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Beobachtungen über Erscheinungsmonate von Östrus bei
Katzen und Hündinnen

Zusammenfassung: Die monatliche Aufteilung der Brunst wurde bei 455 Katzen
und 113 Hündinnen, die in dcr Fünfjahr-Periode zwischen i969 und i973 in dcr Klinik
für Geburtshilfe und Gyıüikologie der veterinarmedizinisehen Fakultlit Ankara wr Un-
tersııelıııng gelangten, systematiselı registrierl. Es wurde festgestellt, dass Östrus bei der
Hündin im ganzenJalıres ablalif vorkomm!. Aueh bei Katzen wurde Brunst an jedem
1\IIonat des Untersuchungsjahres beobaehtet, wouei die Zahl dcr brünstigen Tiere in der
Zeit von JlIli bis l\ovember stark zurüekgegangen \Var.

Özet: A.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve J inekoloji Kliniğine i969-1973 arasındaki
.') yıllık sürede getirilen kedilerden 455 adedinde "e köpeklerden 1i3 tanesinde ~aptanan
östrüslcrin aylara dağılışı incelendi. Kcpeklerde östrüs yılın her ayında görüldü. Temmuz-
ka~ım arasında sayıca azalma olmasına rağmen, kedilcr de senenin her ayında östrüs gös-
terdiler.

Giriş

Köpek ve kedilerin binlerce yıl önce insanlar tarafından evcilleş-
tirildiklerini düşünmek çok doğaldır. İnsanlarla çok ~ıkı ilişkileri
bulunan bu hayvanların yavrulamalan, dolayısıyla seksüel siklusları
da ilgi ilc izlenmiş olmalıdır.

Kedilerin seksüel siklusları, mevsimIeric ve özellikle gün ışığı
miktarı ilc sıkı ilişkili olarak ortaya çıkar (lO). Kediler mevsime bağlı
poliöstrik, köpekler ise mevsime bağlı monoöstrik hayvanlardır.
Provoke bir ovulasyon mekanizmasına sahip olmalarına rağmen ke-
diler kızgınlık mevsimlerinde, gebe kalmadıkları sürece, 2-3 haftada
bir östrüs gösterirler. Köpeklerin yaz ve kışın birer defa olmak üzere
yılda iki defa kızgınlık gösterdikleri, bazı ufak ırkıarda ise yılda 3 ve
hatta 4 defa östrüs ortaya çıkabileceği de bildirilmektedir (l ,2,5).



Köpek ve Kedilerde Östrii;;'iin Görüldüğü Aylar i'rzerinıle ...

Kedi ve köpekler de östrüs'ün yazın ve kışın ortaya çıktığı ileri sürül-
rnek le beraber (2,5), yazarların çoğu kızgınlık mevsimi olarak ilkba-
har ve sonbaharı bildirmektedirler (3,4,8); östrüs mevsimi olarak
kış sonu ve yaz sonunu bildirenler de vardır (7).

Ankara'da kliniğe getirilen kedi ve köpeklerin senenin her mev-
minde östrüs gösterebildikleri dikkatimizi çekti. Bu nedenle, klasik
bilgilerin ışığı altında, Ankara'daki kedi ve köpeklerde kızgınlı-
ğın hangi aylarda ne oranda ortaya çıktığını incelemek istedik. Bu
çalışma, seksüd siklusun seyri ilc ~~eşitlifazlarının ve üstürüsün süre-
sinin tesbiti için değil, sadece kedi ve köpeklerde hangi aylarda
östrüs görülebileceği ni saptamak için yapılmıştır.

Materyal ve Metod.

İncelememizin matcryalini, 1969- ı973 arasındaki 5 yıllık sürede
A.Ü.Veteriner Fakültesi Doğum ve jinekoloji Kliniğine getirilen
kedilerden 455 adedi ile köpeklerden ı13 adedi teşkil etti. Bu karni-
vorlarda östrüsün hangi ayda ortaya çıktığı aşağıdaki biçimde sap-
tandı: a - Klinik muayene ilc, b - Ovarektomi esnasında ovariumlarda
görülen Graaf Folliküııeri ve corpus luteum'larla, c- Kliniğe gebelik
muayenesi, doğum, retentio sccundinarıım n(>deniylc getirilenlerde
kızgınlık gösterdikleri tarih hesaplanarak.

Bulgular

Bu beş yıllık sürede i 13 köpekteki kızgınlığın hangi aylarda or-
taya çıktığı Tablo 1'de, 455 kedide görülen kızgınlığın aylara dağı-
lıŞı da Tablo 2'de göstcrilmiştir.

Sonuç ve Ta.rtışma

Her iki tablonun incelenmesinden kolayca anlaşılacağı gibi,
Ankara'da köpeklerle kedilerde sencnin her ayında östrüs ortaya
çıkmış, yani tüm yıl boyunca scksüd faaliyet görülmüştür. Gayet
tabiidirki materyalimiz Ankara'daki kedi ve küpeklerin çok az bir
kısmını temsil etmektedir. Buna rağmen tüm mevsimlere yayılmış
olması yönünden bize bir fikir vermektedir. Kedi vc köpekleri n yılda
iki farklı zamanda östrü~ gösterdiklerini bildirenler yanında, Benesch
(1) kedilerin yılın farklı üç zamanında, Keller (6) ise farklı dört
zamanında östrüs gösterdiğini bildirmektedirler. Bölgelere göre az
çok değişmekle beraber, kızgınlık mevsimi olarak yaz ile kış veya ilk-



TABLO ı.

