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Özet

Sunulan bu araştTrma ile son yTllarda bazT hayvan türlerinde seksüel aktivitenin ertelenmesi amacTyla kullanTlan,
fakat tekelerdeki etkisi ortaya konmamTş olan GnRH agonisti deslorelinin plazma testesteron düzeyleri ve testis
ölçüleri üzerine etkileri ve yan etkilerinin araştTrTlmasT amaçlandT. ÇalTşmada kullanTlan hayvan materyalini Lalahan
HayvancTlTk Merkez AraştTrma Enstitüsü tarafTndan sağlanan 2-5 yaşlT 12 baş Ankara tekesi oluşturdu ve tekeler her
grupta 6 baş bulunacak şekilde iki gruba ayrTldT. Etkisi araştTrTlacak olan GnRH anoloğu deslorelin, 6 baş tekenin
(Grup I, n=6) kulak derisi altTna yerleştirildi ve implantlar burada 15 gün süre ile bTrakTldT. Kontrol grubundaki
tekelere ise (Grup II, n=6) placebo uygulandT. İmplantlarTn çTkarTlmasTndan sonra tüm hayvanlarda testis ve
epididimis ölçüleri, ayrTca plazma testosteron düzeyi değerleri belirlendi. İmplantlar çTkarTlmadan önce sadece 3.
günde elde edilen testosteron değerleri açTsTndan deslorelin (4.08±1.9 ng/ml) ve kontrol grubu (6.79±5.0 ng/ml)
arasTnda istatistiksel farkTn önemli olduğu tespit edildi (P<0.05). İmplantlar çTkarTldTktan sonraki 6. gün (P<0.01), 9.
gün (P<0.05), 12. gün (P<0.01), 18. gün (P<0.05) ve 21. günde (P<0.05) gruplar arasTnda istatistiksel olarak fark
olduğu belirlendi. Testis hacmi, uzunluğu, çapT, çevresi ve epididimal ölçüm değerleri açTsTndan gruplar arasTnda
istatistiksel olarak fark olmadTğT saptandT (P>0.05). Sonuç olarak deslorelinin, implantlarTn çTkarTlmasTndan belirli
bir süre sonra plazma testosteron düzeyi değerlerinin normale dönmesi ve herhangi bir yan etkisinin ortaya
çTkmamasT açTsTndan tekelerde başarTlT bir anti-fertilite ajanT olarak kullanTlabileceği kanaatine varTldT.

Anahtar sözcükler: Ankara Tekesi, Spermatogenezis, Deslorelin, Testis ölçümleri

The Effects of Deslorelin, GnRH Analogue with Long Acted
on Sexual Activities in Angora Bucks

Summary

In this study, it was aimed to investigate the effect of deslorelin, a GnRH analogue -which can postpone the sexual
activity in some male animals-on the levels of plasma testosteron, testes size and side effects in Angora Bucks. As a
animal material, 12 Angora male goat aged between 2-5 years and provided by Lalahan Animal Research Center.
Animal were divided two equal groups. Deslorelin implants were replaced under the ear skin of goats (Group I, n=6)
and left for 15 days. The animals of control group (Group II, n=6) had placebo treatment. After removal of implants,
testicular size and epididiymal and plasma testosteron levels were determined. Plasma testosteron levels of deslorelin
(4.08±1.9 ng/ml) estimated on 3rd day before implant removal was significantly higher than the those of control group
(6.79±5.0 ng/ml) (P<0.05). Plasma testosteron levels estimated on day 6 th, (P<0.01), day 9th (P<0.05), day 12th
(P<0.01), day 18th (P<0.05) and day 21st (P<0.05) after removal of implant were significantly different between the
groups. The values of testicular volume, lenght, diameter, radius and epididiymal measurement were not significantly
different (P>0.05) in groups. No side effects were seen during the deslorelin treatment, and sexual activity returned to
normal after removing of implants, therefore it was suggetsed that deslorelin could be safely used as a succesful antifertility agent.
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GİRİŞ
Hayvanlarda üremenin denetlenmesi üzerine
yapTlan çalTşmalar yaklaşTk olarak 50 yTllTk bir süreci kapsamaktadTr. Bu alandaki araştTrmalarTn
çoğunluğu özellikle pet hayvancTlTğTna yönelik olarak, cerrahi (orşiektomi/ovariohisterektomi) ve cerrahi olmayan yöntemler olarak karşTmTza çTkmaktadTr. Birçok hayvan sahibi istenmeyen çiftleşmelerin engellenmesinde kimyasal ajanlarla gerçekleştirilen cerrahi olmayan yöntemleri, cerrahi yöntemlere göre güvenilirliği, etkinliği ve maliyeti
açTsTndan daha fazla tercih etmektedir. Halen kastrasyona alternatif olacak çeşitli yöntemler üzerindeki çalTşmalar devam etmektedir. Tüm bu yöntemlerin amacT fertiliteyi geri dönüşümlü olarak
kesmektir 1.

