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Improvement of Pregnancy Ratios in the Mating of Bitches Carricd Out wlth Th e Aid
of Rapid Progcstcrone Assay
Özet: Bu çalışmada farklı ırIdardan 24 adet sağlıklı dişi köpekmateryal olarak kuDanıldı . Köpekleriki eşit gruba ayrıkl ı lar. Birinci
grt4Jtaki 12 köpek proOstrus kanaması başladıkları sonraki 12-14. gOnler arasında çiftleştiriki. Ikinci gruptaki 12 köpelde ise
proôstrus başlangıcından sonra uygı.Aanan vaginal sitolojide süpertasial hücre oranını n % BO'nin uzerine çıkm asının ard ından
hı zlı progesteron kitleri ile progesteron dlzeyi 2.&8 ngtmI olan köpeklerin 5'i bir kez, 7'si ise 12·24 saat aralıklarla 2 kez çift.
leştirildiler. Birinci grupta % 66.6 (EV12) , öri grupta ise e 83.3 (1(Y12) do{ıum oranı elde edildi SC,.:>erfasial hücre oranı, östrus döneminin başladığı ve progesteron de{ıierinin c2 seviyesinde beiirienı:iği dönemde % 63.75±1.08, çiflleşlirmenin yapıklığı
C3 seviyesinde ise 9O.08t1.01 SeViYeSirıCIe beliriendi (P<O.OO1). Proôstrus kanaması başladıktan 9.631029 gliı sonrasında
süperfisial hücre yoğunluğu % 8O'ler seviyesine ulaştı. Ancak çiftleşme için uygun dönem olarak. bclirlenen progesteron seviyesinin c3 seviyesine ulaşması ise 11 .6310.53 gül sonra şekillendi. Belirtilen bu iki değe r arasındaki fark istatistiksel olarak
önemli bulunmuştur (P<O.01 l. Sonuç olara!<; vagina! sitoloji eşli{ıinde uygulanan hızlı progesteron analizleri ile U"J9L-'L çiftleşme
gününün belirlemıesi ve bu sayede gebelik oran ını emrrnenm mümkün Oıabileceği SOrV.JCOOa vanimıştır.
Anahtar Kelimeler: Dişi Köpek, VaginalSitoloji. H ızıı Progesteron Test,Gebelik
Summary: This study was carried out with the em ol irTl>roving the pregrıancy ratc throughdetermining the mating time with
the aid ol rapid progesterone assay. Twenty·lour heaithy bilches from ditlerent breeds were used as material. The bitehes
were separaled into two equal groups. Twetve bitehes in the first gr<>l4) were matad betweendays 12-14 arter prooostrus bieading and their pregnancy raucs were evaluated. Tweive bitct'les il the second' group were Slbjectad to progesteroneanalyses via rapid progesterone assay after the ralio of superficial ceüs exceeded 80 % in the vaginaJ cyt ology applied followingthe
onselol prooestrus. Five ol lhe bitehes with progesterone values between 2.5-8 ng/m1 were mated onca, and 7 of them were
metec twce with 12-24 h inlervals. Bhth ratios ol &'12 and 10'12 were obtained in the firsl arıd second groups, respectively.
Ratic ol ~ıCiaJ cens was determined as 63.75±1.08 % in the period during whictı cesırus started and the progesterone
value was detemwıed af C2 lavel; and as 9O.08±1.01 % at C3 level during which the matingwas realised (P<O.OO1). The densily of scperscıaı cens reached 80 % leve! 9.63±O29 days after the onset of prccesrcs bIoodng. However, the progeslerone
evet reached c3 ievel arter 11.83±O.53 days, which is the suilabie periodlor mating. The dilference between these two venes
was lound stalistically signifıcant (P<O.Ol ). As a resull, it was concIuded that il couid be possibie to improve the pregwıcy
ralio through determining the suitableday 'or mating via rapid progeslerone assay appliedtogetherwith vaginal eytology.

