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KÖPEK VE KED i REPRODÜKSivONUNDA ULTRASONOGRAFiNIN KULLANIM
OLANAKLARININ
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lnvcsügation of Possihilitics Using of Ultrasonogra phy in Cat and Bitch
Rcprodu ction
ÖZet : Bu çalışmada , köpek ve kedi reprodüksiyonunda karş ılaşılan fizyolojik ve patOlOjik olg uların tan ısında unrasoroqraroın kullanı m olanaklarını ortaya koymak amaçlarldı. Proöseus. ıonküıer kist, postpartum (ak uı) metritis, pvcmene. retentio securldinarium, tümör, tötal mumifikasyon. gCıç ~um , yalancı getıelik ve gebelik muayeneleri için
kliniğimize gelen 264 köpek ve 142 kedi araştırma materyali olarak kullanıldı. Ultrasonografik muayeneler B mode real-time
5 MHz lineer proplu ultrasonografi cihaz ı ile transabdominal olarak gerçekleştirildi. Muayene sonuçl arı , ultrasonografinin
küçük hayvanreprodüksiyonunda gerek tanı gerekse de tedavinin yOnlendirilmesi ve tedavi sonuçların ın izlenmesinde pratık . duyart ı ve güvenilir bir metot olduğunu gOsterdi.
Anahtar Kehmeler: Kedi, köpek. reprodüksiyoo, ultrasonograli
Summary : In this study was aimed to demonstrate posibilities using of the ultrasonography in diagnosis ol phySiologiCal
and pathological cases be watctıed in bitch and cat reproduction. Total 264 bitch ancl 142 cat broughtto our cıecs ıor proesrrus. toncuar cvst. postpartum (aeute) merrers. pyometra, retentıc secunclinanum, tumor, fetal mummifıcation , dystoeia,
pseudopregnancy and pregnancy examinations was used as research rnatereıs . Ultrasonographic examinations were
performed transabdominalty by using a B mode real-time 5 MHz Iineartransducer. All ultrasonographic examination results was indicatad, ultrasonography was as a prectcaı. seositive and reliable method eüher diagnosis ()( direction of treatment and monitoring ol treatment rescinsin smailanimal reproduction.
Key Words : Cal. biteh. reorocncucn, ultrasonography
G ırış

