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VAN KEDtLERİNDE VAGİNAL SMEAR YÖNTEMİYLE KıZGıNLıK
SİKLVSU EVRELERİNİN TA Nısı "
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Muhammet AJanı

Mustafa Kaya 2

Diagnosis of Estnıs Stagcs In Van Cats by Vaginal Smcar_
Sum mary : In this study, rhe changes ofvaginal cytology in es/rus cycle
in ten Van cats. Vaginal SllleOl·S were slained by usiııg Oiell/sa and
eraıııined ıillder rhe microscope. The ıııicroscopic and clinicalfindil1gs were
evaluated
Sııperficia! . intermediale and parabasa! cells )Ilere seen as ahOllfe aqımı
numbers in proeslrııs. Ol1ly /he süpeıjicia! and in/erıııedia/e eells were seen in
es/rus. The in/ermer/iate eells were ıııare rhan siifleıficial and parabasnl cells in the
ıııe/aes/rus..Hain eell-typs in anestrus ırere pnrabnsal and basat. In this s/age .
sapeıjicial and interıııediate cells were rare.
Özet : Bu çalışıııada , Iınn kedi/erinin kııgınlık siklusıı evrelerinde
vaginal sirolojide ıııeydana ge/cn değişiklikler ince/endi. f/nginndnn nlınnn
ömekler Oiell/sa boyaıııa ıekııiği ile boynnarak, mikroskop bıılgu/arl ve klinik
belirti/er değerleildirildi.
Hazırlanan preporatlarda proös/rusda,
superficial, in/erıııedier ve
parabazal hücrelerin hemen hemen eşit sayıda olduğu tespit edildi. Ostrus/a
sadece süreficiol ve il1lerıııedier hücreler g6rüldll. NletaösrrusUl, interıııedier
hücreler pğımlııkıa olurken dahn nı oranda sııpcıjicial ve pnrrıbasa! hücreler,
alı !5slruSla ise basa! ve parabo,~nllılicreleriıı yan/sırrı ender olnrak siiperficia/ ya
da inrerıııedier hücreler de g6::fendi.

were

exaıııined

Giriş

Kedilerde çiftleşme dönemi, kuzey yarım kürcdc ocak ayından başlayarak
kimi zaman da Kasım ·Aralı k aylarına kadar devam etmektcdir
(1 ,3, 12,15). Kedi ler mevsiıııc bağlı poliö!':trik hayvanhudı r ve k ı zgınlık çoğun lu kla
ilkbahar başlangıcında göriilınektedir. Ancak. çevre faktörlerine bağ l ı olarak tüm
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sene boyunca da çiftkşme isteği izlenebilmektedir. Ovarkl aktiviteye bağlı olarak
meydana gelen kı zgın lık belirtileri çevre koşullarının etkisi, bıreysel öl'...clliklcr ve
hatta erkek kedinin mevcudiyetiyle değişimler gösterebilınekte, bu ise fertiliteyi
etkilemektedir.
Kediler ve köpeklerde kızgııılık o l uşumu ve ovulasyonun gerçek leşmesi
neunr humoral etki l e~im l e meydana gelmekte ve bir çok yönden benzerlik
göstermektedir. Ancak, kedilerde ovulasyonun ge rçek l eşmesi kopulasyona bağlı
olduğundan gerek k ızgın lık ve evrelerinin tanısında gerekse biyoteknolojik
uygulamalarda zorluklarla ka~ılaşılmaktadı r.
Köpeklerde d~ha belirgin olarak seyreden stereoid hormonların etkisi
vagina epitelinden elde edilen sitolojik bulgularla ortaya konabilmektedir. Nitekim,
Tekin ve ark. (16) Kangal ve Alman kuı1 köpeklerinde yaptıkları çalışmalarında
kızgınlık sapLınmasında bu yöntemin etkinliğini ortaya koymuşla rdır. Kedilerde
ise kızgınlık sıklu su evrelerinin köpeklere benzer özellikler göste rmekle beraber
vaginal smear bulgularında proöstrusta eritrosit bulunmad ı ğı , diğe r evrelerde ise
benzerlik gösterd i ği ve etkin bir yöntem olarak kull anılabileceğ i bildi rilmi ştir
(6,9,10, 13 ),

Kedilerde vaginal smear alrma işlem iniı~ ovulasyonu provake edeceği n i
bildiren birçok araş tı rıc ılli n (5,7,8, 12) yanısıra : ovulasyon için ~ohu ınl a ma yı
takiben 50-75 Lu HCG yapılması ve 24 saat sonra tohumlamanı n tekran da
önerilmiştir (14). Banks'(2) da, kedilerde kızgınlığın ilk gününde 2-3 kez
ç ift leşmes ine rağmen ovulasyonun şekillenmediğini , 3. günde %50 oranında ve
ancak 4 'ün üzerinde çiftleşme ile ovulasyon için gerekli LH salın ımının
uyarılabildiğini bildirmiştir.

