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Zusammenfassung

Untersuchungen über das Zellbild von Vagina1abstrichen
des tragenden Rindes

I. Es würden von 275 gesunden Kühen waehrend der Traeehtigkeit und bis LS Tage
p.p. insgesamt 507 Vaginalabstriehe entnommen. Der Abstrieh erfolgte mittels einer Pla-
tinöse vom dorsalen Vestibulum. Die Fixation wurde in einer 1:1 Aether-Alkohol-Lösung
(%95 ig) durehgeführt. 162 Abstriche wurden nach PAPAl'\tCOLAOU, 345 nach SHORR

gefaerbt.

:1. Die Grundıage der Zyto-Diagnostik bildeıen die P2.rabasal-İntermeoiaer - und
Oberflaeehenzellen. Die Auswertung erfolgte nach Typenfeststellung und Gradeinteilung
nach Schmitt. Gleichzeitig wurden die azidophilen und pyknotischen Verhaeltnisse der

Zellbilder festgestellt. .

3. Die Zellzahl erhöhte sich im allgemeinen am 250. Tage der Traechtigkeit (Unter
der Wirkung des Oestrogen ist die Scheidenschleimhaut proliferiert).

4. Leukozyten waren waehrend der gesamten Traechtigkeit und in den Abstrichen

mit Oestrogeneffekt zu schen.

5. Die nur geringe Erythrozyıenzahl und mittc1gradige Muzzinmenge wurden bei

dcr Auswerıung nicht beaehtcl.

6. Als Sonderbe'runde wurden im Zyıopl",smc liegende Vakuolen ";nd Leukozyten,
in einigen Abstrichen auch mehrkernige Epithc1zellen beobachtet.

7. Entsprechend dem fortschreitenden Traechtigkeitssıadium wurde einerseits eine
wesentliche Erhöhung dcr azidophilen Zellen und der Abstriche mit Oestrogeneffekt, an-
dererseits eine geringe Erhöhung der pyknoıischen Zellen festgestellt. Trolzdem fand man
waehrend der Traechtigkeit und dem Puerperium, einschliesslich dcr Oestrogen~und Pro-
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gestrontypel1, verschiedene Abstrichtypen. Es konnten jedoch keine charakteristischen
Befunde für den :'Iiachweis einer Tr?echtigkeit oder auch den Oestrogenspiegel in verschie-
denen Traechtigkeitszeitpunkten festgestellt werden.

8. Auf Grund der einzelnen oben ?ufgeführten Befunde und der hohen Z?hl nicht-
auswertb2.rer Praep2.r<:te muss m?n schliessen, d2.ss die v2.gin2.le Zyto-Di2.gnostik beim Rimi
für die klinische Roııtineuntersuchung nicht geeignet isı.

Özet

i. Bt; çalışm2.da gebeliğin çeşitli dönemleri ile 15. puerperal güne h.da.rki d~virde
bulunan 275 sıhhatli inekten 507 vagina frotisi y2.pıldl. Frotilerin motery?li bir platin "ns
y,.rdımıyI2. vestibulum vaginanın dorsal yüzünden elde edildi. Bu frotilerin 162 tanesi P",p':_
nicolaou, 345 tanesi Shorr boya metoduyb boyandI.

2. Sitolojik değerlendirmede parab".sal, intermedier ve yü:t.lek hücreler eSi.S unsurları
teşkil ettiler. Prepar'~tlar, froti tipleri t?yin ve derece taksimi (Schmiıı'e göre) yapılmak su-
retiyle değerlendirildiler. Aynı z2.manda hücre tablolarının asidofil ve piknotik or"nl,'.rı
tespit edildi.

3. Frotilerdeki hücre miktarı genellikle 250 günlük gebelikten itibaren artış gösterdi
(Östrogen hormon etkisiyle vagina mukozasında proliferasyon artmıştır).

4. Lökositler, gebeliğin her devrinde ve hatta östrogen tipli frotilerde bile görüldüler.

5. Çok az ortaya çıhn eritrositlerle, orta der~cedeki mukusun değerlendirmede rolleri
olmadı.