Diyagnostik ultrasonograf i yOksek freka nsl ı se s
yararlanarak ya p ı lan bir görüntüleme
lekn~idir(Ba r r, 1992).
Ultrasan probu , zamanın
yalnızca l /l 000 'inde uıtra son demeti salar, geriye
kalan 999/1000'inde ise a lı c ı gö revi görür. EQer kristale yüksek val tajlı elektrik ak ımı uygulanırsa , mekanik bir detcrmasyona uğra r ve karakteristik bir frekaneta ses dalgaları yayar. Bu ters plezoelektrlk etki
ola rak tan ı m lanmaktad ı r. ilet ilen ses dalgalarının bir
kısmı organların ara yüz leri tarafından yans ıt ılıp ,
proba geri döner ve ekola rı o l u şturur. Ekolar piezaelektrik knstaüere ritm ik basınç uygu larlar. Kristatler bu nla rı ultrasonik dalga olarak alg ılayıp. e1ektrocıar üzerinde a ynı trekan sır elektrik sinvali olarak
de{jerlendi rir. Bu elektriksel akım radyo-frekans
yüksel lieisi tarafı nd an doQru ak ı ma çevrilerek video
dalgalarından
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sinya! çıkışı olarak ekra n üzerind e
iki boyutlu
görüntü haline dön üştürülü r (Barr. 1992; Kramer.
200 5).
Diyagnostik ultrasa nog rafide bugünkü teknoloji
1-10 megahertz(MHz) a rasında de{j işen trekanata
ses da lgalarını kullanmaktadı r. Düşük frekanslar. penetrasyon derinliQinin fazla olması ile birlikte
görüntünün detaylı incelenmesi için yeterl i d e{ı i ldir .
Yüksek frekanslar ise yumuşak dokunun absorsiyo nu nedeniyle s ı nı rlı bir penetrasyon derinliQine
sahip olmasına ra ğmen çok iyi bir çözünürlük sağlar.
Kamivorlarda genital o rg anları n muayenesinde 5- 7.5
MHz 'lik frekansıann kullanı lma sı uygundur ( Barr.
1992; Alaçam. 1998: Kramer, 2005).
Ekranda oluşturulan görüntün ün türüne göre üç
tipte gösteri biçimi bulu nmaktadır. Bunlar A·
mode (Am plitud modu), B-mode (Brightnes s modu)
ayrı
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gebe olmayan anöstrus evresindeki k öpekler de ise
uterusun transversal ça p ı 1 cm'den az o ld u~ u için
görüntülemek zor olabilir. Bu dönemde uterusun endometriumu hipoekoik, myomelrium ve seroza katlarıda hipcekcik olarak gözlenir (England ve Alien,
1989; England ve Yeager,1993 ; Alaçam,1998). Karnivorlarda ultrasonografi ile gebelik tanı s ı , tö ıustann
sayıs ı ve ca n lı h{Jt , gebelik yaşı nı n ve doQum
zamanın ın tayini ile postpartum uterusun ins ı ra
gebelik
süresince
volusyonunun yanı
karş ı l aşı l ab i l ecek embriyonik rezorpsı yon . abortus,
tö ıus ve fötal membran ıa nn retensiyonu, güç doQum
ve fötal ölümler. fötal maserasyon gibi patolojik durumları n tanıs ında da ku lla nılabi lmektedir. Ayr ıca pıe
sental bölgelerin subinvolusyonu, postpartum (PP)
(akut) rnetntıs, kistik endometrial hiperplazi, pyometre , uterus tamörten ve rupturu gibi patolojik olgularda da ultrasonografiden yararl a nılma ktadı r
(Ban, 1992; Kahn, 1994; Alaçam, 1998; England,
1998a; England, 1998b: Wright ve Wans, 1998; Luvoni ve Grioni, 2000; Son ve ark., 2001; Kutı l er ve
ark., 2003; Eker ve Salmanoğlu . 2005b; Kramer,2005).

ve M-mode (Monon modu) olarak sı ral anabi lir .
Günümüzde, karnıvonarda reaı-time B-mode enrascn tipi yaygın olarak ku llanıl maktadı r. Karnivarlarda tan ı amaçlı ultrasonografi transabdominal
olarak
uygu l anmaktad ır . Kamivorlann çoğ unlukla
sı rt üstü pozisyonda, nadiren ı aterare yatm ış veya
ayakta dururken ultrason muayeneleri yap ı lmaktadı r
(Bart. 1992; Alaçam, 1998; Kramer, 2005).

oroöstrus. östrus ve
Ultrasonografik olarak
erken
metöstrus
esnası nda
overyumlar
görüntülenebilirler (Wallace ve ark., 1992; Hayer ve
ark., 1993; Wright ve watts. 1998; Johnston ve ark.,
2001). Ancak ovaryumlann üzerinde sadece birkaç
mm. çap ında olan lolliküller ve corpus luteurnlann
yapılarını n küçük ol mas ı sebebiyle sı radan
ultrasonografi aletleri ile güvenli bir şeki lde tespit
etmek her zaman mümkün olmayabilir (Kahn,1994).
K öpeklerde g e l i şen folliküllerin görüntülenmesinde
ve o vuıa syon za manı nı n tespit edilmesinde ultrasonegrafinin değeri hala ta rt ı şma lı durumdadır
(England ve Alien, 1989; Barr, 1992 ; England ve Yeager, 1993; Wright ve Watts, 1998 ). Baı ı araştı nc ı lar
(England ve Alien, 1989; Wright ve wans. 1998)
köpeklerde d i~er türlerden fark lı olarak folliküllerin
hızlı bir şeki ld e çökmedikleri için ovcıasycn u n tespit
edilmesinde ultrasonografinin yararl ı olmadığım. baz ı
a raştı rıcıla rd a
(Barr,1992; England ve Yeager,
1993) ovaryuml arı n ultrasonografi görüntülerinin ovatasyondan önce ve sonra benzer old uğ unu, bu
yüzden ultrasonografi ile ayırı m ın ın güç o lduğunu
ifade etmektedirler. Ayrıca ovaryum kisti ve türnörü
gibi patolojik durumlarda da ayn ı taraftaki böbreğ in
caudalin
de
ovaryumlar
q örüntulenebiürler
(8arr,1992; Kahn, 1994 ; Eker ve Salmanoğlu .
2005a). Anöstrus e sna s ında ise ovaryumlar normal
olarak q özlenemezte r ( Wright ve Watts, 1998).

