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DİETİLSTİLBESTROL (DES) VERİLEN TAVUKLARDAKİ
HEMATOLOJİK DEGİşİKLİKLER

Nesrin Sulul Çiğdem Altınsaaı1

Hematological changes observed in chickens given diethylstilbestrol
(DES)

Tevhide SeP

Summary: In this study, the effect of different concentrations of diethylstil-
bestrol (DES) given orally to chickens on hematocrit, hemoglobin values, erthyro-
eyte, leukocyte, thrombocyte counts, heterophil, lymphocyte, eosinophil, basophil,
monocyte percantages and erythrocyte sedimentation rates (ESR) were investigat-
ed.

Fourty-five, 42-day old healthy broiler chickens obtained from a private farm
were used.

The chickens were divided into three groups containing 15 chickens in each
group. After a five day adaptation period, blood samples were taken from each
chicken and the results were taken as the initial values. Group I, II and III was giv-
enorally 5 mg., LOmg., 20 mg DES/day respectively. DES was given to the chick-
ens for a period of 15 days.

When the erthrocyte counts of group II (10 mg/day) were compared to the ini-
tial values, a suddenfall (p<O.Ol) was observed in the ayarage value determined in
the second week. Although no significant change was seen in hemoglobin values of
all three groups, hematoerit values were slightly decreased.

In general, the white blood cell counts of three groups were determined to be
inereased. Basophil, lymphocyte and eosinophil percentages showed no significant
difference belWeen all of three experimental groups but a general deerease was ob-
served begining from the second day. There was an increase in heterophil percent-
agesfrom the start ofthe.experiment in group i (5mg/day) and II (lO mg/day) how-
ever in the third group there was an initial deerease followed by an inerease after
the .second day. During the period after the final application of DES, the heterophil
percentages tend to decrease gradually.

Thrombocyte counts oj groups i and ll/ (5 mg. DES/day, 20 mg.tDES/day re-
spectively) was observed to decrease on the 2nd day of the period when DES was
given and reached the lowest value and the 8th day.

Özet: Bu çalışmada tavuklara ağız yolu ile farklı düzeylerde dietilstilbest-
rol (DES) verilerek kan hemoglobin, hematokrit, sedimentasyon değerleri. erit-
rosit, lökosit, trombosit sayıları ile heterofil. lenfosit, eozinojil, bazofil, monosit
yüzdeleri üzerine etkisi incelenmiştir.

Araştırmada özel bir çiftlikten sağlanan hepsi sağlıklı 42 günlük 45 adet
broyler piliç kullamlmıştır. Deneme piliçleri her grupta 15 adet olacak şekilde
3 gruba ayrılmıştır. Piliçlerden elde edilen ilk günkü değerler kontrol değeri
olarak kabul edilmiştir. Gruplara sırasıyla günde 5 mg., lO mg., 20 mg. DES
ağız yoluyla verilmiştir. DES verilme işlemine 15. gün devam edilmiştir.
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Çalışmada DES verilen 2. grup (10 mg/gün) broylerlere ait eritrosit değer-
leri ilk günkü başlangıç değerleri ile karşılaştırıldığında sadece 2. haftada orta-
lama eritrosit değerinde ani bir düşüş (p<O.Ol) görülmüştür. Her üç gruba ait
hemoglobin değerlerinde herhangi bir değişiklik saptanmamasına karşın hema-
tokrit değerlerde çok az bir azalma görülmüştür.

Genelolarak her üç gruba ait lökosit sayılarında bir yükselme saptanmış-
tır. Bazofil, lenfosit ve eozinofU yüzdeleri bakımından gruplar arasında önemli
bir fark bulunamamasına karşın 2. günden itibaren genel bir azalma saptanmış-
tır. Günde 5 mg. DES verilen 1. ve günde 10 mg. DES verilen 2. grubun hetero-
/il yüzdeleri denemenin başından itibaren artarken, günde 20 mg. DES verilen
3. grupta ilk günlerdeki düşüşü takiben 2. günden itibaren bir artış olmuştur.
DES verilmesi bittikten sonraki aşamada heterofil yüzdeleri giderek azalma eği-
limi göstermiştir.

