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SAFKAN ARAP KıSRAKLARıNDA ÖSTRÜS VE OVULAS YON GÜNLERiNDEKi
ENDOMETRiAL ÖDEM DERECESi

'

Mehmet Osman Atl ı @

Hayrettin Çetin 2

Ömer Korkmaz 3

The dcgree of Endometria l Edema on the Days of Estrus and Ovu tauon in Purcbred
Arabian Marcs
Özet : Sunulan çalışmada siklik salkan Arap kısraklarda, endometrial ödemin ö sırüs ve ovulasyon günlerindeki derecesini
beliriemek amaçlanmıştır. Çalışma, N isan-Mayıs ayları içinde yaşıarı 5-12 arasında de9işen , dUzenli aralıklar1a ösnüs
gösteren 20 adet fertil kısrak üzerooe y(ırCıtüldu. Kısraklar en az bir östrüs siklusu boyunca gözlendi. Kısraklarda ovurasyon
günü O. gün olarak kabul edildi. Siklusun 14. gününden itibaren östrüs tespiti amacıyla 24 saat aral ıklarla muayeneler
yapıld ı. öseüe lespiti ile eş zamanlı olarak uterustaki gelişmeler unrasonograti ile izlendi ve ödem skorlaması yapılm.
Östrüs günO 4 k ısrakta 3 (%20 ), 13 kısrakta 2 (%65), 3 kısrakta 1 (%15) derece ödeme rastlandı. Qvulasyon günunde ise
16 kısrakta O (%60), 4 k ısrakta 1 (%20 ) derece odern gözlendi. Ovulasyondan sonraki günde ise kısrakların tamamında 60oometnat ödem c öscüste Olduğu gibi (O derece) idi. Sonuç olarak; Safkan Arap kısraklarda. enocrretrıet ödem
recelendirmenin östrüs ve özellikle ocuıasvon gununCın belirtenmesinde di{ıer yöntemlerie birlikte kullamlabilece{ı i kanısı na

oe-

varıldı.

An ahtar kelimeler: Endometrial ödem.

ö sır ö s. kısrak

Summary : The aim of study was lo oetermoe the degree ol eııdornetrial edema on the days of estrus and owıaton in
cycIic Purebfed Arabian marea. For this purpose, 20 purebred Arabian fertile mares. aged from 5 to 12 years were used
between April and May. All ol the mares wefe coservec during atleast one estrous cycle. The ovulation day was acceptec
as day O (dO). The mare were observed and examoeo Ior estrus from d 14 until detection. During the same period , the uterus of arı mares was exemıned using ultrasound and the degree of edema was gradad. on the estrus day. edema soores
were as Iollowing; grade 3 (20%, n=4), grade 2 (65%, n:13), grade 1 (15%, n::3). On lhe ovulation dayadama sccre was
grade O in 16 mares (%80) and other 4 mares (%20) had grade 1 adama. After the owıaton day, aıı ol mare had no
edema in uıeru s as sean during the diestrus. As a result, grading the edema in the eterus oould be a uselul method in predicting the day of estrus and ovınaton along wrth the use other estrus detection methods (teaser stene n, vaginal exemination and lollicular growıh) in purebred Arabian mares.
Kay Words: EndOmetrial edema. estrous. mare
G l rl ş

At yebştiricil i id' i yapan işletmelerde yanlış öatrüs
tespiti, reproduktif perlormansın azalmasının en
ö nemli se be plerinden biri o larak gö ster ilm ektedir
(Squires 1993) . Kı srak larda östrüs ve tveya oyufasyon tespi tinde ; kısraid' ın aygıra karşı davranışlar ı,
ge nital organlardaki (o va ryum, ute rus , serviks. vagina ve vulva) değişik l ik lerin gözle nmesi (Aslan ve
ar k . 1996 ; G inther 1992; Kahn 1994), vaginanın
elekt riksel d irenci (S e maca n ve Taşa l 2002) ve hormon analizleri ku llanılmaktad ır (A urich ve Aurich
1996; Ataman ve ark . 1999).
Pra tikte yaygı n o la ra k graff toüikülün tespiti, va-

