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Ekstansif)Sistemde)Yetiştirilen)Keçilerde)Sıcaklık)Stresinin)T4)(Tiroksin),)T3)
(Triiyodotironin),)Kortizol)Hormonları)Üzerine)Etkileri)

N.)Koluman)(Darcan)1) ) İ.)Daşkıran)1) ) B.)Şener1))

1!GTHB,!Tarımsal!Araştırmalar!ve!Politikalar!Genel!Müd.,!Hayvancılık!ve!Su!Ürünleri!Dairesi!Başk.,!Tarım!
Kampüsü,!Yenimahalle,!Ankara!

!
Bu!çalışmada!farklı!mikroJprojeler!kapsamında!Adana!ilinde!dağıtılan!ve!yetiştirici!koşullarında!yetiştirilen!saf!Saanen!
keçileri! ile! yine! aynı! koşullarda! yetiştirilen! yerli! Kıl! keçilerinin! sıcak! ve! nemli! subtropik! iklim! koşullarındaki!
adaptasyon! yetenekleri! ile! sıcaklık! stresi! oluşması! durumunda! hormonal! mekanizmada! oluşabilecek! değişimler,!
verim!düzeyleri!ile!ilişkilendirilerek!ortaya!konulmaya!çalışılmıştır.!Adana!ili!Karaisalı!ilçesinde!halk!elinde!yetiştirilen!
20! baş! Saanen! ile! 20! baş! Kıl! keçinin! temmuz! ayındaki! süt! verimi,! sıcaklık! stresi! ile! T3,! T4! hormon!düzeylerindeki!
değişimleri!incelenmiştir.!!

Çalışmada! fizyolojik! adaptasyon!mekanizmaları! ile! serum! T3! ve! T4! ! hormon! düzeyleri! birlikte! ele! alındığı! zaman!
Çukurova!bölgesinin!!subtropik!iklim!koşullarına!getirilen!Saanen!ırkı!keçilerde!yerli!ve!bölgenin!ırkı!olan!Kıl!keçi!ile!
kıyaslandığı! durumda! termal! stres! oluştuğu,! belirlenmiştir.! ! Bu! bulgunun! süt! verimi! açısından! değerlendirildiği!
zaman! Saanen! keçilerinin! kendilerinde! beklenen! performansı! gösteremediği! söylenebilir.! Dolayısı! ile! yürütülecek!
çevresel! iyileştirme!çalışmalarında!bölgesel!koşulların!dikkate!alınmasının!önemi!bir!kez!daha!bu!çalışma!ile!ortaya!
konmuştur.!!

Anahtar)Kelimeler:!Keçi,!T3,!T4,!Kortizol,!Troid,!Hormon,!Adaptasyon.!

!

The)Heat)Strees)Effect)On)T4)(Thyroxin),)T3)(Triiodothyronine),)Cortisol)
Hormones)Of)Goats)İn)Rearing)Extensive)Systems)

In! this! study,! thermal! stress!adaptation!capabilities! in! the!event!of! changes! resulting! from!hormonal!mechanism,!
yield!levels!of!Saanen!goats!and!native!Hair!goats,!were!!determined!in!humid!subtropical!climate!conditions.!The!
both!genotypes!were!kept!in!same!conditions!at!breeders’!condition.!The!Saanen!goats!were!distributed!within!the!
microJprojects! in! the!province!of!Adana.! ! ! To! find!out! thermal! stress!effects!on! ! T3,! T4!hormone! levels! and!milk!
production,!20!heads!Saanen!goats!and! !20!heads!native!Hair!goats!of! !Karaisalı!district!of! the!province!of!Adana!
were!investigated!in!this!study!during!July.!

In! this! study,! when! the! mechanisms! of! physiological! adaptation! and! serum! T3! and! T4! hormone! levels! taken!
together!to!consideration,!the!stress!conditions!of!!imported!Saanen!goats!occurred!when!they!were!compared!to!
indigenous! Hair! of! goats.! Thus! it! could! be! said! that,! Saanen! goats! did! not! show! the! expected! performance.!
Therefore,!as!a!conclusion!of!this!study,!it!should!be!underlined!that,!the!importance!of!environmental!and!regional!
conditions!for!this!kind!of!improvement!studies!should!have!been!taken!into!considerations!

Keywords:!Goats,!T3,!T4,!Thyroid,!Hormones,!Adaptation.!

Giriş))

Çiftlik! hayvanlarında! döl,! et,! süt,! lif! ve! yumurta!
gibi!ekonomik!öneme!sahip!verimlerin!genetik!ve!
çevresel! yollar! ile! iyileştirilebilmesi! için! hücresel!
düzeydeki! kontrol! mekanizmalarının! bilinmesi!
büyük! öneme! sahiptir.! Ekonomik! öneme! sahip!
verimler,! esas! olarak! hücre! fizyolojisi! tarafından!
kontrol! edilmektedir.! Hücre! fizyolojisinin! en!
önemli! unsurlarını! ise! hormonal! ve! biyokimyasal!
süreçler! ile! bunların! genetik! kontrol!
mekanizmaları! oluşturmaktadır.! Hormonlar;!
vücutta! iç! dengenin! dış! koşullara! uygun! biçimde!
sürdürülmesi,! büyüme,! gelişme,! üreme,! enerji!