Birinci ve üçüncü (5 mg. DES/gün, 20 mg. DES/gün) gruba ait trombosit
sayıları DES uygulanan ikinci günden itibaren azalmaya başlayıp sekizinci gün-
de en düşük değere ulaşmıştır.

Giriş

Östrojenik etkili sentetik anorganik bir
madde olan dietilstilbestrol (DES) insanlarda
sağaItım amacı ile özellikle riskli gebeliklerde
düşük teWikesine karşı kullanılmaya başlanmış-
tır (27). Fakat daha sonra yapılan çalışmalarda
sağaltım amacıyla DES kullanmış annelerin ço-
cuklannda servix ve vagina adenokorsinomuna
daha sık rastlandığı saptanmıştır (I).

DES, ucuz bir östrojenik preparat olduğu
için uzun yıllar enjeksiyonla derialtına peIIct
implantasyonu ilc veya oral yolla hayvanlann
büyümelerini hızlandırmak ve et verimini artır-
mak için anabalik bir madde olarak kullanılmış-
tır (26). Ancak DES'in etteki artık maddeleri,
tüketici üzerindeki kanserojenik etkisi nedeni
ile ABD, AET ülkelerinde üretimi ve kullanıl-
ması yasaklanmıştır (4).

DES bugün halen uygulama kolaylığı ve
en ucuz östrogen kaynağı olması nedeniyle; in-
san hekimliğinde prostat ve göğüs kanserinde,
postrnenapozal hastalıklarda, östrojen yetersiz-
liğinde (27), veteriner hekimlikte ise uterus
inerşiyası, pyometra, vaginitis, anöstrus ve kö-
peklerin prostat hipertrofisinde tedavi amacıyla
yaygın biçiminde kullanılmaktadır (24).

DES, tavuklara oral ya da enjeksiyon yo-
luyla verildiğinde kas dokusunda yağlanmaya
aynı zamanda kan lipid miktannda artışa neden
olduğu bildirilmektedir (15). Anabolik bir mad-
de olarak da büyüme hormonu, insülin ve glu-
kagon hormonlannın serum düzeylerini artıncı
yönde etkisi bildirilmiş olup kanda insulin artı-
Şı, karaciğer glikojeni, yağ asidi ve protein sen-
tezini artıncı etkiye neden olmaktadır (31). Bu

yönüyle DES anabalizan bir madde olma özelli-
ği taşımaktadır (26).

Memelilerde alyuvar üretiminin başlıca ya-
pım yerinin böbrekler olduğu bildirilen eritro-
poietin adlı humoral bir faktör (eritropoietik sti-
mulan faktör-ESF) tarafından düzenlendiği
bilinmektedir (29). Kanatlılardaki eritropoie-
sis'in ise kandaki O2 miktanna, dokulann O2 ge-
reksinimine ve eritropoietin miktanna bağlı ol-
duğu kabul edilmektedir (i 2, 18).

Östrojenlerin memelilerin kemik iliğindeki
alyuvar yapımını, eritropoietinin ekstrarenal
prekürsörlerinin üretimini baskılayark, kemik
iliğinde alyuvar yapımını engellediği bildiril-
mektedir (5, 8, 19). Kanatlılarda da değişik hay-
van türlerinde olduğu gibi östrojenin yine ke-
mik iliğinin alyuvar üretme yeteneğini bir süre
için engellediği saptanmıştır (19, 21).

DES uygulanan hayvanlarda plazma ve
kan volümünde bir artışa bağlı olarak hematok-
rit değerde bir düşme gözlen~iği, eritrosit mik-
tannın azaldığı bildirilmiştir. Ikinci haftadan iti-
baren ise bu kanatlılann eritrosit miktan ve
hematokrit düzeyinde yükselme olduğu göste-
rilmiştir (ıo, 23, 26).