Vaginal smcar yöntemiyle kedilerde östrus evrelerinin ta nı sı üzerinde
Mowrer ve ark. (ıo) ile Shille ve ark. (13), östrus dönemi nde hazırlana n
preparatlarda zeminin çok temiz olduğunu ve 168 öSlruS döneminin o/u32· sinde
proöstrusun belirleneillediğini söylemişlerdir. Aynı konuda bir ça lı şma yapan Mils
ve ark. (9) ,'e d i ğer kimi araştırıcılar (2,3,6, 13), proöstrusıa mikroskop a l a mııda
yayg ın şek ilde süperficial hücreleri. daha az oranda ise parabasal ve inıer med i e r
hücreleri gözleml emişlcrdir.
GÜn7..e1 ve ark. (7), 36 kedi üzerinde yaptıkl arı bir araştırmada gebelik
dahil değişik östrus dönemleri içinde en belirgin östrusun ortaya konduğunu ; Mills
ve ark. (Il) ile Cline ve ark. (4) da iki gün aralıkla rla yapılan vagina l sitoloji
kontrollerinde k ızgınlık evresini daha net olarak sapta nu şlardır.
Birçok araştırıc ı (2,3,5, 1 i), östrus döneminde ortama tamamen süperficial
hücrelerin hakim olduğunu , az oranda da intermedier hücrelerin bulunabilecegini
ve haı;al ya da pa raha ı;a l hiierlerin buhınmadıeını belirtirken, Banks (2), ile Shiller
ve ark. (13) da öSlrus döneminde kedilerden ha zı rlanan vagina l smea rla rda ortama
tamamaen süperficial hücrelerin hakim olduğunu ve proöst rus ların belirlenmesinin
bireysel fa rldılık l ar gösterdi ğini belirt m işlerdir.
Metaöstrusta kimi araştırıcıla r (2,3,6,9), orta mda intermedier hücreler ile
az sayıda parabasal , bazen de süperfidal hücre bulunabileceğ ini bildirmişlerdir.
çalışa n
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Diğer

taraftan a nösınıs döneminde vaginal smcar örneklerinde parabasal ve basal
hücrelerin baskınlı~ından söz edilmektedir (2,3,9,13).
Bu çalışma ile vagi nal sitoloji yöntemiyle Van kedilerinde kızgınlık
siklusu evrelerinin tanısı amaçlanmıştır.
Materyııı

ve Metod

Araşıırmada hayvan materyali olarak Van Kedisi Araştırma Merkezi'ne
Lo dişi Van kedisi kullanılmıştır. Van kedileri Ocak ayında izlenmeye
alınmış , haftada iki gün olmak üzere vaginadan smear örnekleri alınmıştır (7,13).
Vaginal smear alma işlemlerine kedilerin kızgınlı k göstermeleri ve anöstruslaqmı
kadar devam edilmiştir. Böylece her evreden elde edilen preparatlar Giemsa
yöntemiyle boyanarak mikroskapıa incelenmiştir. De~işik .evrelerden hazırlanan
preparaliarda epitel hücreleri sınıflandırılarak değerlendirilmiş ve resimleri

kayı llı

çekilmişlir.

