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The use of ~trasonogı:aph~ hı deternıination of pregna,ncy and the certııin
gynecological cas e as coınpared wlth abdorninal palpation in the que'en

S11mraary: In this study, the 4f~ctiDeı.ess of B-mode real time ultra-
soıwguıphjwitlZ S ,S ivlHz linear arra)'transducer was iıllJestig(lted to confirm
pregnalZC)' and to detect uterim! pathologies. ar compared with the results of
ovario.h;'s,terectomif'a.nd abdominai pal/)ation in the domestic cal.

This Stıır{'Ywas made on ı23 wts t!lut were submitted to Gynecolog)' and
reprodltttive Disorderscliıiic atAnkara University, ]?,culty of Veterinary 1\1e-
dicine with thr:. ııdaı)! oj' ()varioh)'storectomie and g)ınecolop,ieal examinatioıl.
Group IWils included 92 cats that were submitted to .the Cliııie with the history
of ovario!lystcrectomie Group il was included 31 eats that were sııbmilted to
The Clinie with the histoı]! of pregnaııC)' diagnusis and g):necological examin,z-
tion. The results ~llaparatomie and whelping data obtained from ownC1S were
rewırti:d as control.

In gr01l})I, bv using pfl!patioıı method, tlze accuraC)'rate for pregnant and
noı:jJregnant cats W,1S found % 7n. 1 and % 88.3 respectively,. /(Y ı'siııg ult-
rasollDgmph)" WilS fO/md % 96.8 and ~i~ 98.3 respectively. In Group Il,
the aCCll1'aCYrate for hotlz pregwıltl and fiOlıpTI'glıantcats that were kııwn breeding
dates was detected as % 100 af ter 20 gestational days. Howeva, this rcte in
palpation method was ml/ch les.L In this stıır{y, by 1Ising ultrasoıwgraplıie met-
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Itod, enlarged ulerus, ftt11 mL'mbra1ls(l'?d fflal cardiac activity were sem after
20 gestatioııal days. Fetal skeleton was identifitd ('jter 40 gestatioTıal days. In
rıdditioil to, the determbıation rate ~Lthe case of cystic dilatation of uteri, pyo-
metra and fetal reterıtirJllu.ring ultrasonogruphy w{'s % 100.

As a res/llt, it is concluded that B mode real time ultrasoııography with
5.5 A1Hz lirlfar anay /ransduar in determination of pregTTancyıuterine pat-
lıologies and seeing of fe/al developments in the queen was more ,accurate and
provided tlte advrıntages when compared to digital palpation teıhnique.

Özet: Bu (alı~mada, 5.5 MHz problu Real- Time ultrasonografinifı
kedilerde gebelik tanısı ve genilalorgan patolojilerinin saptanmasındıı etkinliği,
palpa.~yon ve operasJ'on bulguları ile karşılaştırılmalt olarak araştınldı.

Çalıçma, A. a. Veteriner Fakültesi Doğum ve Reprodüks{yon Has/alık-
ları Kliniğine getirilen 123 kedi üzerinde gerçekleştirildi. ()varyohisterektomi
operasyonu istemi ile getirilen 92 kedi Grup Te. gebelik tanısı ve jinekolojik
mua..yeneamacı ile getirilerı 3 i kedi Grup II'ye dahil edildi. Her iki gruba abdo-
minal palpaS)'ondan sonra ultrasonografi ,!ygulandı. Palpasyon ve ultrasonogra-
fik mauyene sonuçları operasyon yapılanltırda operasyon hulguları, gebelerde
ise doğumlarla, karşılaştırılarak değerlendirildi.

Grup I de palpaS)'oll ile kedilerde gebelik podtif % 78. I, gebelik nega-
tif % 88.3, ultrasonografi ile gebelik pozitif % 96.8, gebelik ,negatif
% 98.3 oranırıda doğrulukla saptandı. Gmp II ise ({tueşme günü bilinen k~dilerde
gebeliğin 20. gününderı itibaren gebelik pozilif ve negatifler ultrasonografi ile
% i00 doğruluk oranı ile belirlenirken palpasyonda ise bu oran oldukça düşük
bulundu. Ultrasonografik muayene ile gebeliğin 20. günden itibaren fötal
ampula, yavru zarları, yavru kalp atımları, 40. giinden itibaren isefötal is-
keleti oluşturan kemiksel yapılar belirlendi. Pyometra, uterusuıı kistik, dilatas-
youu ve uterusd 1 'yavru reurısiyonu olgl/larının tanısır.da ultrasorlOgrafi ile
~'~i00 başarı elde edilmiştir.

