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ERKEK MERİNOS KUZULARA İMPLANTE EDİLEN
ZERANOL'UN GENİTAL ORGANLARA ETKİSİ
ÜZERİNE HİSTOPATOLOJİKİNCELEMELER
Histopathological studies upon effects of zeranol on the
reproductive system in male merino lambs
M. Kemal ÇİFTÇİ 1, Metin Münir KIRAN 2
Summary : Zeranal has been used as anabolic
agent in cattle and sheep, especially in recent years.
The purpose of this study was to determine the effects of
zeranal on the development and histopathological changes of reproductive organs of male merino lambs implanted with zeranaL
In this trial, tourty-five m ale merino lambs at 126 ±
8 days of age were used. These lambs were divided into
three groups. Each group consisted of 15 animals.
Group 1 and group ll were implanted with 12 mg zeranal
subcutaneously the base of ear of lambs at the baginning of trials. After that, the same dose of zeranal was
reimplanted to group ll 40 days after first implantation.
The remaining 15 lambs were used as a control group.
Five lambs from each groups were slaughtered at 80,
i 20 and 160 day s atter the trial.
The implantation of zeranal to the lambs induced
histopathological changes in the genital tract, which included; reduced seminiferous tubular diameter, delayed
spermatogenesis in the testes; increased interductal
connective tissue, adenomyosis, hyperplasia and intraepithelial lumina in the epididymides; squamous metaplasia, cystic dilatation of same acini, keratinisation, hyperplasia and increase in connective tissue in the prestat and
bulbourethral gland; reduced alveolar development and
an increase in connective tissue, alveoler cystic dilatation in vesicular gland.
lt may be concluded that zeranal induced changes in the testes was reversible, whereas changes in
epididymides, prostat, bulbourethral and vesiculer gland
were irreversible. For this reason, zeranal implanted
lambs should not be used for breeding purpose.
Özet : Son yıllarda erkek kuzu ve danalarda
daha fazla canlı ağırlık artışı sağlamak amacıyla kullanılan zeranolün, erkek merinos kuzuların genital organlarında meydana getirdiği değişikliklerin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bunun için 12 ± 8 günlük 45 adet erkek
merinos kuzu kullanıldı. Herbiri 15 kuzudan oluşan 3
gruba ayrıldı. 1. gruba 12 mg, ll. gruba 40 gün arayla iki
kez 12 mg zeranol, kulak derisi altına implante edildi.
Geri kalan 15 kuzu kontrol grubu olarak ayrıldı. Her gruptan 5'er adet kuzu implantasyondan 80, 120 ve 160 gün
sonra kesildi.
Zeranal implante edilen kuzularda tubulus saminiferus çaplarında küçülme, spermatogeneziste gecikme,
epididimislerde interduktal bağ dokuda artış, adenomiyozis, hiperplazi ve intraepitelyal lumina oluşumları, prestat
ve gl. bulbouretralislerinde skuamöz metaplazi, bazı
bezlerde kistik dilatasyon ve keratinizasyon, interalveolar
bağ dokuda artış ve hiperplazi, gl. vezikülozalarında ise
alveolar yapıda azalma, interalveoler bağ doku artışı, alveolierde kistik dilatasyon tespit edildi.

Testislerdeki değişikliklerin revarzibi olmasına
epididimis, prostat, gl. bulbouretralis ve gl.
vezikülozadakilerin irreverzibl olduğu saptandı. Bu nedenle zeranal implante edilen kuzularda cinsel yetersizliklerin olabilceği, böylece bu hayvanların damızlık olarak
karşın

