġekil 4.2) (Tağa 2008). 
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ġekil 4.2. Testosteron, FSH ve LH‟ın erkek üreme sistemi üzerine etkisi (Tağa 

2008). 

HPG (Hipotalamo-pitütier-gonadal) aks negatif feedback mekanizma ile 

regüle edilerek testosteron GnRH‟nın hipotalamustan, LH nın hipofizden 

sekresyonunu inhibe eder. Testisteki Sertoli hücreleri spermatogenezi stimule 

ederken, glukoprotein hormon olan inhibin hormonu sentezlenir ve inhibin hipofiz 

üzerine negatif feedback etkilidir ve FSH‟ nın sekresyonunu inhibe eder (Akarsu ve 

ark 2011, Murray ve ark 2000).  

4.3. Testosteron’un Etkileri 

Testosteron Wolffian kanallarının farklılaĢması ve iç genital yapının geliĢimi, 

spermatogenezin uyarılması, seks potansiyelinin artması, kas geliĢimi ve gırtlağın 

geniĢlemesi, hematolojik ve immünolojik olaylarda da etkin olması (Tağa 2008) gibi 

direkt etkilerinin yanında erkeklerin birincil ve ikincil cinsiyet karakterinin 

geliĢmesini stimüle ederek, anabolik etkileri ile karakterize testosteron (Potteiger ve 

Stilger 1994) ve dihidrotestosteron aynı androjen reseptörleri ile birleĢebildiklerinden 

her ikisinin de aynı etkiyi gösterebildikleri belirtilmiĢtir (Wilson 1988, Swain ve ark 

1998).  
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Androjenlerin eritropoetin sentezini artırdığı, hemotokrit düzeyini yükselttiği 

abdominal bölgede yağ depolanmasını ve vücudun üst kısmında yağlanmayı arttırdığı 

belirtilmiĢtir. Testosteronun, nefronların proksimal tubullerini etkileyerek K
+
, Na

+, 

Cl
-
, geri emiliminde, eritropoeziste ve kan hacminin artıĢında da rol oynadığı, 

sporcularda sentetik androjen uygulaması sonucu ortaya çıkan ağırlık kazancının kan 

hacminin artıĢından ileri geldiği bildirilmiĢtir (Griffin ve Wilson 1998, Bagatell ve 

Bremner 2003). 

 YaĢın ilerlemesiyle anabolik-androjenik etkili hormonlarda, bir baĢka deyiĢle 

DHEAS düzeylerinde ortaya çıkan azalmaların vücut kompozisyonunda, fiziksel 

fonksiyonlarda ve libidoda düĢmelerle karakterize hipogonadizme yol açtığı, bu 

olayın pubertadan önce Ģekillenmesi ile ikincil cinsiyet karakterlerinin geliĢmediği ve 

olay eriĢkin dönemde görülecek olursa da bu karakterlerin çoğunun gerilediği 

bildirilmiĢtir (Granner 1998). 

Androjenlerin hem erkek hem de diĢi hayvanlarda ilk sırada LH olmak üzere 

gonadotropin sekresyonunu engellediği belirtilmiĢtir (Bardin ve Paulsen 1981, Gettys 

ve ark 1984). FSH sekresyonunun baskılanabilmesi için ratlarda 10 kat, koçlarda 

suprafizyolojik testosteron dozlarının uzun süreli verilmesinin gerektiği, erkek 

organizmalarda önemli bir FSH engelleyicisinin de inhibin olduğu vurgulanmıĢtır. 

Kastre edilmiĢ boğalarda ve koçlarda elde edilen bulgular LH düzeylerinin belirgin 

bir Ģekilde geriletilebilmesi için uzun süreli bir testosteron uygulamalarının 

gerekliliğini göstermektedir. Öncelikle puls frekansının azaltılması sayesinde GnRH 

salınımının ve ikinci olarak da bu hormona karĢı hipofizer duyarlılığın azaltılmasıyla 

bu etkinin gerçekleĢtiği bildirilmektedir (Bagatell ve Bremner 2003). Testosteronun 

tüm türlerde en önemli negatif feedback etkili hormon olup olmadığı ya da 

testosteronun östradiole aromatizasyonu veya dihidrotestosterona hidrojenize 

edilmesinin gonadotropin sekresyonunu kontrol edip etmediği tam olarak 

açıklanamamıĢtır. Tüm memeli türlerinde doğal steroidlerden östradiolün her iki 

gonadotropinin sekresyonunu en güçlü Ģekilde engellediği ve aromatize edilemeyen 

dihidrotestosteronun koçlar hariç diğer tüm türlerde testosterondan etkili olduğu 

gözlenmiĢtir. Kastrasyondan sonra zamanla testosteronun gonadotropin engelleyici 

etkisine karĢı duyarlılık azalırken dihidrotestosteron ve östradiole karĢı azalmadığı 

bildirilmiĢtir. DeğiĢik bulgular testosteronun FSH sekresyonunu da uyardığı kanısına 

doğurmuĢ, sadece pulslar arasındaki bazal FSH düzeylerinin yükselmesinin etkinin 
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doğrudan hipofizin gonadotrop hücreleri üzerinde oluĢtuğuna iĢaret ettiği öne 

sürülmüĢ, endojen GnRH sekresyonunun supresyonu ve FSH‟nın β alt ünitesinin 

hipofizer mRNA‟larında bir artma gözlendiği saptanmıĢtır (Kotsuji ve ark 1988). 

Androjenlerin büyüme hormonu (GH) salınımını etkileyerek dolaylı yoldan 

iskelet geliĢimini ve olgunlaĢmasını sağladıkları, ergenlik döneminde androjen 

düzeylerinde meydana gelen artıĢın GH salınımını uyararak boy uzamasını en yüksek 

düzeylere ulaĢtırdıkları gözlenmiĢtir (Yesalis 2000). 

Hormon konsantrasyonlarının yükseltilmesi ya da eksojen testosteron 

uygulamalarının yaĢlılarda bu tür etkileri ile gidererek yaĢam kalitesini 

yükseltebildikleri bildirilmiĢtir (Gooren 2003, Bagatell ve Bremner 2003). 

Androjenlerin pubertası gecikmiĢ erkek çocuklarda büyümeyi uyarmak 

amacıyla kullanıldıkları, ancak kullanım dozlarına dikkat edilmesi gerektiği,  uygun 

dozların kullanımında çocukların boylarının normal eriĢkinlerin boylarına ulaĢtığı, 

aĢırıya kaçan dozlarda büyümenin aĢırı hızlanmasına bağlı olarak kemik epifizlerinin 

erken kapanmasıyla normal boylara ulaĢılamadığı belirtilmektedir (Sevin ve ark 

2005). 

4.4. Testosteron’un YaĢa Bağlı DeğiĢimi 

Puberta öncesinde günlük 0.25 ng/gün düzeyindeki testosteron üretiminin 

pubertada 11 ng/gün‟e kadar yükseldiği, belirli bir plazma konsantrasyonuna 

ulaĢıldığında da testosteronun geri etki sistemiyle gonadotropinlerin salınımı 

baskıladığı bildirilmiĢtir (Yesalis 1993, Griffin ve Wilson 1998). 

Wishart ve ark (1995) kan serbest testosteron düzeylerinin 31 yaĢından sonra 

düĢmeye baĢladığını, düĢmenin yaĢın ilerlemesiyle birlikte giderek hızlandığını,  40-

60 yaĢları arasındaki erkeklerin %7‟sinde görülen normalin altındaki testosteron 

düzeylerinin, 60-80 yaĢ grubunda  %21'e ve 80 yaĢın üzerindekilerde %35‟lere 

ulaĢtığını bildirmektedirler.  

Total plazma testosteron düzeylerindeki düĢmenin özellikle 45-50 yaĢlarda 

görüldüğü (Comhaire 2000), 50 yaĢın üzerindeki erkeklerin yaklaĢık 1/3'ünde 

sabahın erken saatlerindeki testosteron düzeylerinin büyük bir gerileme ile 375 
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ng/dl'nin altına düĢtüğü ve bu düĢüĢün 20-40 yaĢ grubundaki bireylerin değerlerinin  

% 20‟lerine denk geldiği saptanmıĢtır (Bain 2001).  

Leers-Sucheta (1999) testiküler fonksiyonlarda yaĢa bağlı olarak gözlenen 

azalmanın mekanizmasının çok karmaĢık olduğunu, yaĢlanma ile paralel olarak bir 

Sertoli hücre markırı olan inhibin-B kan düzeyinde ve inhibin-B / FSH oranında 

belirgin düĢüĢ meydana geldiğini bildirmiĢ,  yaĢlanmaya paralel olarak leydig 

hücrelerinin sayıca azaldığını, testiküler perfüzyonda bir bozulmanın yanı sıra  

Leydig hücrelerinde testosteron sentezinden sorumlu enzim aktivitelerinde  de tespit 

etmiĢtir. 

Vermeulen (2000) LH salınımı ile plazma testosteron düzeyleri arasında 

önemli bir paralellik bulunması ve testosteron düzeylerinin yaĢa bağlı düĢüĢlerinin 

hem hipotalamik hem de testiküler faktörlerce etkilenmelerine karĢın,   GnRH 

uyarımlarına verilen normal gonadotropin yanıtlarının, bozulmanın hipotalamik 

kökenli olduğu görüĢünü desteklediğini bildirmektedir.   

Rat'larda ise Leydig hücrelerinde sentezlenen steroidojenik akut regülatör 

protein (STAR) düzeylerindeki azalmanın testosteron düzeylerine de yansıdığı, 

gençlerde eksojen hCG uygulamalarının leydig hücrelerinde testosteron sentezini iyi 

bir Ģekilde uyarmasına karĢın, yaĢlılarda testosteron sentezinin uyarılmasının daha 

zayıf olduğu belirtilmiĢ,  Leydig hücrelerinin bu fonksiyon bozuklukları ya da sayıca 

azalmalarında hCG ile uyarılmalara karĢı testosteron yanıtlarının yetersiz olduğu, bu 

gibi hallerde doğal olarak LH sekresyonunda da bir artma beklenildiği, ancak yaĢlı 

erkeklerde, hipotalamus-hipofiz-testis hattının duyarlılığının düĢmesi ya da GnRH 

salınımının ve bunu izleyerek LH düzeylerinde de azalmalar gözlendiği 

bildirilmektedir  (Morales ve ark 2001). 

Türk ve Demirci (2004) koçlarda, sertoli hücrelerinde mitosisin çoğunlukla 

fötal dönemde Ģekillendiğini, bu artıĢın doğumdan sonrada sürdüğünü ve pubertada 5 

katlık bir artıĢa ulaĢıldığını, ancak pubertadan sonra yaĢın ya da mevsimsel 

değiĢikliklerin olgun Sertoli hücreleri üzerine etkili olmadığını bildirmiĢlerdir.  