Sonuç olarak; 5 .5 A1Hz prob donanımlı, Real- Time B-Mod ultraso-
llografi, kedilerde gebeliklerin, genital organ patolojilerinin saptanmasında ve
fötal gelişmenin izlmmesinde diğer tanı ara~larına göre üstün ve dkili olduğu
kamsıua varılmıştır.

Giriş

Vltrases, insan kulağının algılayamayacağı, 20000 Heriz ile
LOMega Hertz arasındaki ses dalgaları olarak tanımlanıp tıp alanın-
da diagnostik amaçla kullanılmaktadır. Vltrasonografi ise, piezzo-
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elektrik kristallerinin oluşturduğu ultrases dalgalarının prob (transdu-
.-cer, dönüştürücü, alıcı-verici sonda) ile muayene edilecek organa
. gönderilmesi, .ses dalgalarının dokularda emilrnesi ve yansıması ilc
görüntü elde edilmesidir (1) .

Ultrasonografi bütün evcil hayvanlarda gebelik tanısı ve genital
.organ patolojilerinin (pyometra, hydrometra, uterus v(; ovaryum
.kistleri vb.) saptanmasında tanı aracı cIarak kullanılmaktadır (l4,
l8).

Tıp .ve Veteriner Hekimlik alanında, A Mod, B-Mod ve M-Mod
.ultrasonografi cihazları kullanılmaktadır. B-Mod ultrases cihazları ilc
. biryandan gebcliklerde fötüs, fötal kalp atımları, fötal iskelet kemik-
leri saptanarak föta1 gelişme izlenebilmekte, diğer yandan ovaryum
ve uterustaki fizyolojik ve patolojik yapılar tesbit edilebilmektedir
(1,5,10). i.

G~nital organların u1tras~nografisi probun inek ve kısraklarda
rektal, koyun ve keçilerde rektal ve abdominal, kedi ve köpeklerde ise
pubis-processus xyphoideus arası bölgeye, meme lobları arasına veya
"lateraline yerleştirilmesi ile gerçekleştirilmektedir (4,8,13, 15).

Kedilerde, yetiştirme planlaması ve gebelik sırasında. beslenme
r.fjiminin düzenlenmesinde, aşılama, gebeliği etkileyen ilaçlarla sa-
ğal~~mdan ve seksüel siklusların kontrolu amacı ilc progestagen uygu-
lamalarından önce gebeliğin bilinmesi önemlidir (2,6,8, ıo, I) .

. Ultrasonografik tanı yön temi ile doğum sonrası uterusta yavru
kalıp kalmadığı, şüpheli durumlarda fötüsün canlı olup olmadığı,
-fötüsün kalp atımları, iskelet yapısı, ve hareketleri izlenerek saptana-
bilmektedir (2,3,8) .

.Gebelik tanısı, uterus ve Ovaryum patolojilerinin saptanmasında
u1trasonografi diğer tanı yöntemlerine göre doğru ve çabuk sonuç
vermesi,. uygulanan hastaya ve ulgulayıcıya zararlı etkisinin bulun-
maması ile üstünlük göstermektedir (1,2,3,14).

, . Mailhac ve ark. (12), 1980 yılında, Laiblin ve ark. (ll), 1982
yılında, Davidson ve ark. (8), sie 1986 yılında yapıtkıarı çalışmalarda
kedilerde ultrases yöntemi ilc g~beliğin 19-20. günlerinden itibaren
doğru teşhis edilebileceğini bildirmişlerdir.

Köhn ve ark. (9),. kedilerde gebeliklerin, utrasonografi ile çift-
.1eşrneyi izleyen 24-25. günden itibaren saptanabileceğini vurgu la-
mışlardır.
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Davidson ve ark. (8), çiftleşmc' gününden itibaren izledikleri 7
kedide gebeliğe ait bulgu olarak, 4. günde uterusta genişleme, ll.
günde fötal keseleri, 15. günde ise fötüsü belirleyebilmişlerdir. Aynı
araştırıcılar, B-Mod sektör u1trasonografi ve 7.5 MHz prob kullana-
rak yaptıkları çalışmada kalp at1mlarının en erken 16. günde, fötüsün ,
tam yapısını 26. günde, yavru zarlarını 21. günde, fötüs hareketlerini
ise 28. günde belirleyebilmişlerdir.