kullanılmasının sakıncalı o!abilceği düşünüldü.
Giriş

Son yıllarda evci! hayvanlarda canlı ağırlık artışı
sağlamak ve yemden yararlanma oranını arttırmak
amacıyla hormonal etkili anabalik maddeler yaygın olarak kullanılmaktdır (3, 8, 9, 12). Bu amaçla ilk defa 1955
yılında sığırlarda diethylstilbestrol (DES) kullanılmaya
başlanmış, daha sonra heksoestrol, dienestrol, östradiol,
testesteron, progesteron, trenbalon asetat ve zeranel
gibi diğer anabalik maddelerin uygulanmasına geçilmiştir
(14).
Bu anabaliklerden biri olan zeranoi, erkek hayvanlarda caniı ağırlık artışı sağlamak ve yemden yararlanma oranını arttırmak amacıyla, koyunlarda 12 mg;
sığırlarda 36 mg dozunda kulak derisi altına implante
edilerek kullanılmakta ve piyasada Ralgro ticari adı
altında 12 ve 36 mg'lık peletler halinda bulunmaktadır (2,
3, 6, 12, 13).
.
Zeranolün canlı ağırlık artışı sağlamasının
yanısıra genital sistem üzerinde de, özellikle prepubertal
dönemlerde değişikliklere yol açtığı ve genital sistemdeki
bu değişikliklerin zeranolün zayıf östrojenlk etkisinden
ileri geldiği kaydedilmektedir, bu etisini ise hipofiz ve leydig hücre fonksiyonunu geçici değiştirerek gonadotropinlerin sentezini inhibe etmek suretiyle yaptığı ileri
sürülmektedir (2, 12, 13). Yalnız zeranolün anabalik etkisinin yaşın ilerlemesiyle azaldığ, yaşlı boğalarda ise pek
etkili olmadığı kaydedilmekte, bu nedenle de pratikte zeranol implantasyonları sütten kesilmiş kuzu ve danalara
uygulanmaktadır. Ayrıca zeranal implante edilen prepubertal danaların kan LH ve testesteren düzeylerinde
düşüşlerin görüldüğü de bildirilmektedir (2).
Zeranolün östrojenik etkisi sonucu testis, epididimis, gl. prostatika, gl. veziküloza ve gl. bulbouretraliste
yaptığı değişiklikler üzerinde deneysel çalışmalar yapan
araştırıcıların (2, 6, 8, 12, 14) kaydettiklarine göre; hayvaniara implante edilen zeranal testislerde tubulus semi- ı
niferUs çaplarında küçülme, bazal membranlarında 1
~a_lı_nlaşma, sp_e~matogenezist:= _gecikme, bu ~eci~meye 1
ılgılı olarak lıbıdoda yetersızlık, sperma uretım ve
yoğunluğunda azalma, anormal spermatozoa sayısında 1
artış, epididimislerde epitelyal hücre gelişmesinde geeik-I
me, fibrozis, müsküler tabakada kalınlaşma, kauda epididimiste adenomiyozis ve sperma granüiomları, gl. pros·
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tatika ve gl. bulbouretraliste bez epitellerinde skuamöz
metaplazi, glanduler dokuda azalma, fibrozis ve hiperplazi, gl. vezikülozada ise papiller üremeler ve fibrozis gibi
patolojik değişikliklerin oluşumuna sebep olmaktadır.
Bu çalışma, A.B.D., ingiltere, Fransa ve irlanda'
da olduğu gibi ülkemizde de anabalik olarak kullanılması
serbest olan zeranolün erkek genital organlarda sebep
olduğu histopatolojik değişiklikleri ortaya koymak ve bu
değişikliklerin revarzibi olup olmadıklarını araştırmak
amacıyla yapılmıştır. Türkiye'de bu konuda yapılan ilk
çalışmadır.
ı