Testosteron analizlerinde normal değer aralığı 10 ile 35 nmol/L olarak kabul 

edilmesine rağmen,  Bain (2001)  testosteron düzeyinin 12 nmol/L'nin altına 

düĢmesini hipoandrojenizm olarak tanımlamaktadır. YaĢın ilerlemesiyle birlikte 
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anabolik-androjenik etkili hormonlarda, bir baĢka deyiĢle testosteron ve 

dehidroepiandrosteron sülfat (DHEAS) düzeylerinde ortaya çıkan azalmaların vücut 

kompozisyonunda, fiziksel fonksiyonlarda ve libidoda düĢmelerle karakterize 

hipogonadizme yol açtığı, yaĢlılarda spor gibi bedensel aktivitelerle ya da eksojen 

testosteron uygulamaları ile kan düzeylerinin yükseltilmesiyle yaĢam kalitesinin 

artırılabileceği bildirilmiĢtir  (Kaufman 1999, Bagatell ve Bremner 2003, Gooren 

2003). Benzer bir Ģekilde Seidman (2003)‟da genç yaĢlarda düzenli bir seyir izleyen 

testosteron salınımının yaĢla birlikte giderek bozulduğunu ve kan testosteron 

düzeylerinin gerilediğini saptamıĢtır.    

YaĢlanmayla birlikte artan yağ doku aromataz aktivitesinin östrojen 

düzeylerinde ikincil bir artıĢa yol açtığı, östrojen düzeylerindeki bu artıĢında 

karaciğerde seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG) sentezinin uyarılmasına yol 

açtığı öne sürülmüĢtür.  YaĢla birlikte serbest testosteron miktarındaki bu azalmayı 

testosteron metabolitlerinin düzeylerindeki düĢüĢlerin izlediği, gençlerde 

hipotalamus-hipofiz bölgesinden pulsatil LHRH ve LH salınımı tarafından 

düzenlendiği bilinen, sabahları yüksek olan testosteron düzeylerinin öğleden sonra 

düĢtüğü,  yaĢlılarla gençler arasında günün ilerleyen saatlerinde kan testosteron 

değerleri arasında önemli bir farklılık gözlenemezken, yaĢlılarda testosteron 

sentezinin gerilemesine bağlı olarak günün ilk saatlerinde büyük bir farklılık 

gözlenmiĢ, yaĢın ilerlemesiyle geliĢen androjen düzeylerindek azalmaların bireysel 

değiĢimler gösterdiği de vurgulanmıĢtır  (Özkayar ve Arıoğul 2007).  

Erkek çocuklarda ilk üç aylık dönemde LH salınımının baĢlaması ile pik 

değere ulaĢan testosteron düzeylerinin, 6-9 aylar arasında prepubertal düzeylere 

gerilediği, benzer bir durumun 17-hidroksiprogesteron ve androstenodiyon 

düzeylerinde de gözlendiği, keza doğumdan sonra Leydig hücrelerinin sayısında 

görülen artıĢların üçüncü ayda doruk noktasına ulaĢtığı, sonraları fetal ve infantil 

leydig hücrelerinde gerileme ve apoptozların geliĢtiği günümüzde de erkeklerde 

yaĢlanmayla birlikte gonadal fonksiyonların giderek bozulduğu ve bunu izleyerek 

androjen konsantrasyonlarının düĢtüğü temel bir bilgi haline gelmiĢtir (Kaufman 

1999, Kurtoğlu ve BaĢtuğ 2014). 
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5. PUBERTA 

Her iki cinsiyette de hipofizer gonadotropin sekresyonunun yükselmesi 

sayesinde baĢlayan pubertanın bir olgunlaĢma olayı olduğu ve prenatal olarak 

baĢlayan olayla primer ve sekonder cinsiyet organlarının tam olarak fonksiyonlarına 

kavuĢması, somatik seksüel iĢaretlerin ortaya çıkması ve cinsiyete özgü davranıĢların 

geliĢimine yol açtığı bildirilmiĢtir. Çiftlik hayvanlarında bu olayın yetiĢkin 

hayvanların üreme düzeylerine kadar belli bir zaman sürdüğü belirlenmiĢtir. Seksüel 

olgunlaĢmanın temelini oluĢturan nörohormonel mekanizmalar yoğun olarak 

koyunlarda çalıĢılmıĢtır (Foster 1988, Sharma ve ark 2002). DiĢi hayvanlarda 

pubertaya giriĢ ve bir ya da birden fazla follikelin ovulasyon olgunluğuna 

ulaĢabilmesi için hipofizer kökenli gonadotropinlerin kan düzeylerinin yükselmesi ve 

pozitif östrojen feedback‟inin devreye girmesinin gerekliliği ortaya konmuĢ, bu 

olgudan öncelikle merkezi sinir sisteminde geliĢen olgunlaĢma olaylarının sorumlu 

olduğu vurgulanmıĢtır. Uzun süredir gonadotropinlerin enjeksiyonuyla Ovaryumların 

follikel olgunluğunun, ovarial hormonların stimülasyonun ve ovulasyonun 

gerçekleĢtirilmeyle, cinsel olgunluğa oluĢturulabildiği ve hipofizer gonadotropin 

içeriğinin prepubertal düzeylerden yetiĢkin hayvanların düzeyine çıkarılabildiği 

bildilmiĢtir (Kosut ve ark 1997). 

Ramaswamy ve Weinbauer (2014) ratlarda FSH‟nın leydig hücrelerinde LH 

reseptörlerinin oluĢumunu uyararak spermatogenez için önemli parakrin testosteron 

sekresyonunu baĢlattığı için FSH‟nın erkek seksüel olgunlaĢmasında önemli bir rol 

oynadığını, erkek ve diĢilerde seksüel geliĢimin kontrolünde merkezi iki temel 

mekanizmanın olabileceğini ileri sürmüĢlerdir. Daha sonraları bu iki mekanizmanın  

postnatal GnRH ve gonadotropin sekresyonunun merkezi sinir sisteminden köken 

alan engellenmesi ile  prepubertal fazda gonadal steroid hormonların negatif 

feedback etkisine karĢı hipotalamus-hipofiz sisteminin duyarsızlığından köken aldığı 

ortaya konmuĢ (Kinder ve ark 1987, Foster 1988, Döcke 1990),  sağlıklı danalarda, 

kuzularda ve domuz yavrularında postnatal 2-4 aya  kadar gonadotropin 

konsantrasyonlarında görülen artıĢların bu inhibitörik aktivitenin ortadan 

kalkmasından kaynaklandığı ileri sürülmüĢtür (Sharma ve ark 2002).  

Prepubertal geliĢim sırasında hipofizer gonadotropin sekresyonunun düĢük 

düzeyde tutulmasının ikinci önemli mekanizmasının da inhibinin FSH‟yı engelleyici 

etkisi sayesinde gonadal steroid hormonların negatif feedback etkisi olduğu 
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bildirilmiĢtir. Bu mekanizmanın çiftlik hayvanlarında prenatal dönemde olgunlaĢtığı 

ve çok yüksek bir hassasiyet gösterdiği gözlenmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle hipotalamus-

hipofiz-gonadlar hattında çok düĢük bir alt düzeyin olduğu ve prepubertal dönemde 

gonadotropin sekresyonunun kontrol edilebilmesi için çok düĢük gonad 

hormonlarının yeterli olacağı vurgulanmıĢtır. YetiĢkin yaĢlarda olduğu gibi öncelikle 

β-endorfin olmak üzere endojen opioidlerin bazı türlerde bu engellemeden sorumlu 

olabileceği, ancak erkeklerdeki gonadotropin sekresyonunun prepubertal konrolünün 

diĢilere göre daha zayıf olduğu gösterilmiĢtir (Kosut ve ark 1997). 

Çiftlik hayvanlarında merkezi ve periferal seksüel hormon 

konsantrasyonlarının kan düzeylerinin puberta öncesi dönemle birlikte yükseldikleri 

saptanmıĢtır (Lutz ve ark 1984, Foster 1988, Naden ve ark 1990). Her iki cinsiyette 

de peripubertal LH sekresyonunun yükselmesinin epizotik LH pulslarının 

frekanslarının artmasından kaynaklanabileceği düĢünülmüĢ, diĢi hayvanlarda LH 

frekanslarının yetiĢkin hayvanların follikel fazındaki düzeylerine ulaĢtığı zaman 

pubertaya girilebileceği, pubertaya giriĢi indükleyen en önemli faktöründe plazma 

LH konsantrasyonlarının yükselmesi olduğu öne sürülmüĢtür. Ancak erkek 

hayvanlarda LH düzeylerindeki yükselmenin diĢilere göre daha düĢük seyrettiği, 

puberta öncesi dönemde güçlü Ģekilde yükselen testosteron konsantrasyonlarının LH 

salınımını baskılayamamasının erkek hayvanlarda negatif testosteron feedback 

mekanizmasının duyarsızlığından kaynaklanabileceği, ratlarda ve domuzlarda olduğu 

gibi değiĢik türlerde puberta dönemindeki özellikle var olan düĢük testosterona 

duyarlılığın arttığı saptanmıĢtır. Peripubertal çok yüksek testosteron düzeyleri 

yetiĢkin yaĢlara yaklaĢırken tekrar düĢmesinin olası bir nedeninin testosteronun 

merkezi sinirsel aromatizasyonunun giderek gerilemesine bağlı olarak östradiole 

göre negatif feedbackinin daha güçlü olmasına bağlanabileceği bildirilmiĢ (Döcke 

1990),  östrojenin LH pulslarının frekanslarını artırdığı (diĢi hayvanlarda pubertanın 

indüksiyonu için gerekli olan) sonucuna ulaĢılmıĢtır (Foster 1988). DiĢi ratlarda 

östradiol için olduğu gibi erkek ratlarda da testosteron için benzer bir duyarsızlık 

etkisi olduğu gösterilmiĢtir. Ancak bu etkinin olgunlaĢma olayları tamamlandıktan 

sonra önemli olduğu görülmektedir. Östrojenin negatif feedback etkisine karĢı 

östrojen tarafından indüklenen duyarsızlığın mekanizmasının spontan olarak geliĢtiği 

ve prepubertal fazda ovarial hormonların katılımının olmadığı bildirilmiĢtir. 

Düvelerde pubertaya giriĢin son dört haftası sırasında düĢük östrojen düzeyleri 
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verildiği zaman çifte ovulasyon oranı % 10‟dan % 40‟lara yükseltilebilir. Bu bulgu 

seksüel geliĢimin ilerleyen evrelerinde hipotalamus-hipofiz-ovaryum hattının 

ekzojen yoldan indüklenebildiğini göstermektedir. Ovulasyonun baĢlaması için 

gerekli olan pozitif östrojen feedbackinin koyunlarda doğumdan 7 hafta sonra 

östrojen preperatları ile baĢlatılabileceği ortaya konmuĢtur. DeğiĢik türlerde ve 

değiĢik cinsiyetlerde yapılan birçok araĢtırma seksüel olgunlaĢmada anlatılan temel 

mekanizmalar yanı sıra birçok baĢka faktörün de rol oynadığını göstermektedir. Bu 

faktörler arasında erken postnatal dönemde gonadotropin sekresyonu ve ilave olarak 

yeni doğanlarda annenin östrojeninin testis fonksiyonlarını doğrudan engellemesi, 

östrojen ve androjenlerin steroid hormon binding proteinlerine bağlanmalarının 

tedrici olarak azalmasıdır. Bu Ģekilde kilogram canlı ağırlığa bağlı olarak biyolojik 

aktivitesinin yükseldiği ortaya konmuĢtur. Koyunlarda yazın uzun süreli gündüzlerin 

sonbahardaki kısa süreli gündüzlere dönüĢümüyle pubertanın baĢladığı bildirilmiĢtir 

(Foster 1988). 

