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The use of ultrasonography in deternıination of pregnaney and eertain
gynaecologica1 cases as eompared with abdominal palpation in the bitehes.

Sununary: The aim of this stu4y was compared with abdominal pal-
pation and ult1asonography for the determination of pregnancy and certain
gynaecologkal cases in the bitches.

The study was carried out totaly 64 bitches whichwere submitted to the
Obstetrics and Reproductive Disorders Clinic at Veterinary Facully. For preg-
nancy diagnosis 35 bitches were divided 4 groups according to the gestational
periods as a 15-20, 20-30, 30-40, 40-60 dO:.ysafter breeding. Abdominal
palpation and ultrasonographic evatuation was made 071. according to the breed-
ing date of bitches. In this study, B-mode real time ultrasonography with 5.5
mH;;; linear array trarısducer (Shimasonic SDL-32) was ltsed.

In the all groups accuracy, sensitivify, positive and negative predictive
value were found as a 100 % for pregnancy diagnosis ~Y using ultrasonography.
In abdominal palpation, accuracy rate was 33 % ın 15 - 20 days, 76.9 %
20-30 days, 61 % 30-40 days, 66 % 40-60 days. Sensitivily, posWve
and negati ve predictive value were O, 25, 16, 50 %, O, 25, 16, 50,
100, 75, 58, 50 % respective~y. Tn certain gynaecological cases, acCltra~yrate
was 95.55 % for ultrasonography and 31 .03 % for abdominal palpation.

As a result, it is conc!uded that B mode real time ultrasonography with
5.5 mH;;; linear arrO:.ytr:ınsdltcer in determirı'llion of pregnancy andcertain

1 Prof. Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve Reproduksiyon Hast. Bilim Dalı-
Ankara

2 Doç. Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve Reproduksiyon Hast. Bilim Dalı-
Ankara

3 Yrd. Doç. Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve Reproduksiyon Hast. Bilim

Dalı-Ankara
4 Araş. Gör. A.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve Reproduksiyon Hast .. Bilim

Dalı-Ankara



2 R. Salmano~lu-H. tzgür-M.R. Vural-Ş. Küplülü-Ç. Kılıço~lu-M. Kaymaz

gynaecological cases were more accurate and provided the advantages when
compared to abdominal palpation.

Özet: Bu çalışmada köpeklerde, gebeliğin ve baç;ı uterus hastalıkla-
rının, abdominal palpas.yon ve ultrasognografik yöntemlerle tanısının kar~ı-
laştırılması amaçlanmıştır.

Çalışmada 35 adedi gebelik muayenesi 29 adedi çeşitli jinekolojik sorun-
ları olan toplam 64 dişi köpek kullanıldı. Materyal köpeklerdeki ortalama ge-
belik süresi dikkate alınarak 15-20, 20-30, 30-40, 40-60. günler olmak
üzere 4 gruba ayrıldı. Cebellikleri muayene edilecek köpekler çiftleşme tarihlerine
,göre bu gruplar içerisine alınarak abdominal palpasyon ve ultrasonografik
)'6ntemlerle mUdyene edildi. Vltrasonografik muayene/erde B-mode real time
ultrasonografi cihazı (Shimasonie SDL-32) ile 5.5 mHz'lik prop kullanıldı.

Çalışma bulgularına göre ultrasonografik yöntemle, bütün gruplarda ge-
belik tanısının doğruluk, duyarlılık, gebe olanları ve gebe olmayanları saptama
oranları % 100 olarak, abdominal palpasyanda ise yöntemin doğruluk oranı
ı5-20. günlerde % 33; 20 -30. günde % 76.9; 30-40. günlerde % 61;
40 -60. gebelik günlerinde % 66; sıras~yla, gebelik günleri gruplarına göre,
yüzde olarak yöntemin duyarlılığı O, 25, 16, 50, gebe olanları saptama oranı
O, 25, 16, 50, gebe olma.-vanlarısaptama oranı 100, 75, 58, 50 olarak bulun-
muştur. Doğum sonrası çe~itli uterus hastatıklarının ultrasonografik tanısında
% 96,55 oranında doğru tanı elde edilirken, bu oran abdominal palpasyonda
% 31,03 olarak saptanmıştır.