Biller ve ark (3). vaginal akıntısı olan bir kediyi, 7.5 MHz, Real
Time u1trasonografi cihazı ile incelediklerinde komuların birinde
fötüslerin ölü, diğerinde ise canlı olduklarını, yapılan laparatomide ise
ölü yavruların bulunduğu kornu uteride torsio saptamışlardır. Aynı',
araştırıcılar, vaginal akıntılı gebe kedilerde muhtemel abortusların,
diğer birçok olguda sezaryen endikasyonunun u1trasonografik muaye-
ne ile belirlenebileceğini belirtmişlerdir.

Laiblin ve ark. (ll), kedilerde yaptıkları çalışmada, u1trasonog-
rafi ilc gebeliklerin dönemi, fötüs sayısı, genital organ patolojilerinin
belirlenebileceğini vurgulamışlardır.

Mailhac ve ark. (12), abdominal palpasyon hatalarının sık ola-
rak karşılaşıldığı gebcliğin 30-40. günleri arası ve hırçın, kedilerde
ultrasonografinin üstünlük sağladığını açıkl~mışlardır. ' ,

Chevalier (7), ultrasonografinin temel prensiplerini tanımladığı
çalışmasında sıvı ortamların anekojen, dokuların ise ekojenik yapıya
sahip olduğunu belirtmiştir. Sıvı ortamlar, ekrana siyah, dokular ise
beyaz olarak yansıdığını, bundan dolayı kedi ve köpeklerin gertit,al
organlarının ultrasonografisinde içi daima az veya çok idrar ilc dolü'.
anekojenik görüntü veren vesica urineria nın rehber alınması gerek-
tiğini vurgulamışlardır. "

Taverna ve ark. (16), küçük yapılı köpeklerde çiftleşmeyi izle~
yen 20-49. günler arası gebel.iği palpasyon ile % 95.6 oranında real-
t;me B.Mod 3MHz prob donanımlı ultrasonografi cihazı ile % 9?
oranında saptamışlardır. Ancak ultrasonografinin fötal sayının, geli-

of

şimin, boyutun ve canlılığın saptanması açısından diğer yö~temlere
göre üstünlük sağladığını belirtmişlerdir. '

Bu çalışmanın amacı, real-time ultrasonografi cihazının evcil
dişi kedilerde gebeliklerin ve genital organ potalojilerinin tanısında:
(palpasyon ve operasyon bulguları ile karşılaştırılarak) klinik alanda'
kullanılabilirliğini belirlemektir. .',
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Materyal ve Metot

Materyal

Bu çalışmanın hayvan materyalini, Şu bat i99 i-Ocak 1992 ta-
rihleri arasmda Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve
Reprodüksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Kliniğine ovaryohistcrektomi
opera~yonu, gebclik muayene ve genital organ muayenesi amacı ile
sahipleri tarafından getirilen 123 adet evcil dişi kedi oluşturmustur.
Değişik ırkıara ait kedilerin yaşları 8 ay ile i2 yıl ara,>ında değişmek-
teydi. Çalışmada B-Moo real-time linear-array 5.5 !\ 1Hz prob ve
printer donanımlı ultı'asonografi (SrL-3~ Shimadzu) cihazı kulla-
nıldı.

Hayvanların Gruplara Ayrılması

A.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları
Kliniğine getirilen kedilcr iki ana gruba ayrıldı. Hayvanların gruplara
ayrılması ve uygulanan muayene ve tedavi protokolü şema-l de özet-
lenmiştir.

Hayvan ~ahibinin isteği ile ovariohystcrectomie operasyonu için
getirilen 92 adet kedi grup I'i, gebelik tanısı ve diğer jinekolojik so-
runlardan dolayı getirilen 3 i adet kedi ise grup lI'yi oluşturdu.

