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Oestrus Detection By Cervical Mucus In The Ewe

Sununary: Destrus detection was determined using the techinque OJ
heating oj cervical mucus in the ewe. jvfucus taken jrom ewes in heat were not
dispersed but those jrom ewes not in heat were dispersed after heatiııg.

The histogical examination of cervical mucus OJ ewes in oestrus revealed
many number OJ cells of which jlath epitelial cells were on majority but in tlze
samples oj ewes not in oestrus, there were onry veıy jew cells. The ijjort OJ
standardization cells number jor determining the treshold betwem oestrus and
unoestrus ewes are take continued.

Özet: Bu çalışmada servikal mukus'un ısıtılması ve histolojik bakısı
yöntemleriyle koyunlarda kızgınlık saptandı. Kızgın koyunların servikal mu-
kusu, ısıtmadan sonra dağılmadığı halde, kızgın olmayan koyunların servikal
mukusunda ısıtmadan sonra dağılma görüldü.

Histolojik bakıda, kızgın olma.yan ko]wıların servikal mukusunda tek
tük hücreye rastlanmasına karşılık, kızgın koyunların servikal mukusunda hüc-
relerin, özellikle yassı epitel hücrelerinin sa]ıca arttığı saptandı.

Giriş

Ekonomik değcrliliği olan hayvanların en önde gelen verimi
dölverimidir. Et, süt, yapağı v.b. ürünlerin sürekliliği, ancak, dölve-
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rimi iyi ku~aklarla sağlanabilir. Dölverimi iyi olmayan bir hayvan-
dan yavru, dolayısıyla ürün alınamayacağı da bir gerçektir.

Dişi hayvanlardan yeterince dölverimi alınabilmesinin başta
gelen koşulu, kızgınlığın zamanında ve doğru olarak saptanmasıdır.
Bu olgu, özellikle sun'i tohumlamada büyük önem taşır.

Koyun Sun'i Tohumlamasında kızgın koyunlar, arama koçu
ile saptanmaktadır. Bu yöntem, uygulamada görülen kimi aksakhk-
lara karşın, yine de en pratik ve kolay bir yöntemdir. Ne var ki, küçük
sürülerde ve bilimsel araştırmaların yürütülmesi sırasında, kızgınlığın
zamanında ve doğru olarak saptanmasının, araştırma sonuçlarının
güvenilirliği açısından önemli yararları olduğuna kuşku yoktur. Bu
yüzden, bu tür çalışmalarda kızgınlığın arama koçu yanında öbür
yöntemlerle de saptanması gerekebilir.

Dişilerde kızgınlığın laboratuvar yöntemleriyle saptanmasında
servikal mukustan yararlanmayı içeren sınırlı sayıda araştırma vardır:

Berchtold ve Bostedt (ı), ineklerde serviksten aldıkları mukusta,
ısıtıldıktan sonra oluşan değişikliklere bakarak gebeliği saptamış-
lardır. Yaklaşık mısır tanesi büyüklüğündeki mukusu petri kutusuna
koyarak, üzerine de 5 cm3 distile su ilave ettikten sonra kısık alevde
ı-2 dakika süreyle ısıttıklarında; gebe ineklerin mukusunun ısıtıldık-
tan sonra dağılma/ıp bütünlüğünü korumasına karşılık, gebe olmayan
ineklenn mukusunun ısıtıldıktan sonra tümüyle dağıldığını belirle-
mişlerdir. Araştırmacılar, bu yöntemin, ineklcrde gebeliğin teşhisinde
güvenle kullanılabileceği ni bildirmektedirler.

Aynı denemeyi koyunlarda uygulayan Bostedt ve arkadaşları
(2), gebe koyunların servikal mukusunun ısıtılmadan önce ve sonra
dağılma göstermediğini, buna karşılık gebe olmayan koyunların scr-
vikal mukusunun ısıtılmadan önce bütünlüğünü koruduğu halde,
ısıtıldıktan sonra tümüyle dağıldığııu saptamı~!ardır.