6. Özel bulgular olarak birkaç frotide çok çekirdekli epitelhücresi, hücre plasmaların-
da vakuoller ve lökositler görüldü.

7. Östrogen froti tipleri ve asidofil oranında gebeliğin ilerlemesine pualel ol;!r?k
önemli bir artış, piknotik oranda ise çok küçük bir artış ortaya konuldu. Buna rağmen östro-
gen ve progesteron tipler d",hil çeşitli froti tiplerine gebeliğin her döneminde ve puerperal
devirdede rastlandı. Gebelik için ve gebeliğin belirli bir dönemindeki östrogenik ayn:'.yı
noksansız karakterize edecek tipik bulgular tespit ediIemedi.

8. Yukarıda sıralanan bulgular ve değerlendirilemeyen preparat sayısının çok yüksek
olması (% 25) nedeniyle ineklerde vagina frotilerinin klinik yönden pratik olarak ku llanı-
lamayacağı kanaatı hasıl olmuştur.

Giriş

Vaginal sitoloji son zamanlarda klinikte, fizyolojide, histolojidc
ve patolojide, üzerinde çeşitli nedenlerle artan yoğunlukta çalışılan
bir ihtisas bölümü haline gelmiştir. Cinsiyet hormonlarının ö:zcllikle
östrogeninin "vaginal sitoloji" yardımıyla açığa çıkarılması insan
hekimliğinde kullanılmaktadır. Shorr ve Papanicolaou boya metod.
larıyla korpus, kollum karsinomunun erken teşhisinde vaginal sitoloji
çok büyük bir önem kazanmıştır. Son yıllarda veteriner hekimlik
yönünden de vaginal sitoloji üzerinde çalışmalar yoğunlaşmaya baş-
'lamıştl~. Ancak ineklcr üzerinde özel boyalarla yapılan bu gibi araş-
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tırmaların sayısı henüz fazla değildir, aynı zamanda bu araştırmalar-
da karşıt sonuçlara varılmıştır. İnek vagina frotileri üzerindeki bu
farklı görüşler yanında, kendi denemelerimizin bunlara katkısını ve
özellikleinek vagina frotilerinin klinik yönden pratik olup olamıya-
cağını araştırmak istedik. Seksüe1 siklus esnasında yapılan araştırma-
lara nazaran daha az sayıda araştırma yapılmış gebe ineklerin vagi-
nal sitolojisi üzerinde inceleme yapmayı uygun gördük.

I. Literatür Bilgi

A. İnsan hekimliğinde geniş bir tatbik sahası bulan vaginal
sitolojinin veteriner hekimlikte de kullanılabilme imkanları araştı-
rılmıştır. Provoke bir ovulasyon mekanizmasına sahip olan tavşanda
vaginanın siklik değişiklikler göstermediği (18) bildirildiği gibi,ova-
rium foııikülleri ile vagina epiteııeri arasında sıkı bir ilgi bulunduğu
(13) da iddia edildi. Thiery (30), kedide östrüs anında bol çekirdeksiz
hücreler müşahede etti. Rieck-Kratzheller (23) köpekte vaginanın
epitel tablosuna göre ovulasyon anının ekzakt olarak tespit edilebile-
ceğini ortaya koydular. Sanger ve ark. (24) koyunda siklus değişik-
liklerini vaginal frotide incelediler. Steinbach (28) domuz vagina
frotilerinde kızgınlığı tespit edecek karakteristik bir hücre tablosu
bulamadığını bildirdi. Schatalow (25) ve Thiery (30) kısrakta vagi-
nal sitoloji üzerinde incelemeler yaptılar.

ilk defa Papanicolaou (20) kadında erken gebeliğin vagina froti-
siyle tespiti üzerinde araştırma yaptı ve gebe kadında bunun rutin
olarak ktillanılabileceğini bildirdi. Bugün kadında üçüncü gebelik
ayından itibaren tipik navikular hücreleri ihtiva eden tabloların mev-
cut olduğu, doğum öncesi ve dağuma çok yakın döneme ait olduğu
gibi puerperal devir için de tipik tablolar ortaya konulmuştur (21,
27, 33).