Metot
Ovaryohisterektomi operasyonu ıçın getirilen 92 kedi ye (Grup

I) genel sağlık muayenesi yapıldı. Daha sonra masa üzerinde tesbit
edilen kedilere abdominal palpasyon ilc gebelikleri saptanmaya çalı-
şıldı. Abdominal palpasyon bulguları kayıt edildikten sonra operas-
yona uygun bulunanlar 1-2 mg/kg/canlı ağırlık, intramuskuler xyla-
zin hidroklorür (Rompun, Bayer, 23.32 mg ImI) ve iO mg /kg Icanlı
ağırlık, intramuskuler ketamin hidroklorür (Ketalar, Eczacıbaşı,
50 mg/ml) ile ancsteziye alındı.

Sırt üstü yatırılarak tesbit edilen leclilerin pııbis-göbck ara,>ı tüy-
lerİ traş edildi. Prob, linea albadan longitndinal eksen c paralel veya
meme loblan latcralinden sonra kosta ile lumbal vertebraların oluş-
turduğu açı ortayına doğru yönlendirilerek ultra,>onografik görüntü-
lerne elde edildi. Prop'dan abdominal bölgeye yönlendirilen scs dal-
galarının kırılmasını önlemek aınacı ile deriye jel sürüldü (Resim I).
Uterusun değişik açılardan ultrasonografik görüntüsünü gerçekleştir-
mek için prob'un deriye temas eden yüzü sabit tutularak sağa-sola
90 derecelik açılarla döndürüldü (Resiın II). Hı'r hayvanın uterusuna
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Resim i. Kedidc jc!in sürülmcsi.
Application of transmission gel in queen)

Resim 2. Kedidc probun uygulanışı.
(Applicationof transducer in quecri)
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ait montitör görüntüleri dondurularak printe edildi. Palpasyon ve ultra-
sonografik muyaneyi takiben gerçekleştirilen operasyonla alınan utc-
rustaki fizyolojik ve patolojik değişimler kayıt edildi.

Şema I. Çalışmaya alınan hayvanların gruplara ayrılması ve uygulanan
muayene ve tedavi protokolü.

K1iniğe getirilen kedill"r
(n= IZ3)

Grup II (n=31)
Gebelik tanısı ve genital organ
muayl"nesi için getirilenler

Grup i (n= 92)
Ovaryohisterektomi operasyonu
amacı ile getirilenler

. i
Abdomınal Palpasyon

i
Anestr .•i

i
Ultrasonografi

i
Operasyon

Gebelik
Teşhisi
(n= 15)

i
Palpasyon

i
Ultrasonog.

i
Doğum

Genital
Organ M'ıay.

(n=16)

i
Klinik Mııa.

i
Vltrasonog.

i
PatoI. Olgu

i
Operasyon

Gebelik ve genital organ muayenesi için getirilen 31 kediye (grup
II) abdominal palpasyon ve u1trasonografik muayene uygulandı. 15
kedide palpasyon ve u1trasonografi ile elde edilen gebelik bulguları
değerlendirildi. Ultrasonografik muayenede gebeliğe ait bulgulardan
fötal ampulalar, [ötus, yavru zarları, fötusun kalp atımı ve iskeleti.
kriter olarak alındı. Doğumların gerçekleştiği tarihler kayıt edilerek
palpasyon ve u1trasonografi bulguları ile karşılaştırıldı. Dişi genital
organ muayenesi ve sorunları ile getirilen 16 kediye klinik jinekolojik
muayenenin yanısOırapalpasyon ve u1trasonografik muayene de uy-
gulandı. Olgular klinik tanıya göre sınıflandırıldı. Operasyona endike
olgularda palpasyon ve ultrasonografi bulguları laparatomİ bulguları
ile karşılaştırıldı. Grup I1'ye ait bütün kedilere, abdominal palpasyon
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ve ultrasonografik muayene, Grup i de açıklanan yöntemle uygu-
landı.

Bulgular

Çalışmada elde edilen palpasyon, ultrasonografik muayene ve
operasyon bulguları, tablolar halinde sunulmuş, gebeliğe ve patolojik
bazı olgulara ait örnekler resim ve şemalarla belirtilmiştir.

Ovariohysterectomic amacı ile kliniğe getirilen 92 kediye (Grup
I) genel sağlık muayenesinden sonra palpasyon uygulandı. Grup I'e
ait 92 kediden palpasyon ile 67'sine gebelik negatif, 2S'ine ise gebelik
pozitif tanısı kondu.