Materyal ve Metot
Bu çalışmada Konya Hayvancılık Merkez
Araştırma EnstitÜsü'nden temin edilen 126 ± 8 günlük 45
adet erkek merinos kuzu kullanıldı. Kuzular rastgele
seçilmiş 15'er hayvanlık 3 gruba ayrıldı. 1. gruba bir defa
12 mg zeranol; ll. gruba 40 gün arayla iki defa 12 mg zeranol kulak derisi altına implante edildi. lll. grup hayvanlar ise kontrol grubu olarak ayrıldı. Bu kuzular aynı
şartlar altında adlibutum olarak beslendi. Her gruptan
5'er adet kuzu ilk zeranal implantasyonundan 80, 120 ve
160 gün sonra kesildi.
Kuzuların kesimden hemen sonra otopsileri
yapılarak testis (dorsal, ventral ve orta kısımlarından),
epididimis (kaput, korpus ve kauda kısımlarından), gl.
veziküloza, gl. bulbouretralis ve gl. prostatika'dan
parçalar alındı. Bu örnekler % 1O'luk tampon! u formali n
solusyonunda
tespit
edildi.
Alınan
örneklerden
hazırlanan parafin bloklar 5 mikran kalınlığında kesilerek
Hematoksilen-Eozin ve gerekli görülen kesitler de ayrıca
van Gieson ve PAS (Periodic Acid Schiff) yöntemleriyle
boyandı (11 ). Tüm preparatlar ışık mikroskobunda incelendi. Ayrıca bütün grupların tubulus seminiferuslarının
çapları aküler mikrometre ile ölçülüp hesaplandı (7).
Gruplar arası farklılıkların tespitinde T testi uygulandı
(15).
Bulgular
Testis : Denemenin 80. gününde kesilen kontrol
grubu kuzuların T. seminiferusları normal gelişimindeydi
(Resim 1-A). 1. ve ll. deneme grubu kuzularda ise spermatid spermatozoaların henüz oluşmadıkları tesbit edildi
(Resim 1-B). Yalnız 1. gruptaki bir olguda T. seminiferusların supporting ve spermatogonial stern hücrelerden
ibaret 1-? sıralı hücre dizisinden oluştukları dikkati çekti
(Resim 1-C).
Denemenin 120. gnünde kesilen 1. grup kuzlarda
spermatidlerin şekillenmiş olduğu (Resim 2-A), ll. grupta
ise spermatid oluşumlarının henüz şekillenmediği
gözlendi (Resim 2-B).
Denemenin 160. gününde kesilen kuzuların kontrol grubunun yanısıra (Resim 3-A), 1. ve ll. grupların T.
seminiferuslarında da spermatozoa oluşumu gözlendi
(Resim 3-B). Yalnız zeranel verilenierin T. seminiferuların'daki spermatozoa sayısı kontrol grubundakilere
kıyasla daha azdı.
T. seminiferus çaplarıın oküler mirametre ile
yapılan ölçümlerinde elde edilen sonuçlar tablo 1'de
. gösterilmiştir.
Epldidimis : Denemenin 80. gününde kesilen 1.
ve 2. grup kuzuların epididimislerinde interduktal bağ dok~da artış ile bu artış sonucu epitelin lumene doğru papıller çıkıntılar yaptığı gözlendi. 2 olguda ise kauda epididimislerin kas tabkasının belirgin derecede arttığı, artan
bu kas tabakası içerisinde epitelierin invazyonu ile

şekillenen ve lümenleri epitelle döşeli yer yer yeni kanalların oluştuğu (adenomiyozis) görüldü. Ayrıca 1. gruptaki
bir kuzunun duktus epididimislerinin epitel katı içerisinde
epitelle döşeli, ortasında küçük bir lümeni bulunan
yapılara (intraepitelyallumina) rastlandı (Resim 4-A, B}.