Seksüel olgunlaĢmada çok önemli bir faktörün de beslenme olduğu 

bildirilmiĢtir. Pubertaya giriĢte yaĢla somatik geliĢim durumun sıkı iliĢki içinde 

bulunduğu ve bu geliĢim üzerine metabolizma ve büyüme hormonunun etkili olduğu 

gösterilmiĢtir. Çiftlik hayvanlarında kronik yetersiz beslenmenin pubertaya giriĢi 

geciktirdiği, küçük deney hayvanlarında ise tüm yaĢam boyunca engellenebileceği 

ortaya konmuĢtur (Sharma ve ark 2002). 

6. SPERMATOGENEZ VE TESTĠKÜLER HORMON SEKRESYONU 

Spermatogenezin ve testiküler hormon sekresyonunun hormonel regülasyonu 

öncelikle hipofizer hormonlar FSH ve LH ile testiküler hormonların ve intratestiküler 

etkili peptidlerin ortak etkileri ile gerçekleĢtirilir. LH‟nın etkisinin sadece leydig 

hücreleri üzerinde olabildiği, leydig hücrelerinin hem morfolojik geliĢimini hem de 

androjenlerin ile östrojenlerin geliĢimini ve üretimini uyardığı bildirilmiĢtir. 

Steroidlerin biosentezinde çoğunlukla testislerde sentezlenen kolesterolün 

mitekondrial olarak pregnolona dönüĢtüğü ve daha sonraki biosentez için gerekli 

olan enzimatik reaksiyonları da aktive ettiği ortaya konmuĢtur (Dufau ve ark 1984, 

Hall 1988). Ancak erkek organizmalarda östrojen oluĢumunun türlere göre belirgin 

farklılıklar gösterdiği söylenmektedir. Prepubertal ratlarda çoğunlukla sertoli 

hücrelerinde, çiftlik hayvanlarında ve insanlarda ise leydig hücrelerinde ve testislerin 

dıĢarısında da yapılabildiği belirtilmiĢtir. Aygırlarda ve erkek domuzlarda çok 
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yüksek östrojen üretimi yapılabilirken, geviĢ getirenlerde ise düĢük olduğu 

vurgulanmıĢtır. Yüksek LH ya da HCG konsantrasyonlarının leydig hücreleri 

üzerindeki etkisinden sonra prepubertal hayvanlar hariç LH reseptörlerinin sayısının 

giderek arttığı, daha sonra düĢtüğü bildirilmiĢtir. Deneysel çalıĢmalarda FSH‟nın LH 

tarafından indüklenen androjen sekresyonu üzerinde sinerjik bir etkisi gözlenmiĢtir. 

Ancak yetiĢkin hayvanlarda bunun fizyolojik bir öneminin olmadığı vurgulanmıĢtır. 

Ratlarda FSH‟nın puberta öncesinde leydig hücrelerindeki LH reseptörlerinin 

oluĢumunu artırdığı ve bu sayede bunların sekretorik fonksiyonlarının 

olgunlaĢmasını sağladığı belirtilmiĢtir (Odell ve Swerdloff 1976). FSH‟nın sperma 

kanalları üzerindeki etkisi,  bir baĢka deyiĢle sertoli hücreleri üzerindeki ilk sıradaki 

etkisi gösterilmiĢtir (Means ve ark 1980, Burger ve Kretser 1989). Daha önceleri 

germinatif epiteller üzerindeki kabul edilen doğrudan etki günümüzde Ģüphelidir. 

Bilakis spermatogoniaların spermatogenez adımlarının aktive edildiği, 

spermatogenezin ilk safhalarında hormonların indirekt etkisinin söz konusu olduğu 

vurgulanmıĢtır. Geç dönem spermatogenez evrelerinde ve spermiogenezde kan-testis 

bariyeri nedeniyle glikoprotein yapısındaki FSH gibi büyük moleküllerin etkili 

olamadıkları söylenmektedir (Courot ve Ortavant 1981, Dellal ve Cedden 2002). 

FSH etkisi altında sertoli hücrelerinin lokal ya da merkezi birçok peptid 

ürettiği, bu peptidlerden bir tanesinin dihidrotestosteronu yüksek bir affinite ile 

bağladığı ve androjen bağlayıcı protein (ABP) olarak tanımlandığı bildirilmiĢtir 

(Means ve ark 1976). Ġlk olarak ratlarda daha sonra çiftlik hayvanlarında varlığı 

gösterilen, sadece geviĢ getirenlerde bulunabilen seks hormon bağlayıcı globulin 

(SHBG) ile yapısal bezerlik gösteren bu proteinlerin androjenleri bağlayarak 

yıkımlanmalarını önlediği belirtilmiĢ, ABP‟nin leydig hücrelerinde üretildiği, 

androjenlerin epididimise taĢınmasından sorumlu olduğu ve epididimiste de perifer 

kandan 10 katı yüksekdaha testosteron konsantrasyonuna sahip olduğu bildirilmiĢtir 

(Ġlhan 2003). 

Sperma kanallarında hem yumurta epitellerinde hem de sertoli hücrelerinde 

lokalize olmuĢ androjen reseptörlerinin bulunduğu ve bu reseptörler üzerinden 

androjenlerin öncelikle primer spermatozoitlerin mayotik parçalanmalarını ve 

spermatidlere dönüĢümlerini uyardıkları bildirilmiĢtir. Sertoli hücrelerinde 

testosteronun, FSH‟nın ABP ve FSH reseptörlerinin oluĢumunu indükte eden diğer 

proteinlerin ve peptidlerin oluĢumunu ve salınımını uyardığı ortaya konmuĢtur. 
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Ratlarda yürütülen çalıĢmalar hipofizektomi edilmiĢ hayvanlarda hipofizektimiden 

sonra testosteron, dihidrotestosteron, androsteron, 5α-androstandiol, LH veya HCG 

verildiği zaman spermatogenezin tam olarak devam ettiğini göstermiĢtir. Bu bulgular 

testosteronun kendisinin ya da intratestiküler olarak oluĢturulan metabolitlerinin 

spermatogenezin kontrolünde esansiyel hormonel faktör olduğunu kanıtlamıĢtır 

(Hohlweg ve ark 1961). Ancak uzun süreli hipofizektomilerde yumurta epitellerinde 

bir regresyonun ortaya çıktığı, sadece androjenlerin HCG‟nin ya da LH‟nın 

spermatogenezi baĢlatamadığı bilakis FSH‟nın etkisinin gerekli olduğu 

bildirilmektedir (Berswolval ve Noveman 1968, Courot ve Ortavant 1981). 

Erkeklerde FSH ve LH ya da testosteron birlikte testisleri etkilerse kantitatif bir 

normal spermatogenez sürdürülebilir. Kalitatif olarak gerilemiĢ spermatogenez her 

iki gonadotropin yokluğunda oluĢabilir (Matsumoto 1989). Merkezi nörohormonal 

regülasyon mekanizmasının testiküler hormon sekresyonunun negatif feedback 

etkisiyle çalıĢtığı gösterilmiĢtir. Gonadotropinlerin ve testis hormonlarının 

sekresyonunun diĢi hayvanlarda olduğu gibi siklik değiĢiklikler göstermediği bilakis 

endojen ve eksojen faktörlerin etkisi sayesinde primer tonik bir sekresyon tipi 

bulunduğu ve bu Ģekilde GnRH‟nın epizotik salınımdan köken alan kandaki hormon 

konsantrasyonlarının çok belirgin salınımlarının görüldüğü ve bu salınımların LH ve 

testosteron düzeylerinde FSH‟dan daha güçlü olduğu belirtilmiĢtir. Testis 

hormonlarının etkisine karĢı negatif feedback sayesindeki duyarsızlıkla gonadotropin 

ve testosteron düzeylerinin pubertadan sonra da kısmen yükselmeye devam ettiği 

vurgulanmıĢ, domuzlarda olduğu gibi postpubertal bir pik yaptıktan sonra tekrar 

düĢtüğü belirtilmiĢtir. Son olarak özellikle koçlar olmak üzere tekelerde ve aygırlarda 

daha zayıf bir formda boğalarda seksüel hormon sekresyonunun ıĢığa bağımlı 

mevsimsel ritminin bulunduğu vurgulanmıĢtır (Dellal ve Cedden 2002). 

Leydig hücrelerinden kana verilen testosteronun öncelikle hipofizer LH 

sekresyonunu engellediği ve bu sayede kendi üretim ve salınımını kontrol ettiği 

gösterilmiĢtir. Sistemik olarak yüksek testosteron dozlarının verilmesinde hem 

intratorik hem de germinatif testis fonksiyonlarının gerilediği vurgulanmıĢtır (Ġlhan 

2003). 

FSH sekresyonunun ilk planda testiküler östrojen ve inhibin tarafından 

kontrol edildiği belirtilmiĢ,  Ġnhibinin gonadotropin sekresyonu üzerindeki etkileri 

sonucunda insanlarda perifer kan testosteron düzeyleriyle bağlantılı olarak 



45 
 

ejekülattaki sperma yoğunluğunun düĢmesi hallerinde plazma FSH 

konsantrasyonlarının yükseldiği saptanmıĢtır (Dellal ve Cedden 2002). 

Erkek organizmalarda östrojenin sadece gonadotropin sekresyonunu 

engellemediği, gonadotropin reseptörlerini içeren leydig hücreleri üzerine de direk 

bir etkisinin olduğu bildirilmiĢ, östrojenin androjen biosentezi için gerekli olan enzim 

aktivitelerini baskıladığı ve testosteron üretimini doğrudan etkilediği, bu olgunun  

erkek hayvanlara östrojen verilmesinden sonra  testosteron sekresyonundaki 

gerilemenin LH düzeylerindeki gerilemeden daha güçlü olmasıyla kanıtlandığı öne 

sürülmüĢtür (Dufau ve ark 1984). 

Androjen ve östrojenlerin yanı sıra testislerde oluĢturulan ve farklı etki 

sistemler üzerinden intratestiküler etkiler oluĢturan hormonların varlığıda saptanmıĢ, 

sertoli hücrelerinde de üretilen inhibinin LH tarafından indüklenen leydig 

hücrelerinin androjen sekresyonunu baĢlattığı ve keza leydig hücrelerinde üretilen β-

endorfinle birlikte inhibin salınımını engellediği saptanmıĢtır. Ayrıca leydig 

hücrelerinde oluĢan proopiomelanokortinin (POMC) ve β-endorfinin sertoli 

hücrelerindeki protein sekresyonlarını kontrol ettikleri bildirilmiĢtir. Ancak POMC 

sentezinin bilinmeyen etken maddelerce tubuli seminiferi de kontrol edildiği 

belirtilmiĢtir. Bu parakrin etkiler yanı sıra çok az açıklanabilmiĢ otokrin etkili 

testiküler maddelerin de varlığı ortaya konmuĢtur (Ġlhan 2003). 
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7. GEREÇ ve YÖNTEM 

7.1. Denek Seçimi 

ÇalıĢmada S.Ü. Veteriner Fakültesi Deneme Çiftliğinden sağlanan Merinos 

ırkından klinik olarak sağlıklı koyunların doğurduğu 10 adet erkek kuzu 

kullanılmıĢtır (ġekil 7.1). Kuzular sütten kesilme dönemine kadar annelerinin 

yanında kalırken, sütten kesilme dönemlerinde sonra uygun koĢullarda bakım ve 

beslenmeleri sağlanarak 46 hafta boyunca çalıĢmada kullanılmıĢlardır. 