Sonuç olarak, köpeklerde gerek gebelik muayenesinde gerekse uterus has-
talıklarının tanısında ultrasonografinin, abdominal palpas.yona oranla daha
güvenilir ve doğru sonuçlar vermesi ve aynı :::amandafötal canlılığın saptanma-
sına da olanak sağlaması nedeniyle pratikte kullanılabilir güvenli ve duyarlı
bir yöntem oldu.~u kanısına varıldı.

Giriş

Ultrases dalgalarının, tanı yöntemi olarak kullanılmaya başlan-
ması ile cvcil hayvanların preproduktif hastalıklarının ve gebeliklerinin
tanısı da önemli ölçüde kolaylaşmış ve bu yöntem pratikte geniş kul-
lanım olanağı bulmuştur (1, ll, 17, 19, 20, 22, 28).

Flückiger ve ark (10), köpeklerde abdominal palpasyonla gebe-
liğin ve reproduktif hastalıkların tanısının karın karsIarının kontrak-
siyonu nedeniyle diğer yöntemlere oranla daha zor olduğunu be1irt-
mişler ve bu yöntemin diğer bir dezavantajının ise bağırsaklarda ga.z
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toplanması ve gaita parçalarının bulunması olduğunu bildirmişlerdir.
Aynı araştırıcı abdominal palpasyonla muayene ettiği 30 köpekten
16'sında gebclik saptamışlar bu hayvanların doğumları ile bulgularını
karşılaştırdıklarında ise 6 köpeğin doğum yaptığını gözlemişlerdir.

Taverna ve ark (25), gerek abdominal palpasyonda gerekse ult-
rasonografi yönteminde uygulamacıların deneyimli olması halinde
gebeliğin çiftleşmeden 25-35 gün sonra tcşhis edilebileceğini bildir-
mişler ve yanlış tanıların çiftleşme tarihlerinin bilinmemesinden kay-
naklanabileceğini vurgulamışlardır.

Concannon (7), Shille ve Gontarek (24), köpeklerde ultrasonog-
grafik yöntemler kullanılarak gebcliğin en erken çiftleşmeyi izleyen
17. günde yapılabilesceğini ve son çiftleşme gününün gebeliğin baş-
langıcı olarak seçildiğini ve bu yöntemle gebeliğin başlangıcının çok
zor saptanabildiğini bildirmişlerdir.

Inaba ve ark. (14), ise köpeklerde ovulasyonun östrusun başlan-
gıcından itibaren 3. günde olduğunu ve bu nedenle gebeliğin başlan-
gıç gününün belirtilenmesinin zor olduğunu belirtmişlerdir.

Cartee ve Rowles (6), bazı olgularda ultrasonografik yöntemler ile
çiftleşmeden sonraki 7-10. gün gibi gebeliğin erken dönemlerinde
uterusta embriyonal keseler içersinde sıvı toplanmasının, uterus du-
varının kalınlaşmasının ve embriyonal yapıların bazılarının görüle-
bileceğini bildirmişlerdir. Buna karşın Kahn ve ark (15), bu dönem-
de ultrasonografi ile gebelik tanısının oldukça zor olduğunu çok fazla
hata yapılabileceğini ve bu dönemin rutin muayenelerde kullanılma-
sının anlamlı olmadığını belirtmişlerdir.

Mailhac ve ark (18), Toal ve ark (26), gebeliğin 20. gününden
itibaren güvenli bir şekilde teşhis edilebileceğini, Flückiger ve ark (10)
Laiblin ve ark (16), Shille ve Gontarek (24), ise çiftleşmeden sonra
23. günde ultrasonografik yöntemlerle yapılan gebelik tanısmın, abdo-
minal palpasyona oranla daha güvenilir olduğunu vurgulamışlardır.

Araştırıcılar (2, 6, 7, 18,21,23, '27), ultrasonografik yöntemi ile
gebelik tanısında, ekranda eko veren alanların gri renkte görüldüğünü
ve bunların dokular olduğunu, siyah renkteki ekmlUz alanların ise
sıvılar olduğunun ve gebelik tanısında fötal keseler, fötus ve organları,
fötal iskelet, ve fötal kalp atışlarının olumlu gebelik kriteri olarak
alınabileeeğini belirtmişlerdir.
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Ultrasonografi yöntemiyle gebelik tanısı üzerinde çalışan araştırı-
cıların gebeliğin saptanması için kullandıkları kriterler ve tanının ya-
pıldığı günler Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo i. Köpeklerde Erken Gebclik Tanısı Kriterleri