Bu
çalışmad a ,
köpek
ve
kedi
reprodOksiyonunda karş ı laş ılan fizyolojik ve patolojik otgu ların tanı sında ultrasonografinin kullan ım olana kları nı ortaya koymak amaçlanot.
Materyal ve Metot
U.Ü. Veteriner Fakültesi, Do ğum ve Jinekoloji
Anabilim Dah kliniklerine gelen çeşitli reproouknt
problemlere sahip toplam 264 adet köpek ve 142
adet kediye ait ultrasonografi bu lgu l a rı klinik, latam
boratuar,
patolojik
ve
mikrobiyolojik
yöntemleriyle desteklenerek değerlend i rild i. Kedi ve
köpek reprodüksiyonunda karşıla ş ıla n olguların
dağrhrm Tablo 1. . de verilm i şti r.

Uterus proöstrus ve östrus esnasında uterus
ödemine ba{Jh olarak çap ı arn l{J ı için ultrasonografik
olarak gözlenebilir, Uttrasonoa transversal olarak
uterus öde mli onoo me mar kıvnmıann neden o ldu~ u
hiperekaik bir merkez ve onu saran hipoekoik bir
kuşak halinde görülür. Prepubertal dönemdeki veya

Kedi ve k öpekterin ultrason muayeneleri sı rt
üstü yatar pozisyonda iken yapıldı . Ultrason mueyeneleri 5 megahertz1ik real-time lineer proplu uttrasonografi ci haz ı ile transabd ominel olarak
gerçekleştirild i .

Tablo 1. Köpek va kedi reprodOksiyonunda karşılaşılan olguların

da?l ı tım ı

Utarus

Overyum
Proöst. Folli.

Kist

pp

Pyometra Aeten.

(akut)

Tümör

Mumi.

Becun.

Fötus
8

Dystocia

Gebelik
pregnancy +

metntıs

Köpek
Kedi

11

4

6

82

7

6 "

32

3

94

27

21

57

41

56

2

27

15

K bpe k

ıe

Kedi Reprodükslyonuuda .. .

M cave neıere başlanmadan önce Iinea aıba'run
her bir kenanndan eşit uı ak l ıkta ve pubisten costalar
t uzasma kadar olan bölgenin k ıll arı traş edildi. Deri
ve prop üzerine probun hava ile temasın! kesrnek için
bol miktarda jel sürüldü. Uterusun muayenesi için

prob pubisln hemen oranialine yerleştirild i ve idrar
kesesi ayırt ed ilene kada r oranlalde hareket ettirildi.
EOer idrar kesesi dolu ise bunun rehberliOinde
hemen ldrar kese sinin oors afinde cervi x, co rpus
utert ve bifurkasyo uteri a ra n dı. ldrar kesesinde n
başıayarak umblicusa kadar olan bölge longitudinal
ve transversal olarak muayene edildi. Ovaryum ların
maayenesi için önce böbrekler gö rüntülendi. Daha
sonra prob ovaryumu görüntülemek Için böbrek lerin
caudaline doğ ru hareket ettirildi. Ovaryu mlar ayn ı
taraftaki böbreğin caudalinde görünt ülenene kadar
tarama sürdürüldü.