Gilbert'in (l2) yaptığı çalışmada tavuklar-
da östrojenin ilk verildiği hafta yine diğer ka-
natlılarda olduğu gibi hematokrit değer, eritro-
sit miktan ve kan volümünün önemli derecede
azaldığı bildirilrrıiştir. Ancak ikinci haftada
plazma ve total kan volümü normal düzeylere
yükselirken, eritrosit miktannın düşük kaldığı-
nı, hatta daha da düşüş gösterdiğini bildiren ça-
lışmalar da mevcuttur (8, 12).
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Eritrosit miktanndaki azalma, alyuvar yıkı-
mına bağlı olarak değil, eritropoiezin baskılan-
ması nedeniyle oluşmaktadır (19).

Nirmalan ve Robinson (22) yine stilhestrol
verilen bıldırcınlarda alyuvar sayısı, hemoglo-
bin konsantrasyonu, hematokrit değer ve lenfo-
sit yüzdesinde bir azalma olduğundan söz eder-
ken, heterofil yüzdesinde bir yükselme
olduğunu saptamışlardır. Total lökosit konsant-
rıısyonu, bazofil ve eozınofil yüzdelerinde deği-
şim gözlememişlerdir. Insan ve bazı hayvanlar-
da lökosit sayısının ve lökositlerin fagositik
etkisinin östrojen ve türevIeri ile arttığı bildi-
rimleri vardır (3,5, 10, 14).

Capel ve ark.'da (5) dietilstilbestrol verilen
köpeklerde lökositoz oluştuğunu, alyuvar çök-
me hızının arttığını, olgunlaşmamış hücre ve
nötrofil artışından dolayı akyuvar çekirdek in-
deksinin sola kaydığını ve trombositopeni oluş-
tuğunu saptamışlardır.

Nirmalan ve Robinson (22) DES uygula-
nan bıldırcınlarda total plazma protein düzeyle-
rinde belirgin bir artışın olduğunu bildirmişler-
dir.

Bu araştırma ile kanserojen ve hormonal
yan etkileri olan dietilstilbestrol'ün ağız yoluyla
farklı düzeylerde kullanıldığında, piliçlerde kan
hemoglobin, hematokrit, sedimentasyon değer-
leri, eritrosit, lökosit, trombosit sayılar ile löko-
sit yüzdesi oranlan üzerine etkisinin incelenme-
si amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod

Araştırma özel bir çiftlikten sağlanan, hep-
si 42 günlük ve sağlıklı 45 adet broyler piliç
üzerinde yürütülmüştür. Piliçler rastgele olarak,
15 piliçten oluşan 3 gruba aynlarak, 5 günlük
bir alıştırma döneminden sonra ilk kan örnekle-
ri alınmış ve bu veriler kontrol değeri olarak ka-

bul edilmiştir. 1., II. ve III. gruplardaki her pili-
ce sırasıyla 5, 10 ve 20 mg./gün dietilstilbestrol
(DES) oral yoldan verilmiştir.

DES verilme işlemine i5 gün devam edil-
miştir. DES verilen ilk günün ertesi günü başla-
mak üzere her üç günde bir ve son DES verme
gününde, aynca DES verilmesi bittikten sonra-
ki 6. ve ll. günlerde kan örnekleri her tavuğun
V. tibialis posterior'ün devamı olan V. metatar-
sea plantaris supf. medialis'inden alınmıştır.

Kanın hematokrit değeri mikrohematokrit
metodu kullanılarak saptanmıştır (23). Hemog-
lobin (Hb) konsantrasyonu siyanmethemoglo-
bin metodu (32) -ilc kolorimetrik olarak tayin
edilmiştir. Kan, alyuvar sulandırma pipeti ile 1/
100 oranında Natt-Herrick eriyiği ile sulandınl-
dıktan sonra alyuvar, akyuvar ve trombosit sa-
yılan Thoma lamında gerçekleştirilmiştir (17).
Lökosit formülü May-Grünwald-Giemsa boya-
ma yöntemi (22) ile boyanan sürme kan frotile-
rinde yapılmıştır. Kanın sedimentasyon hızı
Frimherger'in mikro-sedimentasyon yöntemine
(17) göre yapılmıştır.