Schümann (26) gebe inektc yaptığı incelemelerde vagina froti-
sinde tipik bir tablo tespit edemediğini bildirdi. Aehnclt ve ark (1)
ilc Zaki (32) vagina fratisi yardımıyla inektc doğum gününün yakla-
şık olarak tespit edilebileceğini ileri sürdüler. Eife (5), Grunert (14) ve
Hoffmeister (17) gebelik için tipik tablolar bulamadıklarını fakat
östrogen etkinin vagina frotileriyle açığa çıkarılabileceğini, Möbus
(19) ise ne gebelik ne de oyar fonksiyonları için tipik froti bulamadığı-
nı bildirirler. Memleketimizde ineklerin vaginal frotisi üzerinde yapıl-
mış bir çalışmaya rastlıyamadık. Veteriner hekimlik yönünden ise
sadece Erk (7)'in kısraklarda gebelik teşhisi için kullanılan beyaz
farelerde yaptığı vaginal froti muayenelerini de kapsayan çalışmadan
söz edilebilir.
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B. İnekte vaginanın histolojik yapısı insanınkinden büyük ay-
rılık gösterir. Daha önce yapılmış olan araştırmaları esas alan Ferring
(8) ve Granderath (I 3) inek vaginasını üç bölüme ayırırlar: servikal
bölüm, orta bölüm ve vestibulum vagina. Vestibulum vagina kutan
bir mukoza ilc örtülüdür. Mukoza bu bölgede önceki bölümlerin
mukozalarından daha kalındır. Katlar teşkil eden yassı epitel papilla
cisimlerinin mevcudiyetiyle tipik bir durum arzeder (8, 13). Kadın
vaginasını örten epitel bütün vaginada çok katlı yassı epitel yapısın-
dadır (27), oysa sığırda katlar meydana getiren yassı epitel sadece
vestibulum vaginada bulunur (14). Sito diagnostik için esas olan
vagina epitel hücreleri, insanda olduğu gibi ineklerde de başlıca
dört grub olarak kabul edilir. Bu katlar histolojik olarak içten dışa
stratum cylindiricum, stratum spinosum profundum, stratum spino-
sum superficiale ve stratum comeum'dur. Sitolojik olarak bu katlar-
dan köken alan hücreler de içten dışa basal, parabasal, intermedier
ve yüzlek hücreler diye ifade edilir (I 4).

Basal, parabasal, intermedier ve yüzlek hücreleri ihtiva ettikle:-
"rine göre, atrofik, karışık, yangısal, otolitik, buzağı, progesteron ve
östrogen froti tipleri ayırt edilir (5, 14). Bu froti tipleri Schmitt'in
derece taksimi ile birlikte mütalaa edilirse frotilerin değerlendirilme-
sinde çok iyi sonuçlar alınır (I 4, 2 I, 27).

ll. Materyal ve Metod*

A. Materyal alınan inekler: Vaginal frotiler Konya, Çifteler,
Karacabey Haraları ile Lalahari Zootekni Araştırma Enstütüsü,
Atatürk Orman çiftliği, Ziraat Fakültesi Zootekni Kürsüsünün inek-
leri ve kliniğimize getirilen ineklerden yapılmıştır. Konya ve çifteler
haraları gebe ineklerinden birer ay ara ile birçok defalar frotiler ya-
pılmıştır. Materyal, en az on gün öncesine kadar vaginal muayene
ve tedavi yapılmamış sağlam ineklerden alınmıştır. İneklerin gebelik-
leri rektal muayene ile de kontrol edilmiştir. Bu arada puerperal
ı5. gune kadarki dönemde bulunan ineklerden de frotiler yapılmıştır.