üretimi,! kullanımı! ve! depo! edilmesinden!
sorumludurlar!ve!gerek!kendi!başlarına!gerek!sinir!
sistemi! ile! birlikte! çok! önemli! görevler! yaparlar!
(Yılmaz,! 1999).! Çiftlik! hayvanlarında! üretim!
performansının! (et,! süt! ve! lif! üretimi)!
sürdürülebilmesi! için! tiroit! hormonlarının! (T4! ve!
T3)! fonksiyonlarının! normal! olması! önem!
taşımaktadır.! Kan! tiroit! hormon! düzeylerindeki!
değişimler!tiroit!bezi!fonksiyonundaki!değişimlerin!
dolaylı! bir! göstergesidir.! Kan! dolaşımındaki! tiroit!
hormonlarının! seviyeleri,! hayvanın! metabolik! ve!
beslenme! durumlarının! belirleyicileri! olarak!
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değerlendirilmektedirler.!Hayvanların,! farklı! çevre!
koşullarına! ve! besin! maddesi! ihtiyaçlarını! temin!
etme! bakımından! meydana! gelen! değişimlere!
karşı! metabolik! dengelerini! ayarlamada! tiroit!
hormonlarının! fonksiyonlarında! ortaya! çıkan!
değişimler! önemli! düzeyde! rol! oynamaktadırlar.!
Bu! durum,! geleneksel! üretim! yapan! küçükbaş!
(small!ruminant)!çiftlik!hayvanları!yetiştiriciliğinde;!
özellikle! yem! alımı,! üreme! ve! lif! büyümesi! gibi!
belirli! bir! şekilde! mevsime! bağımlılık! gösteren!
özellikler! bakımından! daha! da! önemli! olarak!
görülmektedir!(Todini,!2007).!

Testosteron! ve! benzeri! androjenler,! erkek! eşey!
organlarını! uyaran! ve! ikincil! eşeysel! özellikleri!
oluşturan! hormonlar! olup! etkileri! doku! geliştirici!
(anabolizan)! ve! androjenik! şekilde! ortaya! çıkar.!
Testosteronun! en! önemli! işlevi! erkeklerde! ikincil!
eşeysel! özelliklerin! gelişimini! ve! sürekliliğini!
sağlamasıdır.! Yine! testosteron! hormonu,!
embriyonal! ve! fötal! dönemde! erkek! genital!
organlarının! gelişimini! uyarma,! gebeliğin! sonuna!
doğru! testislerin! skrotuma! inmesini! ve! libidonun!
ortaya! çıkmasını! sağlama,! büyüme,! yağlanma,!
karbonhidrat! metabolizmasını! uyarma,! bazal!
metabolizma! hızını! ve! alyuvar! sayısını! artırma,!
elektrolit!ve!su!dengesini!düzenleme!gibi!fizyolojik!
süreçler!üzerinde!de!etkilidirler!(Yılmaz,!1999).!!

Stres;! kalıtsal! ya! da! fazla! sayıdaki! çevresel!
etmenlerin! bir! sonucu! olarak! hayvanın! içinde!
bulunduğu! olumsuz! durumu! tanımlar.! Stres!
etmeninin! organizma! üzerindeki! olumsuz! etkisi,!
anılan! stres! etmeninin! vücudun! oluşturduğu!
denge! (homeostasis)! ile! başa! çıkamamasıdır!
(Broom,! 1996).! Bu! bağlamda! oluşan! stres,!
hayvanın! içinde! bulunduğu! refahın! bir! göstergesi!
olan! davranışsal! ve! fizyolojik! değişimler! ile!
gözlenebilmekte! ve/veya! ölçülebilmektedir!
(Borell,! 2001).! Ancak,! kendiliğinden! oluşan! stres,!
hayvan! refahını! olumsuz! yönde! etkilemekte! ve!
bireyin!refahı,!stres!belirtileri!çok!belirgin!olmadığı!
durumlarda!bile!azalabilmektedir!(Moberg,!1991).!

Keçilerde,! üreme,! laktasyon! ve! lif! büyüme!
döngüleri! gibi! mevsime! bağlı! fonksiyonların!
gerçekleşmesinde! T4,! T3,! kortisol! ve! testosteron!
hormonlarının! fonksiyonlarını!ortaya!koymak! için,!
farklı! faktörlerin! (ırk,! yaş,! cinsiyet,! fizyolojik!
durum,! iklim,! mevsim,! besleme)! etkilerini! de!
dikkate! alarak,! birçok! farklı! araştırma!
gerçekleştirilmiştir! (Colavita! ve! ark.,! 1983;! Riis! ve!
Madsen,1985;! Emre! ve! Garmo,! 1985;! Kloren! ve!
ark.,!1993!a,b;!Puchala!ve!ark.,!2001;!Celi!ve!ark.,!
2003;! Todini! ,2007).! Yine! son! yıllarda,! küresel!

ısınmaya!bağlı!olarak!ortaya!çıkan! iklim!değişikliği!
ile! geleneksel! ve! endüstriyel! keçi! üretimi!
arasındaki! karşılıklı! etkileri! analiz! etme! yönünde!
de! araştırmalar! yapılmaktadır.! Farklı! keçi!
ırklarında! tiroit,! testosteron! ve! kortisol! hormon!
seviyelerinin! SNİ’(Sıcaklık! Nem! İndeksi)! ye! bağlı!
değişimlerin!araştırıldığı!bilimsel!çalışmalar!Çizelge!
1’de!verilmiştir.!

