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Gebelik ve siklus dönemlerinin belirlenmesi amacıyla ratlarda vaginal
sitolojinin kullanılması
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Özet: Bıı çalı~mada laboratuvar ko~ııııarında yeti~tirilen ratlarda. vaginal smear yüntemiyle. seksüel siklıı.s düncmlerının \e
gebeliğin saptanması. ayrıca farklı ıki boyama yönteminin kar.~ıla~tırııması amaçlanml~tlr. Çalı.~ma. ya~ları 6- i 2 ay ve ağırlıkları 220
250 g arasında deği~en Spraque-Dawley
ırkı i O adet di~i rat üLerinde yürütiiImüştür. Bakım ve beslenmc koşulları hir örnek hale gctırilıni~tir. Altl- i 2 saatlik aralıklarla. tüm materyalden alınan toplam i 80 adet örnek. Papanicolaou ve tou lidinc blue yÖJllemine görc
boyanarak incelcnmi~tir. Yapılan mikroskobik mııayenc sonucu. hcr bir ratııı hulunduğu siklik evre belirlenip. ösınısta olduğu sap.
tan an di~i1erin kafeslerine erkek bırakılml~tır. Elde edilen vaginal smear'lcrın siklik evrelcre göre dağılımı °lcI3.4 proüstnıs (n=12):
0lrli.6 östnıs ba~langıcl (n= o). %13.4 üstrus ortası (n= 12!. 0/,5.0 östnıs sonu (n=5): c~']8.8 met,ıöstnıs başlangıcı (n=171. 'Y,.3,4 ıncıaö.stnıs son Li (n=3); %7.7 diöstnıs (n=7) ve %31.1 gebelik (n=28) dönemi ~eklindc olmll~tur. Hücrelerin tanııı~ıhilirlıgı: nııklcııs.
çeper ve silOpIaLmanın hoya alma durumu: asidonli: bazanli: keratinizasyon;
mukus ve lökositlerin seçilebilirliğı gıhı hill'lescl ()zel
IıkIerin helirlenmesi ve prcparatların kalıcılığı kriterleri göz ününe alınarak yapılan değerlendirınede.
tolııidıne hı tıc yönltınıılin kııl
lanılabilir bunun yanında Papanicolaoıı boyama yönteminin ise ıdeal sonuçlar v'erdiği saptanml~tır. Ayrıca. siklııs e1linemlerınll1 t,ınınmasında. toluidine blııe yünteminin her örnekte yeterli olmadığı. Papanicolaou ile hazırlanan smearlerde ise farklı hıiere ıiplerının
difercnsiyasyonu
ıle birlikte. oransal hücre verileri ve bunların yanında geçi~ evrelerine ili~kin bilgilerin de elde edilebildiği sonııcuna varılmıştır. Ayrıca. vaginal sınear yöntemiyle. luteal evre hücrelerinin görülmesi ile birlikte koyu yeşil rcnkli ımiküz plakl<ırın
varlığına dayanarak. gebeliğe ilişkin fikir yürütmede etkili olabileceği de belirlenmiştir.
Anahtar kelımclcr:

Gebelik.

Papanieolaou.