B. Frotilerin yapılması: Tespit solüsyonu olarak I:ı oranında
ether-alcool % 95karışımı kullanıldı. Froti için materyal alınacak ine-
ğin vulvası güzelce temizlendikten sonra vulva dudakları iki yana
çekilerekaçıldı. Vestibulum vaginanın dorsalinden, flambe edilmiş

• Çalışmalarınıda yardımlarını esirgemeyen adı geçen müesseselere, literatür temi-
nindeki yardımlarından dolayı Prof. Dr. O.N. Aker, Prof. Dr. ı. Önder, Prof. Dr. Tiıımann,
Prof. Dr. Aehnelt, Prof. Dr. Grunert'e, boyaları temin eden Dr. Lang'a ve fotografları çek-
mek nezaketini gösteren Doç. Dr. M. Sa~lam'a teşekkürü bir borç bilirim.
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bir platin ans yardımıyla materyal alındı. Bu bölüm idrarla kirlen~
mez, dolayısıyla çok hassas olan boyalarla yanıltıcı sonuçların önüne
geçilir dü~üncesiyle buradan froti yapılması tercih edildi. Ans fazla
bastırılmadan vastibulum vaginanın kranialinden kavdaline çekilmek
suretiyle tatbik edildi. Alınan materyal usulüne göre temizlenmi~
ve numaralandırılmı~ lam üzerine ince olarak yayıldı, süratle tespit
solüsyonuna konuldu. Frotiler tespit solüsyonunda en az yarım saat
olmak üzere üç güne kadar bırakıldılar.

C. Boyama: Preparatların 345 adedi Granderath (13)'ın kul-
landığı Shorr boya metodu ile, ı62 adedi Grunert (14)'in modifiye
Papanicolaou metodyula boyandı.

D. Değerlendirme, preparatlardaki hücrelerin miktarı, duru~-
ları, nevileri (parabasal, intrermedier, yüzlek), oranları yamnda lö-
kosit, eritrosit, mukus ve yalancı eozinofili bulunması dikkate alına-
rak yapıldı. Froti tiplerinin tayini, froti derecesi (Schmitt) ve asidofil,
piknotik yüzdeler tayin edilerek sonuca gidildi.

ın. Sonuç ve Tartışnıa
İneklerde seksüel siklus esnasında östrogenik hormona bağlı

olarak vagina mukozasında bazı deği~ikliklerin meydana geldiği
açık bir gerçektir (22)" Aynı ~ekilde gebelik esnasında da plasenta
tarafından gebeliğin ilerlemesiyle artan miktarlarda salgılanan öst-
rogenik hormona (22) bağlı olarak vagina mukozasında deği~ikliklerin
meydana geldiği de bilinmektedir (1,5,14, 17,32). Ancak, siklus esna-
sında hücrelerin ortaya çıkı~ları ve vagina frotilerinin östrüs zama-
mnı tespit e kafi gelip gelmiyeceği bakımından ara~tırıcılar arasında
görü~ farkları bulunmaktadır. Bazı ara~tırıcılar ostrüs anının tespit
edilebileceğini (9,25,30), diğer bazıları da östrüs zamanının vagina
frotileriyle tespit edilemiyeceğini, kornifiye hücreİerin siklusun çe-
~itli devirlerinde farklı miktarlarda ortaya çıkabileceğini iddia eder-
ler (4,8,10, 11,13,15,31). Oysa kadında gerek seksüel siklus esnasında
gerek gebelikte belirli hücre tablolarının ortaya çıkmakta olduğunda
fikir birliği mevcut olduğu gibi (21, 27,33), beyaz farelerin kızgınlık-
ları esnasında froti tablosuna keratinize yüzlek hücrelerin hakim ol-
duğunda hiçbir ~üphe yoktur (34). Yine köpeklerde ovulasyon anında
vagina frotilerinin standart bir tablo gösterdikleri ortaya çıkarılmı~-
tır (23). Buna mukabil ineklerin seksüel siklusunda olduğu gibi, ge-
belikleri esnasında da vagina frotilerinin farklı tablolar gösterdiği
ileriye sürülmü~tür. Bazı ara~tırıcılar gebelğin, özellikle ilerlemiş
devirlerinde, östrogen etki ilc vagina frotisinde belirli tablolar ~ekille-
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neceğini vc hatta doğum gününün yaklaşık olarak tayin edilebilece-
ğini, bu itibarla klinikçilere vaginal frotilerin büyük yardımları ola-
cağını (I ,32) diğer bazı araştırıcılar ise östrogcnik ctkinin açığa çıka-
rılabileceğini, fakat gebeliğc belge tipik bulgularm mevcut olmadığını
ve vaginal frotinin klinik yönden büyük fayda sağlıyamıyacağını
(5, 14, i7) ortaya attılar. İnek vaginal frotisinde gebeliğe ilgili hiçbir
değişiklik tespit edilemediği de bildiriler arasında yer alır (i 9, 26).
İnek vagina frotilcriyle östrogen etkinin açığa çıkarılabileceği, fakat
jinekolojik bulgular ve anamnezin buna iştirak ettirilmesi gerektiği
de ileri sürülmüştür (3, i2). İnek vagina frotileri üzerindeki bu farklı
görüşler yanmda kcndi denemelerimizin bunlara katkısını ve özellikle
inek vagina frotilerinin klinik yönden rutin olarak kullanılabilme im-
kanmı ortaya koymıya çalıştık.