Tanının Kalp Fötal
Araştırıcı Yıl Yapıldığı Atımı Hareket

Gün Gün Gün
--

Hclper (13) 1970 29
Laiblin ve ark. (16) 1982 19
Günzel ve Lüning (12) 1983 20
Bondestam ve ark. (3) 1983 28
Inaba ve ark. (14) 1984 24 32 40
Bond<.-stam ve ark. (4) 1984 30
Cartec ve Rowles (6) 1985 LO 28
Shille ve Gontarek (24) 1985 17
Taverna ve ark. (25) 1985 25
Concannon 1986 17
Kiihn ve ark. (15) 1986 20
Flückigcr ve ark. (10) 1988 19 28

Shille ve Gontarek (24), çiftleşmeden 23 gün sonra embriyonun
yuvarlak olarak görüldüğünü, 27. günden sonra ise armut şeklinde 21
mm çapında olduğunu saptanmışlardır.

Cartee ve Rowles (6), i3 köpek üzerinde yaptıkları çalışmada çift-
leşmeden 28-29 gün sonra literus lumeninin çapının 26.6 mm, emb-
riyonun ense kuyruk uzunluğu 18.5 mm., eninin de 6 mm'ye ulaş-
tığını saptamışlar, sırasıyla bu ölçümlerin, 24-37. günlerde 29,5 mm,
25.5 mm, 17.6 mm 'ye ulaştığını bildirmişlerdir. Araştırıcılar 47.
günde kemik yapısının daha fazla hiperekoik olduğunu ve minerilizas-
yonun arttığını vertebra, iskelet ve kostalara ait ekoların yoğunluğu-
nun arttığını, fakat arkasında gölge oluşturacak kadar ekosuz alan-
ların meydana gelmediğini saptamışlar, 49. günde ise fötusun ağız ve
göz çukurları ve aorta'nın göründüğünü, 49-60. günler arasında mor-
folojik değişimlerin az olduğunu buna karşın organlardaki büyüme-
nin daha iyi anlaşılabildiğini bildirmişlerdir.

Bondestam ve ark (3), köpeklerde çiftleşmeyi izleyen 15-28. gün-
ler arasında ve 28. günden sonra ultrasonografik yöntemlerle gebelik
tanısının güvenilirliğinin % 99,3, duyarlılığının % 98,7 ve spesifik-
liğinin % 100 olduğunu bildirmişlerdir.

Araştırıcılar (3, 4), köpeklerin ultrasonografik muayenelerinde
3, 7 ve iO mHz'lik proplar kullanmışlardır. Cartee ve Rowles (6),
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embriyo ve fötusun organlarının ayrıntıları görüntülenmek isteniyor-
sa 7 veya 10 mHz'lik propların kullanılmasını önermektedirler. Aynı
araştıncılar 3 mHz'lik probun tam anlamıyla ayrıntılı görüntü ver-
mediğini de belirtmektedirler.

Laiblin ve ark (16), köpeklerde ultrasonografik yöntemlerin sa-
dece gebelik tanısı amacıyla kullanılmadığını, bu yöntemle fötus
sayılannın ve uteruski patolojik olguların saptanabileceğini, özellikle
pyometranın erken gebelikten kolayca ayırt edilebileceğini, Barr (2),
aynı yöntemle yavruların canlılıklarının saptanabilcceğini bildir-
mişlerdir.

Bondestam ve ark (3) köpeklerde mumifiye fötus olgularınında
ultrasonografik yöntemlerle saptanabileceğini belirtmektedirler.

Shille ve Gontarek (24), köpeklerde uJtrasonografinin fötal can-
lılığı bulmada önemli bir yöntem olduğunu ve pratikte primer veya
sekunder uterus inertiası, sezearyen operasyonundan önce ve tek yavru
gebeIiğine bağlı gebelik süresinin uzamasında ve abortus olgularında
fötusun canlılığının saptanmasının mümkün olduğunu vurgulamış-
lardır.

Sunulan çalışmada, köpeklerde gebcIiğin ve uterus patolojileri-
nin abdominal palpasyon ve ultrasonografik yöntemlerle tanısının
karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Çalışmada, A.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve Reproduksiyon
Hastalıkları Bilim Dalı Kliniğine getirilen 61. adet çeşitli ırklardaki
dişi köpekler materyalolarak kullanıldı. Köpeklerin yaşları 2- iOara-
sında değişmekteydi.