Progestinler, androjenler ve GnRH analoglarTnTn kullanTmTnT içeren hormonal uygulamalar ya
doğrudan hormon-reseptör ilişkisini keserek, ya da
dolaylT olarak olumsuz geri bildirim yoluyla üremenin denetlenmesinde etkilerini gösterirler 1,2.
BunlarTn yanT sTra GnRH ve LH hor-mon reseptörleri veya zona pellusida proteinlerine karşT aşTlama
yolu ile immunokontrasepsiyon yöntemi de alternatifler arasTndadTr 1,3. Cerrahi olmayan sterilizasyon için özellikle erkek kedi ve köpeklerde
uygulanan testis içi veya epididimis içi enjeksiyonlar ve ultrason yardTmTyla testisin çTkarTlmasT
tercih edilen diğer yöntem-lerdendir 4.

Sentetik ve uzun etkili bir GnRH agonisti olan
deslorelin, ilk olarak farklT türden dişi hayvanlarda
ovulasyonun senkronizasyonu, CL fonksiyonunun
desteklenmesi ve folliküler dalgada dominant
follikülün oluşumunun geciktirilmesi yani siklusun
baskTlanmasT amacTyla kullanTlmaya başlanmTştTr 5-10.
Son yTllarda ise, erkek köpek ve vahşi hayvan türlerinde spermatogenezisin ve dolayTsTyla seksüel
aktivitenin baskTlanmasT amacTyla cerrahi yönteme
karşT bir seçenek olarak kullanTm alanT bulmaya
başlamTştTr 11-15. Ancak ekonomik değeri olan erkek
küçük ruminantlarda bu hormon henüz kullanTlmamTş ve etkisi ortaya konmamTştTr.

Erkek hayvanlarda hormon sekresyonu ve
reprodüktif faaliyetlerin kontrolü hipotalamo-hipofizeal-testiküler köprü adT verilen bir mekanizma
ile sağlanmaktadTr 16. Çoğu türde deslorelin etkisini
hipotalamo-hipofizeal-gonadal köprü mekanizma-

sTnT sekteye uğratarak, siklik aktivitenin engellenmesi şeklinde gerçekleştirmektedir 12,17,18.
Deslorelinin etkisi akut ve kronik olmak üzere
iki fazda gerçekleşmektedir. Akut fazda LH plazma
konsantrasyonun artTşTna eş zamanlT olarak plazma
testosteron konsantrasyonunun artTşT eşlik eder.
Kronik fazTn etkisi ise, GnRH agonistinin dozu ve
hayvanTn türüne göre farklTlTk gösterebilir 14,19. Belirli aralTklarla ve uzun süreli enjeksiyon tarzTnda
uygulanan ya da implant tarzTndaki GnRH’nTn,
adenohipofizdeki reseptörleri sürekli uyararak
duyarsTzlaştTrmasT sonucu FSH ve LH salTnTmTnT
ortadan kaldTrdTğT, bunun neticesinde de spermatogenezisin kesintiye uğradTğT belirtilmektedir 1,17.
YapTlan çeşitli çalTşmalarda uzun etkili GnRH
analoğu deslorelinin geri dönüşümlü bir antifertilite ajanT olarak işlev gördüğü ve seksüel aktiviteye olan etkilerinin türe, Trka, doza ve uygulama
süresine bağlT olarak değişebileceği bildirilmiştir
1,12,17
. Plazma testosteron konsantrasyonu, skrotal
çevre, sperma kalitesi gibi kriterler baz alTnarak
deslorelinin geri dönüşümlü antifertilite etkinliğinin değerlendirildiği bir araştTrmada, 30 adet
erkek köpeğe subkutan olarak implante edilen
deslorelin asetatTn (0.08-0.79 mg/kg doz aralTğTnda) tüm tedavi gruplarTnda plazma testosteron
konsantrasyonun ortalama 17. günde 1 ng/ml’ nin
altTna düştüğü ve bu durumun 3 ay ile 2.7 yTllTk
bir süre zarfTnda devam ettiği bildirilmiştir 3. Başka
bir çalTşmada ise 0.5-1 mg/kg dozda deslorelin
içeren implantlarTn uygulandTğT 5 adet erkek
köpekte plazma testosteron konsantrasyonun ve
prostat bezi ölçülerinin önemli derecede düşüş
gösterdiği rapor edilmiştir 2.