Çizelge!1!incelendiğinde!Ankara!Keçilerinde!(Polat,!
2003)!ve!Akkeçilerde!(Koser!Eliçin,!2008;!Dellal!ve!
ark,.2008)! T4! ve! T3! hormonu! düzeyleri! çevre!
sıcaklığının! yüksek! olduğu! yaz!mevsiminde! düşüş!
gösterirken,! düşük! olduğu! sonbahar! ve! kış!
mevsiminde!yükselme!görülmektedir.!!

Farklı! genotipte! olan! keçilerin! Türkiye’ye! ithal!
edilmesi! ile! son! yıllarda! entansif! süt! keçiciliği!
önemli! düzeyde! artış! gözlenmiş! ve! birçok! çiftçi!
Saanen! keçisine! dayalı! entansif! süt! keçisi!
yetiştiriciliği! yönünde! üretim! eğilimi! göstermiştir.!
İşletmelerin! ! Saanen! keçisini! belirli! bölgelerde!
yoğun! olarak! tercih! etmesi,! diğer! bölgelerde! keçi!
yetiştiriciliği! yapan! işletmeler! ile! özellikle! mikroJ
projeler! kapsamında!dağıtılacak!hayvan!materyali!
konusunda!Saanen!keçisini!tercih!etmesine!neden!
olmuştur.! Ancak! bölgesel! iklim! koşulları,! özellikle!
entansif! süt! keçiciliğinde! dikkate! alınması! gerekli!
olan! önemli! bir! konudur.! Dağıtımı! yapılan!
hayvanların! adaptasyonu! mutlak! suretle! dikkate!
alınması! gerekli! ve! başarı! üzerinde! oldukça! etkili!
olan! faktörlerden! birisidir.! Dolayısı! ile! bu!
çalışmanın!amacı,!sıcaklık!zorlanımının!söz!konusu!
olduğu! iklim!koşullarına!adapte!edilmeye!çalışılan!
ve! yetiştirici! elinde! bulunan! ithal! Saanen! ırkı!
keçiler! ile! bölge! koşullarında! adapte! olmuş! olan!
yerli! Kıl! keçilerin! adaptasyon! yeteneklerini!
laktasyon! performanslarıyla! birlikte!
karşılaştırılmalı!olarak!ortaya!koymaktır.!

Materyal)ve)Yöntem)

Denemenin!hayvan!materyalini,!Adana!ili!Karaisalı!
ilçesinde! yetiştirilen! ve! mikroJkredi! çerçevesinde!
“Saanen! keçisi! yetiştiriciliği! projesi”! kapsamında!
dağıtılmış! olan! ve! yetiştirici! koşullarında!
yetiştirilen!20!baş!saf!Saanen!keçileri! ile!yine!aynı!
koşullarda! yetiştirilen! 20! baş! yerli! Kıl! keçiler!
oluşturmuştur.! Deneme! hayvan! materyali! 3! yaşlı!
keçiler!arasından!seçilmiştir.!Keçilerin!hepsi!Şubat!
ayının! 15! ile! 25’i! arasında! doğum! yapmıştır.! ! Süt!
verimlerini!belirlemek!üzere!deneme!başlamadan!
önce!süt!kontrolleri!yapılmıştır.!
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Çizelge! 1.! Farklı! keçi! ırklarında! tiroit,! testosteron! ve! kortizol! hormon! seviyelerinin! SNİ’ye! bağlı!
değişimlerin!araştırıldığı!bilimsel!çalışmalar!(Dellal!ve!ark.,!2009)!

Table!1.!Scientific!researchs!on!thyroid,!testesteron!and!cortisol!hormone!levels!variations!depends!on!
SNİ!in!different!goat!breeds!(Dellal!et!al.,!2009)!

Keçi!Irkı!
Goat!
Breed!!

Cinsiyet!!
!!!Sex!

Yaş!
Age!

Analiz!
Dönemi!
Analyze!
Period!!

Hormon!!
Hormone!

Analiz!
Yöntemi!
Analyze!
method*!

Kaynak!!
Source!

Ankara!
Keçisi!!

ErkekJDişi!!
MaleJFemale! OğlakJKid!! 4!ay!!

4!month!!
Total!T4!!

! FPIA!! Polat,2003!!

Ankara!
Keçisi!!

ErkekJDişi!!
MaleJFemale! OğlakJKid!! 4!ay!!

4!month!
Total!T3!!

! MEIA!! Polat,!2003!!

Ankara!
Keçisi!!

ErkekJDişi!
MaleJFemale! OğlakJKid!! 4!yaş!!!!!!!4!

month!!
Testosteron!!
Testosteron!! ECL!! Polat,!2003!!

Saanen!! Dişi!JFemale! 4!yaşlı!
4!years!old!!

1!kez!
1!time!! T4!! RIA!! Taşkın!ve!

ark.!2007!!

Saanen!! DişiJFemale! 4!yaşlı!
!4!years!old!