raL. ıolııidine blue. vaginal smear

The determination of rats eyetie periods and pregnancy by means of vaginal smear method using two
staining teehniques
Summary: In the present study, the purpose is to investigate whether sexııal periods and pregnancy can he deterınıned by
ıneans of vaginal smear in rats hred under lahoratory eonditions. This study was perl'ormed on i O femalc Spraque-Dawley
raıs wcighıııg betwecn 220-250 g and atıhe age of 6- i 2 months. The welfare conditions of the rat s werc hecame the same. Total 180 vagınal
sıııear saınples [aken from. the all rat s at an interval of 0- i2 hours. were assessed according to staining procedure of P"panicolaou ancl
toluıdine blııe. Each rat's cyclic phase was determined by microseopie examinations and a malc was placed to thc cage of the rdl.s ın
costnıs period. The proportion of the vagınal smear with regard ro cyclic phases \vas found as 13.4% pro-oestnıs (n= 12): (ı.oc;;" e<ırly
aesınıs (n=6). 13.4% mid-oe.sınıs (n= 12), 5.6% Iate oestnıs (11=5): 18.8% early metoestnıs (n=3). 7.7°/( dıocstnıs (n= 7) ,ıııd 3 ı ır:;
prcgnancy (11=28). According to the assesment carried out depending on the observation of cell features such as celı', clc,ırııy. ,t<ıinıng qualiıy of nueleus. cell membrane and cytoplasm. acidophily. hasophily, keraıinizatioıı. clearity of mucu, anel leukocytes anel
also the persi'ilency of preparations. it has been found that toluidine blue method could he used. hut Papanicolaou procnture gives
morc ıdeal results. In additıon to the diffcrenees in determining the features mentioned abm'c. it has been coııclııded thal tolıııdinc
hlue method does not give sufficieııı results for each sample in defining cyclie phases. As for smears stained with I'apanicolaoıı procedure. ıogeıher with the diffcrentiation of diflerent ccll types, proportional cell data and knowledge ahout transiııon rerioel coııld be
ohtained. Besıdes_ vaginal smear can gıve a strong idea on the presence of pregnaney depending on the obscrvalIon of Iıııeal pha.se
eclis and dark gl"Cen IllUcOUSpJaqlıes.
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Resimler faz kontras-ışık mikroskobuna (Nikon, Japonya) bağlı Nikon FX-35 DX fotoğraf makinası ve
Nikon HfX-DXII ı~ık regülatörü kullanılarak çekilmiştir.

Bulgular
Çalışmada kullanılan ratlardan alınan smearlerden
elde edilen sonuçlara göre seksüel siklusların dağılımı
ŞekiiI' de şematize edilmiştir.
farklı siklus dönemlerinde hazırlanan frotilerde,
özellikle proöstrus döneminde ba~layıp yavaşça artan ve
östnısta belirginleşen sitoplaznıaların pembe renk alma
özelliği (asidofili), hücre çekirdeklerinin seçilebilirliği,
hücre çeperlerinin boya alması gibi özellikler ile preparatların dayanıklılığı gibi kriterler incelenmiştir (Şekil
2.3 ve 4)
Söz konusu özelliklere ilişkin farklılıklar Tablo 1'de
gösterilmiştir.
Siklus dönemlerinde her iki boyama yönteminde de
saptanan hücre tipleri aynı olmakla birlikte, toluidine
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blue yöntemiyle yalnızca sikı us evresinin tanımı yapılabilirken. hücrelerin daha iyi boya alma özelliğine bağlı
olarak, Papanicolaou boyam" tekniğinde siklik evrenin
kolaylıkla saptanmasından başka, hücre oranlarına ilişkin
bilgiler de elde edilebilmiştir (Tablo 2). Asidofili indeksinin, proöstrus döneminde %20-30 iken östrusta
%90-95 oranına yükseldiği ve bu oransal artı~a paralel
olarak keratinize süperfisiyal hücrelerin de arttığı saptanmıştır. Geç östrusta yeniden lökositler görülmeye başlanmış ve intermediyer hücre oranının % 10- i 5 civarına
yükseldiği saptanmıştır.
Gebelik. Papanicoloau yöntemiyle boyamadan sonra
muköz plakların koyu yeşil renkte görülmesi yoluyla saptanmıştır. Bunun yanında, gebelik dönemine ilişkin sitolojik bulgu olarak yoğun lökosit infiltrasyonu (dejenere
olmuş ve/veya olmamış), intermediyer hücreler, az sayıda
olmak kaydıyla parabazal ve keratinize hücre varlığı belirlenmiştir. Toluidine hlue boyama yönteminde söz ko