Berstchinger ve ark.20, 4.7 mg/kg, 5.0 mg/kg ve
6.0 mg/kg deslorelin implante ettiği erkek çitalarda
plazma testosteron konsantrasyonu, testiküler
ölçüler ve spermatolojik parametreleri değerlendirmişler ve sonuçta seksüel davranTşlarTn etkili bir
şekilde baskTlandTğTnT, testosteron seviyelerinin
yaklaşTk olarak 1 yTl boyunca 1 ng/ml’nin altTnda
seyretmesinin, implantTn testosteron sentezini başarTlT bir şekilde inhibe ettiğinin bir işareti olduğunu ifade etmişlerdir. AyrTca deslorelinin 6 mg/kg
dozda verildiğinde bu hayvanlarda seksüel fonksiyonlarT baskTlamasT ve herhangi bir yan etkisinin
bulunmamasT açTsTndan güvenle kullanTlabileceğini bildirmişlerdir.
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Schoemaker ve ark.21, 21 adet erkek gelincikte
seksüel aktivitenin baskTlanmasT için cerrahi yöntem, deslorelin implantT ve placebo implant
metodlarTnT karşTlaştTrmTşlar ve deslorelin grubundaki hayvanlarda plazma FSH ve testosteron konsantrasyonlarT, testis ölçüleri ve spermatogenezisin
diğer iki gruba göre daha etkili bir şekilde baskTlandTğTnT ortaya koymuşlardTr. AyrTca dişi hayvanlarla kurulan ilişkide önemli bir yere sahip olan
koku duyarlTlTğTnTn deslorelin grubunda en az
seviyeye indiğini gözlemlemişler ve sonuçta bu
türlerde hiperadrenokortisizmin etiyolojik bir
faktörü olarak bilinen cerrahi kastrasyonun yerine
iyi bir alternatif olabileceğini bildirmişlerdir.

AynT türde yapTlan benzer bir çalTşmada ise,
deslorelin grubundaki erkek hayvanlarda dişilerin
varlTğTnda veya yokluğunda aralarTndaki saldTrganlTğTn cerrahi yöntemle kastre edilen ve placebo
implant uygulananlara göre son derece az olduğu
gözlemlenmiştir. Sonuçta cerrahi yöntemde ciddi
medikal problemlerin ortaya çTkabileceği göz önüne alTndTğTnda, deslorelinin uygun bir alternatif
olabileceği bildirilmiştir 14.
Bu çalTşmada, son yTllarda bazT hayvan türlerinde seksüel aktivitenin ertelenmesi amacTyla
kullanTlan, fakat tekelerdeki etkisi ortaya konmamTş olan GnRH agonisti deslorelinin plazma
testesteron düzeyleri ve testis ölçüleri üzerine
etkileri ile uygulamanTn herhangi bir yan etki oluşturup oluşturmadTğTnTn araştTrTlmasT amaçlanmTştTr.

MATERYAL ve METOT

ÇalTşmanTn hayvan materyalini Lalahan HayvancTlTk Merkez AraştTrma Enstitüsünde bulunan
aşTm sezonu içerisindeki 2-5 yaşlT 12 baş Ankara
tekesi oluşturdu. Tekeler her grupta 6 baş teke
bulunacak şekilde rastgele iki gruba ayrTldT. AraştTrmada kullanTlan tekeler, çalTşma süresince
Lalahan HayvancTlTk Merkez AraştTrma Enstitüsünde sürüden ayrT olarak özel bir bölmede barTndTrTldT. Tekeler çalTşma öncesi sağlTk kontrolünden
geçirildi ve hayvanlarTn beslenmesi bir örnek
olarak gerçekleştirildi.
Seksüel aktivite üzerine etkisi araştTrTlan GnRH
anoloğu deslorelin, (Suprelorin, 4.7 mg GnRH,
Peptech Animal Health, Avustralya) 6 baş tekenin
kulak derisi altTna uygulandT ve implantlar burada
15 gün süre ile bTrakTldT (Grup I, n=6). Kontrol gru-

bundaki tekelere ise, placebo uygulamasT yapTldT
(Grup II, n=6). İmplantlarTn uygulanmasTndan itibaren (0. gün) tüm hayvanlarda 10’ar gün aralTklarla 40 gün boyunca başlTca testiküler parametreler (testis hacmi, uzunluğu, çapT, çevresi) ve
epididimis ölçüleri ile plazma testosteron düzeyi
değerleri tespit edildi.