Bulgular

Ş e kil 1a
Bir kôpekte folliküler klst olgusunun
rasonogralik görüntüsü. Ik.lollikülerkist

uıt

. Ultrasonografıd e, ovaryu mlar aynı taraftaki
böbrekterin hemen caudal kısm ı na yakın olarak sadece 11 köpekte proöstrus döneminde üzerinde
gelişen folliküller ve 4 k öpekte de lolliküler kistler i le
birlikte
tespit edilebildi.
Siklusun diOer
dönem lerinde ovaryumlar belirlen emedi.
Ovaryum ların urtrasonagrafik muayenesi esnas ı nda 101liküller ve tollikuler kistler yuvarlak , ince- eecer t belirgin anakaik alanlar şeklinde gözlendi. Ş ek ill a ve
tb'oe bir köpe{ıe ait sol ovaryurnda lolliküler kist olgusunun
ultrasonagrafik görüntüsü
ve cvanotusterektcml sonras ı ovaryum ve uterusun nek-

Ş ekil 1b. Ayn ı köpekte overiohysıerektomi sonrası sol ovaryumda foUiküler kist ve uterusta kistik enoomemeı hiperplazi _
pvcmetre kompleksinin nekropsi gOronlüsü,fk.lolliküler kist

95

NA K . NA K. T \JNA

2. Bir köpekte sağlıklı uterusun longitudinal kesitte ultrasonografik görüntüsü.

3. Bir köpekte postpartum 1. gün plasentasyon
transversal kesitte ultrasonografik görüntüsü
.p.plasentasyon alanı , uterus duvarı(siyah ok)

Şekil

Şekil

a lanının

Şekil 4 . Pyometralı bir kedide anekoik içerikle dolu uterusun longitudinal kesitte ultrasonografik görüntüsü.

ropsi görüntüsü görülmektedir.

Şek il

5. Bir köpekte çiftleşme tarihine göre 34 günlük gelongitudinal kesitteultrasonografik görüntüsü.

beliğ in

poekoik uterus duvarı ile çevrili olduğu saptandı
3). Postpartum (akut) metritiste uterus ,
içeriği n miktarına göre değişen büyüklükte ve
i çer iği n karakterini gösterecek şekilde hipoekoik
lümenli olarak gözlendi. Pyometrada ise uterus ,
içeriğ i
sıvı
olduğu
zaman
anekoik , hücre
döküntülerinin olduğu yoğun sıvı birikimlerinde ise
hipoekoik lümenli olarak sıvının miktarına göre
( Şeki l

Şekil

2'de görüldüğü gibi anöstrus döneminde
uterus ultrasonografide uterusun duvarlar ı hiperekoik ve lümensiz, homojen hipoekoik olarak tespit edildi. Erken postpartum dönemde (1-4 gün) uterus oldukça geniş ve içeriğinin karışık bir ekojenite
gösterdiği izlendi.
Ekojenitesi yüksek içeriği n hisağlıklı
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de{ıişen büyüklüklerde genellikle çok bölmeli olarak
belirlendi ( Şekil 4). Uterusta tümör olgusunda ise,
uterus içerisinde sı vı birikimi ile birlikte anekoik a lan ın
içerisinde uterus d uvarı n a tulu nmu ş yuvarlak orta
dereceli ekoik doku şekl i nd e_t ü mör tespit edildi. Gebelikte ise
çirtleşm e tarihine göre gebeliğ in
2Q,gününden sonra gebelik keseleri etraf ı düzgün,
smmı anekolk alanlar şekli nde ve embnyc sı vı
içerisinde uterus duvarına tut unmu ş hiperekoik olarak ilk kez gözlendi. Gebeliğin 30, gününden sonra
fötusun baş ı , vücudu ve extremitelerin tomurcuk ları
gözlenebilir halde hipoekoik olarak izlendi. Bu
dönemde tötat kalp aumlan ve hareketlerde tespit
edildi. Şekil 5 'te çıttı esme tarihine göre 34 günlük
gebelikte fö1usun baş , göğüs ve abdomeni t upoekoik olarak görülmektedir. Gebel iğin 40.
gününden sonra ise kemiklerde mireraüzasycn
ba ş lad ığ ı için, ekojenile a rttı ve kemikler hiperekoik
olarak belirlendi. Gebel iği n 45.günOnden itibaren de
t ö ıusun iç org a n l arı mide ve idrar kesesi anekoik, karaci ğer ise hipcekcik olarak izlendi. Mumifiye tötus
olg ul arı nda ise, uterusta gebelik yaşına göre daha
erken g el işme dönemlerinde olan fötuslar. anekcik
alan içerisinde kalp a t ımla rın ın izlenemed iği hipoekoik şek i l siz ya pılar şe kli nde izlendi. Şekil 6a ve
6b'de bir köpekte mumifiye fötus olgusunun lon-