Elde edilen veriler istatistikselolarak vari-
yans analizi yöntemiyle test edilip, gruplann or-
talama değerleri arasındaki farklılığın önemlili-
ğini saptamak amacıyla Duncan'ın "multiple
range" testine uygulanmış. aynca üç grup ara-
sında günlere göre değişen değerlerin farklılığı-
nı değerlendirmek için eş yapma metoduna da-
yanan bir karşılaştırma yapılmıştır (9).

Bulgular

Aynı rasyonla beslenen tavuklann DES
uygulamasından önceki değerleri ile günde 5
mg., 10 mg., 20 mg. DES verilen gruplann,
DES verilme dönemi ve DES verilmesi ..bittik-
ten sonraki döneme ait kan eritrosit, lökosit,
trombosit sayılan, hemoglobin (Hb), hematok-
rit ve sedimentasyon değerleri Tablo 1'de, hete-
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Şekil 2: Piliçlerde ağız yoluyla farklı düzeylerde DES ve-
rilmesinin kan hemoglobin değeri üzerine etkisi_



Tablo i:Farklı düzeylerde DES 'in kan hematokrit, hemoglobin ve sedimentasyon değerleri ile eritrosit, lökosit, trombesit sayılan üzerine etkisi.
Table i:The effect of different doses of DES on hematomt, hemoglobin, sedimentalion velues and erythrocyte, Ieucocyte, trombocyte counts.

GÜNLER
Hematokrit (/fo) Hemoglabin (gr/l 00 ml) Eritrosit (x i()6/mm3) Lökosit (x i()3/mm3)

i II III i II III i II III i II III

Kontrol 27.11 i 26.2 . 26.8 7.244 6.43 5.9 2.46 2.32 2.28 33.2 25.7 28.8
2. 32.3 25.3* 29.3 8.577 8.17 8.95 2.623 2.588 2.36 51.3 34.6 45.6
8. 32 25.7* 27.37* 8.473 7.171 7.39 2.25 2.656 2.18 47.25 47.7** 25.3IL. 27.5 26.27 24.64 7.355 6.952 7.21 2.548 2.524 2.220 58.36 46 21.72***
15. 27.35** 26.3* 27.429 7.21 i 6.604 6.947 2.568 1.566** 2.22 i 45.12 36.33 41

16. 26.43" 24.6 24 7.343 7.479 6.739 2.751 2.188 2.194 58 35.40 50.83
21. 29.11** 27.8 28.1 i 6.598 7.01 7.172 2.974 2.628 2.633 67.11* 70.2** 67.56**
26. 31** 27.4 32.5 5.56 5.87 6.2 3.33 2.44 2.931 65.3** 74** 65.75**

Trombesit (xl ()3/mm3) Sedimentasyon (mm/saaı)

Kontrol 36.3 22.2 50 23 21 22
2. 26.2* 36.8 25.2* 23 22 24.2
8. 8.12 20.57 5.48 16.14 24.06 21.50

IL. 14.64 8 4.462 20.50 20.36 20.21 i 5 mg DES/gün
15. 20 9.17 20.6** 20 16.25 21.67 II 10 mg DES/gün

III 20 mg DES/gün
16. 31*** 9 9.33 26 28 17.5 * p<0.0521. 19.22 13.2 26.33 12.8 14.86 25 *. p<0.01
26. 25.75 25 22.5 ii 17.8 9.75 •• ••• p<0.001

Tablo II: Farklı düzeylerde DES'in heterofil, lenfasit, bazofil, eozinofil ve monosit yüzdeleri üzerine etkisi.
Table II: The effect of differenı doses of DES on heterophil, Iymphocyte, basophil, eosinophil and monocyte perccntages.