 

ġekil 7.1. ÇalıĢmada kullanılan kuzular. 

AraĢtırma için gerekli etik kurul izni Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Etik Kurulundan (Süvfek) alınmıĢtır. 

7.2. AraĢtırmada Uygulanacak Ölçüm Ve Testler 

AraĢtırma boyunca kuzulardan alınan kan numunelerinin analizleri Selçuk 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuarlarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

7.3. Kan Örneklerinin Toplanması 

ÇalıĢma materyalini oluĢturan Ocak ayında doğan kuzulardan doğum 

günlerinde ilk kan örnekleri alınmıĢtır. Doğumu izleyen ilk 12 hafta boyunca her 
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hafta, izleyen zamanda her 15 günde bir kan örnekleri alınmaya devam edilmiĢ ve 

kan alımı 46 hafta sürdürülmüĢtür (ġekil 7.2) 

Kuzuların vena jugularislerinden sabah saat 8.00 dolaylarında heparinli 

vacatonier tüplere alınan kan örnekleri soğuk zincirle hızla laboratuara ulaĢtırılmıĢ, 

4ºC‟lik soğutucu santrifüjle 3000 devir/dakikada 20 dakika santrifüje edilerek 

plazmalar kazanılmıĢ ve analizlere kadar -80ºC‟ lik derin dondurucuda saklanmıĢtır. 

 

ġekil 7.2. Kuzulardan kan örneklerinin alınması 

7.4. Kan Analizleri 

ÇalıĢmada kazanılan plazma örneklerinden LH, FSH, testosteron ve prolaktin 

düzeyleri Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) yöntemiyle ölçülmüĢtür. 

 

ġekil 7.3. Elisa yönteminde mikrotitre plaklarda renklerin oluĢumu. 

7.4.1. LH Düzeylerinin Ölçümü 

Plazma LH ölçümlerinde Sheep Luteinizing Hormone ELISA test kiti 

(Eastbiopharm marka katolog no: CK-E90545 ) kullanılmıĢtır. 
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Prospektte verilen tabloya uygun olarak standart dilüsyonları hazırlanmıĢtır. 

Tablo 7.1. LH Standartlarının Hazırlanması 

Standart 5 12mlU/ml 120μl Stok Standart + 120 μl Standart dilüsyonu tamponu 

Standart 4   6mlU/ml 120μl Standart 5 + 120 μl Standart dilüsyonu tamponu 

Standart 3   3mlU/ml 120μl Standart 4 + 120 μl Standart dilüsyonu tamponu 

Standart 2       1,5mlU/ml 120μl Standart 3+ 120 μl Standart dilüsyonu tamponu 

Standart 1   0,75mlU/ml 120μl Standart 2 + 120 μl Standart dilüsyonu tamponu 

 

Ölçümlerde kullanılan tüm reaktifler ve mikrotitre plakları oda ısısına 

getirilmiĢlerdir. Mikrotitre plakların blank yuvalarına 50 μl Streptavidin-HRP 

(Streptavidin horse radish peroxydase) ve 10 μl LH-antikoru, standart yuvalarına 50 

μl standart çözeltisi ve 50 μl Streptavidin-HRP (Standart çözeltisi içerisinde biotin 

antikoru bulunduğu için ayrıca antikor eklenmemiĢtir), numune yuvalarına ise 40 μl 

örneklerden, 50 μl Streptavidin-HRP ve 10 μl LH-Antikoru eklendikten sonra 37 

°C‟de 60 dakika inkübasyona bırakılmıĢtır. Ġnkübasyon sonunda plak çırpılarak 

içerik uzaklaĢtırılıp 350 μl yıkama solüsyonu ile 5 kez yıkanmıĢ ve plaklar bir kağıt 

havlu ile kurulanmıĢtır. Yıkama iĢleminin ardından her göze 50‟Ģer μl Kromojen 

Solüsyon A ve yine her göze 50‟Ģer μl Kromojen Solüsyon B ilave edilerek 37 °C‟de 

10 dakika inkübasyona bırakılmıĢtır. Ġnkübasyon süresi sonunda her göze 50 μl Stop 

Solüsyonu ilave edilerek reaksiyonun durması sağlanmıĢ, 20 dakika içerisinde 

plakların absorbansları 450 nm‟lik dalga boyunda (mikrowell plate Biotek ELx800 

marka) ölçülmüĢ ve bilgisayar programında semi-logaritmik kurve üzerinden ng/ml 

cinsinden değerlendirilerek sonuçlar elde edilmiĢtir. 

7.4.2. FSH Düzeylerinin Ölçümü 

Plazma FSH ölçümlerinde, Sheep Follicle-stimulating Hormone ELISA test 

kiti (Eastbiopharm marka katolog no: CK-E90008) kullanımıĢtır. 

Prospektte verilen tabloya uygun olarak standart dilüsyonları hazırlanmıĢtır. 
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Tablo 7.2. FSH Standartlarının Hazırlanması 

Standart 5  8mlU/ml 120μl Stok Standart + 120 μl Standart dilüsyonu tamponu 

Standart 4  4mlU/ml 120μl Standart 5 + 120 μl Standart Dilüent 

Standart 3  2mlU/ml 120μl Standart 4 + 120 μl Standart Dilüent 

Standart 2  1mlU/ml 120μl Standart 3 + 120 μl Standart Dilüent 

Standart 1  0,5mlU/ml 120μl Standart 2 + 120 μl Standart Dilüent 

Ölçümlerde kullanılan tüm reaktifler ve mikrotitre plakları oda ısısına 

getirilmiĢlerdir. Mikrotitre plakların blank yuvalarına 50 μl Streptavidin-HRP 

(Streptavidin horse radish peroxydase) ve 10 μl FSH-antikoru, standart yuvalarına 50 

μl standart çözeltisi ve 50 μl Streptavidin-HRP (Standart  çözeltisi içerisinde biotin 

antikoru bulunduğu için ayrıca antikor eklenmemiĢtir), numune yuvalarına ise 40 μl 

örneklerden, 50 μl Streptavidin-HRP ve 10 μl FSH Antikoru eklendikten sonra 37 

°C‟de 60 dakika inkübasyona bırakılmıĢtır. 60 dakika sonunda plak çırpılarak içerik 

uzaklaĢtırılıp 350 μl yıkama solüsyonu ile 5 kez yıkanmıĢ ve plaklar bir kağıt havlu 

ile kurulanmıĢtır. Yıkama iĢleminin ardından her göze 50‟Ģer μl Kromojen Solüsyon 

A ve yine her göze 50‟Ģer μl Kromojen Solüsyon B ilave edildikten sonra 37 °C‟de 

10 dakika inkübasyona bırakılmıĢtır. Ġnkübasyon süresi sonunda yine her göze 50 μl 

Stop Solüsyonu ilave edilerek reaksiyonun durması sağlanmıĢ, 20 dakika içerisinde 

plakların absorbansları 450 nm‟lik dalga boyunda (mikrowell plate Biotek ELx800 

marka) ölçülmüĢ ve bilgisayar programında semi-logaritmik kurve üzerinden ng/ml 

cinsinden değerlendirilerek sonuçlar elde edilmiĢtir. 

7.4.3. Testosteron Düzeylerinin Ölçümü 

Plazma Testosteron analizi, Testosterone ELISA test kiti ( DiaMetra marka 

katolog no: DKO002 ) kullanılarak yapılmıĢtır.  

Prospektte verilen tabloya uygun olarak standart dilüsyonları hazırlanmıĢtır. 
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Tablo 7.3. Testosteron Standartlarının Hazırlanması 

 C0 C1 C2 C3 C4 

ng/mL 0 0.2 1.0 4.0 16.0 

 

Ölçümlerde kullanılan tüm reaktifler ve hazır mikrotitre plakları oda ısısına 

getirilmiĢlerdir. Mikrotitre plağın standart gözüne 25  μl Kalibratör C0-C4, 100 μl 

konjugat, numune gözüne ise 25 μl numunelerden ve 100 μl konjugat eklendikten 

sonra 37 °C‟de 1 saat inkübasyona bırakılmıĢtır. Bu süre sonunda plak çırpılarak 

içerik uzaklaĢtırıldıktan sonra 300 μl distile su ile plaklar 2 kez yıkanmıĢ ve bir kağıt 

havlu yardımı ile kurulanmıĢtır. Yıkama iĢleminin ardından her göze 100‟er μl TMB 

subsrat ilave edilip karanlıkta ve oda sıcaklığında (22-28 °C) 15 dakika inkübasyona 

bırakılmıĢtır. Ġnkübasyon sonunda yine her göze 50 μl Stop Solüsyonu ilave edilerek 

reaksiyonun durması sağlandıktan sonra 20 dakika içerisinde plakların absorbansları 

450 nm‟lik dalga boyunda (mikrowell plate Biotek ELx800 marka) ölçülmüĢ ve 

bilgisayar programında semi-logaritmik kurve üzerinden ng/ml cinsinden 

değerlendirilerek sonuçlar elde edilmiĢtir. 

7.4.4. Prolaktin Düzeylerinin Ölçümü 

Plazma Prolaktin analizi, Sheep Prolactin ELISA test kiti ( Eastbiopharm 

marka katolog no: CK-E90554) kullanılarak yapılmıĢtır.  

Prospektte verilen tabloya uygun olarak standart dilüsyonları hazırlanmıĢtır. 

Tablo 7.4. Prolaktin Standartlarının Hazırlanması 

Standart 5  640ng/ml 120μl Stok Standart + 120 μl Standart dilüsyonu tamponu 

Standart 4  320ng/ml 120μl Standart 5 + 120 μl Standart dilüsyonu tamponu 

Standart 3  160ng/ml 120μl Standart 4 + 120 μl Standart dilüsyonu tamponu 

Standart 2  80ng/ml 120μl Standart 3 + 120 μl Standart dilüsyonu tamponu 

Standart 1  40ng/ml 120μl Standart 2 + 120 μl Standart dilüsyonu tamponu 

Ölçümlerde kullanılan tüm reaktifler ve mikrotitre plakları oda ısısına 

getirilmiĢlerdir. Mikrotitre plakların blank yuvalarına 50 μl Streptavidin-HRP 

(Streptavidin horse radish peroxydase) ve 10 μl Prolaktin-antikoru, standart 

yuvalarına 50 μl standart çözeltisi ve 50 μl Streptavidin-HRP(Standart  çözeltisi 
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içerisinde biotin antikoru bulunduğu için ayrıca antikor eklenmemiĢtir) , numune 

gözüne ise 40 μl numunelerden, 50 μl Streptavidin-HRP ve 10 μl PRL-Antikoru 

eklendikten sonra 37 °C‟de 60 dakika inkübasyona bırakılmıĢtır. 60 dakika sonunda 

plak çırpılarak içerik uzaklaĢtırılıp 350 μl yıkama solüsyonu ile 5 kez yıkanmıĢ ve 

plaklar bir kağıt havlu ile kurulanmıĢtır. Yıkama iĢleminin ardından her göze 50‟Ģer 

μl Kromojen Solüsyon A ve her göze 50‟Ģer μl Kromojen Solüsyon B ilave 

edildikten sonra 37 °C‟de 10 dakika inkübasyona bırakılmıĢtır. Ġnkübasyon süresi 

sonunda yine her göze 50 μl Stop Solüsyonu ilave edilerek reaksiyonun durması 

sağlanmıĢ, 20 dakika içerisinde plakların absorbansları 450 nm‟lik dalga boyunda 

(mikrowell plate Biotek ELx800 marka) ölçülmüĢ ve bilgisayar programında semi-

logaritmik kurve üzerinden ng/ml cinsinden değerlendirilerek sonuçlar elde 

edilmiĢtir. 