Denemenin 120 ve 160. günlerinde kesilen kuzularda birinci kesimde belirtilen değişiklikler görüldü.
Ancak, epitelyal hiperplazi ikinci kesimde 2 olguda,
üçüncü kesimde ise 6 olguda; intraepitelyal lumina
oluşumu 3'er olguda; adenomiyozis ise 1 olguda tespit
edildi.
Prost<1t : Denemenin 80. gününde kesilen 1.
grup kuzuların prostatlarında, bez epitellerinde skuamöz
metaplazi, bazı bezlerde keratinizasyon ve kistik dilatasyon ayrıca 1 olguda da hiperplazi görüldü. 2. gruptaki
tüm hayvanlarda ileri .derecede skuamöz metaplazi ve
intestisye! dokuda artış dikkati çekti (Resim 5-A).
Denemenin 120. gününde kesilen 1. ve 2. grubun
prestat bez epitellerinde skuamöz metaplazi ile birlikte
hiperplazi tespit edildi.
Denemenin 160. gününde kesilen 1. ve 2. grup
kuzuların prostat bez epitellerinde hiperplazinin belirgin
olduğu, skuamöz metaplazinin ise fokal sahalar halinde
bulunduğu, ayrıca interstisyel bağ dokunun da artmış
oluduğu tespit edildi.
Glandula Bulbouretralis : Denemenin 80.
gününde kesilen 1. ve 2. grup hayvanlarda interalveoier
bağ dokuda artış, alveoler yapıda azalma, bazı alveollerde dilatasyon, 2 olguda hafif skuamöz metaplazi
görüldü. Bir olguda ise interalveoler bağ doku artışının
daha fazla olduğu ve alveol epitellerinde oldukça belirgin
bir skuamöz metaplazinin şekillendiği tespit edildi
(Resim 6A).
Denemenin 120. gününde kesilen 1. ve 2. grup
kuzularda interalveoler bağ dokuda artış, alveoler
yapıda azalma, bazı alveollerde salgı birikimi ve dilatasyon görüldü. Genellikle dilatasyon şekillenmiş bezlerde
epitelierin lümene doğru papiller çıkıntılar oluşturduğu
dikkati çekti. 3 olguda ise birkaç alveolde sınırlı kalan
skuamöz metaplazi tespit edildi.
Denemenin 160. gününde kesilen 1. grup kuzlardan 2 tanesinde alveollerde salgı birikimi, dilatasyon ve
epitel hiperplazisi görüldü. 2. grup kuzuların 2 sinde herhangi bir değişiklik tespit edilemedi. 3 kuzuda ise intaralveeler bağ dokuda artış, bazı alveollerde epitel hiperplazisi, bunlardan birinde de genişlemiş alveollerin lurnanlerinde deskuame epiteller dikkati çekti.
Glandual Vesikülosa : Denemenin 80. gününde
kesilen kuzularda az, 2. grup kuzularda daha belirgin
olmak üzere interalveoler bağ dokuda artış ve alveoler
yapıda azalma görüldü (Resim 7 A}.
Denemenin 120 ve 160. günlerinde kesilen 1. ve
2. grup kuzularda bağ dokuda artış ve alveoler yapıda
azalmanın yanısıra, bazı alveollerde salgı birikimi ve dilatasyon dikkati çekti. Yalnız 160. günde kesilen kuzularda intera!veoler bağ doku artışı daha az belirgindi.
Kontrol grubu kuzuların epididimislerinin, prestatlarının (Resim 5 B}, gl. bulbourethralislerinin (Resim 6
B}, gl. vesikülosalarının (Resim 7 B} normal histolojik
yapıda oldukları görüldü.
Tartışma

ve Sonuç
Bu çaiışmada zeranal implante edilen ve 80 ile
120. günlerde kesilen kuzuların tubulus seminiferuslarının kontrol grubu kuzulara kıyasla hem daha az
gelişmiş oldukları ve hem de çaplarının daha küçük
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olduğu (p < 0.01) dakkati çekti. Ayrıca normal yetiştirme
şartlarında 150 günlük erkek kuzuların tubulus seminiferuslarında spermatozoaların artık görülebileceği kaydedilmesine karşın (1, 10), çalışmamızda zeranol verilen
ve denemenin 80. gününde kesilen kuzuların ortalama