Şekil sa . Bir köpekte mum ifiye lötus olgusunun Iongrtudinal
kesitte ultrasonografik gö rüntüs ü,

Ş ekil Gb, Aynı k öcekte ovariohisterektomi son rası nekrco st q örüot üsu.m.tmummye t ötus
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gitudinal
uttrasonoqraf
notusterektomi
sonras ı
görülmektedir.
Tartışma

görüntüsü
nekrop sl

ve

ova-

ovaryum kistlerinde literatürlerde bahsedilen benzer
görüntUler elde edild i (Şek il .1 a).

bulguları

ultKedi
ve
köpeklerde
reproduktif
rasonografinin önemli endikasyonlanndan bineide
uterus patolojilerini tespit etmesidir. Bu nları postpartum (akut) metritis, pyometra , endometritis, kistik
glarıd u ler
hiperplazi, fötal mem bra n ıa rı n fetensiyonu. plasental bölgelerin subinvolusyonu, uterusun tümör ve rupturu olu ştu rma k tad ı r (Bart. 1992;
Kahn, 1994; Alaçam,1998; Wright ve Watts, 1998;
Kramer, 2005). Postpartum (akut) metritiste urtrasonografi ile uterusun büyük l~ ü , intrauterin sı v ı !
irin birikimi, olas ı yavru zerlan ve fötus belirlenebilir
(Alaçam,1998). Bu çalı şm a da kliniQimize gelen
kedi ve köpeklerde postpartum (akut) merrinsin ultrasonografisinde uterusun involusyon sürecine göre
normalden büyük ve içerisindeki s ı v ın ı n karakterini
gösterecek şekilde orta dereceli ekotk olarak
gözlencliğ i belirlendi. Kedi ve köpeklerde oıt
rasonografi ile teşhi s edilebilen uterus hastalı kla n n ın
en geneli pyometrad ır. uıtra son ile uterusun
bOyüklü{ıü , d uvarın ı n kalı n lı ğı ve içerisindeki s ı vı l ar
tespit edilebilir. Bazı olgularda uterus içerisindeki
s ıvı nın karekteride belirlenebilir. Ger i lm i ş sıv ı dolu
uterus com uıan ve corpusu idrar kesesinin cramat
ve oorsannce nadiren linear, çoğ un l u k l a düzensiz
aralık lı . uterus duvarı nın ince bölmeleri ile çok kompartmanlı
hipoekoik
ve
anekoik
olarak
görüntülenebilir. Kedi ve köpeklerde pyo metranın
tanısında ultrasonografi pratik. duyarlı ve güvenilir
bir metot olarak b u lun muştur (Elleri ve ark., 1986;
Fayrer-Hosken ve ark.. 1991; Barr. 1992; Kahn,
1994; Sa lmanoğlu ve ark., 1993; Nak, 1999; Nak
ve ark., 200 1, Bigliardi ve ark., 2004 ; Kramer, 2005;
Nak ve ark., 2005). Bu çal ı şmada da literatürlerde
tanı mland ığ ı gibi pyometra unresoroçratce benzer
görüntüler verdi ve pyometran ın tan ı sı nd a d uyarlı ve
güvenilir bir metot olarak kullan ıldı . Uterus tümörleri
ultrasonografik olarak uterus içerisinde duvar ına tutunmuş olarak izlenebilir. Ultrasonografik görüntüsü
tUmörün tipine ve hemoraji ve nekrozisln varlı ğ ı na
göre çok deQ işe bi lir. Uterustaki tümör, sıvı birikimi ile
birlikte olmadıkça kitlenin uterus orijinli o lup-o lmad ı ğ ı
konusunda
şüpneye
d üş ere olur
(Barr,1992;
Kahn,1994). Bizim karşılaştığ ım ız vakaoa. tümör
pyometra ile birlikte aneko ik uterus lümeninin
içerisinde uterus duvarına tutunmuş orta dereceli
ekoik bir kitle olarak görüntülendi.