1!kez!!
1!times! T3!! RIA!! Taşkın!ve!

ark.!2007!!

Saanen!! DişiJFemale! 4!yaşlı!
4!years!old!!

1!kez!!
1!times!

Kortisol!!
Cortisol! RIA!! Taşkın!ve!

ark.!2007!!

Akkeçi!! DişiJFemale!! 2!yaşlı!
2!years!old!

12!ay!!
12!month! Total!T4/T3!! CMIA!! Koser!Eliçin,!

2008!!

Akkeçi!! DişiJFemale! 3!yaşlı!
4!years!old!

12!ay!
12month!! Total!T4/T3!! CMIA!! Koser!Eliçin,!

2008!!

Akkeçi!! DişiJFemale! 4!yaşlı!
4!years!old!

12!ay!
12month! Total!T4/T3!! CMIA!! Koser!Eliçin,!

2008!!

Akkeçi!! DişiJFemale! 2!yaşlı!!
2!years!old!

12!ay!
12month! Total!T4/T3!! EIA!! Dellal!ve!ark.,!

2008!!

Akkeçi!! DişiJFemale!! 3!yaşlı!!
3!years!old!

12!ay!
!12month! Total!T4/T3!! EIA!! Dellal!ve!ark.,!

2008!!

Akkeçi!! DişiJFemale!! 4!yaşlı!
4th!years!old!

12!ay!!
12month! Total!T4/T3!! EIA!! Dellal!ve!ark.,!

2008!!

Akkeçi!! ErkekJMale!! 2!yaşlı!
2!years!old!

12!ay!
12!month!

Total!T4/T3!ve!
testosteron!! EIA!! Dellal!ve!ark.,!

2008!!

Akkeçi!! ErkekJMale!! 2!yaş!
2!years!old!!

12!ay!
12month!

Total!T4/T3!ve!
testosteron!! EIA!! Dellal!ve!ark.,!

2008!!
MEIA:) Mikropartiküler! Enzimimmünossay;! FPIA:) Floerasan! Polarizasyon! İmmunossay;! ECL:)
Electrochemilumiescence;! RIA:) Radioimmünossay;! CMIA:) Chemiluminescent! Microparticle! Immunoassay;! EIA:)
Enzimimmünoassay.!

Her! genotip! grubu! oluşturulurken! ırk!
tanımlamasında! kriter! olarak! kullanılan! belirgin!
özelliklere! sahip! olmalarına! özen! gösterilmiştir.!
Buna! bağlı! olarak! keçiler,! yaşları,! canlı! ağırlıkları,!
vücut! kondisyonları,! süt! verimleri! ve! laktasyon!
süreleri! ve! sıraları! dikkate! alınarak! seçilmiştir.!
Genel! olarak! keçilere! elden! besleme! uygulanmış!
ve! günlük! olarak! 400J500! g,! %13J15! HP! ve! 2300!
kcal/kg!ME! içeren! kesif! yeme! ek! olarak! yonca! ya!
da! mercimek! samanı! verilmiştir.! Ayrıca! keçiler!
köyün! ortak! malı! meraya! çıkartılmış! ölçüm!
yapıldığı! günlerde! tamamı! barınak! koşullarında!
tutulmuştur.! Hayvanların! barındırıldığı! ağıllarda!
yarı!açık!ve!yarıJentasif!koşullar!mevcuttur.!!

Deneme,! temmuz! ayında! başlatılmış,! dört! hafta!
süreyle!kan!örnekleri!alınmıştır.!Hormon!analizleri!
için!her!bir!hayvandan!haftada!1!kez!olmak!üzere!
toplam! 4! kez,! Vena! jugularis’ten! steril! vakumlu!
tüplerle! 10! ml.! kan! örneği! alınmıştır.! Alınan! kan!
örnekleri! 4000! devir/dak’da! santrifüj! edilmiş! ve!
ayrılan! kan! serumları! steril! saklama! tüplerine!
aktarılarak! ! J20! °C! ’ye! ayarlı! derin! dondurucuda!
muhafaza! altına! alınmış! ve! soğuk! zincirde!
Çukurova! Üniversitesi! Tıp! Fakültesi! Merkez!
Laboratuarına! getirilmiştir.! T4! (Trioksin),! T3!
(Triiyodotironin)! hormonlarının! analizleri! ticari!
kitler! kullanılarak! yapılmıştır.! (T3! with! E170!
Modular!System,!Roche,Germany).!!
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Hayvanlar!her!gün!elle! sağılmak! suretiyle! ! günlük!
süt! verimleri! ! belirlenmiştir(! sabah! ve! a<kşam!
sağımları! şeklinde! mi).! Süt! kompozisyonuna!
yönelik! olarak! haftada! 1! kez! sabah! ve! akşam!
alınan! süt! örneklerinde! kuru! madde,! yağ,! ham!
protein,! laktoz,! süt! üre! nitrojen,! kazein! düzeyleri!
Foss! FT120! süt! analiz! cihazı! ile! belirlenmiştir.
! !