Gencl anesteziye alınan kedilere ultrasonografi uygulandı ve
palpasyon bulgularından farklı olarak 6 Ikediye gebelik negatif 31
kediye ise gebelik pozitif tanı kondu. Operasyon esnasında 92 kediden
60 da gebelik negatif, 32 de gebelik pozitif bulundu.

Palpasyon ve ultrasonografide elde edilen bulgular, operasyon
bulguları ile karşılaştırıldığında ultrasonografik bulgulam. gebelik
pozitif ve gebelik negatif olgularını saptamada palpasyona üstün bu-
lundu (Tablo I).

Tablo I. Ovariohysterectomie operasyonu amacı ile getirilen kedilerin genital
organlarına ait palpasyon, ulgrasonografi ve operasyon bulguları.

Palpasyon Ultrasonografi Operasyon

Adet Doğ.Oranı Adet Doğ.Oranı Adet Doğ.Oranl
-.----- -- _ .._._-- --- ---- .__ ._-_. -----
Gcbclik (+) 25 o. 78.1 31 0/ 96.8 32 o' 100di ıo /0

------- -- ----- -- -_._-- ---- _ ...----
Gebelik (-) 67 o: 88.3 61 % 98.3 60 oı 100'o 'o-.----_._- -- ----- -- ---- -- -_.---
Toplam (Ortalama) 92 oı 83.2 92 % 97.5 92 % 100/0

Doğ.Oranı : Doğruluk Oranı
Ortalama : Gebclik (+) + Gebelik (-) / 2.

Grup I1'e ait 15 kediden LO una çiftleşmeyi izleyen 15-20. gün-
ler arası palpasyon ve uItrasonografi ile gebelik muayenesi yapıldı.
Aynı hayvanlara ve gebeliğin değişik dönemlerinde getirilen hayvan-
ların, gebelik muayeneleri palpasyon ve uItrasonografi ile yapıldı.
Bu hayvanların doğumları izlenerek çalışma bulgularının doğruluğu
araştırıldı (Tablo II).



Tablo II. Çiftleşme günü bilinen kedilerde gebeliğin belli dönemlerinde palrasyon "c ultrasonografik
muayene bulgularının doğumlarla karşılaştırılması.

TRASONOFGebelik PALPASYON

i
UL RAF

Dönemi Gebelik (+) Gebelik (-) Gebelik (+) Gebelik (-)(Gün) Tanısı Konan 2 Tanısı Konan 8

i
Tanısı Konan 4 Tanısı Konan rı

Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı
Doğuran Hayvan 2 ;) Doğuran Hayvan 4 3
Izlenen --

İzlenen --- ---
Doğumlara Göre O( OL Doğumlara Göre o' o''o lo lo lo
Gebe (+) ve (--) 100 37.5 Gebe (+) ve (-) 100 :,0
lerde Doğnı lerde Doğru
T~'Şhi~ Oranı Teşhis Oranı
Gebelik (-I ) Gebelik (-) Gebelik (+) Gebelik (--)
Tanısı Konan 10 Tanısı Konan 5 Tanısı Konan 12 Tanısı Konan 3
Hayvan Sayısı Hayvan S"yısı Ha yvan Sayısı

112
Hay,'an Sayısı20-30 Doğuran Hayvan LO 2 Doğuran Hayv,m ---

.-
n= iS tzlenen tzlenen ---

Doğumlara Göre U( % Doğumlara Göre u' o,10 lo iOGebe (+) ve (-) 100 (ı0 Gebe (+) ve (-) 100 100
lerde Doğru lerde Doğru
Teşhis Oranı Teşhis Oranı
Gebelik (-1-) Gebelik (-) Gebelik (+) -- Gel)eiikr=ı-- ---

i Tanısı Konan 9 Tanısı Konan rı Tanısı Konan ii Ta'~ıısı Konan 4
i Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı30-40 Doğuran Hayvan 9 2 Doğuran Hayvan -11- --

_.-
n~l:ı İzlenen İzlenen -- ._--

Doğumlar ~ Göre o' O' Doğumlar" Göre o/
"/0 lo /0 ,,)Gebe ( ~._) ve (--) 100 GG.(i Gebe (+) ve (--) 100 100

lerde Doğru lerde Doğru
Tcşlıi, Oranı , Teşhis Oranı
Gebelik (+)