Heterofil Lenfasit Bazofil Eozinofil Monosiı
GÜNLER II III II nı II ın II III II ın
Kontrol 21.64 12.18 27.8 67.76 67.6 57.8 5.06 5.5 7.0 8.17 5.8 4.8 0.28 0.7 0.2
2. 22.7 29.0 17.6 61.8 58.4 70.8 6.0 4.2 6.2 9.4 7.6 4.0 0.9 1.6 1.4
8. 26.38 25.8 29.07 62.92 64.2 59.15 3.25 4.0 7.3. 6.61 6.15 4.07 1.38 0.46 0.38

IL. 25.0 27.0 27.71 66.6 69.37 66.14 6.75* 2.5 3.0 2.66 1.4 1.5 1.4 0.25 1.0 ?-
15. 29.92 25.8 25.35 59.14 61.06 66.21 6.64 8.06 5.07 3.85 5.0 2.92 0.4 0.06 1.5 vı

C-
r

16. 32.33 31.81 33.91 66.77 66.18 65.08 2.0 2.5 1.4.* 1.6 2.0 1.0 0.33 0.63 0.33 c:
-021. 29.71 27.5 28.88 65.0 66.5 71.33 3.6 3.0 1.8. 3.2 2.66 2.57 0.7 1.0 1.44
>26. 14.0 00 18.0 71.0 63.2 73.75 7.25 •• 8.6 •• 5.75.* 7.5*. 6.2*. 2.0 0.25 O 0.25 r

~
i 5 mg DES/gUn vı

>II Lo mg DES/gUn >nı 20 mg DES/gUn -ı
~• p<0.05 vı•• p<0.01 rrı
r



D!ETtLsTll..BESTROl (DES) VER!LE~ TA VUKLARDAK! HEMA TOLOJ!K DE(;!Ş!KUKlER 5

II 1S
Cliniet

ı6 21 26'

DfS verilmesi bittikten
sonraki C:öne:nr
16 21 26
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Şekil 4: Piliçlerde ağız yoluyla farklı düzeylerde DES ve.
rilmesinin kan lökosit sayısı üzerine etkisi.

~ 50 •

!45 j
~ 40.
~ ıs •
pıj
~ 25 •
_ 20 •

15 j
10 i
5 j
O' ,

DES verl1=:e döne:rl

8 II IS
Gü ••••

DES vErilcıeBi bi ttikten
sonraki döne::zı

16 2l 26

~
~ 30 i DES veri 1:::. dönemı

i:~/
~ 15 ı
!'O ,

5 j
O L._~_ - -- .'-----
ı 2 II IS

Glinler

DES veri l:r.esi bi tti k te:ı
sonraki döneJl

~

16 2ı 26

Şekil 5: Piliçlerde ağız yoluyla farklı düzeylerde DES ve.
rilmesinin kan trombosit sayısı üzerine etkisi.

Şekil 6: Piliçlerde ağız yoluyla farklı düzeylerde DES ve-
rilmesinin kan sedimentasyon değeri üzerine etkisi.
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Şekil 7: Piliçlerde ağız yoluyla farklı düz,eylerde DES ve-
rilmesinin Pseudo Eozinofil yüzdesi üz,erine etkisi.

rofıl, lenfosit, eozinofıl, bazofıl yüzdeleri Tablo
2'de gösterilmiştir.

Günde 5 mg" lOmg., 20 mg. DES uygula-
nan gruplann ortalama hematokrit değerleri,
kontrol değerleri ile birlikte istatistikselolarak
değerlendirildiklerinde, DES verilen dönemin
8. gününde 10 mg. ve 20 mg. verilen II. ve lll.
gruplara ait ortalama değerlerin birinci gruba (5

Şekil 8: Piliçlerde ağız yoluyla farklı düzeylerde DES ve-
rilmesinin Lenfosit yüzdesi üzerine etkisi.

mg./gün) ait değerlerden istatistikselolarak
önemli düzeyde (p<O.OI) yüksek olduğu görül-
müştür. Yine sekizinci günde i. ve II. grup ara-
sında önemli bir farklılık (p<0.05) söz konusu-
dur (şekil I).

İkinci güne ait ortalama hemoglobin değer-
lerinde bir yükselme söz konusu iken diğer gün-
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Şekil 9: Piliçlerde ağız yoluyla farklı düzeylerde DES ve-
rilmesinin Eozinofil yüzdesi üzerine etkisi.

ŞekillO: Piliçlerde ağız yoluyla farklı düzeylerde DES ve-
rilmesinin Sa,orıı yüzdesi üzerine etkisi.

lerde herhangi istatistiksel önemlilik ve gruplar
arası bir fark bulunamamıştır (Tablo 1, Şekil 2).