Kev Words: Bifch, VaginaJ Cytology, RapidProgesterone Test, Pregnancy
Gırış
venş uncue r

açısı nda n

köpe klerde aiklik aktivitenin baş lamas ında ki en önemli belirtiler vaginal
kanama ve vuıva ödemidir. Köpek yetişt i ricileri geneJlikle proöstru sun başlamasından 12-14 gOn sonra
köpeklerinin çiftleştiril mes i gerektiOine jnamda r.
Oniki -14. günler a rasında yapıl an çlttleşttrmelerce
erken yada geç ovulasyonlann olabilmesi ned eniyle
gebelik elde edilememekte vaya d üşOk olarak elde
edilmektedir (Fres hman, 1991; England, 1996 ; England ve Conca nnon, 2002). Bu nede nle ideal çiftl eşfirmeje r için ovulasy on döneminin belirlenmesi
Gel iş

önemlidir (Wrighl, 1991; linde ve Karlsson, 1984).
Bununla birlikte bazı köpeklerde ovulas yon prc östrusun başlama sından sonraki en erken 3..yada en
geç 26. gOnlerde de oluşabilmekted i r (linde ve Karlsson, 1964; Chris tiansen 1984; Concan non ve Bal tista. 1989; England and Concannon 2002).
Progesteron düzeyinin 1 nglml o lması ôstrustan
önceki dönemler olarak kabul edilirken, ovulasyondan 2 gün öncesinde progesteron düz eyi 1 ngl
ml'ye yü kselmektedir (W righl, 1991; England ve Cancannon, 2002 ). Ovulasyon dönem indek i proges teron
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12-14. günler arasında olmak üzere köpeklerin 3'ü
bir, 9'u ise iki kez çiftleşti rild i ler. Daha sonra gebelik
oranla rı değerle nd irild i. Ikinci gruptaki 12 köpeğe ise
proöstrus baş lang ıcından sonra günde bir kez vaginal sitoloji uyguland ı. Vaginal smearlar Giemsa
Wright boyama tekn iğ ine göre (Tekin ve ark., 1986)
boyandı ve her bir preparatta 100 hücre say ı lara k
hücre oranları % olarak tespit edildi. Bütün smearlar
X 40 objektif altında ı ş ı k mikroskobu kullanılarak incelendi. Incelenen smearlarda süperfasial hücre oranını n % 80'nin üzerine ç ıkmasının ard ından h ızlı progesteron kitleri (Target Canine Ovulation Test Kit,
BioMetallics, USA) ile progesteron analizleri gerçekleştirildi. Analizler için vena sefalika'dan alınan
kan örnekleri 5000 devirde 10 dakika santrifüj edilerek serumları çıkarıldı ve ard ından h ızlı progesteron
testi uygu landı. Progesteron değeri 2.5-8 nglml olan
köpeklerin 5'i bir kez, Tsi ise 12-24 saat ara lıkla rla 2
kez çiftleştirildiler. Sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmes inde "Paired Samples t-Test" ku llan ı ld ı.

düzeyini kimi araştırmacılar (Concannon ve ark.,
1975) 2-5 ng/ml, kimi araştırmacılar (Linde ve Karfsson, 1984; Post ve ark.,1990; Wright, 1991) ise 410 ng/ml olarak belirtmektedirler. Çok sayıda araş
t ırmacı köpeklerde ideal çiftleşme zamanının beIirfenmesinde hızlı progesteron testlerinin de yararlı
olduğunu bildirmektedir (Concannon ve Battista,
1989; Arbeiter ve ark., 1990; Arbeiter ve ark., 1991;
Freshman, 1991; Anderton ve Evans, 1993)
Köpeklerde siklus dönemlerinin belirlenmesinde
vaginal sitolojiden sıklıkla yararlanılmaktadır (Christiansen, 1984; Post, 1985; Concannon, 1991).
Anöstrus döneminde intermedier ve parabazal hücrelerin dominant olduğu, nötrofillerin bulunab ileceğ i
bildirilmektedir (Christiansen, 1984; Concannon,
1986; Feldman ve Nelson, 1996). Proöstrus döneminde erken ve geç proöstrus aşamalarında kademeli olarak parabazal ve intermedier hücrelerin süperfasial hücrelere dönüştüğü, ayrıca eritrositlerin
sahada yayg ın olduğu , nötrofil ve bazı bakterilerinde
bul u nabileceği belirtilmektedir (Christiansen, 1984;
Post, 1985; Feldman ve Nelson 1996). Östrus döneminde süperfasial hücre oran ı % 80-100 arasında
deği ş ke nli k göstermekle beraber, hücrelerin tümünde kornifikasyonun görülmesi genellikle söz konusu değ i ld i r (Concannon, 1986; Olson ve
ark.,1 987). Diöstrusta ise süperfasial hücrelerin aniden % 20'lere düşmesi. sahaya intermedier ve parabazal hücrelerin hakim olmas ı karakteristiktir (Hoıst
ve Phemister, 1974; Feldman ve Nelson, 1996).

