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c VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN
TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN

DÜZEYLERİNEETKİsİ

Bahri Emrel Nesrin Sulu i Şefika Hatipoğlu2 Ali çmar.J

The effect of ACTH administration on glucose and insulin
levels of vitamin C treated and nontreated chickens.

Summary: In this study the effect Q! ACTH ar!miuistratioll on the
glucou and insulin leve/s of ,,'itamilZ(,' treated and ııontreated dıiekelZs was de-
tamined. The e>;perimentswere canied out on 24, 78 -week- old Hisex Brown
l!.~ggType Hybirds at the Ankara Univmilj' Facult)' of Veterinary Medicine
Reseanh and ApplicatiolZ Farm.

Prior to the experimmtal period, blood was taken from both groups of chie-
keııs and the hlood glucose alZd insulin leve/s were de/emıilZed. /sotonic sodium
clıloride solution was administaed to the control group and a dose of 250 mg
vitamin C per chieken per da)' was administered ilZtramuscular0' to the experi-
ır.ental group for a period f!! 5 dap.

On the 5 tlı da)' Q! the experiment eaclı ehicken in both groups was given
an intramuscular dose of.')O LU ACTH. Three hours following this applicati-
on, blood samples wae takm to de/amine plasma glucose and insulin leve/s.

For the control group, glucose and insuliu leve/s which wae 260 mg i 100
ml and 22 iLi i ml at the be,r;İılliingQ! thee xperiment was found to be 371
mg! 100 ml and 34 ıu; ml at the end of the experiment (P<0.05). The
difference between glucose and insulin values before and af ter the experiment
for the experimental group was not signijicant.

Özet: Bu çalışmada C vitamini uygulanan ve uygulanmaJan gruplarda
ACTH'mn gluko.:;,:re ilZsülilı düzeyleriıze etkisi, A. tJ. Veteriner Fakültesi
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Deneme Araştırma I'e [(ygıılama Ç!ftli<~iıuft;ki 24 ar/tt 713 hajialık Hisex
flrown )'ıımurüıcı hihririleri üçerinde deneıuli.

Deneme ö'ilccsi her iki gmha ait tavuklardan kan a!ınamk gllıkOç iıe ilis ii-
lin dii;;.q!erinc haklLriI. Kontrol gmlJllila snmn fiZyolojik, delie..) gm/nma beş
.!!,iin süre ile 250 m!', i hirc)' do.:ıında C ,.itamiııi intmmııskııler )'olla i'Clildi.

U)'gulama:ılil beşi!ıci /;iiIlÜ;:Jı! her iki :I',mha ACnl 50 i C' i hire.J' do;;.lliI-
da intramııskuler olarak iJtTildi. Bıı 11)/!,1ı1amadan iiç saat SOilra kan iinukleri
Illmarak pla:;..ma gluku.<.. ilC iıısiitiıı dü:e)'lerinı' tdım hakıMı.

Kontrol gruhuııda ba)!mı!!,ı(üı 260 mg! i00 ml ,!!,!ukoc, 22 i O' ml olan
insiilin dl',~erleri dme ../ sonrasıada slras~l'la ~ni mg! i00 ını ue :H / Ü i ml
olarak bulundil (P < 0.0:)). Dt/IC)' gmbımdaki ,!',lııko:::.iiI' iıısiilin değerleri
amrındaki başlangıç iJe sonraki de.~erler arasıııdaki fark ise iiıımzsi::. /mlımdu.

Giriş

Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda ACTH'nın stresteki
rolünden dolayı bu honnonun kuııanılarak deneysel stres oluşturabi-
leceği bildirilmiştir (31, 34).

Stres haııerinde ise cevabın regülasyonunda adrenaııerin anahtar
rol oynadıkları bildirilmektedir. Freeman'ın açıklamasına göre adre-
nal medulla direk olarak ve büyük ölçüde, adrcnal korteks ise UZll n
sürede ilişkilidir(4).

Adrenal m..cdulladan salınan adrenalin ve sempatik sinir uçla-
rından salınan nöradrcnaline yani katekolaminlcre ccvap olarak kalp
atım sayısı, perifer damarlardaki vazokonstriksiyon dolayısıyla kan
basıncı artmakta, karaciğerdeki eneıji kaynakları m')bilize olmakta ve
kan glukoz düzeyi artmaktadır (4, 12, 33).

Yazarların bildirdiklcrine göre glukagon da alarm reaksiyonların-
da önemli roloynamaktadır (5, 18, 19, 36).