ve Sonuç

Ultrason ku lla n ı l an ses da lg ala r ın ı n dOşük
yoQunluQ undan ve kolayca
iletilen bu ses dalga l a rı nı n
o rg anla r ın
internal sı n ırlar ı tarafında
vansmhp proba geri dönmesi ile o luşan puls eko
tekniğind e n
dolay ı
saQ lıQ a
zararh etkileri bilinmemektedir. Hayvanlar muayene i şlemlerini kolayca telere ettikteri için sedasyona
gerek duyulmaz. Nitekim urt-ason güvenli, non invasif ve
gerekli ol d uğ u sürece tekrarlanabilen bir tekniktir (
Barr. 1988; Wright ve w ans. 1998).
U ltraso nog rafı ile tolükuüer yuvarlak hipoekoik
ve anekoik yap ılar şek linde gözlenmektedir ( Wallace
ve ark.,1992). Ovaryumlar da folliküler g elişim en
erken prc östrus un 1. gününden itibaren 7.5 MHz'lik
sektör Pf"QP kullanı larak ultrasonografi cihazı ile anekoik yuvarlak yapıla r şekl i nde gözlen mi şti r (Hayer ve
ark., 1993). Folliküllerin büyüklüğü proöstrusun
baş lang ı c ından sonra 7. güne kadar yava ş bir
şe ki l d e , daha sonra ise ovulasyona kadar hızlı bir
şek il d e artt ığ ı ultrasonografi ile tespit ed i lmiştir (England ve Allen,1 989). Dieterich (1994) , 6.5 MHz'lik
parmak ucu prop ve 5 MHz'lik sekter prcplu urtrasonografi ci h az ı ile hem ovaryumlardaki siklik
d e{ı i şi k l i k ferin hem de ovulasyonun
tespitinin
yap ı labi l ece{ı in i
ifade etmektedir. Sa lmanoğ lu ve
Eker (2004)'de bir k öpekte 8 MHz 'lik linear prcpta
ovaryumlardaki siklik deQiş im leri ve ovulasyonu sorunsuz bir şek i lde belirlemişlerd ir. Bu konudaki bir
çatışma d a da (Hase ve ark,2000) 7.5 MHz1ik linear
propta ultrasonografik olarak köpeklerin %54.5' unda
evetesvon düzensiz şekHl i ovaryum follikülleri tespit
edilerek be l i rle nmi şti r . Bu ça lı şm ad a ise kliniğ imize
gelen çok sayı d a vaka n ı n sadece 11 tanesinde
proösıru s döneminde küçük yuvarlak anekoik telIlküneri içeren overyumtan beürleye bi ıdik. Bu sorunun, hem yüksek frekansf hem de konvex ya da
aşl labi leceQ in i
mikrokonvex prop kullanılarak
dü şü nüyo ru z.
Köpeklerde kistik ovaryumlar ultrasonografide sa yıs ı z anekoik alanlar şeklinde çok
bölmeli olarak gözükürfer. Çeşitli büyüklüklerdeki
kistler s ıv ı He doludur ve ince ekolk duvarlana birbirinden ayrı lı rla r (Barr,1992; Kahn,1994). Eker ve
Salmanoğ lu (2005b), ultrasonografik bak ıda tollikuler
kisnen, çok belirgin s ı nırl ı , yuvarlak. nadirde olsa
düzensiz şeki llerd e görülen ve distalinde kuvvetli
akustik artı ş artefakt ı gösteren anekoik karekterli
yap ılar şek li nd e , bilateral ve unitateral olarak
yakın
böbreklenn
hemen
kaudal
kutbuna
yerleşnkleri ra ifade etmektedirler. Bu çalışmada da