Bulgular

Materyalolarak kullanı lan köpeklerin tamamında
östrus davranışların ı n fiziksel belirtileri klinik olarak
gözlemlendi. Birinci gruptaki köpeklerden 2' si hariç
10'u 12. günde çiftleşmeyi kabul ettiler. Iki köpekte
ise östrus belirtileri olmas ına rağmen erkek köpeğ e
pasif d irenişin olduğu gözlendi. Bu iki köpek 14.
günde çiftlikte daha önce uygu land ığı gibi bak ıc ı l a rı n
yard ımı ile çiftleştirildi ler. Ikinci grupta bulunan köpeklere proöstrus kanamasının başlad ığ ı günden itibaren uygulanan vaginal sitolojide proöstrusun erken
dönemlerinde parabazal ve intermedier hücrelerin
yoğun olmas ı ve eritrositlerin görülmesi, proöstrusun
geç safhasında ise çekirdekli süperfasial hücrelerin
yoğun laşmaya başlaması dikkati çekti. Süperfasial
hücrelerin % 80 ve üzerine ç ıkması ise östrus dönemi olarak değerlend irild i.

çalışma proöstrus kanamasının baş
sonraki 12-14. günler arasında çiftleşti rm e yapılan ancak istenilen seviyede gebelik
oranı elde edilemeyen özel bir işletmede, gebelik
ora nın ın artırılması amacıyla vaginal sitoloji eşliğinde
progesteron düzeyinin de belirlenerek çiftleşme zamanının önemini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Sunulan

lamasınd an

Materyal ve Metot
Çalışmada yaş ortalamaları 27

ay ile 4

yaş

Ikinci gruba uygulanan vaginal sitoloji sonucunda % 80 süperfasial hücre o ranın a 9-12. günler arasında ulaşı ld ı. Süperfasial hücre oran ı % 80 ve
üzerine ç ıkan köpeklere uygulanan progesteron analizi sonucunda 9 köpekte C2 seviyesi belirlenirken,
diğer 3 köpekte ise C3 seviyesi belirlendi. Progesteron değeri C2 seviyesinde bulunan 9 köpeğe
48 ve 72. saatlerde tekrar progesteron analizi yap ı ld ı
ve 48. saatte 3 köpekte C3 sevlyesl belirlenirken, 72.
saatte ise diğer 6 köpekte C3 seviyesi belirlendi. Bu
gruptaki köpeklerde hızlı progesteron kitleri yard ı m ı
ile gerçekleştirilen progesteron analizleri sonucunda
12 köpekte C3 seviyesine 11-15. günler aras ında
ulaşıldı . Uygulanan smearda süperfasial hücre oran ı
östrus döneminin başladığı ve progesteron değerin in
C2 seviyesinde bel irlend iği dönemde % 83.75±1.08,

ara-

sında değişe n, değ iş ik ırkıardan 24 adet sağ lıklı d işi
köpek materyal olarak kullanıldı . Araştırma köpek

pansiyonu, eğ it imi ve üretim hizmetleri verilen özel
bir i ş l etm ede gerçekleştirildi.
Proöstrus
dönemindeki
köpeklerde
serosanguinöz kanarna, vulva ödemi, erkek köpeğe
ilgi; östrus döneminde vulva ödeminde artış fakat
ödemin yumuşaması, dişinin erkeğ i kabul etmesi ve
vaginal akınt ının renginin aç ı lması gibi fiziksel belirtiler arandı.
Köpekler iki eşit gruba ayrıld ılar. Bunlardan ı.
gruptaki 12 köpek daha önce yetiştiricileri n uygu ladığı gibi proöstrus kanaması başladıktan sonraki
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Şekil