Stı"ese uzun süreli cevapta kanatlılarda en önemli steroit olan
kortikosteronıın adrenallerde üretimi ve bırakılımı artmaktadır (2,
8, 12). Glukokortikoitlerin insülinin bırakılınasını nıgellcyerek ve ghı-
kagonun serbest bırakllmasll1l aktive ederek instilinin tehlikeli hipo-
gliscmik ctkisini önlediklcrindcn bahsedilmckle birlikte (19, 36) glu-
kagonun melll.elilerde plazma insülin düzeyini artırdığı halde cvcil
kanatlılarda artırmadığı bildirilmektedir.
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LangslO\v ve ark. (15), intrakardiak glukagon uygulamalarından
sonra oluşan hiperglisemiye rağmen kanatlılarda insülin sekrcsyonu-
nun stimule edilmediğinden bahsetmektedir.

Adrenal bezlerde normalde yüksek konsantrasyonlarda bulunan
C vitamininin ACTH uygulamalarından sonra veya stres hallerinde
azaldığı, kana verildiği (21) ve bu halde vitaminin salınım hızının bu
vitamini sentezleyebilen hayvanlarda dahi yeterli olmadığı kaydedil-
miştir (29). Vitaminin kana verilmesi yazarlara göre kortikosteroit
sekresyonu ile birlikt{~ olmaktadır (I 7). Bazı araştırıcılar da katekola-
min sentezinde iş gören enzimlerin C vitaminine ihtiyaç duyduklarını
helirtmektedirler (14, 35). Tagwerker'e göre ise C vitamini adrenal
hormonların karaciğerde yıkılmasını önlemek suretiyle etkilerinde de-
va~llı olmalarını sağlamaktadır (34). Yine başka bir çalışmada bildi-
rildiğine göre (25) C vitanı.ininin adrenallerde artması kortikosteroit-
Icrin sentez ve bırakılımını önl{'m{'kte, kana VerilTIlC'si ise immun sis-
temi kortikosteroit1eri n baskısı ndan kurtararak strese adaptasyo n11
sağlamaktadır. Bu hilgilere göre C vitamininin, strese adaptasyonu
kolaylaştırıcı, organizmayı stresin olumsuz etkisinden koruyucu bir
faktör olduğunu akla getirmektedir. Ancak C vitamininin insülin dü-
zeyi üzerine etkisi iLc ilgili bilgiler elimizde bulunmamaktadır.

Bu çalışmada C vitamini uygulanan ve uygulanmayan gruplar-
da ACTH'nın glukoz ve insülin düzeylerine etkisi incelenmiştir.

Materyal ve Metot

Bu araştırmada A.Ü. Veteriner Fakültesi Deneme Araştırma ve
Cygulama Çiftliğindeki 24 'adet 78 haftalık, Hisex Brown yumurtacı
hibritler kullanıldı.

Tavuklar iki gruba ayrılarak, kontrol grubuna serum fizyolojik,
deney grubuna da C vitamini uygulandı. Araştırma süresince tavuk-
lara yem ve su ad-libitum olarak verildi.

Başlangıçta her iki gruba ait tavuklardan kan alınarak glukoz ve
insülin düzeylerine bakıldı. Deney grubuna beş gün süre ile 250 mgj
birey dozunda intramuskuler C vitamini (Redokxon Amp. Roche)
kontrol grubuna da deney grubuna verilen C vitamini hacmine eşit
m iktarda serum fizyoloj ik e njekte cd ild i.

Bu uygulamadan sonra 5. günde her iki gruba 50 tü j birey do-
zunda ACTH (Synaekten Depot, Ciba) intramuskuler yolla verildi.
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ACTH uygulamasından 3 saat sonra kan örnekleri alınarak tekrar
plazma glukoz ve insülin düzeylerine bakıldı. Glukoz miktarı kolo-
rimetrik metot (Sigma diagnostik kit SIO-A, S.T. Louis, Missouri)
ile insülin düzeyleri ise RIA yöntemiyle (Medgenic, diagnostik kit
3012500, Brussles, Bc1gium) plazmada tayin edildi.

Ölçümler, paralel iki seri halinde yapıldı. Gruplar içi ve gruplar
arası değer farklılıkları T testi kullanılarak belirlendi (20).

Bulgular

Kontrol ve deney gruplarının ba~langıç ve 5 gün sonrasına ait
plazma glukoz ve insülin değerleri tabloda gösterilmektedir.

Tahlo: Plazma glukoz ve insülin değerleri.

Kontrol grubu Deney grubu
(n= 12) (n= 12)

-Başla~g~ç-- --S;m;:a-- -B-aşlangıç--- Sonra-- ..
X =F Sx X ~ Sx X =ı=Sx X =ı=Sx

Glukoz mg! 100 ml 260 + 30 371=t=12x 287 =t=22 321:r: 19

tnsülin tÜ.! ml i 22 -;- 2 34 :r:4x 25 =t=3-26=F3-'
' .'._ o •• _ _ ••• • _. •• _ ._ •• , •• • __ ••••• _. ". _

x = P < 0.05

Kontrol grubunda, glukoz düzeyinin başlangıç ve sonra değerleri
arasındaki fark istatistik önemde bulunurken (P < 0.05), C vitamini
uygulanan deney grubunda başlangıç ve sonra değerleri arasındaki
fark önem göstermemiştir. İnsülin düzeylerinin başlangıç ve sonraki
değerleri arasındaki fark kontrol grubunda önemli (P < 0.05), deney
grubunda ise önemsiz olarak bulunmuştur.

