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Amaç: Bu çalışmada, besin olarak tüketilen bitkisel gıdalarda ve antikarsinojenik, antioksidan, 
menopoz sonrası semptomları azalttığı gerekçesiyle alınan takviye besin maddelerinde yüksek 
konsantrasyonlarda bulunan fitoöstrojenlerden biri olan myricetinin endokrin bozucu etkisinin 
peripubertal erkek sıçanlarda tiroid gonadal eksen üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada yağ-kontrol ile pozitif kontrol grubunun (17α-ethynyl 
estradiol) 0,7µg/kg/gün ve 7µg/kg/gün olmak üzere iki farklı dozundan oluşan üç kontrol grubu 
ve myricetinin 25mg/kg/gün ve 50mg/kg/gün olmak üzere iki uygulama grubu olacak şekilde 
toplam beş deney grubu oluşturulmuştur. Uygulanacak maddeler Wistar erkek sıçanlara (Rattus 
norvegicus) doğum sonrası 23.günden 53.güne kadar toplam bir ay süreyle oral gavaj yöntemi 
ile verilmiştir. Bu süre sonunda sıçanlar öldürülerek testis, epididimis ve tiroid dokularının 
histopatolojik incelemeleri yapılmıştır. Ayrıca, bu sıçanlardan alınan serum örneklerinde TSH,T3 
ve T4 hormon analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Uygulama yapılan myricetin doz gruplarının vücut ağırlığında anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir. Erkek sıçanlarda pubertal gelişimin dışsal bir işareti olan preputial ayrılmada bir 
etkiye rastlanmamıştır. Genellikle daha yüksek vücut ağırlığı olan hayvanlarda belirgin bir şekilde 
ayrılmanın meydana geldiği görülmüştür.. Besin alımında ve testis ve epididimis, gibi organ 
ağırlıklarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yapılan hormon analizlerinde T3, T4 ve TSH 
değerleri anlamlı derecede farklı bulunmuştur.

Sonuç: Yapılan çalışmada myricetinin yüksek dozunun tiroid ekseninde özellikle troid hormonlarının 
seviyelerinde kontrollerle karşılaştırıldığında farklı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tiroid–Gonadal Eksen, Myricetin, Sıçan

Teşekkür: Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2010/4-4 nolu kararı ile 
gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Edirne ilinde 2009-2010 yılları arasında, habitat özellikleri farklı 4 lokalitede (Güllapoğlu 
Yerleşkesi, Hıdırağa, Kestanelik Mevkii, Yıldırım-Kazanova) yürütülen çalışmada, Noctuidae 