1. A- Vaginal sitolojide %80 ve üzeri
hücre oranına ulaşıldığı gün (9.83±O.29)

A

süpertasiaı

Şekil 1. B-Progesleron analizinda ideal çiftleşme günü
olarak kabul edilen C3 seviyesine (2.5-8 nglml)
ulaşıldığı gün, (P<O.01)

1. A- Progesleron analizinde C2 (0-2.5 nglnl) seviyesinde
iken belirlenen süper tasial hücre yoğunluğu (%83 .75±1.08)
Şekil 1. B- Progesleron analizinde ideal çiftleşme dönemi olarak
kabul edilen C3 seviyesinde (2.5-8 nglml) belirlenen
süpertasial hücre oranı (%90.08±1.01), (P<O.001).

çiftleştirmenin yapıldığı G3 seviyesinde ise %
90.08±1.01 seviyesinde belirlendi (Şekil 2)
kanamas ı
başladıktan
(P<0.001).
Proöstrus
9.83±0.29 gün sonrasında süperfasial hücre yoğunluğu % 80'Ier seviyesine ulaştı . Ancak çiftleşme
için uygun dönem olarak belirlenen progesteron seviyesinin G3 seviyesine ulaşması ise 11.83 ± 0.53
gün sonra şekillend i (Şekil 1). Birinci grupta %66.6
(8/12) , ii. grupta ise %83.3 (10/12) doğum oranı
elde edildi.
Tartışma

B

Şekil

ve Goncannon 2002; Erünal Maral, 2000) yeolarak kullandığı proöstrus kanamasının başlamasının ardından yapılan kontrolsüz
çiftleştirmelerden
yeterli gebelik oranlarının alı
tiştiricilerin yaygın

namadığını belirtmişlerdir.

proöstrus kanamasının
sonraki 12-14. günler arasında çiftleşmenin uygulandığı ı. gruptaki 2 köpek çiftleşmeyi
kabul etmemiştir. Erkek köpeklerle bir araya getirmenin dışında hiçbir muayene yapılmayan bu
gruptaki köpeklerin gerçekte uygun çiftleşme zamanında olup olmadıkları bilinmediğinden arzu edilen gebelik oranı elde edilememiştir. Kontrolün uygulanmadığı bu grupta elde edilen sonuçlar pek çok
araştırmacının (Perkins ve Thomas, 1993a; 1993b;
Jeffcoate ve Lindsay, 1989; Badinand ve ark., 1993;
England ve Goncannon, 2002) bulguları 'i le paralellik göstermektedir.
Sunulan

araştırmada

başlamasından

ve Sonuç

Araştırmacılar (Renton ve ark., 1991, England
ve Goncannon 2002; England, 1991; Freshman,
1991 : Perkins ve Thomas, 1993a; 1993b) tarafından
köpeklerde en önemli infertilite nedeni olarak uygun
çiftleşme zamanının doğru belirlenememesi bildirilmektedir. Bu nedenle çiftleştirme zamanının belirlenmesinde klinik temel uygulamalardan vulvanın
palpasyonu, vaginal sitoloji, vaginoskopi ve progesteron hormon ölçümleri gibi tekniklerin kulla nı l mas ı nı n gerekliliği vurgulanmaktadır (Linde ve
Karlsson, 1984; Post, 1985; Bouchard ve ark., 1991 ;
Badinand ve ark., 1993; England,1991; England ve
Concannon, 2002).