--
Gebelik (-=ı- --- Gebelik (+)

__ o --C;ebelik (-)Tanısı Konan LO Tanısı Konan :; Tanısı Konan 10 Tanısı Konan . :,
Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı

10 -GO Doğuran Hayvan LO - Doğuran Hayvaıı --1-0-
n= 15 İzlenen İzlenen --- -

Doğumlara Göre oı % Doğumlan Göre "I o'/0 'o

i
.'0Gebe (+) ve (-) 100 100 Gebe (+) ve (--) 100 100

lerde Doğru lerde Doğru
Teşhis Oranı Teşhis Oranı
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Gebcliğin i5-20. günleri arası muayene ediını iO kediden 7 sinin
gebelik pozitif, 3 nün l~e gebelik yönünden negiltif olduğu izlenen
doğumlarla anlaşıldı.

Palpasyon ilc bu dönemde, gcbdik pozitip tanısı konan ') kedi-
den 2'nin, gebclik negatif tanıSt konan g kediden Yinin izlenen doğum-
larla gebe clduğu bdirlcndi. UJtı'asonografik muayeneele ise izlenen
doğumlarlil, G( -.:-) tanısı konan 4 hayvanın 'hi, G(-; tanısı konan G
hayvanın 3'nün gebe olduğu te.,bit celildi.

Gebeliğin 20--30, 30--1-0,'.!-O-60.günleri arası muayene edilen 15
kediden gebe olan ve olmayanlar u1trasonografik lTIu?yene ilc %) 100
oranında doğru tesbit edildi (Tablo IT).

Palpasyon ile gebeliğin 20-30. günleri arası, G( +) tanısı konan
LOkedinin lO'u, G( -) tanısı konan 5 kedinin 2'si, 30.-1-0.günler ara-
sı, G( +) tanısı konan 9 hayvanın 9'u G( -) tanısı konan 6 hayvanın
2'nin doğurduğu ve 40-60. günler arası G( +) ve G( --) tanısı konan
kedilerin tamamı izlenen doğumlar;] göre doğru teşhis edildiği belir-
lendi.

Gebeliğin değişik döncmlerinde elde cdilen ultrasonografik bul-
gulara göre, çiftleşmeyi izleyen ilk 20 gün içinde gcbcliğin tesbit edi-
lebildiği 4 kedidc fötal ampulalar, bunların ikisinde ıse aynı za-
manda fötüs belirlendi. Gcbeliğin 20-30. günleri arasında gebelik
pozitif 12 kedinin tümünde fötal ampula, fötüs zarları ve fötüs belir-
lenirken fötüsün kalp atımı yalnız 8 hayvan da gözlenebildi. Gebeli-
ğin 30-4-0 ve 4. günden doğuma kadar olan cvrede ultrasonografik
görüntülemede fötus, yavru zarları ve yavrunun kalp atımı muayene
edilen tüm hayvanlarda saptanabildi. Ayrıca 40. günden sonra, fötü-
sün iskelet kemikleri gözlendi (Tablo lll).

Tablo III. Gebeliğin deği~ik dönemlerinde u1trasonografi ile saptanan
gebeIik bulguları.

15-20 gün 20-30 gün 30-40 gün 4O-Doğum
1-----.------ --.----.-- ---- ---.- ..-----
Fötal Ampula

Föıusun Görünümü 2/4

12jl2

12/12 15/15 14/14
----------.---1------ ---- ---------- -- ---
Fötal Kalp Atımı 8/12 Li fl5 14f14