Eritrosit sayılan bakımından farkJı düzey-
lerde DES verilen i. (5mg./gün), II. (10 mg./
gün) ve III. (20 mg./gün) grup broylerler arasIn-
da istatistiksel bir fark gözlenmemiştir. Yalnız-
ca' DES verilme dönemindeki 15. günde eritro-
sit değerlerinde II. grupta önemli derecede
(p<O.Ol) bir azalma, III. grupta ise bir yüksel-
me (p<O.Ol) olduğu görülmüştür (Şekil 3).

Günde 20 mg. DES verilen grubun ortala-
ma lökosit sayısı, DES verilen dönemin 11. gü-
nünde diğer iki gruptan önemli derecede
(p<O.OOl) düşük bulunmuştur. II. grup broyler-
lere ait lökosit değerinde DES verilen dönemin
8. gününde (p<0.01) ve DES verilmesi bittikten
6. ve 11. gününde (p<O.Ol) istatistiksel anlamda
önemli bir yükselme kaydedilmiştir (Şekil 4).

DES döneminin lL. gününde i. ve II. grup
hayvanlara ait ortalama lökosit sayısında, diğer
gruptaki piliçlere oranla önemli (p<0.05) artış
göstermiştir. DES verilme döneminin son gü-
nünde kontrol değerleri ile gruplara ait lökosit
sayılan arasında bir fark görülmezken, DES uy-
gulamasına son verildiken sonraki ilk günden
başlayan bir artış (p<0.05) söz konusudur (Şekil
4).

i. (5 mg./gün) ve III. (20 mg./gün) gruba
ait trombasit sayıları DES uygulanan 2. günden
itibaren azalmaya başlayıp, 8. günde en düşük
trombosit değerine ulaşmıştır. II. gruptaki azal-
ma 8. günde (p<0.05) ba~layıp, ll. güne kadar
(p<O.OI) devam etmiştir. Ikinci haftanın sonun-
da ise III. gruptaki (20 mg/gün) piliçlerin trom-
bosit sayılannda diğer gruptaki hayvanlara
oranla (p<0.05) başlayıp, ll. güne kadar
(p<0.01) devam etmiştir. Ikinci haftanın sonun-
da ise III. gruptaki (20 mg./gün) piliçlerin trom-
bosit sayılannda diğer gruptaki hayvanlara
oranla (p<O.Ol) yükselme görülmüştür. DES

uygulamasına son vermeyi takiben ilk günde i.
grupta önemli (p<O.OOI) bir yükselme ortaya
çıkmıştır. Trombasit sayılanna ait değerlerin
genelolarak DES uygulaması bittikten sonraki
dönemde ise giderek ilk günkü değerlere yak-
laşma eğilimi gösterdiği saptanmıştır (Şekil 5).

Alyuvar çökme hızlarında (sedimentasyon)
ise gerek DES uygulanan gerekse uygulama bit-
tikten sonraki iki haftalık dönemde önemli bir
farkJılık bulunamamıştır. Sadece DES uygula-
ması bittikten sonraki ikinci haftada III. grupta-
ki broylerlere ait kan sedimentasyon (mm/saat)
değerlerinde diğer gruplara oranla önemli bir
azalma (p<O.OI) olduğu kaydedilmiştir. (Şekil
6).

DES verilen dönemin 8. gününde III. grup
(20 mg/gün) broylerlerin total lökosit sayısında-
ki bazofil yüzdesinde diğer iki gruplardakilere
göre istatistiksel bir yükselme (p<0.05) kayde-
dilmiştir (ŞekillO). lL. günde ise i. gruptaki
broylerlere ait bazofil yüzdeleri istatistiksel an-
lamda (p<O.05) yüksek bulunmuştur. DES ve-
rilme döneminin bitimini takip eden ilk hafta
içinde III. gruptaki broylerlere ait değerde
önemli bir farkJılık (p<0.05) olduğu görülmüş-
tür. Bu dönemin sonunda ise bütün gruplarda
önemli bir (p<O.O 1) yükselme olduğu görül-
mektedir. Genel anlamda, bazofil yüzdeleri ilk
dönemin ll. gününe kadar bir düşüş, daha son-
ra bir yükselme, DES verilmesi bittikten sonra-
ki dönemde bir azalma görülmüştür (Şekil ıo).