Resim

ı:

205; 120. günde kesilanierin ise 245 günlük oldukları
halde tubulus seminiferuslarında spermatozoa ve hatta
80. gündekilerde spermatidlere dahi rastlanılamamıştır.
Zeranol implante edilen kuzuların tubulus seminiferuslarının gerek kontrol gruplarına ve gerekse yaşiarına

SO.g ünde kesilen kuzulann tubulus seminiferuslan, H.E. x ı70. A- Kontrol grubu B-1. grup; T. seminiferus çapları küçük, spermatid ve spermatozoa şekillenmemiş. C-1. grup bir kuzuda görülen
sadece tek sıralı supporting ve spertmatogonial stem hücrelerle döşeli haldeki T. seminiferuslar.
(The seminiferous tubules of lambs slaughtered at 80th days. A- control group. B- Reduced seminiferous tubuler diamater, spermatids and spermatozoa are not seen (1 st group). C- group ı: seminiferous tubules are lined by only supporting and spermatogonial stem cells).

göre daha az gelişmiş olması, daha önceki araştırıcıların
kaydettikleri gibi (2, 6, 8, 12, 13), anabolik olarak kul-

Resim 2:

18

lanılan zeranelun tubulus seminiferus gelişimini yani
spermatogenezisi engelleyici etkisinin bir sonucu olabilir.
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Zeranalun bu etkisinin revarzibi olduğu ve zeranal
implantasyonunun durdurulmasından sonra tubulus seminiferuslarda gelişimin hızlanarak bir müddet sonra nar-

Resim 3:

male döndüğü bildirilmektedir (2, 6). Ayrıca Juniewicz ve
ark. (6), zeraci implante edilmiş danalarda testislerin 168
günlük bir iyileşme süresinden sonra normal gelişim-

160. günde kesilen kuzuların T. seminüeruslan, H.E. x 170. A- Kontrol grubu, B-2. grup. Aile B
benzer histolojik yapıda (A-control, B-group 2. A and B have same histologic apparence).

lerine (testis ağırlığı, tubulus seminiferusların histolojik
yapısı ve çapı yönünden) ulaştıklarını kaydetmişlerdir.
bu çalışmada da zeranal implante idelan kuzuların tubu-

Tablo 1 :

lus seminiferus gelişiminin 80. günde kesilenlerde daha
fazla engellenmesine karşın, 120. günde kesilenlerde bu
etkinin azalması, 160. günde ise hemen hemen kontrol

Denemenin 80, 120, 160. günlerinde kesilen
(f.l. ).

kuzuların

Tubulus seminiferus

çapları

X

Kontrol
1. grup
2. grup

F değeri
a,b .. :

BO. günde
kesilenler
Sx

143.00 ± 3.00 a
100.00 ± 8.15 b
106.40 ± 3.31 b
**

120.günde
kesilenler
X
Sx

160.günde
kesilenler
X
Sx

148.00 ± 2.00 a
130 00 ± 1 79 b
126.00 ± 2.61 b

152.00 ± 2.00 a
144.40 ± 1;94 b
142.80 ± 2.06 b

Aynı

o

sütunda farklı harfle gösterilen ortalamalar
*: p < 0.05).

grubu kuzularına yakın değerde olması, zeranal implantasyonunun durdurulmasından sonra gelişimi engellenmiş olan tubulus seminiferuslarda iyileşmenin meydana
geldiğini göstermekte ve zeranalun testisler üzerindeki
etkisinin reverzilb olduğu görüşünü desteklemektedir.
Hatta 120. günde kesilanierin 1. ve 2. deneme grubunun
tubulus seminiferus gelişimleri arasındaki farklılığın sebebi de zeranol implantasyonunun 1. grupta 2. gruptan
40 gün daha önce durdurulmuş olmasından ileri geldiği
düşünülebilir.