Köpeklerde Östrüs'ün Ortaya Çıktığı Aylar

~Yıl Ocak Şubat l\hrt Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
------- -- - --- - --,--_. --- --- --- ---- ----- --.--_ .._-- --'- -- ----- -- - -_._- ___ o_o,. ------- ----- - - -_._,.-

19G') -- - i - i -- 3 2 i i :2 ı 12
--_._--'-- --- --- ._-- ----- --- -- --- --- --- - - ------ ----- - -_ .... ---- - --- ------ --"--- ---- ------
ı~70 i 4 3 -- 8 2 5 4 5 :2 3 i 311

,._-"---- --- - _._. ---,-- --- ---- - -._-. --- --- ---- --- ----- - .._-- - --- - .,--------". _ .."_._- _.- ---
1'l7l i 4 :2 i 2 i rı 3 i 3 i 4 29

-- --'---. --- --_._-- ----- --- -- -- _.- ----- ----- - --- -- ---- -'-'-' ---- -- ----,- ._--- -- ._--
19n - i i :2 3 5 2 - 2 i -- i III

-- ., --- - .--- '.-- _ ..-. -- -- -- ---- ---- ._._------- .- .._----- --.---- --,----- .--- -- ---- -- .._-,-- --- -_._-
1973 3 2 2 :2 :2 i ı i 2 -- - -- 16

-- ..-._-- -_._- --- - --- --- --- - -- --- - ------- ------ ._--- --- -- --- -_._-- - - ---- ____ o

---_ .• 0-

Toplanı :) i i 9 '") If> 9 i7 10 i i 7 li 7 1 13
--- ----- -----_. ----- -- -.-- - -- -- -- ---- ----- -- .'-- - -- ----- ---- --- -- - ---_.- .._-- -- -- ,_. --
Yüzdesi 4 9 .7 7 .9 4 14 i 7 .9 15 II .ll 9 .7 f> 19 -) .3 6 19 ICO



TABLO ~.

Kedilerde Östrüs'iin Ortaya Çıktığı Aylar

~Yıl Ocak Şubat Mart l'\isan l\.fayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
--_ ..~,_ .. ---- --- --- --- ---- ._. ._- ---- ---- -- -----

19G9 6 3 6 8 7 2 i 2 i - - - 36
----.- ----- ---- -- .._-- ---- ----- --_ .._._- ---- --_ .._-- --- ------ ---- --- ----

197C 22 16 lG 12 .9 17 7 2 3 4 3 ') 116
----_0 ____ o ---_ .. _. ---"- -._--.- ._._- ---- ---- ---- ._-- --- ._--- ---- ---.-

1971 20 15 17 14 19 13 2 2 2 2 4 ii 121
----._- ----- --"--- --- ----- -_._- ._----"- ---- ---- --- ___ o ---- ---- ~~--

1972 22 i:) 5 ıı 7 9 7 3 2 4 :> 10 100
----.- ---"'----' ------ -- -,----_. _.-- _._---- ---- ___ o_o --- --- ---- ---- ------

1973 20 16 15 4 :> 4 2 1 2 3 :> 5 82
•.---_._- --_._--- --- -- --_._ . ._-_. ------- ---- ---- --- ---- ------ --- -----
Toplam 90 65 59 49 47 45 19 10 LO 13 -17 31 455
---_._-,- ---_.- ----- ---- __ o. ._-,--- ---- ---- ---- ---- ._-- ----
Yüzdesi 19.7 14.2 12.9 10.7 10.3 9.8 4.17 2.17 2.17 2.8 3.7 6.8 100
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bahar ile sonbahar bildirilmektedir. Oysa bizim bulgularımıza göre
köpeklerde östrüs senenin her ayınCla birbirine yakın sayıda orta-
ya çıkmıştır. Kedilerde bu sayı temmuz-kasım arasındaki aylarda,
diğer aylara kıyasla bir azalma göstermiştir. Strasser ve ark. (9) vagi-
nal froti değerlendirmesiyle, kedileı-in ocaktan temmuza kadar sek-
süel faaliyet gösterdiğini bildirmişlerdir. Bu19u1arına göre ağustos
aralık ayları arasında östrüs gösteren kedilerin sayısında çok önemli
bir azalma vardır. Bu durum bizim bulgularımıza büyük bir yakınlık
göstermektedir.

Gebe, doğurmuş ve retentio secundinarum'lu hayvanlarda, aşım
gününü daha doğrusu östrüs tarihini saptamakta birkaç günlük hata
kaçınılmaz olmuştur. Fakat bu birkaç günlük hatanın, östrüsün ay-
lara dağıtılmasını etkilemediği kanısındayız.
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