Bazı araştırmacılar (Arbeiter, 1990,1991; Post
ve ark.,1990; England ve Goncannon, 2002) çiftleştirmeler için uygun zamanın progesteron oranının
8-10 ngl ml'ye hatta 15 nglml'ye çıkması gerektiğini
vurgulamakta ve bu dönemi England ve Goncannon
(2002)
fertilizasyon
dönemi
olarak
tanımlamaktadırlar. Bu değerin 2-4 nglml' nin üzerine
çıktığı zamanda çiftleşmenin planlanması öneren
araştırmacılar da bulunmaktadır (Wright 1991; Renton ve ark., 1992; England ve Concannon, 2002).
Sunulan çalışmada da G3 seviyesinde 2.5-8 ng/ml

Sunulan çalışmada 12-14. günler arasında kontrolsüz çiftieş me uygulanan i. gruptan (8/12) elde edilen doğum oranı II. gruba (10/12) göre daha düşük
seviyede gerçekleşmiştir. Benzer şekilde çeşitli araş
t ırıcılar da (Freshman 1991; England 1996; England
71
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oranındaki

% 80'ler seviyesi ç ift leşme için yal n ı z babir kriter olarak kabul edilseydi, ideal çiftieş me
zamanından daha öncek i günlerde çiftleştirmeler ya-

plazma progesteron seviyesi belirlenen 12 köpekten
10' unun gebe kalması ve güne dayalı kontrolsüz
ç iftleştirmen in yapıldığı i. gruba göre daha başarılı
olarak d eğerlendirilmes i araştırmacıların belirttiği
dönemle uyumlu olarak çiftleştirmelerin yapı lm ış olmas ına bağlanabilir. Benzer bir araşt ırmada ise Erünal Maral (2000), köpekleri üç gruba ay ırm ış ve i.
gruba vaginal sitoloji, vaginoskopi ve hızlı progesteron test kitleri, ii. gruba vaginal sitoloji ve vaginoskopi, iii. gruba ise yal nı zca vaginal sitoloji uyarası
gebelik
oran ların ı
gulayarak
gruplar
karş ılaşt ırmış ve en yüksek gebelik oran ını % 94.1
ile i. gruptan elde ettiğini bild irmiştir. Sunulan çal ışmada vaginal sitoloji ve test kitleri uygulanarak
saptanan % 83.3 doğum oranı Erünal Maral
(2000)' ın son uçları ile paralellik göstermektedir. Başa rılı ve fertil bir çiftleşme nin oluşmas ında vaginal sitoloji bu lgu la rı ile vulvadaki yumuşama , vaginoskobik incelemeler ve progesteron hormon
ölçümlerinin birlikte daha doğ ru ve gerçekçi sonuçlar verd iği bildirilmektedir (England ve Concannon, 2002 ; Erünal Maral, 2000) .

ş ına

pı lmış olacakt ı .

Sunulan araştırmadan elde edilen sonuçlar
köpek yetişti ricil iğ inde uygulanan proöstrus kanamas ından sonraki 12-14. günlerdeki çift leşti rme le r
ile istenilen oranda gebelik elde edeblm enln mümkün olamayacağ ın ı göstermektedir. Vaginal sitolojide
süperfisial hücre oran ının % 80'lere çıkmasının ard ından uygulanan progest eron ölçümü ile daha başarılı sonuçlar alınabilmekted ir. Vaginal sitoloji, siklusu izleyebilmenin yanı sıra , gereksiz hormon
analizi yapmaya ve ç iftleşme amaçlı hayvan nakline
engelolma aç ısından yarar sağ l ayacakt ı r. Sunulan
çalışmada vaginal sitoloji eş li ğ i nde uygulanan hızlı
progesteron analizleri ile uygun ç ift l eş me gününü
belirleyerek gebelik o ra n ın ı artı rmanın mümkün olab ileceği sonucuna varı l m ı şt ı r.
Kaynaklar
And erton, D.J., Evans J.M. (1993). In praclice experiences
wilh the semiquantilalive mesarument of progesterone in
bitehes plasma to the optimum time lo rnate, J. Reprod.
Fertl. (Suppl.), 47-