Gl'liş

g ina ve serviksin du rumu ve ayg ır muayene si ile
ös trüs tespiti yapılmaktadır (Sq ui re s 1993; Cayan
20(2). Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan urtrasonografi
ile
uterusta
endometriumun
ka tma nla n nd a ki belirgin kahnlaşma. uterus lümenind e
sıvı artışı (endometrial ödem) derecetenciriterek de
östrüs
ve
ovula syo n
zamanı
beli rle nmeye
çalışılmaktadır (Glntrer 1992). Uterus lümenindeki
s ı v ı birikimi ve endometrial ka tla rdaki bel irgin leşmeye
baQlı heterojen bir yap ı ihti va eden uterus ke sili nin
görünümünün portakal d ilimi ya da at aratesr lekerleğ i g ibi oldu~u bi ld irilm ektedir (Kahn 1994 ; Ka neko ve ark. 199 5 ; Pyc ock 2004) .
Endometrial

ödemin

doğru
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değerlendirilmesi

için bir derecelendirme sistemi geBu kavram Pyccck (2004) tarafından ; ekostrüktür homojen bir yapıda ve diöstrüsde olduğu gibi
ödem yok (O derece), az miktarda tespit edilebilir enoornetnar
katlarda
beürqmleşme
(endometrial
ödem)ve uterus fümeninde sıvı yok (1 derece). bütün
uterus boyunca tespit edilebilir endometrial kallarda
orta derecede belirginleşme (2 derece) ve bazen uterus lümeninde sı vı ile karakterize.endometrial katlarda ileri derecede belirginleşme (3 derece) olarak
tirilmiş tir .

rebıc.t ôsır üe
Eroometrieı

ve Dvulasyongünlerindeki

öoern derecelerinin

kısraklara

Endometrial

Östrüsleki

Ödemin

Oranı

(nO)

Oranı

(nO)

Derecesi

3

%20 (4)

%0 (0)

2

%65 (13)

%0 (O)

1

%15 (3)

%20 (4)

Sunulan çalışmanın amacı safkan
Arap
endometrial ödemin östrüs ve ovulasyon
günlerindek i derecesini a raştırmaktır.

O

"100 (O)

%80 (16)

°K ısrak sayısı

Tartışma

Çalışma, N isan-Mayıs ay1arı içinde yaşları

5-12
düzenli aralıklarla östrus gösteren
20 adet fertil kısrak üzerincte yürütüldü. Kısraklar en
az bir östrüs sıkıusu boyunca gözlendi. Kısraklarda
ovula syon günü O. gün olarak kabul edildi . Diöstrus
döneminin sonları n a d~ru ( 14. gOn) yapılan ultrasonografi, spekulum ve aygır muayenesi ile
östrüsler araştırıld ı. Muayenelere. 24 saat aralıkla
östrüsler tespit eduineeye kadar devam edildı. Uttrasonografi ile ovaryurraar üzerinde ~O mm follik üı.
spekülum muayenesinde vagina mukozas ı pembe,
ödemli, serviks önünde ipliksi bir s ıvı bulunan ve
aygın
muayenesine
pozitif
reaksiyon
veren
k ısrakların östrüste olduğuna karar verildi. Ovulasyo nun şekillendiğine 24 saat aralıklarla yapılan unrasonografi muayenesi ile overyumtar üze rinde bulunan preovulatonk tolükülün olmamas ı , yapı
içerisinde hafjf ekojenne veren Korpus Hemograjikumun görülmesi ile karar verildi. Östrüs tespiti ile eş zamanlı olarak (14.gün) uterustaki
gelişmeler, Pycock (2004)
bildi rdiği endomelrial
ödem derecelendirme sisteme göre izlendi.
ara sında değişen .

Özellikle artan östrojen konsantrasyonuna bağlı
olarak
endo met riumdaki
katlaşmanın
(ödemleşmenin) ultrasonografi ile gözlenmesi son
yıllarda östrüslenn tespi t edilmesinde kullanılan çok
güvenilir bir yöntem haline gelmiştir (Pelenach ve
ark . 2002 ; Weber ve ark 2002 ; Kaneka ve ark .
1995). Endometrial katlar diöstrüsün son gününde
k ısmi olarak çörönmekte olup östrüs ile beraber belirginleşmektedir . Pycock (2004) , ingiliz , standa rt ve
midilli atlarında eoconeınar katların ovulasyondan 7
gün önce görülmeye başlad ı~ını , ovuıasyon
gününde ise öcemleşrnenin ~u k ısrak ta kaybolmasına rağmen bazı
kısrak larda ovulasyon
gününde bile 1 derece ödemin q örülebileceqini bildirmektedir. Belçika çekim aııarında ise ovu tasyondan 6.6 gOn önce belirginleşen endometria!
ödemin ovulasyondan 5.5 gün önce birdenbire gerilemeye başladı~ı bild irilmektedir (Plata-Madrid ve
ark. 1994). Irklar arasındak i bu tür farklılıklar değişik
ı rklar üzerinde çalışan hekimler açısından önemlidir.