1---------- 1-----1.----- ------- --------
Fötal Zarlar

Fötal iskelet

12/12 15/15 H/14

14/14
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5.:) MHz rcal-timc B-Mod ultrasonografi ile yapılan görüntüle-
mcdc gebeliğin 15-20. günleri arasında uterus sidik kesesinin dorsa-
linde yer alıp lumeni anekojenik (Siyah), duvarı ise hipoekojenik
(koyu gri) görüntüye sahipdi. Bu dönemde özelliklede gebeliğin 20.
günü civarında anekojenik lumen içinde hiperekojenik (açık gri)
yarım ay veya C görünümünde fötüs belirlendi. 20-30. gün arasında
tüm uterus hiperekojenik embriyo içeren anekojenik bir lumene sa-
hipti. Bu evrede lumeni çevreleyen hipoekojenik duvar ve yavru zar-
larını belirleyen ince bir anekojenik boşluk ve [ötüsün kalp atımları
gözlenmeye başlandı. Gebcliğin 30-40. günleri arasında hipoekojenik
duvarla çevrili anekojenik lumen içinde [ötüsün baş ve vücud hatları,
40. günden itibaren ise aneko.ienik lumen içinde hiperekojenik [ötal
vertebraIar belirlendi (Resim 3,4).

FO TUS~Erl

YAVRU SltARI

Resim 3. Kedidc 35 günlük gebelik.
(Sean of a pregnant cat at day 35 of gestation)

jinekolojik sorunlarla kliniğe getirilen 16 kedi ye (Grup II) ait
u1trasonografi, klinik muayene ve operasyon bulguları tablo LV de
sunuldu. Bu bulgular karşılaştırıldığında pyometra ve uterusun kistik
dilatasyonu bulunan 9 olgunun tamamı ultrasonografi ile belirlenir-
ken klinik muayene ile ancak 6 sı doğru olarak saptandı. Uterus rup-
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rFÖrÜS

Resim 4. Kedide 18 günlük gebelik.
(Sean of a pregnant cat at day 18 of gestation)

Tablo LV. Reprodi.iktif patolojiye sahip dişi kedilerin palpasyon ve ultrasonografik muayene
,sonuçlarının operasyon bulguları ile karşılastırılması.

Palpasyon Ultrasonografi Operasyon
---1------- ------- -------

Pyometra ve Uterusun
Kistik Dilatasyonu (n= 9)

Uterus Rupturu (n= 1)

6/9 9/9 9

,--------------- ------- ----- ----_.--
Yavru Retensiyonu (n= 6)

Toplam (n= 16)

6/6 6/6 6

16

turu olan bir olgu ise gerek palpasyon gerekse ultrasonografik muaye-
ne ile belirlenemedi. Yavru retensiyonu bulunan 7 olgunun tamamı
hem klinik muayenede hem de ultrasonografide doğrulukla tanındı
(Resim 5,6,7). Bu tabloda" operasyon bulguları kontrololarak alındı.
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r-

-=:1-------r----
VC~:EBRA.LAR

Resim .5. Kedide fötal retemiyon olgusu.
(Ultrasonographic appearance of fetal retention in queen)

Resim 6. Kedide pyometra olgusu.
(Ultrasonographic appearance of pyometra in queen).
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Re;im 7. Kcdidc utcrusun ki~tik dilatasyonu.
(Ultrasonographic appcaraııcc of cystic dihtation through UlCrLL;in q:ıeen)

Tartışma ve Sonuç

Birçok ara~tıncJ (3,5,8, iO,14), abdominal palpasyon ve ultraso-
nografi ile kedilerde gebcliklcrin teşhis edilebileceğini bildirmişlerdir.

çalışmamızda kedilerde gcbclik tanısı amactyla uyguladı.ğımtz
abdominal palpasyon ile ortalama % 83.2, ultrasonografi yöntemi iİe
ise % 97.5 oranında doğru tanı elele edilmiştir.

Barr (2), karnivorlarda palpasyon yöntemi ile gebelik teşhisinin
% 88 oranında doğrulukla yapılabileceğini Taverna ve ark. (16),
ise gebcliğin 26-35. günleri arasında yapılan muayenelerde doğru
teşhis oranının artabilcceğini vurgulamışlardır.

Taverna ve Van Ood (i 7), yaptıkları çalışmada karnivorlarda
genital organ yapılarının bclirlenm(~sinde ultrasonografinin, palpa'iyon
ve diğer tanı yöntemlerine göre üstünlük gösterdiğini belirtmişlerdir.

Sunulan çalışmada, ı. grupta bulunan deneme hayvanlarından
palpasyon ilc, elde edilen % 88.3 negatif gebelik tanısı oranı araştırı-
cıların bildirdikleri oranlarla benzerlik göstermesine karşın pozitif
gebelik tanısı oranı (% 78.1), araştırıcılarınkinden düşük bulunmuş-
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tur. Taverna ve Van Oord (17) dunda açıkladığı gibi, çalışmamızda
da grup i c ait ultrasonografi bulguları doğruluk oranı yönünden
palpasyon bulgularından yüksek bulunmuştur.