Keçilerde! haftada! bir! kez! deri! sıcaklığı! (meme,!
sırt),! rektal! sıcaklığı,! solunum! ve! nabız! hızları!
stetoskop!ile,!rektal!sıcaklık!ise!digital!termometre!
ile! günde! iki! kez! sabah! 7.00J8.00,! öğleden! sonra!
16.00J17.00! saatleri! arasında! ölçülmüştür.! Ayrıca!
portatif!daha!logger!(!Bu!cihazın!adı!değil!mi!daha!
logger)!(ThermoJ3897)!ile!günlük!iklim!verileri!elde!
edilmiştir.!

!SNİ! değeri! strese! neden! olan! termal! iklim!
çevrelerinde! insanların! ısı! yükünü! tanımlamada!
kullanılmaktadır! (Silanikove,! 2000).! SNİ,! belirli! bir!
günde! ,! ıslak! ve! kuru! termometre! sıcaklıklarının!
kombinasyonunda! türetilmiştir! ve! aşağıdaki!
formülle! ifade! edilmektedir:! SNİ=0.72! (10C! +!
K0C)+!40.6!!SNİ!=!Sıcaklık!nem!indeks!değeri!10C=!
Islak! Termometre! değeri! K0C=! Kuru! termometre!
değeri! SNİ! değerinin,! sıcaklık! baskısını;! 78’in!!
üzerinde! ise! hayvanın! vücut! sıcaklığını!
koruyamadığını! ifade! etmektedir! (Silanikove,!
2000).!!

Elde! edilen! veriler! MINITAB! 13.20! V! (2000)!
istatistik! paket! programında! tesadüf! parselleri!
deneme! planına! göre! varyans! analizine! ve! tJ
testine!tabi!tutulmuştur.!Denemede!her!bir!ırk!için!
farklı! zamanlarda! alınan! ölçüm! değerleri!
arasındaki! farklılığı! belirlemek! amacıyla! kullanılan!
matematik!model;!

!

  ijiij eY +++= αµ  olup, 

Yij=! i.! saatte! j.!bireyden!alınan!gözlem!değerlerini!

(rektal! sıcaklık,! solunum! sayısı,! nabız! sayısı,! deri!

sıcaklıkları),!!

µ=populasyon!ortalamasını,!!

αi=!i.!ölçüm!zamanına!ait!etki!payını,!!

eij=deneme!hatasını!göstermektedir.!!

Bulgular)ve)Tartışma)

Fizyolojik! parametreler! bir! hayvanın! farklı! iklim!
koşullarına! adaptasyonu! hakkında! fikir! veren! ve!
araştırıcılar! tarafından! oldukça! fazla! düzeyde!
tercih! edilen! göstergelerdendir.! ! Çizelge! 2’de!
deneme! materyalinin! günün! farklı! saatlerindeki!
fizyolojik!verilerine!ait!sonuçlar!özetlenmiştir.!

Günün! stres! koşullarının! başlamadığı! sabah!
saatleri! ile! tüm! gün! sıcak! ve! nemli! havanın! etkisi!
altında! kalan! yani! stres! koşullarının! oluşması!
sonrası!alınan!fizyolojik!ölçümlere!bakıldığı!zaman!
beklendiği! üzere! yerli! Kıl! keçilerin! daha! avantajlı!
olduğu! görülmektedir.! Solunum! ve! nabız! hızı!
bakımından! iki! ırk! arasındaki! farklılık! önemli!
düzeyde! gerçekleşmiştir! (p<0,05).! Günlük! olarak!
değerlendirme! yapıldığı! zaman! solunum! hızı!
açısından! minimum! ve! maksimum! değerler!
arasındaki! farklılığın! Kıl! keçilerde! yaklaşık! 7,!
Saanenlerde!ise!11!olduğu!ortaya!çıkmıştır.!Darcan!
(2000),! atmosfer! sıcaklığının! 30°C! üzerine! çıktığı!
durumlarda! bu! farklılığın! 25J30! birim! arasında!
farklılık! gösterdiği! ve! oluşan! stresin! önlenmesi! iç!
ek! düzenlemelerin! yapılmasının! gerekli! olduğunu!
saptamıştır.! Silanikove! (2000),! solunum! hızına!
ilişkin! olarak! eşik! değerleri:! düşük! (40J60!
adet/dk.),!orta!(60J80!adet/dk.)!ve!yüksek!(80J120!
adet/dk.)! şiddetli! (120>! adet! /dk.)! olarak!
bildirmiştir.! !Bu!araştırma!materyali!keçilerin!orta!
düzeyde! solunum! hızına! sahip! oldukları!
görülmektedir.!

Nabız! hızı,! bir! hayvanın! stres! koşullarına! verdiği!
yanıtlardan!bir!tanesidir.!Devendra!(1987),!Saanen!
ırkı! keçilerin! tropik! koşullarda! solar! radyasyonun!
direkt! etkili! olduğu! durumlarda! kolaylıkla! strese!
girdiğini,! bu! nedenle! yapısal! bazı! önlemlerin!
alındığı!barınaklarda!yetiştirilmesinin!bu!koşulların!
etkisini! en! aza! indireceğini! bildirmiştir.! Nabız! hızı!
bakımından! günlük! farklılık! Kıl! keçilerde! 3,!
Saanenlerde! ise! 8! birim! olarak! gerçekleşmiştir.!
Darcan! (2000),! atmosfer! sıcaklığının! 30°C! üzerine!
çıktığı! durumlarda! bu! farklılığın! 20J65! birim!
arasında! farklılık! gösterebileceğini! bildirmiştir.! Bu!
araştırmada! elde! edilen! değerler! Darcan! (2000)!
bildirişinin! altında! kalmıştır.! İki! genotipi!
karşılaştırdığımız! zaman! sabah! nabız! hızı!
bakımından! benzerlik! gösterirken! gün! içinde! her!
iki! genotipin! nabız! hızı! arasında! farklılıkların!
olduğu!ve!ortaya!çıkmıştır!(p<0.05).!!!