Froti yapmak için vagiriadan materyal çeşitli araştırıcılar tara-
fından farklı yerlerden alınmıştır: vaginanın kranialinden (i 3, i5,3 I),
orta üçte birinden (10, 25), kavdaline geçiş bölgesinden (8,9,30),
vestibulum vaginadan (3,4,5, i I, i2, i4, i7,25,32). Materyal almada
araştırıcılar farklı araçlar da kullanmışlardır: platin ans (3,5, iO,i2, 14
17,25,29,32), çubuğa sarılmış pamuk (30), pipet (4,15,31), madeni
veya boynuz kaşık (4,9,25), cam çubuk (4). Bu çalışmada materyal
bir platin ansla vestibulum vaginanın dorsal yüzünden alınmıştır.
Metod bölümünde sözü edildiği gibi kutan mukoza ile örtülü vestibu-
lumun en temiz bölgesi burasıdır nedeniyle böyle hareket edildi.
Çalışmanın ön hazırlıklarının yapıldığı esnada bir çubuğun ucuna
sarılmış pamukla !TIateryal almaya gayret edilmiş, fakat hemen her
defasında ya hiç materyal elde ediIememiş veya çok az alınabilmiştir.
Ans vestibulum vaginanın kranialinden kavdaline kadar fazla bastır-
madan çekilmek suretiyle bütün yüzeyden hücre elde edebilecek şekil-
de tatbik edilmiştir.

Shorr'la yapılan boyamalarda bazofil hücrelerin yeşil renk al-
dıkları bildirildiği gibi (2 I), inekteseksüel siklusun tespiti için aynı
boya ilc yapılan boyamalarda bazofil hücrelerin mavi, asidofillerin
açık kırmızı ve portakal kırmızısı gürüldüğü de tespit edilmiştir (I 3).
Çalışmamızda Shorr'la boyanan frotilerde bazofil hücreler mavi,
asidofiller açık kırmızı ve portakal kırmızısı olarak görülmüştür. Pa-
panicolaou metoduna göre yaptığımız boyamalarda, daha önceki
bildirilere (1,21,32,33) uygun olarak, bazofil hücreler yeşil renkte,
eozinofil hücreler ise adı geçen bildirilerden farklı olarak pembe renk-
te görülmüşlerdir. Shorr metoduyla boyanan frotilerdeki hücreler
Papanicolaou metoduyla boyananlara oranla daha net ve güzel ola-
rak görülmüşlerdir.