Geç metaöstrus
Proöstrus

%3,4

%13,4

Geç östrus
%5,6

Diöstrus
%7,7

Erken östrus
%6,6

Şekil i. Siklus dönemine göre vaginal smear örneklerinin dagılıll1l.
Figure I. Yaginal smear samples according to cydic phases.
Tablo i. Iki boyama yöntemi arasındaki farklılıklar.
Table i. Differeııces between two staining methods.
Boyama yöntemi
Hücresel özellikler
Hücre çekirdcgi
Hücrelerin taııınması
Asidofili
Mukus
Lökositler
Keratinize hücrelerin seçilmesi
Sitoplazmanın boya alması
Hücre çeperlerinin boya alması
Preparatın saklanması
Hücrelerin yüzdelerin saptanabilmesi
+++ Iyi

++ Orta

+ Zayıf

Papanicolaoıı
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
++

Toluidine bl uc
+
++
+++
++
++
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+
+
+
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Figııre 2, Yagina! cyıologic ccll images
b: Bazal hücre (hasa! cell)
k: Keratinize hücre (keralinised
cell)

Şekil 3, Paranicolaou

yöntemi
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gii/lcnmi~tir.
Mukusun
rengıne. yapısına ve hücre olu-

şumlarına
bakılarak
gebc1ik tanısı k,)nan 7 hayvanm
5'inde (%71.4) gebeliğin devam ettiği, ayrıca iki ratın diöstrüste bulunduğu
(%20) ve birinde siklus aktivitesinin
düzensiz olduğu saptanmıştır.
Gehe olmayanlarda
ise vaginal sitolojik takip ile 5-6 günlük periyot sonunda siklus
aktivitesinin
yeniden ha~ladığl belirlenmiştir

Şckil 4. Toluidinc
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T<ıhlo 2. Ratlarda siklus dönemlerı ne göre vaginal hücre dagılımı.
T<ıhle 2. Vaginal eclIs according to eyclie phases in rats.
Siklus

Bulgular

Dönemİ

Erken östrııs

cliiSO-1 00

Çekirdekli

hücreler
IS-30

'i1(ıO-70
~.

"araba/al
Asidofili

Keratinize süperfisiyel
hücreler
Intermediyer
hücreler % i0-30
Polimorf nükleer lökositler (+)

% 70-50

Parah~jzal

Kcratinize

Ostrııs

Asidofili

süperfisiyel

hücreler

°';'90-95. liikositler

Keratinize süperfisıyel
Illlermedıyer
hiicreler

Geç ıistrııs
Erken met,ıöstnıs

Dıöstnıs

'asıdofilı

ve yüzdeler

Ratlarda

,;tc

vaginal

gerçeklcşme

oranı

vaginal sitoloji
Sunulan
nemlerinin

ve gebeliğin

tanmasında

ıoluidine

temleri

kullanılmıştır.

preparat

5 dakika

Ancak,

sö/. konusu

Intermediyer

hiicreler

teknigi

bir

çok

çalışmada
ratlarda

Ratların

önem kazandırmıştır

vaginal

seksüel
smear

yöntemiyle

olasılığı.
dö-

ilc sap-

boyama

yön-

yöntemiyle

boyanabilmiştir.
hücre

ması

gibi.

lentilere

tanı

cevap

ruımüştür.
hücre

hücre çeperi
açısından

önemi
düzeyde

ToJuidine

sitoplazma

çekirde-

yapılamadığı
hücre tipleri
luidine
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olan

özelliklerin

hek-

gerçekleşmcdiği

gö

ile hazırlanmış

ve çeperleri.

hoya al-

preparatlarda.

çekirdekler.

v'c ayrıca asidofili

hücre

tipleri

ve ha~wfili ayırınıı

gözlennıiştir.