B u lgular
Östrüste kl kısraklardan . 4 kısrakta 3, 13 k ı srakta
2 , 3 kısrakta 1 derece ödeme rasnandı. Ovulasyon
gününde ise 16 kısrakta O, 4 kısrakta 1 derece ödem
gözlendi (tabıo.t ) . Ovu lasyondan sonraki günde ise
kı srakların tamamında endometrial ödem diöstrüs te
old uğ u gibi (Oderece) idi.

tespiti

için

ve Sonuç

Yanlış ö sırüs tesp iti ve uygun olmayan zamanda tohumlamaya bağ lı gebe kalamama ve
bunun sonucu ola rak infertilite sorunu meydana gelmek tedir (Deals ve Hughes 1993 ; Squires 1993).
Özellikle fizyolojik döeıres döneminde veya eksoien
progesteron uygulamalarında bile ovaryumlar
üzerinde ~O mm failikül bulunabil~ i hatta bu follikülerin ovule olabileceqinden tek baş ına ovar yumların muayenesi östrüs tespitinde yanıltıcı olabneceöı bildirilmektedir (G inthe r 1992 ; Atlı ve ark .
2004). Fakat endometrial ödemleşmeye sadece
östrüs esnas ında rastland ı~ı vurgulanmaktad ır (Ginther 1992 ; Kahn 1994).

Materyal ve Me tot

Ösrrüs

dağ ıı ım

Ovulasyon Günündeki

değerlendirilmiştir.

k ısrak larda ,

gÖl'e

yüzdeleri

uterustaki

endometnal
ovulasyon
günlerindeki ödemin ultrasonografik görünümü; O derece Şekil 1'de, 1 derece Şekil 2'de, 2 derece Şekil
Tre , 3 derece ödem Şekil 4 'de gösterilmiştır.

Kanekc ve ark . (1995), diöstrüs döneminde bo mele n olan uterus yapısının östrüs esnasında
ödemleştiğini (ekoienıtesinde artış) ve ovulasyon
günü ise tekrar eski halini ald ığını bild irmektedirler.
Wever ve ark (2002) , doğa lolarak östrüs gösteren

öd e ml eşm e n i n değerlendirildiği östrüsve
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Ş ekil 1. Endometrial Ödem ıeşm e

Şeki l 2. Endometrial Odem ieş me

(O derece) (Ultrasonografik görün üm)

(1 derece) (Ultrasonografik gör ünüm)

Ş ekil 3. Endometrial Ödemleşme

Şekil 4. Endometrial Ödemleşme

(2 derece) (Ultrasonografik görün üm)

(3 derece) (Ultrasonografik görünüm)

veya PGF2 alfa veya PGF2 alfa+hCG ile östrüsleri
manipüle
edilen
kısraklarda
en
belirgin
öde m l eşm e ni n ovulasyondan 96 saat önce meydana
ge ldiğ ini , ovu ıasyon esnasında kısrakların büyük bir
ç o öu n ı u ğ u n da
endometrial ödemleşmen in kaybold uğ unu, hormon uygulamalarının bu ödemleşmeyi
etk il emedi ğ i ni
sadece süresini azaltt ığını vur-

gulamaktadırlar.

Pelehach ve ark. (2002), uterustaki
endometrial katların ilk olarak ovulasyondan 6 gün
önce belirlenebildiğ in i , ovulasyona kadar azalan
ödem derecesini ovulasyon sonrası diöstrüsteki hale
geldiğin i (Oderece) bildirmektedir.
Sunulan
67

çalışmada

östrüste

kı srakların
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çoğunda ödemleşmenin belirgin old~u (2 derece)
(%6 5), ovutasyon gün ünde ödemleşme puanının
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