Gebe İneklerin Vaginal Sitolojisi 409

Elde edilen 507 frotinin 127 (% 25) si çe~itli nedenlerle değerlen-
dirilemedi. Oldukça yüksek olan değerlendirilemiyenler oranına yakın
bir değerlendirilemeyen oranı (% 18,3) Grunert (14) tarafından bildiril-
miştir. Değerlendirilerneme sebeplerinin b~ında az materyal alınmış
olması gelmektedir (Değerlendirilemeyenlerin %50,3 ü). Sonra sırasıyla
kötü boya (%29, 1), yaygın yalancıeozinofil (% 14,9), fazlamukus (%2,9)
ve fazla lökosit (% 1,6) değerlendirilemerne sebebi olarak yer almakta-
dır. Yalancı eozinofilinin hatalı tespit ve frotinin havada kurumasın-
dan ileri geldiği ortaya çıkarılmı~tır (12,19). Bu çalışmada görülen
yalancı eozinofililerin tespitten önce frotinin havada kurumuş olma-
sından ileri geldiği kanaatına varılmıştır. Değerlendirilemeyen pre-
paratların %25 gibi yüksek bir orana ul~ması, inektc vaginal frotinin
pratik olarak kullanılabilmesini olumsuz yöne itiyor kanısındayız.

Preparatların değerlendirilmesinde Schmitt'in derece taksimi
de yararlı olmuştur.

Preparatlardaki hücreler gebeliğin 250. gününden itibaren genel-
likle çok sayıda bulunmaktadırlar, bu hücre fazlalığı doğum sonu
15. güne kadar da devam etmektedir. Bu fazlalık vagina yumuşak
dokularının özellikle vagina epitelinin hormon etkisiyle gelişmesinin
tabii bir sonucudur.

Preparatların değerlendirilmesinde en önemli unsur olan "froti
tiplerinin" ortaya çıkışlarını şöylece özetliyebiliriz.

Östrogen tip: Gebeliğin ilk üç ayında Eife (5) hiç östrogen tip bula-
mamış olmasına rağmen, Grunertt (14) ve bizim östrogen tip oranları~
mız birbirlerine çok yakındır, 241-270 günlük gebelikler ve puerperal
15. güne kadarki dönemde östrogen tipler oranımız Grunert (14) in-
kiyle büyük bir yakınlık göstermektedir, 91- 120 günlük gebeliklerde
bulgularımız Eife (5) ninkine yakınlık gösteriyor, 121- 180 günlük
gebeliklerde Eife (5) ile Grunert (14) in oranları yakınlık gösteriyorlar.
Bulgularımıza göre geneliğin 6. ayından itibaren östrügen tipte ani bir
yükselme oluyor ve 7. aydan sonra bu oran daima % 50 nin üstünde
kalıyor. Grunert (14) in bildirisinde bu artış 8. gebelik ayında görü-
lüyor ve 9. ayda %50 nin üzerine çıkıyor. Hoffmeister (17) ise gebeliğin
ikinci yarısında bu oranın ancak % lSalduğunu bildiriyor. Östrogen
tip oranı gebeliğin ilerlemesiyle artıyor, fakat gcbeliğin her dönemin-
de az da olsa östrogen tip frotiler ortaya çıkabiliyor. Bundan başka
Grunert (14) in ineklerde gördüğünü bildirdiği, bütün tabloya kera-
tinize hücrelerin hakim olması hali, bu çalışmada müşahade ediIe-
medi. Ancak östrogen tipli frotilerde yer yer keratinize asidofil hüere
kümeleri görüldü.



410 Celalettin Akkayan

Progesteron tip: Bütün gebdik dönemlerinde doğum sonu
dönemde bizim bulduğumuz oranlar Eife (5) ve Grunert (14) in bil-
dirdilderinden fazla olmasına rağlmen (5. gebelik ayı hariç), bu oran-
lar bir harmoni dahilinde azalıp çoğalma gösteriyor. Hoffmeister (17)
gebeliğin ikinci yarısı için progesteron tip oranını % 14.7 olarak bil-
diriyor.. Progesteron tipli frotilere de bütün gebelik boyunca rastlan-
mıştır çalışmamızda.

Buzağı tipi: tık üç aylıktaki bulgumuz Grunert (14) inkiyleben-
zerlik gösterir; Eife (5) ninkinden daha yüksek bir orandadır. Dört
aylık gebelikte bizim oran ve Eife (5) nin oranı, Grunert (14) inkin-
den çok fazladır. Beş aylık gebclikteki üç oran birbirlerine çok yakın-
dır. Daha ileri gebeliklerde bizim buzağı tip oranı çok az olarak ortaya
çıkmıştır. .