Testiküler parametrelerin değerlendirilmesinde
testis hacmi dTşTnda, testis uzunluğu, çapT, çevresi
ve epididimal ölçülerin belirlenmesinde ultrasonografi cihazT (B Mod Real TTme linear rektal
prob ve Shimadsu SDL32) kullanTldT.

Plazma testosteron seviyesinin belirlenmesi
amacTyla, deslorelin uygulamasT yapTlmadan
hemen önce (0.gün) ve uygulama süresince 3
günde bir vena jugularisten 2 ml kan alTndT. Kan
alma işlemine implantlarTn çTkarTlmasTndan sonra
da devam edildi. AynT işlem kontrol grubundaki
tekeler için de gerçekleştirildi. AlTnan kanlar,
santrifüjde (Hettich, Universal 3R) 3000 d/dk’da
10 dk santrifüje edilerek kan plazmasT ayrTldT ve
değerlendirilinceye kadar -20°C’de saklandT.
Plazma testosteron seviyesinin belirlenmesinde
Hotzel ve ark.22 ‘nTn bildirmiş olduğu RIA yöntemi
kullanTldT.

Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS
12.0 istatistik programTnda, t-test ve descriptes
istatistik programlarT ile yapTldT.

BULGULAR

İmplantlarTn uygulanmasTndan itibaren (0. gün)
tüm hayvanlarda belirli aralTklarla 40 gün boyunca
başlTca testiküler parametreler (testis hacmi,
uzunluğu, çapT, çevresi) ve epididimis ölçüleri ile
plazma testosteron düzeyi değerleri belirlendi.

Deslorelin grubunda, implant uygulamasTnT
takiben plazma testosteron seviyesi en düşük
olarak 4.08±1.91 ng/ml ile 3. günde, en yüksek
olarak 7.64±1.98 ng/ml ile 6. günde saptanmTştTr
(Tablo 1).
Kontrol grubunda plazma testosteron seviyeleri
açTsTndan en düşük ve en yüksek değer sTrasT ile
4.51±2.66 ng/ml ve 9.57±3.21 ng/ml olarak tespit
edilmesine rağmen, tüm uygulama süresi boyunca
değerlerin birbirine yakTn düzeylerde seyrettiği
belirlenmiştir. İmplantlar çTkarTlmadan önce sade-
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ce 3. günde elde edilen testosteron değerleri
açTsTndan deslorelin (4.08±1.91 ng/ml) ve kontrol
grubu (6.79±5.0 ng/ml) arasTnda istatistiksel farkTn
önemli olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). İmplantlar çTkarTldTktan sonraki 6. gün (P<0.01), 9. gün
(P<0.05), 12. gün (P<0.01), 18. gün (P<0.05) ve
21. günde (P<0.05) gruplar arasTnda testosteron
değeri bakTmTndan istatistiksel olarak fark olduğu
belirlenmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Deslorelin ve kontrol gruplarında elde edilen ortalama
plazma testosteron değerleri (ng/ml)
Table 1. Mean plasma testosteron levels estimated in deslorelin
and control groups (ng/ml)
Günler

Deslorelin
(n=6)
(X ± Sx)

Kontrol
(n=6)
(X ± Sx)

P

0

6.57±2.85

6.22±2.94

P>0.05

6

7.64±1.98

9.57±3.21

P>0.05

7.16±2.62

5.02±1.73

3
9

12
15
18
21
24
27
30
33
36
39

4.08±1.91
7.05±3.12
4.76±1.80

6.79±5.0

6.14±5.28
5.22±2.58

3.66±2.10

5.60±5.04

2.05±0.50

6.22±2.94

1.90±0.87
2.59±0.90

4.51±2.66
6.79±5.0

2.63±0.68

9.57±3.21

4.38±0.65

5.02±1.73

3.79±0.98
6.36±1.97

6.14±5.28
5.22±2.58

P<0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P<0.01
P<0.05
P<0.01
P>0.05
P<0.05
P<0.05
P>0.05