çalışmamızda çiftleşme zamanları belli olan hayvanlarda gebe-
liğin belli dönemlerinde yapılan g-erek palpasyon gerekse ultrasonog-
rafik muayene sonuçları, gebelik dönemi ilerledikce doğru teşhis ora-
nının artabileceğini göstermiştir (Tablo II). Bu bulgular, Shille ve
ark. (l5), karnivorlarda, gebcliğin 20. gününden sonra gebelik dö-
nemi ilerledikce ultrasonografi ile, doğru teşhis oranının artacağını;
Burke (5), ise ultrasonografi ile gebcliğin 20-30. günleri arasında pal.
pasyona göre % 15-25 oranında daha doğru teşhis edilebileceğini bil-
dirdikleri çalışmalarla benzerlik göstermiştir.

çalışmamızda gebcliğin 15-20. günlerinde gebelik teşhisi amacı
ile yapılan ultrasonografik muayene bulguları araştırıcıların bulgu-
larından daha düşük bulunmuştur. Bunun nedenini, Shille ve ark.
(15) nın bildirdikleri gibi, uygulayıcı hatasına, ilk muayeneden sonra
yavruların absorbsiyonuna, deri-prob temasının tam sağlanamama-
sına, düşük MHz li probların kullanılmasına ve hatalı prob konuınu
sonucu akciğerdeki havanın görüntüyü etkiiemesine bağlamaktayız.

Davidson ve ark. (8), 7 kedi ~zerinde 7.5 MHz real-timc sektör
ultra';onografi kullanarak yaptıkları çalışmada, 4. günde uterusda
genişlemeyi, lL. günde fötal keseleri, 15. günde fötüsü, 16. günde
fötüsün kalp atımlarını, 26. günde fötüsün tam yapısını, 21. günde
fötal zarları bclirlcmişlerdir.

Sunulan çalışmada, 5 .5 MHz real-time B-Mod ultrasonografi
ile gebcliğin 20. günü civarında fötal ampulalar ve fötüs, 20-30. günü
arasında fötal kalp atımı ve fötal zarlar, 40. günden itibaren ise fötal
vertcbralar' belirlenmiştir. Bu bulgular Davidson ve ark. (8), yaptık-
ları çalışma ile karşılaştırıldığında fötal ampula ve fötal kalp atımları-
nın tesbitinde bir gecikme olduğu gözlenmiş, bu durumun ise
kullanılan probun düşük MHz li olması nedeniyle şekillenebileceği
sonucuna varılmıştır.

Yaptığımız çalışmada gebeliğin değişik dönemlerinde elde edilen
ekojenik ve anekojenik görüntüler Cartee ve Rowless (6), çalışmala-
rında elde ettiği görüntüler ilc benzerlik göstermiştir.

Birçok araştırıcı (1,2,3,5,14), patolojik olguların saptanmasında
ultrasonografik tanı yönteminin palpasyondan daha iyi sonuç verdi-
ğini bildirmişlerdir. çalışmamızda da patolojik olguların doğru ola-
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rak belirlen I11csintk u itra'ionografinin pal pa'~yona p;iirc üstünlüğü or-
taya konmuş, I.JllIgularımız, an ılan araştıcıların bulguları ile paralel-
lik göstermiştir.

Sonuç olarak; bu çalışma, :"i. ,l :YlHz prob kullanılan f(~al-time
B-Mod 11ltra~onografi ilc, kedilerde gebeliğin, çiftleşm(~yi izleyen 20.
günden itibaren saptan abileceği; gebeliğe ait bulgulardan fötal
ampula 15-20, fötüs, yavru zarlan ve fötal kalp atımı 2030, fötal
kemiksel yapıların ise 40. gündm itibaren belirlenerek fötüsün geliş-
mesi ve sağlığı ha.kkında bilgi cdinikbilecl'ği ve aynı zamanda pC',to-
lojik olgularda da bu yöntemin etkin bir tanı aracı olarak kullanıla-
bileceği kanısına varılmıştır.
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