!

!

!
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Çizelge!2.!Çeşitli!fizyolojik!parametreler!

Table!2.!!Some!physiological!parameters!

Parametre!
Parameter!

Saatler!!
Hour!

Kıl!keçi!
Hair!Goat!
(X±Sx)!

Saanen!!
Saanen!goat!

(X±Sx)!
P!

Solunum!Hızı!
(adet/dakika)!

Respiration!rate!

07.00J08.00*!
! 52.15±1.99! 67.36±1.28! 0.02!

16.00J17.00*! 59.47±1.23! 78.38±0.98! 0.02!

Nabız!Hızı!
(adet/dakika)!
Pulse!rate!

07.00J08.00*! 67.07±1.02! 76.53±1.25! 0.04!

16.00J17.00*! 70.12±1.15! 84.17±0.89! 0.02!

Deri!Sıcaklığı!!
Sırt!bölgesinden!(°C)!
Skin!temperature!(°C)!

(from!back!part)!

07.00J08.00!
! 33.16±0.21! 33.54±0.12! J!

16.00J17.00! 34.43±0.62! 33.67±0.32! J!

Deri!Sıcaklığı!
Meme!bölgesinden!(°C)!
Skin!temperature!(°C)!

(from!udder)!

07.00J08.00!
! 33.25±0.41! 33.85±0.04! J!

16.00J17.00! 33.45±0.48! 34.07±0.52! J!

Rektal!Sıcaklık!(°C)!
Rectal!temperature!

07.00J08.00! 38.86±0.04! 39.45±0.56! J!

16.00J17.00*! 39.30±0.21! 40.58±0.38! 0.05!

!

AvendanoJRayes! ve! ark.(2006),! sıcak! ve! nemli!
koşullarda! homotermik! hayvanlarda! vücut!
sıcaklığının! yükselmesinin! beklenen! bir! durum!
olduğunu! bildirmişlerdir.! Normal! koşullarda! 39°C!
civarında! olan! vücut! sıcaklığı! Kıl! keçiler! ve!
Saanenler! için!benzer!düzeyde!gerçekleşmiş,! ! her!
ne! kadar! öğleden! sonra! değerleri! bakımından!
yüksek! değerler! görülse! de! Saanen! keçilerinin!
rektal! sıcaklıklarının! da! normal! değerler! içinde!
olduğu! belirlenmiştir.! Deri! sıcaklığına! ait! değerler!
incelendiği! zaman! sabah! saatlerinde! keçilerin! sırt!
bölgesindeki! deri! sıcaklığının! benzer! olduğu!
görülmektedir.! Bu! bulgu,! Darcan! (2000)’in!
bildirişini! destekler! niteliktedir.! Kıl! keçis,! koyu!
ancak! uzun! kıl! yapısına! sahiptir.! Dolayısı! ile! etkili!
olan! solar! radyasyonu! kıllar! absorbe! etmekte! ve!
en! ufak! hava! hareketi! ile! deriye! ulaşmadan!
dışarıya! geri! bırakılmaktadır.! Saanen! keçileri! ise!
kısa,! beyaz! ve! parlak! kılları! ile! solar! radyasyonu!
yansıtmakta! ve! böylelikle! deri! yüzey! ısısı! normal!
değerler! içinde! kalmaktadır.! Bu! bulgu! sadece!
akşam! meme! deri! sıcaklığı! ile! örtüşmemektedir.!
Çıplak! olan! meme! derisi! sıcaklığı,! yerden! etkili!

olan! ısı! dalgaları! karşısında! yükselmiş! ve! bu!
farklılıkta! önemli! düzeyde! gerçekleşmiştir!
(p<0,05).! ! Tüm!veriler! beraber! ele! alındığı! zaman!
saf!Saanen!ırkı!keçilerin,!geçmişte!benzer!materyal!
üzerinde! yapılan! çalışmalara! (Darcan,! 2000;!
Darcan! ve! Güney,! 2008)! benzer! şekilde! sıcaklık!
stresine! girdikleri! ortaya! çıkmıştır.! T! hormonu!
düzeyleri!(T3!ve!T4)!Çizelge!3!ve!4’te!verilmiştir.!

Yaz! ayları! boyunca! hayvanların! çevresel! strese!
karşı! verdikleri! fizyolojik! tepkiler,! enerji!
dengeleme!mekanizması!olan!serum!biyokimyasal!
parametreleri! üzerinde! etkili! olmaktadır.! ! Tiroid!
hormonları,! ! genel!metabolizma!ve!gelişim! süreci!
üzerinde!etkili!olan!hormonlardır.!Serum!T4!ve!T3!
hormonlarının! mevsimsel! olarak! değişim!
gösterdiği! farklı! araştırıcılar! tarafından!
bildirilmiştir.! Sıcaklık! stresi! durumunda! serum! T3!
ve! T4! hormonlarının! düzeyinin! düşmesi! ise!!
beklenen! bir! durumdur! (Silanikove,! 2000;! Todini,!
2007).!!