Kızgınlıkta, vagina epitelyumunun gösterdiği hücresel değişik-
likleri inceleyen Zaurgui ve arkadaşları (4), koyunların vaginasından
biyopsi ile aldıkları dokuyu Papanicolaou ve Shorr yöntemleriyle
boyamışlardır. Araştırıcılar, kızgınlık süresince süperfisiya! hücrelerin
arttığını, buna karşılık bazal ve parabazal hücrelerin a)nı düzeyde
kaldığını bildirmektedirler. Zaurgui ve Elze (5), doğumdan önce 7 gün
ve doğumdan sonra go. güne kadar vagina epitclyumundaki hücresel
değişimleri inceliyerek, Papanicolaou ve Shorr yöntemleriyle bo-
yadıkları hücre materyalinde doğumdan sonraki 54.. günde süperfi-
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siyal hücrelerin çoğaldığılU, bazal ve parabazal hücrelerin ise art-
madığını saptayan araştırmacılar, bu olgunun kızgınlığın başlangı-
cını oluşturduğunu bildirmcktedirler.

Koyunların vaginal mukusunu Papanicolaou yöntemiyle boyayıp
inceleyen Lada (3), kızıgınlığın 3. gününden sonra süperfisiyal hüc-
relerin hızla artarak tüm hücrelerin % 68 ine ulaştığını saptamıştır.

Bu çalışmada, kızgın ve kızgın olmayan koyunlardan aldığımız
servikal mukusta, ısıtma ve histolojik teknikleri uygulayarak kızgın lı-
ğın saptanması olanaklarını araştırdık.

Materyal ve Metod

Araştırmada, Konya Veteriner Zootekni Araştırma Enstitüsün-
deki 30'u kızgın, 30'u da kızgın olmayan toplam 60 Merinos koyunu
kullanıldı. Kızgın koyunlar, arama koçları ile bulundu.

Kızgın ve kızgın olmayan koyunların serviksinden sun'i tohum-
lama kateteri ile alınan mukusun yarısı ısıtma denemesi için bir petri
kutusuna kondu. Üzerine 5 cm3 distile su ilave edilerek, ı-2 dakika
kısık alevde ısıtıldı (2). Isıtılmadan önce ve sonra mukusta oluşan
değişikler incelendi. ,

Kızgın ve kızgın olmayan koyunların servikal mukusunun öbür
yarısı, histolojik bakı için temiz bir lam üzerine yayılarak ,üstüne
bir damla serum fizyolojik ve bir damla da % o. i 'lik Toluidin blue
damlatılarak 5 dakika boyandı. Boyama sonu, boyamn fazlası akıtı-
larak lamın üzeri bir lamelle kapatildı. Frotiler mikroskopta incele-
nerek fotografları çekildi.

Bulgular

I. Servilcal Mukusun lsıtılması:

Kızgın ve kızgın olmayan koyunların servikal mukuslarımn ısıtıl-
ması sonucunda, kızgın koyunların mukusunda, ısıtılmadan önce ve
sonra dağılma görülmediği halde (Resim ı-a, ı-b), kızgın olmayan
koyunların servikal mukuslarının ısıtılmadan sonra dağıldığı ve bü-
tünlüğünü tümüyle yitirdiği saptandı (Resim 2-a, 2-b).
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2. Servikal l'vfukusuil Histolojik Bakısı:

Kızgın koyunların servikal mukuslarından yapılan frotilerde,
servikal mukus içerisinde bol miktarda çqitli tip epitel hücresine
rastlandı (Rcsim 3-4). Bu hücrelerin çoğunluğunu yassı epitel hüc-
relerinin oluşturduğu (Resim 3-4a), küboidal hücrelerin de önt'mli
bir yer tuttuğu saptandı (Resim 3-4b). Frotilerde, az sayıda piknoıik
hücreler de görüldü (Rcsim 4c).

Kızgın olmayan koyunların servikal mukuslarından hazırlanan
frotilerde, servikal mukus içerisinde çok az sayıda epitel hücresi sap-
tandı. Bu hücreler şişmiş, iri tipte, çekirdeği yuvarlak epitel hücrcsi
görünümündcydi (Resim 5-6).

Tartışma ve Sonuç

Gebclik ve kızgınlık süresince, çeşitli tür hayvanların servikal
ve vaginal mukuslarında, hormonların etkisiyle yapısal 'lt; hücresel
kimi değişimIerin oluştuğu bilinmektedir. Gerek mukusun ısıtılması,
gerek mukusun histolojik bakısı yöntemleriyle dişilerdl:' gebeliğin ve
kızgınlığın saptanması mümkün olabilmektedir.

Berchtold ve Bostedt (ı) ineklerde, Bostedt ve arkadaşları (2)
koyunlarda, gebeIik ve gebeIik dışı dönemde aldıkları servikal mukus-
ları ısıdnışlar, gebe hayvanlarda ısıtmadan sonra servikal mukusun
dağılmamasına karşılık, gebe olmayan hayvanlarda dağıldığıru ve
bütünlüğünü tümüyle yitirdiğini saptamışlardır. Araştırmacılar, bu
yöntemin inek ve koyunlarda gebcIiğin teşhisinde güvenle kul1anı-
labileceğini bildirmişlerdir.