Vltrasonografik ilk muayenelerde B-mode Real Time ultrasono-
grafi cihazı (Shimasonic SDL-32), 20 cm muayene derinliği olan 5,5
mHz'lik linear prob kullanıldı. Bunların yanı sıra muayene sırasında
ekranda görülen görüntülerin kağıda geçirilmesi için ultrasonografi
cihazına vidio printer ve polorioid kamera ilave edildi.

Deneme grupları:
Çalışmada köpeklerdeki ortalama gebclik süresi 15-20, 20-30,

30-40,40-60 günler olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Gebclikleri muayene
edilecek köpekler çiftleşme tarihleri göz önüne almarak abdominal
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palpasyon ve ultrasonografik yöntemlerle olumlu ve olumsuz gebelik
bulgularında bu grupların sınırları içersine giren kriterler dikkate
alınarak incelendi.

Abdominal Palpasyon:

Kliniğe getirilen köpekler muayene masası üzerinde ayakta tu-
tuldu ve hareket etmemesi sağlandı. Daha sonra abdominal bölge
sağ ve ya sol elin parmakları ile inguinal bölgeden başlanarak caudo-
cranial yönde yüzlek ve derin olarak palpe edildi. Elde edilen bulgular
kayıt edildi.

Ultrasonografik Muayene:

Muayene edilecek hayvanlar sırt üstü muayene masasına yatırıl-
dıktan sonra hareket etmemesi sağhndı. Linea alba üzerinde sağ ve
sol abdominal bölge üzerindeki kıllar tıraş edildi. Cihazın prob'unun
hava ile temasının önlenmesi için bölgeye özel nıu:ı.yene jel'i sürüldü.
Prob bölgeye uygulandıktan sonra ekr2.11da içi boş, çeperi kalın
olarak görüntü veren idrar kesesi muayeneııin başl?ngıç noktası olarak
alınarilk prob craniale doğru kaydırılarak genital organların muaye-
nesi yapıldı. Gebelik tanısında fötal keseler, fötus ve organlarının
varlığı fötal iskelet ve fötal kalp atımlarınm görülmesi olumlu gebelik
kriteri olarak kabul edildi ve bulgular ve görüntüler kayıt edildi.

Bulgular

Çalışmada kullanılan toplam 64 adet dişi köpekten 235 adedi
gebelik muayenesi için, 29 adedi ise çe~itli jinekolojik sorunlar nede-
niyle kliniğimize getirilmişlerdi.

Gebelik tanısı amacıyla kliniğe getirilen köpeklerin ultrasonog-
rafik muayene sonuçları tablo 2'de <'.bdomim.l pcJpü.syon sonuçları
tablo 3'de gösteriImiiştir.

Tablo 2 incelendiğinde, materyal ve metot bölümünde de belir-
tildiği gibi ortalama gebelik süresi 4 gruba ~ı.yrılanve çiftleşmeden son-
ra geçen günleri esas alınarak bu gruplar içerisinde incelenen köpek-
lerde ultrasonografi ilc gebclik W.n191l1mdoğruluk, duy~.rlılık, gebe
olanları ve gebe olmayanları sapta.ma ora.nları bütün gruplarda %
100 olarak bulunmuştur. Buna keı,rşın köpeklerde palpasyon yöntemi
ile gebcliğin saptanmasında yöntemin doğruluğu, 15-20. gebelik
günlerinde % 33, 20-30 günlük gebeliklerde % 76.9 olarak, 30-40.
günlerde % 61, 50-60. günlerde % 66 olarak bulunmuştur. Yöntemin
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Tablo 2. Köpeklerde U1trasonografik Yöntemle Yapılan Gebclik Muayenesi Sonuçları

I
Gebelik Günü i 15-20 12o-3o i 30--4{) 40-60

_Do~~ Pozati~_~) Ta~~ __ ==ı' 2 _~~-=1'_6-_~_
Yanlış ['ozatif (+) Tanı (b) - - - -

Doğru Kegatif ~)T:~~(0-----'-ı--1---;--1-7-----~-
Yanlış :"Jegatif (-) Ta-:(d) -- '1- -=-- -----i-:=--