!

!

!
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Çizelge!3:!T3!(Triiyodotironin)!hormonunun!değişimi!!

Table!3.!!Variations!of!!T3!(Triiodothyronine)!hormone!
T3!!

ng/dl! Kıl!Keçi!(n:20)!
Hair!Goat!

X±Sₓ!

Saanen!(n:20)!
Saanen!Goat!

X±!Sₓ!

!
P<!Haftalar!

Weeks! SNI*!

1.Hafta!
1st!week! 74,4! 114,4±7,7! 111,2±8,1! 0,18!

2.!Hafta!
2nd!week! 74,3! 111,9±6,5! 106,8±7,6! 0,09!

3.Hafta*!
3rd!week! 76,5! 104,86±6,9! 90,1±5,8! 0,04!

4.Hafta*!
4th!week! 75,9! 107,36±8,1! 93,4±6,2! 0,04!

*SNI:!Sıcaklık!nem!indeksi.!THI(!Temperature!Humidity!Index)!

Çizelge!4.!T4!(Tiroksin)!hormonunun!değişimine!!

Table!4.!Table!3.!!Variations!of!!T4!(Thyroxin)!hormone!

*SNI:!Sıcaklık!Nem!İndeksi.!THI(!Temperature!Humidity!Index)!

Serum! T3! ve! T4! hormon! seviyesinin! Saanen!
keçilerinde! daha! düşük! düzeyde! gerçekleştiği! ve!
bu! farklılığın! özellikle! SNİ! değerinin! 75’in! üstüne!
çıktığı! stres!durumlarında!önemli!düzeyde!olduğu!
(p<0,05)! bu! çalışma! ile! ortaya! konulmuştur.! Kıl!
keçilerinde! ise! SNİ! değerinin! 75’in! üstüne! çıktığı!
durumlarda! T3! değerinin! arttığı! dikkati! çeken! bir!
bulgudur.! Yerli! ırk! olan! Kıl! keçi! vücut! sıcaklığını!
sabit! tutmak! için! metabolizmasını! yavaşlatma!
yoluna!gitmediği! için!beklendiği!üzere!bu!hormon!
değerleri! Saanen! keçilerinden! daha! düşük!
düzeyde! gerçekleşmiştir.! Bu! bulgular,! diğer! keçi!
ırklarında! (Colavita!ve!ark.! ,1983;!Riis!ve!Madsen,!
1985;! Emre,! 1987;! Todini,! 2007)! elde! edilen!
bulgular!ile!uyum!halinde!olup,!T4!ve!T3!hormonu!
seviyesinin! yüksek! çevre! sıcaklığında! düşüş!
göstermesinin! esas! olarak! hayvanların! vücut!
sıcaklıklarını! sabit! tutmak! için! karbonhidrat!
metabolizmasını! yavaşlatma! ve! dolayısıyla! enerji!
(ısı)! üretiminde! bir! kısıntıya! gitmesinden!

(hemostasisinden)! kaynaklandığı! bildirilmektedir.!
Çalışmada!Ankara,!Saanen!ve!Akkeçi! ırklarında!T4!
ve! T3! hormonu! düzeyinin! aylara! göre! değişimi,!
çevre! sıcaklığı! ile! birlikte! sıcaklığın,! bağıl! nem! ile!
birlikte!etkisini!de! içeren!SNİ!değerlerine!göre!de!
değişimi!karşılaştırılmış,!her!üç!keçi! ırkında!da!yaz!
aylarında!SNİ!değerlerindeki!artış!ile!birlikte!T4!ve!
T3! düzeylerinde! azalma! meydana! geldiği!
belirlenmiştir.! Bulgular,! kaynak! bildirişleri!
(Silanikove,! 2000;! Dhanda! ve! Kundu,! 2001,!
Srikandakumar,! 2003)! ile! uyumlu! olup,! bu!
durumun;! yukarıda! da! bildirildiği! üzere,!
hayvanların! yüksek! SNİ! değerlerinde,! vücut!
sıcaklıklarını! sabit! tutmak! için! T4! ve! T3!
düzeylerinde! gerçekleşen! azalma! yolu! ile!
metabolizmalarını! yavaşlatma! zorunluluğundan!
kaynaklandığı! söylenebilir.! Çizelge! 5’te! her! iki!
genotipe! ait! olarak! elde! edilen! süt! verimi! ile!
kompozisyonuna!ilişkin!değerler!verilmiştir.!!

T4!
ng/dl! Kıl!Keçi!

Hair!Goat!
X±Sₓ!

Saanen!
Saanen!Goat!

X±!Sₓ!
P<!

Haftalar!
Weeks! SNI*!

1.Hafta!
1st!week! 74,4! 3,85±0,11! 3,50±0,24! 0,06!

2.!Hafta!
2nd!week! 74,3! 4,01±0,09! 3,63±0,12! 0,06!

3.Hafta!
3rd!week! 76,5! 4,12±0,04! 3,69±0,17! 0,09!