7.5. Verilerin Değerlendirilmesi 

Sonuçlar mean±SE olarak verilmiĢ, verilerin zaman aralıklarına göre 

karĢılaĢtırılmasında ANOVA Tukey Testi uygulanmıĢtır. Ölçülen plazma hormon 

düzeyleri arasındaki iliĢkiler Pearson korelasyon katsayısı (r) kullanılarak 

saptanmıĢtır (Toy ve Tosunoğlu 2007). 
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8. BULGULAR 

ÇalıĢmada kullanılan Merinos ırkı erkek kuzulara ait bireysel plazma LH, 

FSH, Prolaktin ve Testosteron düzeyleri Tablo 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 

ve 8.10‟da verilmiĢtir. 

Tablo 8.1. 1 Numaralı Kuzunun Plazma LH, FSH, Prolaktin ve Testosteron 

Düzeyleri 

HAFTA LH 

(ng/ml) 

FSH 

(ng/ml) 

PROLAKTĠN 

(ng/ml) 

TESTOSTERON 

(ng/ml) 

0 1,567 3,898 211,708 0 

2 1,181 3,032 189,713 0 

4 1,044 2,067 182,84 0 

6 1,019 2,923 180,64 0 

8 1,422 3,013 201,261 0 

10 2,359 3,885 280,528 0 

12 4,461 3,988 354,209 0 

14 3,163 4,733 281,514 0 

16 5,639 2,191 565,64 0 

18 3,428 7,221 334,495 6,138 

20 3,039 4,062 284,224 2,218 

22 6,928 3,264 289,85 0 

24 0,189 3,238 270,695 2,711 

26 8,268 2,108 195,011 5,322 

28 12,568 4,327 191,795 3,677 

30 6,138 7,536 192,437 0 

32 12,569 3,16 261,191 0 

34 7,576 8,324 183,924 7,572 

36 5,495 3,36 184,348 1,548 

38 2,434 2,61 191,241 3,198 

40 1,903 2,355 184,261 0 

42 2,362 2,937 172,187 0 

44 4,06 5,202 186,24 8,551 

46 2,695 3,906 185,367 0 
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Tablo 8.2. 2 Numaralı Kuzunun Plazma LH, FSH, Prolaktin ve Testosteron 

Düzeyleri 

Hafta LH 

(ng/ml) 

FSH 

(ng/ml) 

Prolaktin 

(ng/ml) 

Testosteron 

(ng/ml) 

0 1,754 3,815 218,307 0 

2 1,256 2,785 180,915 0 

4 0,753 2,548 212,808 0 

6 1,014 3,186 186,964 0 

8 1,271 3,004 190,538 0 

10 2,873 4,307 287,181 0 

12 3,76 2,262 323,159 0 

14 3,303 3,879 286,442 0 

16 5,619 3,625 375,401 0 

18 5,214 4,593 452,532 0 

20 4,586 5,189 329,32 0,496 

22 12,566 6,654 422,549 1,85 

24 6,901 4,624 496,631 6,47 

26 4,365 3,153 486,926 4,87 

28 7,323 2,412 560,031 5,836 

30 12,645 4,238 667,362 6,787 

32 6,571 7,677 653,137 6,787 

34 8,805 3,272 593,934 10,908 

36 8,882 4,509 669,372 0 

38 5,497 6,648 650,234 6,353 

40 5,025 7,452 653,87 5,694 

42 7,107 7,404 560,325 0 

44 8,664 7,868 564,926 6,133 

46 1,858 6,585 534,622 8,221 
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Tablo 8.3. 3 Numaralı Kuzunun Plazma LH, FSH, Prolaktin ve Testosteron 

Düzeyleri 

Hafta LH 

(ng/ml) 

FSH 

(ng/ml) 

Prolaktin 

(ng/ml) 

Testosteron 

(ng/ml) 

0 1,389 3,388 169,643 0 

2 1,526 2,359 204,285 0 

4 1,186 2,686 199,886 0 

6 1,129 2,59 164,144 0 

8 2,369 3,1 242,825 0 

10 3,734 2,939 385,751 0 

12 8,157 2,84 597,676 2,591 

14 3,013 8,118 274,614 0 

16 3,054 2,666 299,749 0 

18 2,561 3,088 283,731 3,195 

20 4,176 2,286 371,705 5,432 

22 5,029 3,26 251,813 0 

24 8,888 3,816 272,371 0 

26 12,575 4,661 170,097 0 

28 5,073 8,387 189,872 7,225 

30 7,669 2,571 669,835 0 

32 4,172 3,686 178,655 1,835 

34 8,366 2,364 138,629 7,677 

36 10,238 4,213 155,311 0 

38 1,921 1,988 152,981 0 

40 1,915 2,271 154,632 0 

42 1,901 2,395 132,634 0 

44 1,704 1,952 143,762 0 

46 3,791 2,251 134,625 5,458 
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Tablo 8.4. 4 Numaralı Kuzunun Plazma LH, FSH, Prolaktin ve Testosteron 

Düzeyleri 

 

 

 

 

Hafta LH 

(ng/ml) 

FSH 

(ng/ml) 

Prolaktin 

(ng/ml) 

Testosteron 

(ng/ml) 

0 6,312 8,139 636,488 0 

2 1,432 3,667 226,005 0 

4 1,1 3,526 169,918 0 

6 1,328 1,9 177,066 0 

8 3,864 3,361 315,52 0 

10 3,573 3,498 312,563 5,187 

12 2,706 3,777 251,204 3,593 

14 10,265 2,539 569,635 1,228 

16 2,416 8,453 253,668 0 

18 5,001 2,821 345,091 0 

20 2,686 5,376 269,932 5,367 

22 11,44 5,676 406,2 2,213 

24 6,352 3,049 376,214 8,387 

26 8,163 3,46 268,784 6,606 

28 12,687 3,99 249,488 8,296 

30 5,133 8,789 256,252 5,473 

32 11,369 2,345 318,947 7,466 

34 4,634 5,591 272,851 11,859 

36 7,609 2,36 487,247 12,357 

38 4,37 5,617 372,652 0 

40 3,367 5,1 273,254 0 

42 3,618 4,938 263,233 0 

44 3,456 4,65 341,836 0,858 

46 6,292 4,33 263,327 0 
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Tablo 8.5. 5 Numaralı Kuzunun Plazma LH, FSH, Prolaktin ve Testosteron 

Düzeyleri 

 

 

 

 

Hafta LH 

(ng/ml) 

FSH 

(ng/ml) 

Prolaktin 

(ng/ml) 

Testosteron 

(ng/ml) 

0 6,423 8,375 668,273 0 

2 0,683 2,862 156,171 0 

4 2,931 2,362 313,435 0 

6 0,96 4,264 151,222 0 

8 3,812 2,942 285,703 0 

10 5,598 3,221 489,003 1,511 

12 2,779 2,331 258,596 0 

14 2,717 2,408 270,425 0 

16 9,252 2,309 617,143 0 

18 3,008 8,567 278,31 0 

20 5,473 3,001 254,613 3,269 

22 5,578 5,013 213,956 2,092 

24 12,765 2,564 196,947 3,979 

26 5,182 8,934 179,916 9,806 

28 6,758 2,527 219,495 0 

30 12,879 3,805 219,718 0 

32 4,826 8,213 225,303 3,647 

34 5,221 2,331 183,079 12,78 

36 6,341 2,474 198,673 0 

38 1,94 2,574 193,252 8,017 

40 2,214 2,672 182,268 3,417 

42 2,244 2,909 182,635 1,8 

44 2,088 2,329 197,362 4,516 

46 1,91 2,237 189,362 10,419 
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Tablo 8.6. 6 Numaralı Kuzunun Plazma LH, FSH, Prolaktin ve Testosteron 

Düzeyleri 

 

 

 

 

Hafta LH 

(ng/ml) 

FSH 

(ng/ml) 

Prolaktin 

(ng/ml) 

Testosteron 

(ng/ml) 

0 1,229 3,212 207,584 0 

2 1,145 3,446 190,263 0 

4 1,143 2,888 189,438 0 

6 1,134 3,032 173,767 0 

8 4,067 3,265 312,809 0 

10 2,244 3,296 278,064 1,383 

12 2,613 3,767 295,56 0 

14 3,262 2,294 270,425 0 

16 2,478 3,308 266,728 0 

18 4,715 2,821 365,298 0 

20 6,154 2,905 211,312 2,031 

22 9,766 8,126 369,043 1,382 

24 6,884 5,446 343,162 5,504 

26 5,633 3,738 182,656 3,375 

28 7,461 2,497 202,137 0 

30 8,992 3,427 169,268 5,277 

32 12,789 4,227 138,828 5,987 

34 8,504 8,123 135,655 0 

36 6,258 2,091 139,823 5,926 

38 1,971 2,512 140,352 7,044 

40 1,84 1,966 139,234 5,788 

42 1,677 1,933 139,123 5,097 

44 1,72 1,83 137,526 7,656 

46 1,808 1,763 138,725 2,397 
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Tablo 8.7. 7 Numaralı Kuzunun Plazma LH, FSH, Prolaktin ve Testosteron 

Düzeyleri 

 

 

 

 

Hafta LH 

(ng/ml) 

FSH 

(ng/ml) 

Prolaktin 

(ng/ml) 

Testosteron 

(ng/ml) 

0 1,274 3,404 186,964 0 

2 1,132 2,654 176,516 0 

4 0,782 2,76 147,373 0 

6 1,084 2,529 161,394 0 

8 3,153 2,07 223,604 0 

10 3,298 2,638 290,878 0 

12 3,662 7,355 307,635 0,766 

14 2,172 3,138 211,036 0 

16 8,567 2,284 645,728 3,953 

18 3,163 8,213 305,17 0 

20 11,967 5,946 503,499 0 

22 12,845 3,405 249,952 2,333 

24 6,05 8,023 245,784 0 

26 6,665 3,59 256,955 0 

28 4,376 4,038 206,273 0 

30 12,563 2,353 174,885 3,767 

32 12,563 2,353 174,885 3,767 

34 12,657 2,971 113,613 0 

36 3,242 3,089 129,324 0 

38 2,19 2,678 128,536 5,395 

40 2,422 3,101 129,738 0 

42 2,216 2,775 122,836 4,297 

44 2,59 3,372 128,637 2,821 

46 2,155 2,079 119,145 0 
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Tablo 8.8. 8 Numaralı Kuzunun Plazma LH, FSH, Prolaktin ve Testosteron 

Düzeyleri 

 

 

 

 

Hafta LH 

(ng/ml) 

FSH 

(ng/ml) 

Prolaktin 

(ng/ml) 

Testosteron 

(ng/ml) 