:::~::k Oranı % (a+c)~~ x- 100-- -- ı~--!--:::r:: 1:0

--------- --------1-----
Duyarlılık Oranı % a/(a+d) x 100 100 100 100 100

Gebe Olanları Saptama( +) Oranı % a/(a+ b)
x 100 100 100 100 10ü

Gebe Olmayanları Saptama H~r~nd) ~~~~:-I-:~-ı-:~-I-:--:~-
duyarlılık oranı sırasıyla % O,25, 26, 50, gebe obnları saptama oranı
% O, 25, 16, 50 ve gebe olmayanları saptama or2.nı % 100, 75, 58, 50
olarak saptanmıştır (Tablo 3).

UItrasonografik muayene yöntemi ile yapılan gebclik muayene-
lerinden elde edilen görüntüler şekil l, 2, 3, 4 ve 5 de sunulmuştur.
Şekiller incelendiğinde olumlu gcbclik kriteri olara,k alınan fötal

Tablo 3. Köpeklerde Abdominal Palrasyon Yöntemi ilc Yapılan Gebclik Tanısı Sonuçları

Gehclik Günü

Doğru Pozatif (+) Tanı (a)

Yanlış Pozatif (+) Tanı (b)

15-20 20-30 30-40 40-60

2

2

DOb'TUNegatif (-) Tanı3 (c)

Yanlış ~egatif (-) Tanı (d)

9

3

7

5

2

2

TOPLAM (c) 3 13 13 6
--------------- ------ --- --- ---- ----
Doğruluk Oranı % (a+ c) / e x 100 33 7fi.9 61 66

Duyarlılık Gram % a/~a+ d) x 100 O 25 16 50
---------------------- --- -------
Gebe Olanları Saptama (+) Oranı % a/(a+ b)

x 100

Gebe Olmayanları Saptama (-) Oranı % c/(c+ d)
x 100

O

100

100

75

100

58

100

50
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keselerin varlığı, fötal iskelet ve organlar, fötal kalp atımları gibi kri-
terlerin açık ve belirgin bir şekilde görüldüğü saptanmış ve gebe ol-
mayan bir hayvandan alınan görüntü (ŞekilI) ile karşılaştırıldığında
gebeliğe belge bulguların daha da belirginleştiği gözlenmiştir.

Tablo 4'de kliniğimize çeşitli uterus hastalıklarının ultraosanog-
rafik ve abdoıninal palpasyonla muayene sonuçları verilmiştir. Tablo
incelendiğinde, hemen tüm olgularda, özellikle de hayali gebelik ve
pyometra olgularının tanısında ultrosonografi ile % 90-100 oranında
doğrulukla sonuçlar elde edilmiştir. Abdominal palpasyon yöntemin-
de ise doğru tanı oranları ultrasonografi ile karşılaştırıldığında d üşük
bulunmuştur.

Tartışma ve Son.uç

Köpeklerele gebcliğin ve uterus p?tolojilerinin ultrasonografi
ve abdomİnal palp<ı.syon yöntemleri ik tanıs p'n karşılaştırılması
amaçlanan bu çalışmada, bu iki yöntemin de ara~tırıcıların (3, 4, 6,
16) bildirdikleri gibi dişi köpeklerde kul1mllalıilcccği saptanmıştır.

Araştırıcıların (3, 7, 10, i6, W, 24, 21)) belirttilderi gibi köpeklerde öst-
rus süresının uzun olması ve ilk ve son çiftleşmc zamanları arasında
farklılıkların buL.unmasl nedeniyle, çalışmamızd,t ortalama. gebelik

Tablo 4. UtCrliS Patolojilerinin :\L;tycnc Soauçları
------------

Tanı Yöntc_ni

OLGU n Ultrasonografi

Doğru Ya'1f~;--
\bdo:r:ıİınl Palpasyon

J)ojru Yanlış
1---------------------------- __---- --_---- _
Doğum Sonu
Uterus Kontrolu 7 7 (% 100) 3 (()~ 12)
1-------1-- ------- --------- - -- -- - ------
('ıstrııs

Yalancı Gcbclik

Pyornetra

i (% 100)

6 6 ('\, 100)

10 9 (% 90) 1 (% W)

3 (%)0)

1 (% 90)

i (% 100)