Tartışnıa ve Sonuç

Araştırmada başlangıç glukoz düzeyleri 260~287 mg / 100 ml
olarak belirlenmiştir. Bu değerler literatürlerde bildirilen sınırlar içe-
risinde kalmakla beraber üst sınıra yakın bulunmuştur (2, 28, 37).

Plazma glukoz düzeylerinin oldukça yüksek bulunması kullanı-
lan hayvanların oldukça yaşlı olmasından kaynaklanabilir. Glukoz
değerine ölçüm metodları ile hayvanları n fiziksel durumları ve yaş-
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larının etkili olduğunu ve yaşla birlikte glukoz değerinin arttığını bil-
diren literatürler mevcuttur (ll, 30).

Araştırmada, ACTH uygulamalarının plazma glukoz değerini
serum fizyolojik verilen kontrol grubunda P < 0.05 önemde artır-
dığı gözlenmiştir. Plazma glukoz değerindeki bu artma ACTH'ya
bağlı bir artış olup literatür bilgileriyle uygunluk göstermektedir (1,
3, 10, 26, 28).

Stres hallerinde artan miktarlarda salınan glukokortikoitler glu-
koneogenez ile kan glukozunda artışa neden olmaktadırlar (22). Ay-
rıca stres te glukoz artışına glukagon da etkili olmaktadır. Çünkü
glukagon yazarlar tarafından stresten sorumlu hormon olarak kabul
edilmektedir (6, 7, 12). Clukagon karaciğerde, adrenalin ise kaslarda
etki gösterip glukoz düzeylerini artırmaktadırlar(32).

Araştırmada kontrol grubunda insülin düzeyi artış göstermiştir.
Memelilerde adrenalin artışı insülin salınımını inhibe etmesine karşın
(23, 24) kontrol grubunda insülin düzeyindeki artış (P < 0.05),
kanatlılarda adrenalin miktarındaki artışın insülin konsantrasyonuna
herhangi bir etkisi görülmediği bildirimine (15) uymaktadır.

C vitamini verilen grupta ne plazma glukozu ne de i_nsülia düze-
yinde artış bulunmamaktadır (Tablo). ACTH etkisiyle bırakılaa ad re-
nalin nedeniyle vitamin verilmeyen grupta plazma glukozu düzeyi-,ı-
de artış olmasma rağmen vitaminli grupta artış görülmeyişi vitamin
etkisine bağlı olabilir. Nitekim stres hallerinde C vitami',ıini-,ı ad re-
nallerden kana veri Idiği (35), katekolamüı sentezinde kullan.ıldığı
(13, 16) ve glukokortikoit seiltezini smırladığı (14, 35) bildirilmektedir.
Ayrıca C vitamininiu ACTH uygulamalarıadail sonra ve stres duru-
munda adrenallerdeki ko,ısa,ıtrasyoiıu da düşmektedir. (21) Vitamin
verile,ı hayvanlarda stres indikatörü olarak kabul edilebilen glukoz
artışını (28) C vitami,ıiain engellediği görülmektedir.

C vitamiili verilen deney grubundaki insülia düzeyi,ıdeki farkın
önemsiz olduğu,ıa ait bulgumuzu, karşılaştıracak herhaagi bir lite-
ratüre ras~laaılmadı. Nitekim insanlarda i.v. glukagon infüzyoilu hi-
perglisemi oluşturmadan plazma insülia miktarını artırdığı (27), ta-
vuklarda hiperglisemi oluşturmasına rağmen i,ısüli,ı ko,ısantrasyo-
nunda herhangi bir etki görülmediği (15), kanatlı imülini ile memeli
insüli,liil farklı olduğunu(9) ortaya koymaktadır. Hatta tavuklarda
insülinİil fizyolojik rolü hakkındaki yeterli bilgiaİiI olmadığıaı bildi-
reillerin bulu;ıması (15) da bu kOiıudaki boşluğu ortaya çıkarmaktadır.
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Sonuç olarak kontrol grubu:,ıda ACTH uygulamasmın glukoz
ve İiısüliil düzeylerini artırdığı (P < 0.05) ve vitamin C uygulaiıai1
grupta ise plazma glukozu düzeyiiıdeki artışm önemli olmaması C
vitamiiıiiıiil ACTH'nın oluşturduğu stresi eilgellediğini ortaya koy-
maktadır.
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