England ve Concannan (2002) , fertil periyottaki
çiftleştirmele rd e hücrelerin % BO'inin süperfasial
tipte oldu ğu , kornifiye hücrelerin ovulasyondan en
erken 9 gün öncesi ile en geç 2 gün öncesinde %
80-90 seviyelerine ç ıkt ı ğ ın ı , bu yüzden de vaginal sitolojideki bu değişim ovulasyon zaman ını n tam tespitinde ku llan ı l amad ı ğ ını vu rg uıam ıştır. Ancak Post
(1985) çekirdeklerini kaybetmi ş süperfasial hücrelerin östrus döneminde % 80'ler seviyesinde, ovulasyon zamanı nda ise % 100'ler seviyesine doğru
arttığını , Tünay ve ark. (2002) ise östrusun ilerlemesi
ile süperfasial hücre oran ı nda a rtı ş o ld uğun u belirtmektedirler. Sunulan araştı rmada da araş
t ırmacıların (Post, 19B5; Erünal Maral, 2000; Tünay
ve ark., 2002; England ve Concannan, 2002) tespiti
ile uyumlu olarak süperfas ial hücre o ranı östrus döneminin başladığ ı dönem de % 80'lere yü ~se lmekte
ve progestero n değe ri ni n C2 seviyesinde belirle n diği
dönemde % 83.75±1 .0B olarak, çiftle ştirmenin yap ı ldığı C3 seviyesinde ise % 90.08±1.01 olarak beli rle n m işti r. Bu iki. değer a rasındaki fark istatistiki aç ı 
dan önemli bulunmuştur (P<0.001). Sunulan
ça lışmada
proöstrus
kanaması
başladıktan
9.B3±O.29 gün sonrasında süperfasial hücre yoğu n l u ğ u % BO'ler seviyes ine ulaşmıştır. Ancak çiftle ş m e için uygun dönem olarak belirlenen progesteron seviyesin in C3 seviyesine ulaşması ise
11.83 ± 0.53 gün sonra şekil lenm iştir (P<0.01) . Ayrıca sunulan çalışmada kornifikasyonun % 80'ler seviyesine u laştığı zaman 9 köpekte progesteron oranı
C2 d e ğ erinde (0-2.5 nglml) bel irlenmiştir. Sunulan
çalışma da eğe r vaginal sitolojideki süperfasial hücre

Arbeiler, K., Do b reısb e rg e r, M., Palme , R., Lorin, D.
(1990). Die progesteron beslimmung .rn bluı-e in verfahren
zur prazisieru ng der deckzeil bei der hündin. Wien Tieraztl. Mschr., 77,190-192.
A rbeiter, K., Dobretsberger, M., Müller, E., Holzman n, A.
(1991). Ein indirector Nechweis der Ovulation und Fertilisation beim Hund durch Progesteronverleulsuntersuehungen. J. Vet. Med. A.38, 696-701
Badinand, F., Fontbonne , A., Maure l, M.C., Siliart, B.
(1993). Fertilization time in the bitch in relation to plasm a
conc entration of oestradiol, progesterone and luteinisation
hormon e and vaginal smears . J. Reprod . Fert. (Suppl.),
47,63-67.
Bouchard, G.F., Solorzand, N., Concannon, P.W., Yo·
unguist, R.S., Bierschwall, C.J. (1991). Determ inalion ol
ovulation time in bitches based on teas ing, vagi.nal cytology and ELlSA for progesterone. Theriogeno logy, 35, 3,
603·611.
Christiansen, I.B.J., (1984). Reproduction in Dog and Cat,
First ed., Baillere Tindall, England , 3-39 .
Concannon , vv«. Hanse l, W., Visek, W .J. (1975). The
ovarian cycle ol the bitch: plasma estrogen , LH and progesterone. Biol. Reprod ., 13, 112-121.
Concannon , P.W. (1986). Canine Physiology of Reproduction . In" Smail Animal Reproduct ion and Infertility",
Ed., T.J. Burke, Lea &Febiger, Philadelphia.
Concannon, P.w., Battista, M. (1989). Canine Semen and
Artificial Inseminat ion. In" Current Veterinary Therapy .
Sma il Animal Practice", Ed., R.W. Kirk, W.B. Saund ers
72

Köpeklerd e

Hızlı

Peogestercn Kitl

Yard ımı

ile,••

Company, Philadelphia.

cytology of the vaginal smear and the time ol ovuleticn in
the bitch. J. Smail Anim Prac., 25, ]7·82.

Concannon, P.w.( 1991). Reproduclion in the Dog and
Cat. In"Reproduction in Domeslic Animals· , Ed., P.T.
Cupps, Academic Press, l ondon.