Atrofik tip oranlarımız Grunert (14) inkine kıyasla çok azdır,
buna mukabil karışık tipli froti oranlarımız onunkinden büyük bir
fazlalık gösteriyor. Otolitik ve yang~sel tiplere bu çalışmada çok az
rastlanmıştır.

Bu arada şu hususu da kısaca belirtmek uygun olur. Hücre tab-
lolarım çeşitli gebclik dönemlerinde inceleyebilmek için birer ay ara
ile birçok defa materyal aldığımız ineklcrden 21 adedinde önce öst-
rogen tipler ortaya çıkmasına rağmen, aynı ineklerden yapılan mü-
teakip frotiler progsteron, buzağı ve karışık tipler arzetmişlerdir.

Özet olarak diyebilirizki, gebeliğin ilerlemesiyle östrogen froti
tipleri oranının yükseldiği bir gerçektir. Fakat östrogen tipli frotilere
gebel!ğin her döneminde rastlamak mümkündür. Aynı şekilde pro-
gcsteron tipli olduğu gibi buzağı ve diğer tipli frotiler de gebeliğin
başından sonuna ortaya çıkmışlardır. Bu itibarla gebelik esnasında
inek vagina frotisinde hormon aynasını katiyetle ortaya koyabilecek
ve hele gebelik için karakteristik olabilecek bir tablo söz konusu değil-
dir.

Bulgularımızda frotilerin asidofil oranı Aehnelt ve ark (1) ile
Zaki (32) nin bildirilerine uymıyan bir durum göstermektedir. Adı
geçen araştırmacılar incktc gcbeliğin 240. gününe kadar frotilerdeki
epitel hücrelerin %90 dan fazlasının bazofi! boyandığı halde 250. gün-
den itibaren asidofil yüzdesinin arttığını, 260. günde % 57 si asidofil
infermedier olmak üzere bu oranın %80 e çıktığını bildirirler. Gebeli-
ğin 270. gününden itibaren bu %80 lik asidofil oranda %34asidofil kü-
çük yüzlek hücre, %46 asidofil intermedier hücre olacağını ve bu tablo
ortaya çıktık ta on gün içinde doğumun meydana geleceğini iddia
ederler. Bizim asidofil yüzdesi böyle tipik bir durum olmadığını gös-
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göstermektedir. Örneğin bütün tablonun asidofil olduğu frotilere
gebeliğin her döneminde raslanmı~tır. Aynı ~ekilde hüere tablosunu-
nun tamamen bazofil boyadığı ileri gebcliklerde de görülmü~tür.
Gebeliğin i50. gününe kadar prepartaların %50 den fazlası sadece
bazaofil boyanmı~ hücre tabloları gösteriyordu. Daha ileri gcbcli-
liklerde bazofil oranında bir dü~mc oluyor, dolayısıyla asidofil oranda:
bir yükselme dikkatı çekiyordu. Örneğin % 50 nin üzerinde asidofil
orana sahip 181-21i günlük gebelerin frotileri % 45,4 e, 211-240
günlük gebelerinki % 66,6ya ulasıyor, 241-270 günlüklerde bu nisbet
%40,4e ve 27 i den ileri gebeliklerde %30,7 ya dü~üyordu. Asdofil
oranları % 50 den az frotiler ise gebeliğin hemen her döneminde
birbirlerine yakın nisbetlerde ortaya çıkıyorlardı.

Gebeliğin i50. gününden itibaren % iO piknotik oranın üzerine
çıkan frotilerin sayıea arttığı dikatı çekiyor, fakat bu önemsiz artı~
karakteristik olabilecek bir seviyeye ula~amıyordu.

Özelikle gebeliğin beşinci ayından itibaren asidofil oranında
bir artı~ ba~lıyor, fakat sekizinci ayda maksimuma ula~an bu artı~
sonradan azalma göteriyor. Kanımızca asidofil oran gebelik için ka-
rakteristik bir belge olamayacağı gibi doğum gününü tesbitte de fayda
sağlıyamaz. Piknotik oranda gebeliğin ilerlemesine paralel olarak
görülen önemsiz artı~ ise hiçbir pratik öneme sahip değildir.

