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Keçilerde 5 Mhz'lik Real-Time Ultrasonografi ile Transabdominal 
Gebelik Teşhisi Üzerine Bir Çabşma 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı - VAN 

OZET 
Bu çalışmada. keçi/erde ıeke katımını izleyen 35-60. günler arasında 5 MHz' lik real-time ultrasonograft ile 

transabdominal yoldan gebelik teşhisinin başarısı araştırıldı. Materyalolarak. 2-5 yaşlı. 70 baş Akkeçi ve Siirt keçisi kullamldı. 
Keçi/er gebelik teşhisi amacıyla: sağ taraftan, meme sınırındak; tüysüz bölgelerden muayene edildi. Muayene esnasında. uterus 
içerisinde yavru su/arı ve zar/arı, !öıüs, p/asentomlar, yavrunun hareleeıleri ve kalp alımı gibi bulgu/ardan en az üç tanesinin 
belirlenmesiyle gebelik teşhisi konu/du. Elde edilen bulgular doğum kayıtları ile karşılaştmldı . Buna göre testin doğruluk, 
duyarlılık, özgü/lük, gebe olanları ve gebe olmayanları belirleme oranları sırasıyla, % 95.71, % 96.66, % 90.00, % 98.30 ve 
% 81.8/ olarak bu/undu. 

Sonuç olarak. keçi/erde 5 MHz'Jik rea/-time uıırasonograft ile ıeke kalımı sonrası. 35-60. günlerde transabdominal yoldan 
gebeliğin % 95' in üzerinde doğruluk ve duyarlılıkla ıeşhis edilebileceği belirlendi. 

AruzhJar Kelimeler: Keçi, Ultrasonografi, Gebelik ıeşhisi. 

A Study On Pregnaney Diagnosis In Goats By Means Of 5 MHz Real-lime Trtinstıbdominal U/Jrasonography 

SUMMA1I:Y 

The raıe of suecess on pregnancy 4iagnosis 'in goaıs between day 35 and day 60 after the bueks are Iree to inseminaJe with 
5 MHz real-ıime ultrasound used ıransabdominally was investigaıed. Seventy goaıs were tesıed. 

Prob was applied lo ıhe n'gh' vemral abdomen adjaeent io the udder. Foeta1fluid, a1/onto-amnion suck. loeıus, loetal heart 
beats, pIaeenıomes and the mavement of the foetus seen on the screen were recorded as' pregnancy findings. The ultrasonk 
resulıs were compared wiıh kidding records. 

Accuracy, sensitivity, spesifity, positive and negative predktive va/ues of ıhe uıırasonogaphy were 95.71 %, 96.66 %O, 
90.00 %, 98.30 % and 81.81 %, recpeetively . . 

As a result, 5 MHz reai-time u/ırasound cdn be wed for pregnancy diagnosis with high accuraey and sensiıivity rates in 
goats between day "35 and day 60 after the bucks are/ree to inseminaıe in breeding season. 

Key Words : Goaı, Ultrasonography, Pregnancy diagnosis. 

GıRİş 

Keçiler. mevsimsel östrüs gösterdiklerinden yılın ancak 
belirli dönemlerinde çiftleşip gebe kalabilirler. Bu nedenle 
8Şım sezonunda gebe kalmayan hayvanlar bir sonraki yılı 

beklemektedir. Koyun ve keçilerde gebelik teşhis i , gebe olan 
hayvanlann kesiminin önlenmesi, hayvanlar için uygun 
rasyonlar uygulanarak zayıf yavru doğumlanmn engeııenmesi 
ve güç do~m insidansının azaltılması yönünden önemlidir. 
Aynca, kontrollü üreme programlannda yapı lacak faz la 
honnon harcamalannın önüne geçilebilmesi, hayvan lann 
sadece et ve yapa~ı yönünden beslenmesi ya da sürüden 
çıkanlması , sezon içinde veya sezon dışında tekrar 
çiftleştinne gibi ekonomik yararlanndan dolayı gebeli~in 
erken teşhisi büyük önem taşımaktadır ( 1, 3,6,7,9, 10, IS, 
17,19 ). 