3 ('LO 50)

9 (% 10)
-------------------------- ---- -- ----
Abortus 1 (% 100) 1 (% 100)
----------1--- ----- --------- -- - - ---- __ - ------
Mukomeıra

Subinvolusyon

1 (% 100)

2 2 (% 100)

1 (")~ 100)

2 (% 100)
---------- --- ----- - -- ---- - ------------- ----- ---
Vulvadan Akıntı 1 (% 100) i (% 100)
--------- -------- ----- -------1----- ---

\ TOI'LA!l.1 29 28 (~;) 96.55) i (% 3.45) 9 (% 3.45) 20(% 68.97)
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ŞekilI: Gebelik bulunmayan nonnal uterusan ultrasonografik görünüşü
(Ultrasonographic appearcncc of nongravid normal uterııs)

süreleri 15-20, 20-30, 30-4-0, 40--60. gebelik günleri olmak üzere 4-
gruba ayrılmış ve özellikle gebelik tanısı için getirilen köpekler ilk
ve son çiftleşme tarihleri göz önüne alınarak bu gruplar içerisinde in-
celenmiştir.

Çalışmada gerek gebeJik tanısı gerekse patolojik olgunların sap-
tanmasında abdominal palpasyon yönteminde, doğruluk, duyarlılık,
gebe olanları saptama ile gebe olmayanları saptama oranları açısından
düşük değerler elde edilmiştir. Bu bulguların, Flückiger ve ark'nın
(LO) bildirdikleri köpeklerde abdominal palpasyonia gebeliğin ve
reproduktif hastalıkların tanısının karın kastarının kontraksiyonu ne-
deniyle diğer yöntemlere oranla daha zor olmasından, bağırsaklarda
gaz toplanmasından, gaita parçalarının toplanmasından, kaynaklana-
bileceği kanısına varılmıştır.
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a lı
Şekil 3.

a. Köpekte pyometranın ultrasonografik görünümü
(Ultrasonographic appearance of pyometra in bitch)

b. Pyometra post mortem görünüş
(Post mortem appearance of pyometra)

Köpeklerde abdominal palpasyonla gebelik tanıSt üzerinde araş-
tırmalar yapan Bondestam ve ark (3), erken dönemlerde gebelik ta-
nısında doğru tanının % 12 oranında yapılabildiğini bu oranın gebe-
lik süresi ilerledikee yöntemin güvenilirliğinin artaeağını bildirmekte-
tedirler. Flückiger ve ark (10), yaptıkları çalışmada ise gebe!iğin 15-
20. günleri arasında abdominal palpasyonla gebeliklerini muayene
ettikleri 16 hayvandan 6 tanesinde (% 37.5) doğru ta.nı koyduk-
larını belirtmişlerdir. Bu çalışmada 15-20. gebelik günleri arasında
yapılan abdominal palpasyonla yapılan muayenelerin doğruluk oranı
% 33 olarak saptanırken, duyarlılık ve gebe olanları saptama oranı
% O, buna karşın gebe olmayanları saptama oranı % 100 olarak bu-
lunmuştur. Bu değerler, araştırıcıların değerleri ile benzerlik göster-
se bile bu erken dönemde abdominal palpasyonunun güvenilir ve
duyarlı bir yöntem olmadığını ve hataların fazla yapılabileceğini
bir kere daha göstermiştir. Aneak gebelik günlerinin ilerlemesi ile
yöntemin güvenilirliğinin artması araştırıcıların bulguları ile paralel-
lik göstermiş. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre abdominal pal-
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pasyonda en iyi doğruluk oranı gebeliğin 20-30. günleri arasında
elde edilmiş (% 76.9) daha sonraki dönemlerde bu oranda düşme
gözlenmiştir. Bu düşüşe muayene edilen hayvanların büyük bir bölü-
münün bu dönemlerde palpasyon sırasındaki huzursuz davranışları-
nın ve palpasyona yeterince izin vermemelerinin yanısıra, Arthur ve
ark'nın (I), bildirdikleri gibi bu günlerden sonra yapılan abdominal pal-
pasyonda uterusun gerginliğinin azalmasının ve silindirik bir şekle
dönüşmesinin tanıyı zorlaştırmasının da neden olabileceği kanısına
varılmıştır.