Bu çalışmada denemede kullanılan kuzular semen kaliteleri yönünden incele;ımedi. Yalnız Deschamps
ve ark. (2), zeranalden etkilenen testislerde gözlenen bu

•

••
arası farklılıklar

önemlidir(** : P<0.01,

iyileşmenin, semen kalitesinde görülmediği, bu testislerden elde edilen semande yüksek oranda sperm anomalilerinin görüldüğünü, Juniewicz ve ark. (6), testiküler
yapıdaki düzelmeye karşılık (testis ağırlığında, histolojik
yapısında ve testesteren düzeyinde) sperm konsantrasyonlarının düşük olduğunu bildirmişlerdir.

Bu çalışmada zeranal implante edilen kuzuların
epididimislerinde gözlenen intertubuler bağ doku artışı
ve adenomiyozis, diğer araştırıcılar tarafından da (2, 12)
bildirilmiştir. Ayrıca epididimisteki adenomiyozisin özellikle yaşlı boğalarda ve sertali hücre tümörlü köpeklerde
kronik östrojenik stimülasyonun bir sonucu olarak ortaya
çıktığı ve çoğunlukla spermatik granulomların oluşumu

Resim 4:

160. günde kesilen ı. grup bir kw:uıı.nm duktus epididimiıderlnde intraepitelyal lumina'lar. H.E., :ıı:
67. B- A'm büyütülmüş hali, H.E., x 186. (Ductus epidid.ymes of a lamb slaughtered at 160th days
in groupl. A- Intraepithelial htmina in ductus epididymides, B- High power of A).

Resim 5 :

A- 80. günde kesilen 2. grup bir kuzw:ıwıı prostat bez epitellerinde skuamöz metaplazi ve intersUsyel dokuda artış. H.E., :ı: 212 (A- Sqwmıous m.etaplasia and incrased lnterstitiel tissue in gl. prostatica of a lamb that slaughtered at 80th days. B- The gl. prostatica of control group).

ile sonuçlandığı da kaydedilmektedir (4, 5). Deschamps
ve ark. (2) nın, adenomiyozisli boğalarda spermatik granulomlar tespit etmelerine karşın, çalışmamızda spermatik granulomlara rastlanamamıştır. Bunun muhtemel sebebi, zeranal implantasyonundan sonra kesime kadar
geçen sürenin bu çalışmada kısa olmasıdır. Çünkü bu
çalışmada zeranal implante ettiğimiz kuzular, implanasyondan 80, 120 ve 160 gün sonra kesildiler. Buna karşın
Deschamps ve ark. (2), çalışmalarını 20. aya kadar
sürdürmüşlerdir.
Bu çaiışmada zeranal implante
?'sinde tespit ettiğimiz intraepitelyal

edilen
lumina

kuzuların
oluşum-

tarının, zeranal implante edilen kuzularda görüldüğüne
dair daha önceki çalışmalarda herhangi bir kayda rastlanamamıştır. Ancak intraepitelyal luminaların, kronik
östrojen stimülasyonları, epididimitis ve beslenme yetersizlikleri gibi sebeplerle oluşan dejenerasyonları izleyen
rejenerasyon olayları sırasında şekillenen hiperp!azilerin
bir sonucu olarak ortaya çıktığı kaydedilmektedir (5).
Böylece intraepitelyal tumina oluşumlarını zeranolün
östrojenik etkisinin duktus epididimislerde oluşturduğu
hiperplaziterin şekillendirdiği düşünülebilir.
Çalışmada Zeranal implante edilen kuzuların
prostat ve gl. bulbouretralislerinde gözlenen alveoler

,j
i
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Resim 6:

A- 80. günde kesilen ı. grup bir kuzunun gl. bulbouretralis'i. Bez epitellerinde metaplazi ve intentisyel dokuda hafif artış. H.E. z 2ı2. B- Kontrol grubu bir kuzunun gl. bulbouretralis'i. H.E. z 2ı2.
(Bulbourethral gland : A- Group ı, metap!asia uıd increased interstitiel tissue ina lamb that slaughtered at 80th days. B-Control.)