Olsen, P.N., Behrendt, M.D., weıss. D.E. (1987). Reprcductive problems in the bilch: linding answer through
cytology. Vel. Med., 4. 344-351.

England, G.C.W. (1991). ElISA determination of whole
blood and ptasma progestagen concentralions in bilches.
Vet Rcc., 7, 129,221·222.

Perkins, N.R , Thomas, P.G.A. (1993a). Inlertility in the
bitch wilh abnormal oestrous cyclicity. Aust.VeI.Prac.,
23,2, 122-126.

England, G.C.w. (1996). Inlertilily in the bilch and queen.
In "Veterinary Rcproduction and Obstetrcs", Ed., G.H. Arthur, DE Noaxes. H. Pearson, T.J., Parkinson, W.B. Saunders Company, Pbaaoeıonıa .

Perkins, N.R., Thomas, P.GA (1993b). Inler1ility in the
bilch wilh normal oestrous eyelleily. AusI.VeI.Prac., ]7-87.
Post, K. (1985). Canine vaçinal cytotogy during the estrous cycle. Can. VeI.J., 26, 101-104.

England. G.C.w., Concannon P.W. (2002). Determination
ol the optimal breeding time in the bilches: Basic ccnseerenone. 8 Jun. ( www.ivis.org.). Ithaca New York, USA

Post, K., Cook, S.J., Rawlings, N.C. (1990). The evalualion ol an enzymeinimunoassay ter the assesmcnt of
progesterone in canine prasma. Can. Vet., 31, 708-709.

Erünal Maral, NiL. (2000). Dişi köpeklerde vaginal siloloji,
vaginoskopi ve tuzf progesleron test yöntemlerinin cotimum çiftleşme zamanı nı n saplanması amacıyla kull anımı ,
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlı k Bilimleri Ensutüsü. Ankara.

Renton, J.P.• Boyd, J.S., Eckersall, P.D., Ferguson, J.M.,
H aıvey, M.JA, Mullaney, J., Perry, B. (1991). OvuIatien,lertilizalion and earty embryonic development in the
bilch (Canis familiaris). J. Reprod.Fert., 93, 221·23t .

Feldman, E.C., N eısco, RW. (1996). Canine Female Reproduction. In "Cenlne and Fenre Endocrinology and Reproduction, Ed., D. Pedersen, W.B. Saunders Company,
Philadelphia.

Renton, J.P., Boy<:!, S.J., Haıvey, M.J.A., Ferguson, J.M.,
Nickson, DA , Eckersal, P.D. (t992). Comparision of endoerine changes and ultrasound as ıneans of idenlifying
ovulation in the bitehes. Res. Vet. 5cL, 53, 74-99.

Freshman, J.L (1991). Clinical approach to inlertility in
cycling bitcb. Smail Anim. Prad . 21,3, 427-435.

Tekin, N., Izgur, H., Ozyurt, M. (1986). Köpeklerde vaqinal
smear yöntemiyle kızg ınl ı k siklusu evrelerinin tanısı uzerine
çalışmalar, A. Ü.Vet. Fak. Der9., 33 (2), 198'209.

Hotst, PA , Phemister R O., (1974). Onset of diestrus in
the Beagle bitch: Delinilion and signilicence, Arn., J. vet .
Res. 35, (3), 401-406.

TOnay, R., Tekin N., Daşkm . A. (2002). Köpeklerde öst rus
ve en uygun tohumlama zamanının saptanmasında vaginal sektesyonda glukoz içeriği nin kriter olarak de!)erlendirilmesi, A. Ü.Vel. Fak. Oerg., 49 (2),1 07-112.

Jot/coate, lA , Lindsay, F.E.F. (1989). Owıaton delection
and timing ol insemination based on hormone 000·
cenlralions, vaginal cytology and endoscopic appeararce
ot ıne vagina in domestıc bitches. J. Reprod. Fert. (Suppl),
39,277-287.

Wrighl, P.J. (1991). Practical aspects of the eslimalien ol
Ihe time ol cvuıeuon and of inseminalion in the bitch. Aust.
Vet-J.,68, l , 1D-13.

linde, C., Karlsson, I. (1984). The correlalion between the

73