Küçük ruminantlarda gebelik teşhisi amacıyla kullanılan 
yinniden fazla yöntem bulunmaktadır ( 1,3. 12, IS, 17). Bu 
yöntemler içerisinde tanı amacıyla kullanılan ultrason 
tekni~inin güvenilir olduğu, (ötüs, anne ve operatör üzerinde 

,herhangi bir zararlı etkisinin bulunmadı~ı, pratik, ucuz ve 
saha şart lannda kolay uygulanabildiği ve birden fazla yavru 
taşıyan hayvanlan belirl.tyebilme &ibi bir çok avantajlara 
sahip oldugu kaydedilmektedir (4, 6, 9- i i , 17,21 ). 

Ultrasonik yöntemler kUçük hayvanlarda önceleri daha 
çok transabdominal yolla uygulanırken, son zamanlarda 

uygun problannın gelişmesiyle transrektal uygulamalardan da 
başanh sonuçlar alınmaktadır ( 8, 9 ). 

Ott ve ark. ( 14 ) gebeli~i saptamak amacıyla 38 keçi 
üzerinde rektal abdominal palpasyon ve intrarektal doppler 
tekni~ini karşılaştımıışlar ve gebe olanlan belirleme oranını 
sırasıyla % 94' -97 ve % 94 - ı 00; gebe olmayanlan belirleme 
oranını ise % 25 - 75 ve % 75 olarak bulduklannı 

bildirmişlerdir. Wani ( 21 ) transabdominal yolla keçilerde 
gebeli~i ıeke katımı sonrası 30·59. günlerde % 76.47, 60. 
günden sonra ise % 100 do~ saptadı~ını ifade etmektedir. 

B model real-time ultrosonografınin gebelik dışında 

pyometra, hydrometra, fi:Hal rezorpsiyon ve fötal 
mumifikasyon gibi gebelikle kanşacabilecek bozukluklann 
kolay bir şekilde ayırt edilmesinde de güvenilir oldu~ 
bildirilmekledir ( 8, 20 ) 

Dom ve ark. ( 5) keçilerde süperovulasyon sırasında 
gelişen follikülleri 7.5 MHz rektal ultrasonografı ile 
izlediklerinde elde edilen bulgulann laparoskopik bulgularla 
benzerlik gösterdiğini ve rektal ultrasonografınin embriyo 
nakli çalışmalannda kullamlabilece~ini belirtmişlerdir. 

Restall ve ark. ( ı 6 ) 69 Thai keçisinde teke katımını 
takiben 55-65. günlerde 3.5 ve 5 MHz real time 
ulırasonografi ile % i 00 doğrulukla gebelik tanısı 

konabilece~ini ancak ikizlikleri saptamanın zor olduğunu 
kaydetmektedirler. Mulley ve ark. ( 13) geyiklerde 3.5 MHz 
ultrason ile çiftleşmenin 50. gününden sonra gebeliklerin 
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güvenle tanmabileeeğini bildirmektedirler. BonDurant ( 2 ) 
gebel iğin 65. gününden önce 18 keçiyi 2 kez muayene ederek 
gebe olan ları % 94 oranında doğru beli rled i ğini, ancak tek 
muayene yaptığı 28 keçide ise doğruluğun % 85.7 olduğunu 
belirtmektedir. 

Su nulan bu çalışma, keçilerde teke kat ı mını izleyen 35-
60. gün lerde 5 MH z' lik B-mode l rea l- time ıransabdomi nal 

u! trasonografı ile gebeliğin ne oranda tespit ed i lebileceğini 
be lirlemek amac ıy la yapılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Çalışma, 2-5 yaşlı, 70 baş Akkeçi ve Si il1 keçisi üzerinde 
gerçekleştirildi. U ltrasonografı gebeliği teşhis etmek 
amacıyla teke katımıııı izleyen 35-60. günlerde uygulandı. 
Muayene öncesi keç ilerin ye m ve suyunda herhangi bir 
kısıtlama yapı lmadı. Keçiler gebelik teşhisi amac ıy l a, 5 MH z 
frekansta sektör prob ihtiva eden. B-modeL. rea l-time 
u hrasonografı ' ile sağ taranan, memenin önündeki ve 
yanındaki tüysüz bölgelerden muayene edildi. 
Ultrasonografık muayeneler deneyimli iki operatör tarafından 
keç il er ayakta iken gerçekleşt i rildi. Keç ilerin muayene için 
tutulmasında iki yardımcı kullanıldı. Muayene esnasında, 

ekranda yavru suları ve zarları , fötüs. plasentom lar, yavnıııun 
hareketleri, kalp atımı gibi bul gu lardan en az üç tanesi 
izlenenler '"gebe" bu bulgu lar elde edilemeyenler ise "gebe 
deği l" diye kaydedildi. 