0 2,67 4,476 304,912 0 

2 1,204 2,846 191,638 0 

4 0,631 2,724 213,358 0 

6 1,283 2,936 213,083 0 

8 3,511 2,964 281,514 0 

10 2,706 3,103 266,235 0 

12 3,823 2,911 352,73 0,252 

14 3,303 3,491 282,253 6,524 

16 3,018 3,165 236,172 0 

18 3,828 2,858 318,477 5,958 

20 8,882 7,888 284,707 0 

22 4,288 8,423 488,857 0 

24 12,765 2,46 667,912 0 

26 5,737 8,017 669,142 0 

28 6,165 3,264 669,463 2,137 

30 7,411 3,212 659,162 0 

32 12,876 3,62 669,463 0 

34 12,768 8,021 619,381 5,428 

36 8,827 8,121 617,978 0 

38 12,123 8,154 611,536 0 

40 12,145 8,267 612,536 3,198 

42 6,005 8,546 590,123 3,7 

44 8,168 8,225 610,362 1,314 

46 6,181 8,143 488,356 6,698 



60 
 

Tablo 8.9. 9 Numaralı Kuzunun Plazma LH, FSH, Prolaktin ve Testosteron 

Düzeyleri 

 

 

 

 

Hafta LH 

(ng/ml) 

FSH 

(ng/ml) 

Prolaktin(ng/

ml) 

Testosteron 

(ng/ml) 

0 6,324 2,997 546,033 0 

2 1,707 2,628 255,698 0 

4 1,165 3,318 185,314 0 

6 0,956 2,946 139,674 0 

8 2,779 2,669 252,928 0 

10 2,982 6,762 268,946 5,007 

12 4,913 2,697 400,29 4,635 

14 3,252 4,698 286,442 3,671 

16 2,732 2,97 258,35 0 

18 6,953 2,262 630,203 0 

20 6,95 3,542 245,784 6,741 

22 5,583 5,065 323,055 4,205 

24 4,661 8,225 301,996 5,519 

26 10,200 2,594 269,978 9,655 

28 5,397 6,206 250,417 6,168 

30 4,782 2,768 670,21 0 

32 12,946 2,179 574,282 6,5 

34 12,657 7,058 287,396 0 

36 3,311 5,112 324,735 0 

38 3,026 3,501 302,261 7,154 

40 2,919 4,053 269,877 4,187 

42 4,362 5,851 263,354 0 

44 11,944 8,673 323,765 0 

46 12,324 8,213 345,245 0 
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Tablo 8.10. 10 Numaralı Kuzunun Plazma LH, FSH, Prolaktin ve Testosteron 

Düzeyleri 

 

 

 

Hafta LH 

(ng/ml) 

FSH 

(ng/ml) 

Prolaktin 

(ng/ml) 

Testosteron 

(ng/ml) 

0 1,603 3,337 195,762 0 

2 3,373 2,702 383,819 0 

4 2,273 5,284 306,012 0 

6 1,404 3,677 199,061 0 

8 3,033 2,864 263,525 0 

10 4,482 3,224 368,501 0 

12 3,464 3,026 252,189 0 

14 3,662 3,615 326,856 6,138 

16 2,779 4,23 266,235 0 

18 3,366 2,883 275,846 0 

20 5,27 2,571 194,796 0 

22 3,871 2,949 163,899 0 

24 12,765 5,413 170,097 0 

26 3,766 8,14 173,633 0 

28 12,876 1,845 225,079 2,092 

30 6 8,324 214,618 0 

32 4,568 2,997 274,533 2,364 

34 9,673 3,761 265,452 0 

36 2,077 0,504 254,634 5,521 

38 1,747 2,266 265,352 4,972 

40 2,305 2,672 214,325 5,709 

42 2,216 2,657 180,352 5,395 

44 2,135 2,206 173,625 5,317 

46 2,098 0,131 190,352 5,757 



62 
 

AraĢtırmada kuzuların doğumundan hemen sonra 3,05 ± 0,73 ng/ml olarak 

ölçülen ortalama plazma LH düzeyleri izleyen günlerde giderek azalmıĢ ve bu düĢme 

8. haftaya kadar sürmüĢtür. 8. haftadan sonra tekrar baĢlayan düzeylerdeki artıĢ 24. 

haftada yüksek düzeylere ulaĢmıĢ ve 34. haftada 9,08 ± 0,92‟lik pik değere ulaĢtıktan 

sonra giderek gerilemiĢtir. 24. ve 34. haftalar arasında görülen bu artıĢların istatistik 

açıdan anlamlı olduğu saptanmıĢtır (p<0,05) (Tablo 3.11, Grafik 3.1). 

 

Tablo 8.11. Merinos Irkı Erkek Kuzularda Doğumdan Pubertaya Kadar Plazma LH, 

FSH, Prolaktin, Testosteron Düzeylerinin DeğiĢimleri, mean±SE. 

Zaman 

(Hafta) 

   LH  

(ng/ml) 

FSH  

(ng/ml) 

Prolaktin 

(ng/ml) 

Testosteron 

(ng/ml) 

0 3.05±0.73
efg 

4.50±0.63
a
 334±63.3

 a
 0.00±0.00

c
 

2 1.39±0,13
g 

3.1±0.30
a
 204±14.2

 a
 0.00±0.00

c
 

4 1.18±0.16
g
 2.77±0.2a 200±13.7

 a
 0.00±0.00

c
 

6 1.19±0.09
g
 2.73±0.17

a
 192.5±11.1

 a
 0.00±0.00

c
 

8 2.09±0.39
fg

 3.19±0.13
a
 221±11.4

 a
 0.00±0.00

c
 

10 3.49±0.29
efg

 3.54±0.30
a
 323±25.9

 a
 0.65±0.32

bc
 

12 3.76±0.46
cdefg

 3.45±0.42
a
 331±30.7

 a
 1.26±0.68

bc
 

14 3.81±0.72
defg

 3.89±0.54
 a
 306±30.6

 a
 1.75±0.84

abc
 

16 4.55±0.81
bcdefg

 3.52±0.58
 a
 378±52.1

 a
 0.39±0.39

bc
 

18 4.12±0.42
cdefg

 4.53±0.78
 a
 357±34.4

 a
 1.52±0.81

abc
 

20 5.91±0.88
abcdef

 4.27±0.56
 a
 295±28.3

 a
 2.55±0.80

abc
 

22 7.78±1.11
abcd

 5.18±0.64
 a
 318±32.4

 a
 1.40±0.44

bc
 

24 7.82±1.28
abcd

 4.68±0.66
 a
 334±47.3

 a
 3.25±1.00

abc
 

26 7.05±0.87
abcde

 4.83±0.80
 a
 285±52.1

 a
 3.96±1.24

abc
 

28 8.06±1.05
abc

 3.94±0.63
 a
 296±54.0

 a
 3.54±1.00

abc
 

30 8.42±1.01
ab

 4.70±0.79
 a
 389±75.8

 a
 2.13±0.89

abc
 

32 8.97±1.21
a
 4.63±0.77

 a
 346±65.1

 a
 3.85±0.87

abc
 

34 9.08±0.92
a
 5.18±0.79

 a
 279±57.8

 a
      5.62±1.67

a
 

36   6.22±0.86
abcde

 3.58±0.65
 a
 316±64.2

 a
 2.53±1.31

abc
 

38 3.72±1.01
efg

 3.85±0.68
 a
 301±60.1

 a
 4.21±1.01

ab
 

40 3.60±0.99
efg

 3.99±0.71
 a
 281±60.7

 a
 2.79±0.81

abc
 

42 3.37±0.59
efg

 4.23±0.73
 a
 261±54.6

 a
 2.02±0.74

abc
 

44 4.65±1.14
bcdefg

 4.63±0.86
 a
 281±56.2

 a
 3.71±1.00

abc
 

46 4.11±1.06
cdefg

 3.96±0.89
 a
 259±47.2

 a
 3.89±1.23

abc
 

a,b,c,d,e,f,g: Aynı sütundaki farklı harfler istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05) 
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Grafik 8.1. Erkek kuzularda LH hormonunun yaĢa göre değiĢimi 

Plazma FSH düzeyleri, plazma LH düzeylerine benzer bir seyir izlemiĢ, 

doğum günü 4,50 ± 0,63 ng/ml olarak bulunan düzeyler izleyen günlerde istatistik 

açıdan önemli görülmese de azalmıĢ, 18. haftada tekrar yükselmeye baĢlamıĢ ve LH‟ 

ya benzer Ģekilde 22. Ve 34. haftalarda en yüksek dereceye ulaĢmıĢtır. Ancak bu 

artıĢlar LH‟ da olduğu gibi istatistik açıdan önemli bulunmamıĢtır (Tablo 8.11, 

Grafik 8.2)  

 

Grafik 8.2. Erkek kuzularda FSH hormonunun yaĢa göre değiĢimi  
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Plazma Prolaktin konsantrasyonları LH ve FSH‟ ya benzer Ģekilde doğum 

günü yüksek bulunurken giderek azalmıĢ ancak bu azalma istatistik açıdan anlamlı 

bulunmamıĢtır (p ˃ 0,05). 10. haftadan sonra düzeyler doğumdaki düzeylere 

yaklaĢmıĢ ve düzeyler 30. haftaya kadar yüksek seyretmiĢtir. Daha sonra biraz 

gerileyen plazma prolaktin konsantrasyonları araĢtırma sonuna kadar aynı seviyede 

seyretmiĢtir. Ancak tüm bu değiĢimler istatistik açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (p ˃ 

0,05) (Tablo 8.11, Grafik 8.3). 

 

Grafik 8.3. Erkek kuzularda Prolaktin hormonunun yaĢa göre değiĢimi.  

Kuzularda en ilginç değiĢim plazma testosteron düzeylerinde gözlenmiĢ 

doğum ve doğumu izleyen 9. haftaya kadar ölçülemeyen düzeyler 10. haftada 0,65 ± 

0,32 ng/ml‟ ye yükselmiĢ, izleyen haftalarda ufak salınımlar gösterse de aynı kalmıĢ, 

24. haftadan sonra ise önemli derecede artmıĢ, LH ve FSH düzeylerine benzer 

Ģekilde 34. hafta en üst düzeyine ulaĢmıĢ ve değiĢimler istatistik açıdan anlamlı 

bulunmuĢtur (p<0,05) (Tablo 8.11, Grafik 8.4). 
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Grafik 8.4. Erkek kuzularda Testosteron hormonunun yaĢa göre değiĢimi 

 ÇalıĢmada ölçülen Merinos ırkı kuzuların plazma LH, FSH, prolaktin ve 

testosteron düzeylerin arasındaki iliĢkilerin incelenmesinde LH ile FSH, prolaktin ile 

testosteron, FSH ile prolaktin arasında istatistik açıdan çok önemli pozitif bir 

iliĢkinin varlığı gözlenmiĢtir (p<0,001). FSH ile testosteron arasında ise anlamlı bir 

iliĢkinin bulunmadığı (p<0,037) tespit edilmiĢtir (Tablo 8.12). 