Deneme boyunca, lenfosit ve eozinorıı
yüzdeleri bakımından gruplar arasında önemli
bir fark bulunamamış.tır (Tablo 2, Şekil 8, 9).
Heterofıl yüzdesinin artış gösterdiği, DES veril-
mesi bittikten sonraki aşamada giderek normal
değerlere yaklaştığı görülmektedir (Şekil 7).
Eozinofıl yüzdelerinde ise her üç grupta da ıo.
günün sonuna kadar normal değerlere göre
azalma devam etmiş, DES verilmesi bittikten
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sonra tekrar normal değerlere dönme eğilimi
gözlenmiştir (Şekil 9).

Tartışma ve Sonuç

Değişik dozlarda DES verilen broylerlerde
yapılan çalışmada, alyuvar. akyuvar, hematok-
rit, hemoglobin ••sedimentasyon ve formül ~öko-
sit değerlerine bakılmıştır. Bu değerlere aıt so-
nuçlar Tablo l'de incelendiğind.e, alyuvar s~y.ı.sı
ve hematokrit değerde düşmenın olduğu gorul-
mektedir.

Östrojenlerin kanatlı metabolizmasını (2)
ve tiroid salgılannı (28) azalttığı yönünde bildi-
rimler mevcuttur. Dokulann oksijen ihtiyacı dü-
şünce kanatlı plazmasında var olduğu bildirilen
eritropoietik stimulan faktör bırakımının da
azaldığı, böylece kemik iliğinin alyuvar üretme
yeteneğinin baskılandığı bildirilmektedir (12).

Çalışmada, DEs verilen broylerlerin eritro-
sit değerleri bakımından birinci gü~ü ~o~trol
değerleri ile diğer günler arasında ~st~tıstıksel
anlamda önemli bir fark gözlenmemıştır (Tablo
1). DES verilmesini takip eden ikinci. haftada II.
gruptaki (10 mg./gün) broylerlere aıt ortalama
eritrosit değerlerinde ani bir düşüş. lll. grup
hayvanlarda (20 mg./gün) ise bir yü~selme gö-
rülmektedir (Şekil 3). Bu yükselmenın Naets ve
Wittek'in (20) çalışmasında bildirdiği artışa uy-
gun olduğu görülmektedir. Bunu takip eden
günlerde ise ortalamalar birinci günkü değerlere
yakındır.

Nirmalan ve Robinson (21) ile Garcia (ll)
bıldırcınlarda yapmış olduklan çalışmalarda ay-
nı sonuçlan doğrulamaktadır. Benzer olarak,
Gilbert'in (12) tavuklar üzerinde östrojenin etki-
sini incelediği çalışmasında da birinci haftada
hem hematokrit değeri, hem de alyuvar sayısı
ve kan volümünün önemli derecede azaldığı
bildirilmektedir. Hunsaker (16) yapmış olduğu
araştırmada 5 mg./gün dozunda DES uyguladı-
ğı dişi kazlarda eritrosit volümünde bi.r yüksel-
meden söz etmiştir. Kanatlılarda östrojen uygu-
lamasının ikinci haftasında da eritrosit
sayısında bir artışın söz edilmektedir (12, 23).
Nirmalan ve Robinson (22) 1 mg./gün DES uy-
guladıklan bıldırcınlarda dolaşımdaki eritrosit
miktannda çok az bir düşüş olduğundan ba~set-
mektedirler. Bu da östrojenin kanatlılann erıtro-
poiesisine olan inhibitör etkisinin memeli~erde-
ki kadar belirgin olmadığını göstermektedır. B.u
çalışmada da eritrosit sayısında görülen az bır
düşüş aynı bulgulan doğrulamaktadır.