Köpekte ultrasonografi ile gebelik tan ı s ında en
önemli sorun gerçek gebehr. yaşının belirlenmesidir.
ilk ç iftleşme veya tohumlama ·0.- gün kabul edildiğ inde gerçek gebelik yaşı doğ ru bir şekild e tespit
edilemez (Kahn,1994; Alaçam ,1998). Köpeklerde ilk
kez ovulasyondan sonra 15. günde küresel anekoik
98

muayeneler neticesinde etken izolasyon ve identifikasyonu yapılamad ı.

yapıla r şeklınde

gebelik keseleri . 20 . günde uterus
embriyo hiperekcik olarak ve 22.
günl erde de eml:x"iyonik kalp aumlan izlenebilir. (England ve Alien , 1990; Alaçam , 1998 ; England 1998b).
Ç iftleşme tarihi gebe ljQin "O~ . günü olarak kabul edi-Len bir çalışmada (SalmanoQ:lu ve ark.,l993) 15.
gunden i tı baren gebeliQin % 100 do{ıruluk oranıyla
tespıt edilebildigi saptan mıştır . Köpeklerete amnion
içerisinde lötal dokuları içeren gebe/ ik keseleri ilk kez
gebeli{lin 24-28 . günleri ara s ında qö zlemr . Bu nedenle 28 . gUnden önce fötal yap ılar tamamen
gözlenebiliyorsa pczıu t gebelik teşhisi yapı labi lir . Bununla birlikte, son çiftleşmeden sonra 28. güne kadar
negatıl gebel ik leşhi si yapıl mamalı dı r (Ba rt. 1988;
Barr, 1992; Kramer, 2005) . Bu ça lışmada da ,
çıftıeşme sonrası 20 . günden itibaren anekoik gebel ik
keseleri içerisinde uterus d uva rına Munmuş emoriyolar tespit edilebildi{ı i zaman pozitif gebelik teşhi si
yap ıld ı. 20 . gunde g~beli{le ait bulgu lar tespit edilemediğı zaman negatıf gebelik teşhi si yapıl madı, bir
muayeneler tekrartarsn. Ancak
hatta sonra
2O.gunde gebe de!Jil diye du şundUQümüz hiçbir vakaya da bir hafta sonraki muayenede pozitit gebel ik
teşhi si yapılmadı . Gebeliğin 20. gününden sonra p0zıtif ve negati f gebelik teşh i si
% 100 dO!}rulukla
yapıldı . Kedilerde u lıra sonografi ile gebelik tan ı sında
gebehk yaşı ctneşme tarihine göre hesaplan ır . Kedilerde pozitif gebelik teşhi si daha erken yapı labili r .
UIlrasonogralide en erken 4. günden itibaren
genişlemiş uterus. 11. gü nden sonra arekoik gebelik
keseleri. 14. günden sonra embriyonik dokular. 16.
günden sonrada kalp a nmıan ve 26. günden itibaren
de lötal mortclojuenn belirlendiOi ileri sürü lmekted ir
(Davidson, 1986; Barr , 199 2; Alacam. 1998; England , 1998b). Yapılan bu çalışmada da , kedilerde gebeliOin 20. gü nünden itibaren % 100 dO!} ruluk
oranıyta pozitif ve negatil gebelik teşhisieri yap ıldı .
duvarına tutunmu ş

Sonuç olarak 5 megahertz ı ik reeı-üme lineer
proplu ultrasonografinin
kCıçük hayvan reprodüksiyonunda gerek tanı gerekse de tedavinin
yOnlendirilmesi ve teda vi sonuçla rı nı n izlenmesinde
pratik, duyarl ı ve güvenilir bir metot oldu{ı u gözlendi.
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