Tablo 8.12. Merinos Irkı Kuzularda Ölçülen Parametreler Arasındaki ĠliĢkiler 

 LH (ng/ml) FSH (ng/ml) Prolaktin (ng/ml) 

Testosteron (ng/ml) p<0.001(+) p>0.05 p<0.037(+) 

Prolaktin (ng/ml) p<0.001(+) p<0.001(+)  

FSH (ng/ml) p<0.001(+)   

 

LH düzeylerinin yükselmesine göre tüm hormon değerleri 0-10, 12-20, 22-34 

ve 36-46 haftalar arasında 4 döneme ayrılmıĢlar ve dönemler arası hormon düzeyleri 

arasındaki değiĢimler incelenmiĢtir (Tablo 8.13, ġekil 8.5). Ayrıca her dönemde 

ölçülen hormon düzeyleri arasındaki iliĢkiler de araĢtırılmıĢtır (Tablo 8.14, 8.15, 8.16 

ve 8.17). 
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Tablo 8.13.  Dönemsel Plazma LH, FSH, Prolaktin ve Testosteron Düzeyleri 

Dönemler LH (ng/ml) FSH (ng/ml) Prolaktin (ng/ml) Testosteron (ng/ml) 

1.dönem 1.83±0.30
a
 3.15±0.18

c
 229±18.0

b
 0.00±0.00

c
 

2.dönem 4.18±0.32
b
 3.82±0.16

bc
 331±10.8

a
 1.43±0.24

b
 

3.dönem 7.92±0.33
c
 4.59±0.19

a
 320±12.7

a
 3.28±0.45

a
 

4.dönem 3.89±0.22
b
 4.13±0.13

ab
 276±7.70

ab
 3.32±0.40

a
 

a,b,c aynı sütundaki farklı harfler istatistiki açıdan önem arz eder (p<0.05). 

 

Tablo 8.14. 1. Dönemde Ölçülen Hormonlar Arası ĠliĢkiler 

 LH FSH Prolaktin 

FSH p<0.001(+) p<0.001(+) (-) 

Prolaktin p<0.001(+) (-)  

Testosteron (-)   

 

Tablo 8.15.  2. Dönemde Ölçülen Hormonlar Arası ĠliĢkiler 

 LH FSH Prolaktin 

FSH (-) (-) (-) 

Prolaktin p<0.001(+) (-)  

Testosteron (-)   

 

Tablo 8.16. 3. Dönemde Ölçülen Hormonlar Arası ĠliĢkiler 

 LH FSH Prolaktin 

FSH (-) (-) (-) 

Prolaktin (-) (-)  

Testosteron (-)   

 

Tablo 8.17. 4. Dönemde Ölçülen Hormonlar Arası ĠliĢkiler 

 LH FSH Prolaktin 

FSH p<0.001(+) (-) (-) 

Prolaktin p<0.001(+) p<0.001(+)  

Testosteron (-)   
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Grafik 8.5. Erkek kuzularda LH hormonunun yaĢ dönemlerine göre değiĢimi. 

 

 

Grafik 8.6. Erkek kuzularda FSH hormonunun yaĢ dönemlerine göre değiĢimi 
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Grafik 8.7. Erkek kuzularda Prolaktin hormonunun yaĢ dönemlerine göre değiĢimi. 

 

 

Grafik 8.8. Erkek kuzularda Testosteron hormonunun yaĢ dönemlerine göre 

değiĢimi 
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Grafik 8.9. Erkek kuzularda LH, FSH, Testosteron ve Prolaktin hormonlarının yaĢ 

dönemlerine göre değiĢimi. 

 

 

Grafik 8.9. Erkek kuzularda LH, FSH, Testosteron hormonlarının yaĢ dönemlerine 

göre değiĢimi 
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Grafik 8.10. Erkek kuzularda LH, FSH, Prolaktin ve Testosteron hormonlarının yaĢ 

dönemlerine göre değiĢimi 
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9. TARTIġMA 

Ratlarda FSH‟nın testislerin leydig hücrelerinde LH–reseptörlerinin 

oluĢumunu uyararak spermatogenez için önemli olan parakrin testosteron sentezini 

baĢlattığı ve FSH‟nın erkek seksüel olgunlaĢmasının kontrolünde de iki temel 

mekanizmasının olabileceği öne sürülmüĢ (Ramaswamy ve Weinbauer 2014), daha 

sonraları bu mekanizmalardan ilkinin GnRH ve gonadotropin sekresyonunun 

merkezi sinir sisteminden köken alan engellenmesiyle prepupertal fazda 

hipotolamus-hipofiz sisteminin gonadal steroid hormonların negatif feedback 

etkisine karĢı duyarsızlıklarından köken aldığı ortaya konmuĢ (Kinder ve ark. 1987, 

Foster 1988, Döcke 1990), bu inhibitörik etkinin ortadan kalkmasıyla danalarda, 

kuzularda ve domuz yavrularında postnatal 2-4 aya kadar gonadotropin düzeylerinin 

arttığı öne sürülmüĢtür (Sharma ve ark. 2002). Prepubertal geliĢim sırasında 

gonadatropin düzeylerinin düĢük seyretmesinin ikinci nedeninin inhibinin FSH 

salınımını engelleyici etkisi sayesinde geliĢen, çok düĢük düzeylerdeki 

gonadotropinler tarafından bile baĢlatılabilen negatif feedback etkisi olduğu 

bildirilmektedir (Kosut ve ark. 1997). 

ÇalıĢmanın yürütüldüğü ülkemiz koĢullarında yetiĢtirilen Merinos ırkı erkek 

kuzularda doğum gününde 4,50 ± 0.63 ng/ml olarak ölçülen plazma FSH düzeyleri 

izleyen haftalarda giderek azalmıĢ ve 6. haftada 2.73 ± 0.17‟ye kadar gerilemiĢtir. 6. 

haftadan sonra tekrar artıĢa geçen değerler giderek yükselmiĢ ve 18 haftada doğum 

değerlerine ulaĢmıĢ ve sonraları yatay bir seyir izlemiĢtir. Ancak haftalara göre 

görülen bu değiĢimlerin istatistik açıdan önemli olmadığı bulunmuĢ ve düzeylerin 

oldukça yüksek olduğu gözlenmiĢtir. Bu gözlemler Pappa-Michailidou ve arkadaĢları 

(1999) „nın aralık ve ocak aylarında doğan Sakız, Florina ve Karagouniki 

kuzularında 6-12 haftalık yaĢlarda elde ettikleri değerlerle uyumlu bulunmuĢtur. 

Bodin ve arkadaĢları (1986, 1988) da özellikle koyunlarda puberta öncesi FSH 

düzeyleri ile kuzu doğum oranları arasında pozitif bir iliĢki bulunduğunu ve puberta 

öncesi erken dönemde ölçülen plazma FSH düzeylerinin döl verimi açısından bir 

seleksiyon parametresi olarak kullanılabileceğini belirtmiĢlerdir. 

Koyunlarda ve kuzularda plazma LH düzeylerinin birçok faktörün etkisine 

bağlı olarak oldukça büyük salınımlar gösterdiği, koyunlarda özellikle kızgınlık, 

kızgınlığın evresi, kuzularda ergenliğe ulaĢma gibi faktörlerin düzeylerde önemli 

değiĢimlere yol açtığı bilinmektedir (Aygün ve ark 2004). Courot ve arkadaĢları  
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(1975)  Ile-De-France ırkı Merinos kuzularında doğumdan hemen sonra adenohipofiz 

ve plazma LH düzeylerinin benzer bir seyir izlediğini, doğum sonrası ölçülen LH 

düzeylerinin giderek arttığını ve 63-70 günlük yaĢlarda  (9-10. haftalarda) en yüksek 

konsantrasyonlara ulaĢan düzeylerin, daha sonra gerilemeye baĢladığını, bu 

gerilemenin testiküler aktivitenin baĢlamasıyla artan miktarlarda salınan 

testosteronun negatif feedback etkisinden kaynaklanabileceğini öne sürmüĢlerdir. 

Benzer bulgulara Pelletier ve arkadaĢları (1981) da ulaĢmıĢlar ve 3 evreye ayırdıkları 

seksüel geliĢiminin ilk evresinde giderek artan plazma LH düzeylerinin 2. evrede 

yüksek düzeylerde seyrettiğini 3.evredeyse D‟Occhio ve arkadaĢları (1982)‟nın 

bildirdiği gibi artan plazma testosteron düzeylerinin negatif feedback etkisiyle ilk 

evredeki düzeylerine kadar gerilediğini saptamıĢlardır. Ancak yapılan çalıĢmalarda 

postpartum dönemde LH düzeylerinin seyri hakkında farklı sonuçlar da elde 

edilmiĢtir. Lee ve arkadaĢları (1976) erkek kuzularda doğumdan sonra 0.5 ng/ml 

olarak ölçülen düzeylerin giderek yükseldiğini ve 5. haftada 2.2 ng/ml ulaĢtığını ve 

40. haftaya kadar düzeylerini koruduğunu, koçlarda ise düzeylerin daha düĢük 

bulunduğunu bildirmektedirler.  Wan´kowska ve arkadaĢları (2010)‟da Lee ve 

arkadaĢları (1976) ‟nın bulgularıyla uyumlu olarak 5. haftadan itibaren artmaya 

baĢlayan düzeylerin 9. haftada tepe noktasına ulaĢtığını, sonrasında tekrar gerileyen 

düzeylerin 16. haftada 5. haftanın gerisine düĢtüğünü, fakat LH frekanslarının 

arttığını saptamıĢlardır. Klindt ve arkadaĢları (1985) da yaklaĢık 12. haftada ortalama 

bazal plazma LH düzeylerinde ve LH salınım frakanslarında ulaĢılan pik değerlerin 

giderek azaldığını gözlemiĢlerdir. 

Aksoy ve Dağoğlu (1998) LH düzeylerinin erkek kuzularda fizyolojik 

doğumdan sonra 8 ile 12. haftalara kadar yükselirken, daha sonraki haftalarda 

giderek düĢtüğünü belirtmiĢlerdir. Dellal ve Polat (2008) da erkek kuzularda en 

erken postpartum 7. haftada baĢlayan LH düzeylerindeki yükselmenin 2-4 aylarda 

giderek güçlendiğini ve bu yükselmenin testis büyümesi, spermatogenesis ve 

testosteron salınımını uyardığını, Bengal ve Saanen ırkı erkek oğlaklarda ise LH 

düzeylerindeki artıĢların sırasıyla 16 ve 12 haftalık yaĢlarda baĢladığını 

bildirilmiĢlerdir.  

Aygün ve arkadaĢları (2004) da Kıvırcık ve Karya Tipi (Sakız x Kıvırcık 

melezi) ırkı koyunlarda 5 ve 6,5 aylarda plazma LH düzeylerini sırasıyla 1.865 ± 

0.272 ve 2.079 ± 0.337 ng/ml olarak ölçmüĢler, ikinci ölçümde düzeylerin ilk ölçüme 
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göre yüksek bulunmasına karĢın, değiĢimin istatistik açıdan önemli bulunmadığını 

belirtmiĢlerdir. 

ÇalıĢmada kullanılan S.Ü.Veteriner Fakültesi Deneme Çiftliğinde yetiĢtirilen 

Merinos ırkı kuzularda da Pelletier ve arkadaĢları (1981) ‟nın ve Courot ve 

arkadaĢları (1975) „nın bulgularına uyumlu olarak doğumdan hemen sonra ortalama 

3.05 ± 0.73 ng/ml olarak ölçülen düzeyler 6. haftaya kadar giderek azalırken,  

8.haftadan itibaren yükselmeye baĢlayan değerler 0-10. haftalar arasında ortalama 

1.83±0.30 ng/ml‟e, 12- 20 haftalar arasında da ortalama 4.18±0.32 ng/ml‟ye kadar 

ulaĢmıĢtır. Ancak Courot ve arkadaĢları (1975) ‟nın Ile-De-France ırkı Merinos 

kuzularında en yüksek plazma LH düzeylerini 9-10. haftalar arasında bulmalarına 

karĢın çalıĢmada en yüksek düzeylere Pelletier ve arkadaĢları (1981) ‟nın bulguları 

ile uyumlu olarak 22-34 haftalar arasında ulaĢılmıĢ (7.92±0.33ng/ml)  ve bu 

farklılığın ırk ya da coğrafya farklılığından kaynaklanabileceği düĢünülmüĢtür. 