Plazma testosteron seviyesinin deslorelin grubunda hormon uygulamasTnTn ilk gününden 12.
güne kadar yükseldiği, 15. günden itibaren ise
düşmeye başladTğT tespit edilmiştir. İmplantlarTn
çTkarTlmasTndan sonraki 24. günde plazma testosteron seviyesinin yaklaşTk olarak başlangTçtaki
düzeyine ulaştTğT gözlemlenmiştir (Şekil 1).
YapTlan çalTşmada kimi testiküler parametreler
ve epididimal ölçüler ortalama birer hafta aralTklarla değerlendirilmiştir.

Deslorelin grubunda testis hacmi, uzunluğu,
çapT, çevresi ve epididimal ölçüler açTsTndan en
düşük ve en yüksek değerler sTrasTyla, 391.7±10.3
ml, 17.0±2.2 cm, 2.5±0.5 cm, 0.56±0.09 mm ve
557.5±136.9 ml, 18.3±2.3 cm, 3.1±0.5 cm,
29.2±2.4 cm, 0.89±0.08 mm olarak tespit
edilmiştir. Kontrol grubunda ise söz konusu parametreler için en düşük ve en yüksek değerler sTrasTyla, 411.2±79.9 ml, 17.0±1.5 cm, 2.1±0.4 cm,
27.4±2.1 cm, 0.64±0.03 mm ve 415.5±82.3 ml,
17.5±2.0 cm, 17.5±1.5 cm, 2.4±0.3 cm, 2.3±0.4
cm, 28.0±2.2 cm, 0.65±0.1 mm olarak elde edilmiştir. Deslorelin grubunda sadece testis hacmi
değerlerinde zamana bağlT olarak sürekli bir azalma olduğu, diğer bütün parametreler açTsTndan ise
gerek implant grubu, gerekse kontrol grubunda
birbirine yakTn değerlerin ortaya çTktTğT belirlenmiştir. Testis hacmi, uzunluğu, çapT, çevresi ve
epididimal ölçüm değerleri açTsTndan gruplar arasTnda istatistiksel olarak fark olmadTğT saptanmTştTr
(P>0.05; Tablo 2).

Şekil 1. Deslorelin ve kontrol gruplarında plazma testosteron konsantrasyonlarının zamana bağlı olarak değişimi (n=6)
Fig 1. Change according to time of plasma testosteron concentration in deslorelin and control groups (n=6)
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Tablo 2. Deslorelin ve kontrol gruplarında elde edilen ortalama testiküler ve epididimal ölçüm değerleri (cm/mm) (X±Sx)
Table 2. Mean testicular and epididiymal size values obtained in deslorelin and control groups (cm/mm) (X±Sx)
Grup

Parametre
Testis hacmi (ml)

Deslorelin
(n=6)

Sağ testis uzunluğu (cm)

Sol testis uzunluğu (cm)
Sağ testis çapı (cm)
Sol testis çapı (cm)
Testis çevresi (cm)

Epididimis çapı (mm)
Testis hacmi (ml)

Kontrol
(n=6)

Sağ testis uzunluğu (cm)

Sol testis uzunluğu (cm)
Sağ testis çapı (cm)
Sol testis çapı (cm)
Testis çevresi (cm)

Epididimis çapı (mm)

0

10

Günler
20

30

40

557.5±136.9

491.7±54.2

428.3±111.6

406.7±63.5

391.7±10.3

17.6±2.3

17.8±2.8

18.3±2.3

17.0±2.2

18.2±2.1

18.1±2.3
2.7±0.5
2.5±0.5

17.8±2.3
3.1±0.5
3.0±0.7

17.9±2.5
2.8±0.3
2.7±0.4

2.8±0.2
2.7±0.4

3.0±0.4

3.0±0.5

28.9±2.8

411.7±80.4

411.2±79.9

413.3±78.6

414.3±80.3

415.5±82.3

17.0±1.5

17.0±1.6

17.2±1.5

17.5±1.5

17.5±1.5

17.1±2.1
2.3±0.3
2.1±0.4

27.4±2.1

0.64±0.03

TARTIŞMA ve SONUÇ

Uzun etkili bir GnRH agonisti olan deslorelinin
anti-fertilite etkinliği üzerine yapTlan literatür taramalarT sonucu, bu çalTşmadaki hayvan materyalini
oluşturan Ankara tekesi ile ilgili özgün makale ve
derlemelere rastlanamadTğTndan dolayT farklT tür
memelilerde yapTlmTş olan çalTşmalardan elde
edilen sonuçlarla karşTlaştTrTlmTştTr.