Ultrasonografık bu lgular daha sonra keçi lerin doğum 
kayıtları ile karşılaştı rılarak u1trasonografın in doğruluk, 

duyarl ılık , özgüllük, gebe olan ve gebe olmaya n hayvanları 
belirleme oranları saptandı. 

BULGULAR 

Ultrasonografık muayene sıras ı nda gebe hayvanlarda 
gebeliğin dönemiyle de ilişki l i olarak . uterus içerisinde yav ru 
suları. allonto-amniotik zarl ar. fötüs, plasentomlar, yavru nu Ll 

hareketleri ve kal p atımı gibi bulgular elde edilm i ştir. 

Bulgulardan bazıları şekillA ve B'de sunulmuştur. 
Keç il erde gebelik teşh i si amacıy l a yap ılan bu 

uygulamal arda hayvanlar ultrasonografı için hazır hale 
getirildi kten sonra muayeneler gebelerde ortalama 10-15 
saniyel ik bir sürede yapı labilmişıir. Ancak gebe olmayan 
hayvanlarda ha ıalı teşhis i eri azaltmak amacıyla muayene ler 
daha fazla zaman almıştır. 

Ulırasonografik bulguların doğum kayıtları ilc 
karşılaştırılması sonucunda elde edilen doğruluk, duyarlılık. 
özgü llük, gebe olanla rı ve gebe olmayanları belirleme 
oranları tablo i' de sunulmuştur. 

Tablo 1: Keçilerde gebeliğin 35-60. güıileri arasında 
transabdominal yolla e lde edi len B-mode rea l -ı i me ultraso
nografı bulguları. 

Doğru pozitif(+) teşhis (a) 
Yanlış pozit if(+) t eşhis (b) 
Doğru negatif(-) teşhis (c) 
Yanlış negati f(·) teşhis (d) 

TOPL AM 

Microimager 2000 Ausonics. 

6 

(e) 
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Doğrul uk oranı (a+e/e) x 100 
Duyarlı l ık oranı(ala+d) x 100 
Özgüllük (c/b+c) x LOO 
Gebe olanları teşhis oran ı (a/a+b) x 100 
Gebe olmayanları teşhi s oranı (c/c+d) x 100 

95.71 
96.66 
90.()() 
98.30 
8 1.8 1 

Şekil i: Keçilerde gebel ikle ilgili bazı uhrasonografı bulgu
ları; (F: Fötüs, FF: Föıal S ı v ı lar, P: Plasenıomlar ) 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Günümüzde koyun ve keç il erde gebel iği teşhis etmek 
amacıyla bir çok yöntem kullanılmakta ise de erken 
gebeliklerin tanısında pratikt e sadece bir kaç metod 
bulunmak tadır. Saha şartlarında ultrasonun diğer meıodlam 

göre daha güveni lir, kolay ve başarılı old uğu ifade 
edilmektedir (3,9, LO, 15. 17 ). Bu çalışmada da 5 MHz' lik 
B model real -time uhrasonografı ile leke katımını izleyen 35· 
60. günlerde ultrason başarı lı bir şekilde uygu lanmışı ı r. 

Gebclik teşhi sinde doğruluk, duyarl ılık , gebe olan l arı 

be lirleme ve gebe olmayan ları belirleme oranları sıras ıy la , % 
95.7 i, % 96.66, % 98.30 ve % 8 1.8 1 olarak bulunmuştur . 

Keçi lerde gebelik tanısı amac ıy la B-model real-time 
ultrasonografı ile tran sabdominal yoldan yapılacak muayene
lerde en ideal probun 5 MHz ve muayene yapılacak döne
min ise 35. günden sonras ı olduğu kaydedilmektedir (3, 21). 
Sunulan bu çalışmada da ultrason uygulamala rı gebeliğin 35-
60. gün leri aras ında yapı lmış ve başarılı sonuçlar a lınmıştır. 
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