Kuzularda 22-34. haftalar arasında görülen bu yükselmenin bir yandan ergenliğe 

giriĢle birlikte testosteron salınımının uyarılması bir yandan da Temmuz ayından 

sonra fotoperiyodun giderek kısalmasından kaynaklandığı düĢünülmüĢtür.   

D‟Occhio ve arkadaĢlarının (1982)‟nın bildirdiği gibi haftadan 22. baĢlayarak yüksek 

seyreden düzeyler artan testosteron konsantrasyonunun negatif feedback etkisiyle 

tekrar azalmaya baĢlamıĢ ve 34-46. haftalar arasında ortalama artan LH düzeyleri 

3.89±0.22 ng/ml‟e kadar gerilemiĢtir.  

Ravault ve Courot (1975)  9 erkek kuzuda doğumdan 17. haftaya kadar 

plazma prolaktin düzeylerini izlemiĢler, periferal kanda doğumdan sonra 1. haftada 

9.76 ng/ml olarak ölçülen konsantrasyonların ilerleyen haftalarda 13.9 – 69.3 ng/ml 

ölçülerek büyük salınımlar gösterdiğini saptamıĢlar, erkek kuzularda prolaktin 

hormonunun spermatojenik aktivitenin baĢlaması ve testis ağırlığının artması ile 

birlikte yükselme gösterdiğini, en yüksek değerlerle yaklaĢık postpartum 80. günde 

karĢılaĢıldığını, en yüksek testis ağırlığınında (50-60 g)  bu dönemde ölçüldüğünü, 

gün ıĢığından daha fazla yararlanılan gündüzlerin uzun olduğu dönemlerde plazma 

prolaktin konsantrasyonları yüksek seyrederken, günlerin iyice kısaldığı Kasım ve 

Aralık aylarında en düĢük düzeylerle karĢılaĢıldığı, genel olarak Ekim-ġubat 

arasındaki dönemde düĢük değerlerin görüldüğünü bildirmiĢlerdir. 
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Dellal ve Cedden (2002) de diğer çiftlik hayvanlarında olduğu gibi 

koyunlarda da prolaktin hormonunun düzeyleri ile mevsimler arasında açık bir 

iliĢkinin söz konusu olduğunu, plazma prolaktin düzeylerinin her iki cinsiyette de 

ilkbaharda yükselirken,  en yüksek seviyeye yaz aylarında ulaĢıldığını, kıĢ aylarında 

ise en düĢük düzeylerin görüldüğünü yazmaktadırlar. Tağa (2008) da erkeklerde 

plazma testosteron,  diĢilerde plazma östrojen düzeyleriyle plazma prolaktin 

düzeyleri arasında negatif feedback etkileĢiminin bulunduğunu, her iki hormonun 

düzeylerindeki düĢmeyi prolaktin düzeylerindeki artıĢların izlediğini bildirmektedir.  

Ülkemiz koĢullarında yetiĢtirilen Merinos ırkı kuzularda da doğumdan sonra 

ilk günde 334 ± 63.3ng/ml olarak ölçülen plazma prolaktin düzeyleri, Dellal ve 

Cedden (2002)‟nin bildirilerine uyumlu olarak kıĢın son aylarında biraz gerilerken 

(2., 4., 6. ve 8. haftalarda  sırasıyla 204 ± 14.2, 
 
200 ± 13.7, 192.5 ± 11.1 ve 221 ± 

11.4 ng/ml ), 10. haftadan sonra  bir yandan ilkbahar aylarına girilmesi , diğer 

yandan Ravault ve Courot (1975)‟un bulgularına uyumlu olarak testiküler aktivitenin 

baĢlaması ve plazmada ölçülebilir düzeylerde  testosteronun görülmesiyle birlikte 

düzeyler yükselmiĢ,    ancak bu yükseliĢ istatistik açıdan anlamlı  bulunmamıĢtır       

(Tablo 11). Testestoron düzeylerinin iyice yükseldiği yaz ve güz aylarında (24. 

haftadan sonra) plazma prolaktin düzeyleri istatistik açıdan önemli olmasa da biraz 

gerilemiĢ ve sonraki dönemlerde bu düzeylerini korumuĢtur. Düzeylerdeki bu hafif 

dereceli gerilemenin hem Tağa (2008)‟nın bildirdiği testosteronun negatif feedback 

etkisinden, hem de Ravault ve Courot (1975) ve Dellal ve Cedden (2002)‟nin 

bulgularına uyumlu olarak mevsimsel değiĢimlerden köken aldığı düĢünülmüĢtür. 

Doğumdan sonra ölçülemeyecek düzeylerde olan testosteron düzeylerinin 

prepubertal dönemde artan LH düzeylerinin etkisiyle giderek yükseldiği ve pubertal 

dönemde en yüksek düzeylere ulaĢtığı, daha sonraki dönemlerde de mevsimler 

değiĢimlere bağlı olarak salınımlar gösterdiği saptanmıĢ (Yarney ve Sanford 1989, 

Yarney ve ark 1990a, Yarney ve ark 1990b, Seck ve ark 1991, Yarney ve ark 1993), 

Sarlos ve arkadaĢları (1996) da en yüksek düzeylere sonbahar aylarında ulaĢıldığını 

bildirmiĢlerdir. Ancak koçlarda plazma testosteron düzeylerinde mevsimler,  aylar 

hatta günlere göre çok büyük bireysel salınımların görüldüğü ve bu salınımların 

nedenleri arasında ırk, yaĢ beslenme durumunun sayılabileceği de belirtilmektedir  

(Lincoln ve ark 1990, Sanford ve ark 2000, Fernandez ve ark 2004). Bu doğrultuda 

yürütülen çalıĢmalarda Langford ve arkadaĢları (1998) yaĢın yanı sıra canlı ağırlığın 
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da testosteron konsantrasyonları üzerine önemli derecede etkili olduğunu 

gözlemiĢler, aynı olgu Aygün ve Karaca (2000) ile Elmaz (2002) tarafından da tespit 

edilmiĢtir. Aygün ve Karaca (2000) KarakaĢ ırkı erkek kuzularda serum testosteron 

konsantrasyonlarına, canlı ağırlık ve yaĢın önemli düzeyde etkili olduğunu (P<0.01), 

canlı ağırlık ve yaĢın ilerlemesiyle birlikte serum testosteron konsantrasyonunda da 

önemli bir artıĢın görüldüğünü, özellikle serum testosteron konsantrasyonlarındaki 

artıĢın 90. günlük yaĢtan (58.180m1U/m1) 180. günlük yaĢa  (181.701 m1U/m1) 

kadar süreklilik gösterdiğini bildirmektedirler. 

Yerli ve yabancı koyun ırkları üzerinde yapılan çalıĢmalarda serum ya da 

plazma testosteron düzeylerinin çok farklı değerleri ile karĢılaĢılmaktadır. Ülkemizde 

yürütülen çalıĢmalarda testosteron düzeyleri Akkaraman ırkında 6.03 ng/ml 

(Gündoğan ve ark 1999), Konya Merinosunda 5.10 ng/ml (Kaya ve ark 1999), 

Kıvırcık kuzularında 2.74 ng/ml (Elmaz 2002) ve Norduz ırkında 2.42 ng/ml (Yılmaz 

ve Cengiz 2006) olarak bulunurken, yabancı ırklardan, Blackface, Herdwick, 

Muflon, Norfolk, Portland, Shetland, Soay, SoayxMerinos, SoayxPortland, Wildshire  

ve Merinos ırklarında  sırasıyla 6.98, 8.16, 4.48, 7.72, 6.58, 8.86, 7.38, 5.78, 7.05, 

8.04 ng/ml ve  2.57 ng/ml ( Lincoln ve ark 1990), Ile-de-France ırkında 13.40 ng/ml 

(Gonzalez ve ark 1988 ) olarak verilmektedir. 

Yılmaz ve Cengiz (2006)  Norduz ırkı erkek kuzularda 3 ile 16 aylık yaĢ 

dönemleri arasında alınan kan örneklerinde 4, 7, 8 ve 15 aylık yaĢlarda serum 

testosteron konsantrasyonlarının yüksek olduğunu, ancak değerler arasındaki 

farkların istatastik açıdan önemli bulunamadığı bildirmiĢler, serum testosteron 

düzeylerine etkileri incelenen faktörlerden ana yaĢı ve doğum tipinin bir etkisi 

görülmezken, canlı ağırlık ve yaĢın etkisinin önemli olduğunu saptamıĢlardır. 

ÇalıĢmada doğumdan sonra alınan kan örneklerinden kazanılan plazmada 

birçok araĢtırmanın sonuçlarında da belirtildiği gibi ölçülebilir düzeyde testosteron 

görülememiĢ, ancak LH düzeylerinin yükselmeye baĢladığı yaklaĢık 10. haftadan 

sonra testosteron varlığı belirlenirken, 12. haftadan sonra artmaya baĢlayan düzeyler 

Yarney ve Sanford (1989), Seck ve arkadaĢları (1991),  Yarney ve arkadaĢları 

(1990a), Yarney ve arkadaĢları (1990b), Yarney ve arkadaĢları (1993) „nın 

bulgularıyla uyumlu olarak giderek yükselmiĢtir. En yüksek düzeylere Sarlos ve 

arkadaĢları (1996) „nın bildirdiği gibi güz aylarına denk gelen 34. haftada ulaĢılmıĢ 
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(Tablo 11), testosteron üretimi ve salınımının baĢlamasında sadece LH düzeylerinin 

artıĢının etkili olmadığı, FSH düzeylerinin iyice yükseldiği 22. haftadan sonra 

testosteron düzeylerininde yükselmesinin testosteron salınımı üzerinde FSH‟nın da 

etkili olduğunun kanıtı olarak değerlendirilmiĢtir. (Tablo 8.11, Ģekil 8.2 ve 8.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

10. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Sonuç olarak ülkemiz koĢullarında yetiĢtirilen Merinos ırkı kuzularda da 

merkezi ve periferal seksüel hormonların kan konsantrasyonlarının peripubertal 

dönemle birlikte yükseldikleri,  peripubertal LH sekresyonunun artıĢının diĢilerde 

olduğu gibi erkeklerde de GnRH pulslarının frekanslarının artmasından 

kaynaklanabileceği düĢünülebilir. Keza LH frekanslarının yetiĢkin hayvanların 

follikel fazındaki düzeylerine ulaĢtığı zaman pubertaya girebileceği kabul edilen ve 

pubertaya giriĢi baĢlatan en önemli faktörün plazmadaki ortalama LH 

konsantrasyonlarının yükselmesi olduğu bilinen diĢi kuzuların aksine, erkek 

kuzularda testosteron salınımının sadece diĢi kuzulara göre daha düĢük seyreden LH 

düzeylerininin artıĢı tarafından sağlanmadığı, bilakis FSH düzeylerinin de etkili 

olduğu ve LH, FSH ve testosteron arasındaki koordinasyonunun pubertaya giriĢ için 

önemli olduğu söylenebilir.  
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