Bu yöntemle
Proöstnıs,

ve sitoplaımanın

verebilir

çok iyi seçilemediği

(25).

siklus

yöntemi

blue boyama

kısa bir sürede

boyama

baş-

gebeliğin

bildirilmektedir.

ratlarda

'/nS-j (J.

için geçerlidir

ğinin boyanması.

blue ve Papanicolaou
gibi

Asidofilı %lO-lS
Ba/.ofili %65-70
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karşın gebe kalmama
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(+ i
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£'1075 olarak

çalışmada
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hücreler c;!'.IS-25
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Proöstnıs

östrus.
blue

siklus dönemlerini

doğrultusunda
metaöstrus

boyama

ve diösınıs

yöntemiyle

ceğini (22) hildirmişlerdir.

Tablo 2'de sunulan

saptamak

mümküıı

Olll1ll~tur

diiııemleriııin

birbirinden

tn

ayrılabilc

Gökhan

S(ı

Papanicolaou
boyama

boyama

yönteminin

siklus

aksine.

dönemlerinin
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yukarıda
edilmesinde

önemli

saptanmıştır.

ayrı bir avantajının
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metodu.

Genel

yiintcmlerinde.
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değişimlerin.
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söz konusu
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bağlı

yansımaması.

hücre
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çeper

boyama
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hor-

olarak

ye-
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gihi dezavantajları
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olarak

renk

ho-

ile kar-

hızlı
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belirtil-

yöntemi.
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olarak
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kabul

tck dezavantaj!

hu

sayılan

için standart

edilmektedir.

40-60 dakika
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civarındaki

bo-
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Boyaımı
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da Papanicolaou
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yüzdeleri

ile seksüel

yaklaşık

elcle edilmesi
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blue boyama

yöntemiyle

tir. Geçiş
panicolaou

Çeşitli

(7.24) ve erken,
tipleri

preparatlarla
yayınlarda

tanımlannııştır.

olan hücresel

özellikler

nemin % 10- ı:) civarındaki
varındaki
geç

internıediyer

östnıs

Östrus

diineıni

asidofili

alınan

Pabe-

dönemine

Papanicolaou
Erken

olan asidofili

boyama

saptanması

östrus
dö-

başladığı

olası

yapısına

diğer 2 ratta ise (%28.6),
yeniden

li~ip

başladığı
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sergilediği
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bazı uzamaların
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rast-
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sapta"1mıştlr.

düzensizliklerin.

belirlendi ği ve yaşın

olabilmektedır

müköl. plak olu)uımına

hayvanın

ik
hul-

bağlı

olabileceği

öst-

de yaşlı

oranla
olarak

daha sık
siklus sü
(13.

bildirilmektedir

yöntemle.

ortaya

ve keratinizasyon
proöstrüs,

yöntemi

mümkün

oranının

ve metaöstnıs

olarak dönemlere

ayrılabilmiştir.

belirlenehiJmesi.

siklusun

aynı anda alınan

nında,

ile yalnı/

olarak

hücre

varlığına

iki hoyama

yönya-

dayanılarak.

uygulanan

yöntemi

sonucuna

sitoloji

ve gebeliğe

aneak
ilc kar-

karakteristiğinin

belirlenmiştir.
boyama yöntemi

tanı konabileceği

kon-

siklus ev-

boyaı11<' yöntemi

doğrulukla tanı konabildiği
Ratlarda Papanicolaou
vaginal

asidofili

erken ve geç dönemleri

ilişkin

plakların

ve "geç'"

ÖS!rlıs wnısının

yöntemi

de; ILıteal dönemin
müköz

dayaııılarak

"erken"

Bunun yanında.

Papanicolaou

şılaştınlarak
bulunmuştur.
Gebelik dönemine
teminde

evreleri

u/ayan

masına yardımcı olmuştur.
Toluidine blue boyama
releri saptanırken.

asielohi indeks

belirlenebilmesine

östrus

indeksinin

ile. farklı hücre tip-

olurken.

yüksek

hir

kullanılarak

ile. s<ığlıklı hir siklik

ilişkin fikir yürütülebilcceği

varılmıştır.
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