Taverne ve ark (25), gerek abdominal palpasyon gerekse ultra-
sonografik yöntemlerde uygulamacıların deneyimli olması halinde
gebcliklerin çiftleşrneyi izleyen 25-.35. günlerden başlanarak, teşhis
edikbileceğini bildirmişlerdir. Buna karşın Concannon (7), Shille
ve Gontarek (24), köpeklerde ultrasonografi ile gebeliğin en erken
çiftleşmeyi izleyen 17. günde yapılabileceğini bildirmişlerdir. Car-
tee ve Rowles (6), bazı olgularda ultrasonografi ile 7-10 gün gibi ge-
beliğin erken dönemlerinde uterusta embriyonal keseler içinde sıvı
toplanması, uterus duvarlar'nın kalınlaşmasının gözlenebileceğini
bildirmektc iselerde, Kahn ve ark( 15), bu dönemde ultrasonografi
ile gebelik tanısının oldukça zor olduğunu çok fazla hata yapılabile-
ceğini ve bu dönemin rutin muayenelerde kullanılmasının anlamlı
olmadığını belirtmektedirler. Çalışmada dişi köpeklerde ultrasonog-
rafik yöntemle gebelik muayeneleri en erken çiftleşmeyi izleyen 15.
günden başlanarak uygulanmış ve 15-20. günler arasında yapılan
muayenelerden % 100 doğru ve duyarlı sonuçlar alınmıştır. Bu bul-
gular da araştırıcıların (23, 10, 16, 18, 24, 26) bulguları ile paralellik
göstermiş ve ultrasonografik yöntemlerle yapılan gebelik muayene-
sinin abdominal palpasyona oranla daha güvenilir olduğunu göster-
miştir.

Araştırıcılar (3, 4, 5, 8, 9, 25), ultrasonografik yöntemle gebclik
tanısında fötal keseler, fötus ve organlarının, fötal iskeletin ve kalp
atımlarının olumlu gebelik kriteri olarak alınabileceğini, Shille ve
Gontarek (24), çiftleşmeden 23. gün sonra embriyonun yuvadak,
27. günden sonra ise armut biçiminde olduğunu, Cartee ve Rowles
(6) ise 47. günde kemik yapısının daha fazla geliştiğini ve iskelet
ve kostalara ait ekoların daha da attığını belirtmişlerdir. Bu çalış-
manın bulgularında da (ŞekilI, 2, 3), aiaştırıcılarla paralellik sağ-
lanmış ve araştırıcıların belirttikleri olumlu gebelik kriterlerinin he-
men hepsi saptanmış ve bu kriterlerin doğru gebclik tanısı için yeterli
kriterler olduğu gözlenmiştir.
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Araştırıcılar (3, 16, 24), köpeklerde ultrasonografik yöntemlerin
sadece gebelik tanısı amacıyla kullanılmadığını belirtmişlcr ve bu yön-
.temin pyometra, mumifiye fötus, abortus gibi uterus patolojilerinde de
kolayca kullanılabileceğini vurgulamışlardır. Bu çalışmada da doğum
sonu uterus hastalıklarını saptamak amacıyla ultrasonogfarafi ve ab-
dominal palpasyon yöntemleri kullanılmış ve uterus patolojilerirİn
tanısında ultrasonik yöntemlerle % 100 'evaran doğru tanı sonuçları
elde edilmiştir. Buna karşın abdominal palpasyonla uterus hasta1ıkla-
Tıııın doğru tanısında elde edilen oran uItrasonografi ile karşılaştırıl-
dığında çok düşük bulunmu~tur (% 31,03). Bu bulgular araştırıcı-
ların elde ettikleri bulgular ile bcnzerlik göstermiş ve özellikler Laiblin
ve ark.'nın (16), belirttiği gibi pyometranın, erken gebelikten ultra-
sonografi ile kolayca ayırt edilebileceği çalışmada da gözlenmiştir.

Çalışmanın sonucunda; Köpeklerde gerek gebelik gerekse uterus
hastalıklarının tanısında uItrasonografik yöntemin abdominal pal pas-
yona oranla çok daha doğru ve güvenilir sonuçlar vermesi, fötal canlı-
lığı bulmada da önemli bir yöntem olması , güvenilirliği ve duyarlı-
lığı nedeniyle pratikte kullanılabilen bir yöntem olduğu kanısına va-
rıldı.
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