Bertschinger ve ark.17, 4 erkek çita ve bir yabani
erkek köpeğe 6 mg deslorelin uygulayarak, reprodüktif fonksiyon ve davranTşlarTnT inceledikleri bir
araştTrmada uygulamadan sonraki 82. günde ejakulatta
spermatozoa bulunmadTğTnT bildirmişlerdir. AynT
araştTrmada uygulamadan bir ay sonra plazma
testosteron seviyelerinin bazal seviyede (<1ng/ml)
olduğunu gözlemlemişlerdir. Buna ek olarak,
uygulamadan sonraki 24. ayda dahi plazma testosteron konsantrasyonu ve testiküler ölçülerde
sürekli olarak bir azalma olduğunu kaydetmişlerdir. Bu araştTrmada spermatolojik parametreler
değerlendirilmemesine rağmen, elde edilen plazma testosteron seviyesinin uygulamadan sonraki
20. gün civarTnda yaklaşTk olarak bazal seviyede
olmasT (1.90±0.87 ng/ml) ve testiküler parametrelerin düşüş eğiliminde olmasT nedeniyle (özellikle
deslorelin grubundaki testis hacmi) her iki çalTşmanTn uyum içerisinde olduğu düşünülmektedir.

YaptTğTmTz araştTrmanTn deslorelin grubunda
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plazma testosteron konsantrasyonlarTnTn implantTn
uygulanmasTyla birlikte (2. gün hariç) yükselmeye
başladTğT (deslorelinin etkisi ile FSH ve LH salTnTmTnTn uyarTlmasT) 15. günde implantTn çTkarTlmasTnT takiben düşüşe geçtiği (reseptörlerin duyarsTzlaşmasT) ve 24. günde yeniden başlangTçtaki değerlerine ulaştTğT tespit edilmiştir. Söz konusu
sonuçlar ve son plazma değerlerinde elde edilen
testosteron düzeyleri açTsTndan iki grup arasTnda
istatistiksel farkTn ortaya çTkmamasT deslorelin
uygulamalarTnTn geri dönüşümlü olduğunu ortaya
koymuştur. ÇalTşmada elde edilen bu sonuçlarT,
çeşitli araştTrmalarda bildirilen, belirli aralTklarla ve
uzun süreli enjeksiyon tarzTnda uygulanan ya da
implant tarzTndaki GnRH’nTn, adenohipofizdeki
reseptörleri sürekli uyararak duyarsTzlaştTrmasT sonucu Folikül UyarTcT Hormon (FSH) ve Luteinleştirici Hormon (LH) salTnTmTnT ortadan kaldTrarak gonadal steroidlerin konsantrasyonunda bir azalma
meydana geldiği ve bunun neticesinde de spermatogenezisin kesintiye uğradTğT bulgularT destekler niteliktedir 1,17.
Junaidi ve ark.13, 4 adet erkek köpeğe subkutan
deslorelin implantT yerleştirerek plazma LH ve testosteron konsantrasyonlarTnT incelemişler ve sonuçta ilk 4 hafta içerisinde elde edilen konsantrasyon
değerlerinin bazal seviyeye dahi ulaşmadTğTnT tespit etmişlerdir. Buna ek olarak, plazma testosteron
ve LH konsantrasyonlarT ile sperma kalitesinin
uygulamadan 60 hafta sonra normale döndüğünü
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(implantlarTn çTkarTlmasTndan sonra) gözlemlemişlerdir. TarafTmTzdan yapTlan çalTşmada ise, plazma
testosteron seviyeleri sürekli olarak bazal seviyenin üzerinde ölçülmüş ve implantTn çTkarTlmasTndan sonraki 24. günde başlangTçtaki seviyesine
dönmüştür. Söz konusu parametrelerle ilgili olarak
iki çalTşma arasTndaki farklTlTğTn hormonun uygulama süresi, dozu ve farklT hayvan türlerin kullanTlmasTndan kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Bertschinger ve ark.12, yabani erkek karnivorlarda implant uygulanmasTndan sonra fertilitenin 6
hafta boyunca devam ettiğini ve deslorelinin vücut
ağTrlTğTna 3-15 mg/kg verildiğinde reprodüktif
fonksiyonlarTn yaklaşTk olarak 12 ay boyunca baskTlanabileceğini bildirmişlerdir. Bu sonuç çalTşmamTzda elde edilen plazma testosteron seviyesinin araştTrma süresince bazal seviyenin üzerinde
bulunmasTnT destekler niteliktedir.