Bulgular "c

Tartışma

Ocak ayı başlarında anöstrus döneminde old uk ları bilincn araştırma
materyali kedilerden alınan vaginal smearlarda yo~un bir şekilde parabasa l ve
basal hücre görüntüleri tespit edildi (Resim 1). Kedileri n çevreyle. olan ilgileri nin
ve kedilerini sevdirme eğ i li m lerinin artması. perineal bölgelerini can lı ya da
ca nsı z cisimlere sürtmeleri ve lordozis pozisyonuna geçme sıkhgında artışlar
östrusun başlangıc ı olarak değerlend irildi(Proöstrus). Bu dönemde hazırlanan
preparada rda parabasal hücre sayısın ın aza l dığı ,'e bunlarla birlikte görülen
süperficial ve intermedier hücrelerin sayılarının hemen hemen eşiı o lduğu saptandı
(Resin: 2) .
Proöstnıs döneminde hazırla n a n preparatlarda gözlenen hücre o ra nları
östrus döneminde kedi l e riıı erkeği kabul etııı esiyle tama men değişti ve ortamda
parabasa l ya da basal hücrelere rastlanmazkcn , süperfıdal hücreler ço~ nlııkta
olmak üzere kimi 7..apıan intermedier hücrelerde belirlendi (Resi m 3).
Hücre tipleri açısıııdan, metaöstrus dönemi proöstrusa biraz benzerlik
göstermekte ise de metaöstrusta parabasal hücre sayısının daha fazla o l duğu
sapta ndı (Resim 4) .
Araştı rmada , kedilerden h azırlanan anöstrus preparat bulguları ile Mills
ve ark. (9), Shille ve ark . (L~) ile Banks (2) 'nin verileri büyük oranda benzerlik
göstermektedir. Araştırma süresince proöslriJs dönemini zaman zaman net olarak
ortaya koyamadığımız prepratlarla bazı araştırıcılar (2 ,13) eibi , biz de brşılaşıık.
Fakat yine de proöstrus bu l gularını ı z bu alanda araştırma yapa n MiIIs ve ark. (9) İl e
S lıille ve ark. (13) nın bu l guları na uygunluk sergilemektedir.
Benzer şeki l de hazırlanan ösl nı s dönemi prcparat larının temizliği kimi
a ra ştırıc ı (10,13) verileri ile paralellik sergilerken, Günzel ve ark. (7) ile birçok
araşlırıeının (2,3 ,6) be l irtt iği gibi bu dönem net olarak ortaya konmu ş ve orta ına
tamamen süperficia! hücrelerin hakim o l duğu görü l müştür. Sapta mı ş o lduğu m uz
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meta östrus bulguları ile arştırıcıların (2,3,15) bulguları oldukça uygunluk
gösterirken bireysel kimi ufak farklılıklar da gözlenmiştir.
Gerek bu araştırma ile diğer araştırıcıların sonuçları a rasın da , gerekse
kedilerin kendi aralarında meydana gelen farklılıklar , kullanılan metod ve
kedilerin bireysel farklılıklarının oldukça değişken olmasındaıı kaynakl anmı ş
olabilir.
Ça lı şmanın sonunda elde ettiğimi z vaginal sitoloji bulguları. en tipik
olarak östrus ve anöslrus dönemlerinin belirlenebileccğini , proös ı rus ve metaöstrus
dönemlerinde daha dikkatli olunması ge rektiğini göstermektedir. Preparatlarda
hücreler arası oranda meydana gelcn dc'ğişik likler Ye bireyselolarak bu döncmlerin
oldukça dcğişken olması nedeniyle kedilerde yapı l acak benzer bir çalışmada hücre
sayımının yapılmasının yararlı olac.:1ğl söylenebilir.
Bu çalışmadan elde edilen bulgulardan , kedilerde k ı zgınlığın ve
evrelerinin belirlenmesinde vaginal sitolojinin kullanılabileceği , yöntemin eş
arayan kedilerde ve Sun ' j tohumlama çalışmalarında en ' uygun tohumla ma
zamallllUn sapıaumasıııdn yamrlı olac.:1ğl kaııısıııa varılmışt ı r.
Teşekkür:

Bu araştırmalUlI yapıhnasında desteklerini esirgemeyen &1y lıı
Prof.Dr. Necmettin Tekin, Prof.Dr. Aydın Evreıı ve Doç.Dr. Zahit
Ağaoğ lu ile Y.Y.Ü. Araştırına fonu'ııa teşekkür ederiz.
hoealarıınız

Resim~ i

hücre.
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Anöstrus döneminde vaginal sitoloji

bu l guları

A- Parabasa! .

B~

Basal

Resim -2 Proösırus döneminde "aginal siıo t oj i bulgulim
İmennedier. D- Süperficia) hücre.

B- Basa)

c-
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Resim 3 - Östrus döneminde vagina l sitoloji bulguları . C- İnte rmedicr. DSüperficial hücre.
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Resim -4 Melaöstnı s döneminde vagina l si ıol oji bulguları . A-Parabasa l, B- Bas.11.
C- İntc rmcdi cr, D - Supcrfieial hücre.
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