Resim 7

A- 80. günde kesilen bir kuzunun gl. vesikülosa'sı. İnterstisyel dokuda artı11 alveoler yapıda azalma. H.E. :ıı: 136. B- Kontrol grubu bir kuzunun gl. vsikülosa'sı. H.E. z ı36. (A- İncreased interstltiel
tissue in gl. vesiculosa of a lamb that sb.ughtered at 80th days. B- Gl. vesiculosa of control group.)

yapıda azalma, skuamöz metaplazi, interalveoler bağ
dokuda artış gibi değişiklikler daha önceki araştırıcıların
(2, 8, 14), bildirdiklarine uymaktadır. Zeranal implantasyonundan 80 ve 120 gün sonra kesilenlerde oldukça belirgin olan skuamöz metaplazinin 160 gün sonra kesilenlerde fokal sahalarla sınırlı kalarak azalması, bunun
yerine hiperplazinin şekillenmesi ve bağ doku artışında
bir gerilemenin görülmemesi, zeranoiün etkisinin ortadan
kalkması ile bez epitelierindeki metaplazik değişikliklerin
iyileşebileceğine işaret etmektedir. Fakat bu sıradaki

hızlı rejenerasyonunun hiperplazik değişikliklere sebep
olabileceği, bağ dokudaki artışın ise kalıcı olduğunu

göstermektedir.
Ayrıca, prestat ve gl. bulbouretralisteki skuamöz
metaplazi ve hiperplazi olaylarının yaşlı insan ve köpeklerin yanısıra sertoli hücre!i tümör olgularında ve
östrojen uygulamalarında görüldüğünün kaydedilmesi
(4, 5) prostat ve gl. bulbouretraliste görülen bu değişikliklerin zerano!ün östrojenik etkisi ile olabileceğini
düşündürmektedir.

22

S.Ü. Vet. Fak. Derg., 6,1, 16-22
Gerek testis ve epididimiste zeranolün sebep
bu değişikliklerin, Rao Veeramachaneni ve ark.
östradioi17-B verdikleri danaların testis ve epididimislerinde bildirdikleri bulgulara .ve gerekse prostat, gl.
bulbouretralis ve gl. vesikülosada tespit edilen bulguların
bu organlarda östrojen uygulamaları sonuncu ortaya
çıkan değişikliklere (4, 5) benzer histolojik yapıda olması, zeranolün östrojenik etkiye sahip olduğu düşün
cesini desteklemektedir.
Bu çalışmada zeranal implante edilen kutuların
gl. vesikülosalarında, daha önceki araştırıcıların (2, 8
, 14) bildirdikTeri gibi alveoler yapıda azalma ve bağ doku
artışının yanısıra, 160. günde kesilen kuzularda alveollerde salgı birikiminin olduğu görülmüştür. Bu durum gl.
olduğu
(12)nın

vesikülosanın

da zeranal implantasyonundan önemli degöstermektedir.
Elde edilen bulgulara göre, zeranolün testisler
üzerindeki etkisinin reverzibl olmasına karşın, epididimis, gl. bulbouretralis, gl. vesikülosa ve prostatta sebep
olduğu değişikliler irreverzibldir. Bu durum, zeranal implante dilen erkek kuzuların cinsiyet gelişiminin tamamen
normale dönmesinin güç olacağını ve bunun sonucu olarak cinsel · fonksiyanda bazı yetersizliklerin ortaya
çıkabileceğini göstermektedir. Sonuç olarak zeranal implante edilen danaların damızlık olarak kullanılmaması
(3) düşüncesinin erkek kuzular için de geçerli olduğu
recede

etkilendiğini

kanısına varıldı.
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