4.Hafta*!
4th!week! 75,9! 4,14±0,09! 3,48±0,18! 0,05!
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Çizelge!5.!Süt!verimi!ve!süt!kompozisyonuna!ilişkin!değerler!

Table!5.!Some!parameters!of!milk!yield!and!compositions!

!
Özellikler!JCharacteristics!

Kıl!Keçi!(n:20)!
Hair!Goat!
!!!!!X±Sₓ!

Saanen!(n:20)!
Saanen!Goat!

!!!!X±!Sₓ!
P<!

Süt!Verimi!(g/gün)J!Milk!yield! 631±79,1! 930±160,4! 0,01!

Kuru!Madde!%J!Dry!matter!
! 12,22±0,24! 12,18±0,10! 0,12!

Yağsız!Kuru!Madde!%!
Fat!free!dry!matter!

!
8,50±0,08! 8,31±0,05! 0,09!

Yağ!%!JFat!
! 3,94±0,17! 3,42±0,09! 0,05!

Protein!%!JProtein!
! 3,36±0,07! 3,28±0,03! 0,08!

Laktoz!%!JLactose!
! 4,16±0,04! 4,20±0,03! 0,46!

Kazein!%J!Casein!
! 2,45±0,05! 2,54±0,03! 0,14!

Üre!(mg/dl!)!JUrea!
! 41,66±0,58! 42,15±1,44! 0,64!

!

!İki! ırka! ait! günlük! süt! verimleri! karşılaştırılmış! ve!
aradaki! farklılığın! istatistiki! olarak! önemli! olduğu!
ortaya! çıkmıştır.! ! Saanen! ırkının! ! 930!g! /gün!olan!
süt!verimi!ortalaması,!Kıl!Keçilerin!631!gr/gün!olan!
süt! verim! ortalamasından! beklendiği! üzere!
yüksektir.! Ayrıca! iki! ırka! ait! süt! kompozisyonları!
karşılaştırılmış! ve! sadece! sütteki! %! de! yağ! içeriği!
bakımından! istatistiki! olarak! farklılık! bulunmuştur!
(p<0,05).! Bu! farklılık,! sütün! miktarı! ile! yakından!
ilişkili! olmasından! kaynaklanmaktadır.! Çalışma!
materyali!her!iki!keçi!ırkı!benzer!dönemde!doğum!
yapmış! ve! Temmuz! ayında! her! iki! grupta!
laktasyonun! 5.! ayında! bulunmaktadırlar.! Dolayısı!
ile!günlük!930!g’lık!bir!süt!verimi!Saanen!keçisi!için!
oldukça! düşük! bir! değer! olarak! dikkati!
çekmektedir.! Bu! durumda! Çukurova! subtropik!
iklim! koşullarında! Saanen! keçilerinde! termal!
stresin! oluştuğu! ve! bununda! verim! özellikleri!
üzerine!olumsuz!etkileri!olduğu!sonucuna!varmak!
söz!konusudur.!!!

Sonuç)

Bu! çalışmada! elde! edilen! bulgular,! diğer! keçi!
ırklarında! elde! edilen! bulgular! ile! uyum! halinde!
olup;!T3!ve!T4!hormon!seviyelerinin!sıcaklığın!bağıl!
nem! ile! birlikte! etkisini! içeren! SNI! (sıcaklık! nem!
indeksi)! değerlerine! göre! değişimler! ele!
alındığında,! SNI!değerlerindeki! artış! ile!birlikte!T3!
ve! T4! hormon! düzeylerinde! gerileme! meydana!

geldiğini! ortaya! koymuştur.! Sıcaklık! stresi!
koşullarındaki! bu! düşüş! esas! olarak! hayvanların!
vücut! sıcaklıklarını! sabit! tutmak! için! karbonhidrat!
metabolizmasını! yavaşlatmasından! ve! dolayısıyla!
da! enerji! (ısı)! üretiminde! bir! azaltmaya! gitme!
çabasından!kaynaklanmaktadır.!

Ayrıca!elde!edilen!bulguların!ışığında!Saanen!ve!Kıl!
Keçilerin! bölge! koşullarındaki! performansa! dayalı!
verim!özellikleri!dikkate!alındığında!Saanen!ırkının!
süt!veriminin!sıcaklık!stresi!olmasına!rağmen!daha!
yüksek! olduğu! ancak! bu! ırk! için! bildirilen!
değerlerden! daha! geride! olduğu! dikkati!
çekmektedir.! Stres! koşullarının! elemine! edilmesi!
ile! tropik! ve! subtropik! iklim! kuşağında!
gerçekleştirilecek! keçi! ıslah! programlarında,!
geliştirilmiş! olan! prototiplerin! performanslarının!
ayrıntılı! olarak! ele! alınması! ve! bu! egzotik! ırkların!
yeni! çevreye! uyum! kabiliyet! (adaptasyon)!
düzeylerinin! açık! bir! biçimde! somut! bir! biçimde!
ortaya!konulması!önem!taşımaktadır.!

Teşekkür:!Bu!proje!Çukurova!Üniversitesi!Bilimsel!
Araştırma! Projeleri! Biriminin! ZF/2009/BAP/22!
nolu!projesi!ile!desteklenmiştir.!!
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