Yukarıda tartl~Jlarak belirtilen hususlardan anla~ılacağJ gibi
inek vagina frotilerinde ne fare seksüel siklusunda ortaya çıkan (2,
34) tablo, ne kadın siklus ve gebcliğinde bulunan tablolar (21, 27, 33)
ve ne de köpekte ovulasyon anını belirten tablo ~ibi tipik tablolar
elde edilebildi. Doğum anını yakla~ık olarak tespit etmeye yanyacak
asidofil görünüş '(I, 32) de bulunamadı. Bu sebepten incktc vagina
frotilerinin rutin olarak kullanılamıyacağı, dolayısıyla klinik çalı~ma
lanna faydalı olamıyacağı kanaatindeyiz.

Lökositler gebeliğin her döneminde ve her froti tipinde az veya
çok görüldüler. Hatta östrogen tipIi frotilerde bile lökositleri görmek
mümkün oldu. Yine gebeliğin çqitli dönemlerinde epitel hücreleri-
nin plasmasında da lökositlerin yer aldıklan tespit edildi. Genel ola-
rak östrogen etki mevcut olduğu zaman lökositlerin ortadan kalktığı,
progestron etkide sayılannın arttığı, vaginada yangı olduğu zaman
östrogen etkiye rağmen ortaya çıkabildikleri bildirilir (I 4). Nitekim
inekte östrogen etkinin hakim olduğu östrüs devrinde lökositlerin or-
tadan kalktığını bildiren ara~tırmalar vardır (9,25,30). Bunların ya-
nında inektc östrüs devrinde de lökositlerin bulunduğunu (3,8, iO,i2)
ortaya koyan çalı~malar bizim bulgularımızı desteklemektedir. Ay-
rıca Eife (5) nin bütün gebelik süresince, Ennio-Ugo (6) nun dördün-
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cü gebclik ayından itibaren liikositlerin ortaya çıktıklarını bildirme-
leri bulgularımı:t.a tam uygunluk göstermektedir.

Mukus, sadece beş preparatta çok fa:t.la bulunması nedeniyle de-
ğerlendirmeye engel elmuştur. Bunlar hariç mukusun ve çok az orta-
ya çıkan eritrositlerin değerlendirmede hiçbir etkileri olmamıştır.

Daha ö!1ce, fratilerde görüldüğü bildirilen (I 4, 32) hücre plasma-
larındaki vakuollerle, birden fazla çekirdekli hücreler de frotilerin
değerlendirilmelerine tesir etmediler.
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Şekil I. Östrogen tipli froti: I. asidafil piknotik yüzlek hücreler

Abb. ı. Oestragentyp: I.azidaphile pyknotische Obcrflaechenzellen.

Şekil i I. Östrogen tipli frotide grup halinde asidofil keratinize yüzlek hücreler

Abb. II. Eine Gruppe vonazidophilen kernlosen Oberflaechenzellen bei einem
Oestrogentyp.
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Şekil Abb. V. Progesteron tipIi froti: Tabloda yalnız bazofi! intcrmedier
hücreler bulunuyor, x Yalancı eazinafili gösteren hücreler.

Abb. V. Progesterontyp: In dem Bild befinden sich nur basophile lntermediaerzellen
x Pseudocosinophilc ZeIlen.

Şekil VI. Karışık froti tipi: i. Keratinize yüzlek hücreler, 2. Piknotik yüzlek
hücreler, 3. lntermedier hücreler, 4. Parabasal hücreler.

Abb. VI, Misehıyp: ı. Kernlose Oberflaechem.cllen, 2. Piknotische Oberflaechenzellen,
3. lnıermediaerzellen, 4. Parabasalzellen.
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Şekil VII. x Epitel hücrelerinde vakuallcr

Abb. VII. x Epithelzellen mit Vakualen.
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