Biz de, anılan araştırmacıların, gebcliğin teşhisinde uyguladık-
ları bu yöntemi, kızgınhğın saptanmasında uyguladık. Kızgın koyun-
ların servikal mukuslarında ısıtma öncesi ve sonrasında dağılma gö-
rülmediği halde, kızgın olmayan koyunlarda servikal mukusun ısıt-
ma sonrası dağıldığını ve bütünlüğünü tümüyle yitirdiğini saptadık.
Aldığımız bu sonuçlar, gebcliğin teşhisinde olduğu gibi, bu yöntemin,
kızgınlığın saptanmasında da kullanılabileceğini göstermektedir.

Koyunlarda kızgınlığın servikal mukusun histolojik bakısı ilc
saptanması konusundaki çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Zaurgui
ve Elze (5) ilc Zaurgui ve arkadaşları (4), koyunlarda vaginarun dor-
sal duvarından aldıkları hücre kazıntısında bazal-para bazal, süper-
fİsİyal ve piknotik olmak üzere başlıca üç tip hücre gördüklerini,
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kızgınlık sırasında prizmatik biçimdeki süperfisiyal hücrelerin sayıca
arttığını, küboidal biçimdeki bazal-parabazal hücrelerin sayıları mn
ise artmadığını bildirmişlerdir. Lada (3), ise koyunların vaginal
mukusundan hazırladığı [rotilerde, kızgınlır~ın üçüncü gününden
sonra çok köşeli hücrelerin sayısının hızla arttığını saptamıştır.

Biz de, bu çalışmada koyunların serviksinden aldığımız mukus-
larda, kızgın olmayanlarda tek tük iri epitel hücrelerine restlamamıza
karşılık, kızgınlarda servikal mukusta hücre sayısının çok fazla art-
tığını, hücrelerin büyük çoğunluğunu yassı epitel hücrelerinin oluş-
turduğunu, ayrıca küboidal ve piknotik hücrelere de rastlandığını
saptadık.

Koyunların serviksinden nıukus alma ve Toluidin blue ile boya-
ma yöntemi, vaginanın dorsal duvarından kazıntı alma ya da biyopsi
yoluyla sonuca ulaşmaktarı c,.ok daha pratik ve serİ hir yöntemdir.
Ayrıca, vagina kazıntısında kızgın ve kızgın olmayan hayvanlarda
çeşitli tipte olma ko~ulııyla her zaman hücreye rastlanması olası iken,
servikal mukusun histolojik bakısında, bizim de saptadığımız gibi,
kızgın olmayan hayvanlarda tek tük ya da hiç hücreye rastlanmaması
v~ kızgınlık süresince özellikle, yassı epitel hücrc1'~rinin sayısındaki
artış, bu yöntemin kızgınlığı saptamada daha kesin ve ayırıcı hir
nitelikte olduğunu ortaya koymaktadır.

Özellikle araştırmacılar ve alanda çalışan Veteriner Hekimler
için gerek ısıtma denemesi, gerek servikal mukusun histolojik bakısını,
kolay, çabuk ve ayırıeı bir yöntem olarak önerebilirİz. Ayrıca~ bu tür-
den çalışmaların ileriki aşamalarda özellikle kızgınlığın çeşitli evrc-
lerini içerecek hir biçimde sürdürülmesinin de yararlı olacağı kanı-
sındayız.
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Resim I. a- Kızgın koyuna ait servikal mukus ısıtılmadan önce.

Resim I. b- Kızgın koyuna ait scrvikal mukus ısıtıldıktan sonra.
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Resim 2. a- Kızgın olmayan koyuna ait seryİka] mukus ısltı!madan önce.

Resim 2. b- Kızgın olmayan koyuna ait seryİka! mukus ısıtıldıktan' sonra.
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Resim 3. Kızgın koyuna ait servikal mukus'da görülen hücreler. a- Yassı hücreler b- Kübo-
idal hücreler., X 700.

Resim 4. Kızgın koyuna ait servikal mukus'da görülen hücreler. a- Yassı hücreler b- Kü-
boidal hücreler c- Piknotik hücreler., X 70o
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Resim 5. Kızgın olmayan koyuna ait scrvikal mukus görünümü., X 600 .
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Resim 6. Kızgın olmayan koyuna ait servikal nıukus görünümü., X 600.
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