Erkek köpeklerde spermatogenezisin 1 yTldan
daha uzun süre baskTlanabilmesi için uygulanan
deslorelin dozunun 2.5 mg/kg’dan az olmamasT
gerektiği bildirilmiştir 3. AynT araştTrmacTlar, yine
erkek köpeklerde deslorelini 3 mg, 6 mg ve 12
mg’lTk dozlarda uygulayarak, skrotal çevre ölçüsü
ve plazma testosteron konsantrasyonlarTnT incelemişlerdir. Sonuçta tüm tedavi gruplarTnda plazma testosteron düzeyinin 6-25 gün içerisinde 1
ng/ml’nin altTna indiğini, 17.5±1.52 günde hormon
düzeyleri açTsTndan gruplar arasTnda istatistiksel
fark olduğunu, skrotal çevre ölçülerinin zamana
bağlT olarak azaldTğTnT, bireysel faktörlere bağlT
olarak değişmekle birlikte deslorelinin etkinlik
süresinin doza bağlT olduğunu bildirmişlerdir3.
YaptTğTmTz araştTrmada da elde edilen skrotal çevre ölçümleri açTsTndan gruplar arasTnda fark bulunmamasTna rağmen, zamana bağlT olarak sürekli
olarak bir azalma tespit edilmiştir. Bu bulguyu
destekler nitelikte Bertschinger ve ark. 21, erkek
çitalarda yaptTklarT bir çalTşmada deslorelin grubunda testiküler ölçülerdeki değişikliğin minimum
seviyede yada hiç olmadTğTnT saptamTşlardTr.
Testiküler ölçülerin seminifer tubul aktivitesinin
bir işareti olduğu düşünülecek olursa söz konusu
parametredeki minimum düzeydeki azalma spermatogenezin inaktif hücre safhasTnTn uzun zaman
almasTna bağlT olarak tamamen inhibe olmamasTndan kaynaklanabilir. Plazma testosteron konsantrasyonu sonuçlarTnTn farklT olmasTnda, yine
hormonun uygulama dozu, süresi, bireysel ve
çevresel faktörlerin etkili olabileceği sanTlmaktadTr.

Bu çalTşmada değerlendirilen parametreler
direkt olarak tekelerde reprodüktif etkinliğin baskTlanmasT ve spermatogenezisin kesintiye uğradTğTna birebir TşTk tutmasa da, testosteron hormonunun spermatogenezisin başlamasT ve devamlTlTğT
için en önemli faktörlerden birisi olduğu 16 göz
önünde bulundurulacak olursa, elde ettiğimiz
plazma testosteron düzeyi bulgularTnTn bu anlamda bir referans olabileceği düşünülmektedir. Buna
ek olarak çalTşmada elde edilen plazma testosteron konsantrasyonun başlangTçta artarak belirli bir
süre sonra bazal seviyeye yaklaşmasT ve skrotal
çevre ölçüsünün zamana bağlT olarak azalmasT bulgularT ile implantTn herhangi bir yan etkisinin olmamasT çeşitli araştTrmacTlarTn bulgularT ile paralellik göstermektedir 14,18,21,22.

Sonuç olarak; deslorelinin herhangi bir yan
etkisinin ortaya çTkmamasT, uygulama kolaylTğT ve
implantlarTn çTkarTlmasTndan belli bir süre sonra
plazma testosteron seviyesinin normale dönmesi
açTsTndan başarTlT bir geri dönüşümlü anti-fertilite
ajanT olarak kullanTlabileceği kanaatine varTlmTştTr.
AyrTca, ekonomik değeri olan diğer evcil hayvanlarda kullanTlabilirliğinin yaygTnlaşmasT için özellikle uygulama dozu ve süresi ile ilgili olarak daha
ileri araştTrmalarTn yapTlmasT gerektiği düşünülmektedir.
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