Literatürde (7, 8) uzun süreli östrojenik et-
kinin alyuvar sayısıyla birlikte hemoglobin ve
hematokrit düzeylerinde bir azalmaya neden ol-
duğu bildirilmektedir. Her ne kadar Nirmalan

ve Robinson (22) östrojenin kan hacmi üzerine
etkisi olduğunu bildirmekte ise de Sturkie (28)
hematokrit değer üzerine fazla bir etkisi olma-
dığını belirtmektedir. Buna göre bu çalışmada
elde edilen bulgularla bir paralellik görülmekte-
dir. Gilbert (12) ise östrojenin ve tiroksinin et-
kisini incelediği çalışmasında östrojenlerin,
hem eritrosit sayısını hem hematokrit değeri
hem de kan vol ümünü düşürdüğünü bildirmek-
tedir.

Nirmalan ve Robinson (21) yapmış olduğu
bir başka çalışmada yumurtlayan tavuklarla yu-
murtlamayanlardaki östrojenik aktivite farklılı-
ğının kan eritrosit ve hematokrit değeri üzerine
etkilerini incelemiş, eritrosit sayısının ve hema-
tokrit değerin yumurtlamayanlarda daha yüksek
seyrettiğini ve östrojenin fazla dozunun kanatlı-
larda vazodilatasyona neden olduğundan söz et-
mektedirler.

DES verilmesini izleyen günlerde hemog-
lobin değerinde herhangi bir istatistiksel önem
ve fark bulunmadığı bu çalışmada Tanaka ve
Rosenbcrg'in (30) yaptığı araştırmanın sonuçla-
rı ile paralellik göstermemiştir. Bu araştıncılar
(30) dienestrol diasetat verdikleri normal ve kı-
sırlaştınlmış horozlarda hemolobin düzeylerin-
de azalma gözlemişlerdir.

Günde 20 mg. verilen grubun 11. gündeki
lökosit ortalaması diğer gruplarla karşılaştınldı-
ğında önemli bir (p<O.OOI) farklılık olduğu.
DES verilmesi bittikten sonraki 6. ve ll. günde
tekrar bir yükselme (p<O.Ol) olduğu görülmüş-
tür. Glick (13), anabalizan nitelikteki GH ve
konikosteron verdiği piliçlerde lökosit sayısı ve
heterofil yüzdesinde artış gözlediğini ifade
ederken, Nirmalan ve Robinson (22), DES (I
mg/gün) verdikleri bıldırcınlarda total lökos!t
sayısında, bazofil ve eozinotil yüzdelerinde bır
değişim saptanmadığını, lenfasit ve heterofil
yüzdelerinin ise yükseldiğini bildirmektedirier.
Buna karşın eozinofil yüzdesinde düşmeden de
söz edilmektedir (6, 26). Genelolarak diğer
hayvanlarda da östrojenlerin nötrofil artışına
neden olduğu bilinmektedir (5, 14).

Östrojen türevierinin trombositopeni oluş-
turduğu yolunda bildirimler mevcuttur (S, 21).
Bu denemede de DES verdiğimiz i. ve III.
grupta DES verilmesini takiben özelli~e 2. ~~n
trombasit sayılannda kontrol değerlerıne gore
önemli (p<O.OS)bir azalma gözlenmiştir.

Bu çalışmada sedimentasyoı:ı dcğerleriı:ıde
önemli bir değişiklik görülmemesıne karşın lıte-
ratürde (S, 25) plazma proteini artışı özellikle
globulin artışına bağlı olarak alyuvar çökme hı-
zında anış olduğu bildirilmektedir.
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Sonuç olarak broylerlerde DES'in bazı kan
parametreleri üzerine etkisi olduğu ve DES 'in
uygulama dozuna bağlı olarak. eritrosit, trombo-
sit sayılan ile hematokrit değerde bir düşmeye,
heterofil yüzdesinde bir artışa neden olabileceği
gözlenmiştir.

Kanserojen ve hormonal yan etkileri olan
DES 'in tedavi amacı ve anabolik amaçla kulla-
nılmasının insan ve hayvan sağlığı açısından
oluşturabileceği problemler göz önünde tutula-
rak. Veteriner Hekimlik hizmetlerine ve bu gibi
maddelerin kullanılmasını sınırlayan yasa ve
yönetmeliklere gerekli düzenlemeler getirilme-
lidir.
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