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Köpeklerde pyometranın klinik yönden incelenmesi
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Özet: Bu araştırmada, köpeklerde pyometra olgularında klinik semptomlar, hastalığa ıfeden olan bakteriler, duyarlı oldukları
antibiyotikler ve plazma progesteron düzeylerini incelendi. Çalışmada anaınnez, klinik bulgular ve ultrasonografik muayene ile pyo-
metra teşhisi konulan ı9 köpek materyalolarak kullanıldı. Laparotomi ile çıkarılan uteruslardan bakteriyel kültlir için steril örnekler
alıııdı. Bakteriyolojik izolasyon ve antibiyogram için alınan örnekler laboratuvara gönderildi. Plazına progesteron dlizeyleri ELJSA
yöntemiyle belirlendi. Köpeklerin yaşları 5- 14 arası değişmekle beraber ortalama yaş 9.3 olup, materyallerden 13'ü terrier ırkından
idi. On dokuz köpekten 16'sıııda açık, 3'ünde ise kapalı serviks pyometrası vardı. Klinik semptom olarak köpeklerin %80,4'ünde va-
ginal akıntı, %63.1 'inde iştahsızlık, %57.8'inde poliüri, %57.8'inde polidipsi, %26.3'ünde karında bliyüme, %20.1 'inde kusma.
% i5.7'sinde aşırı kilo kaybı ve % 1O.5'inde ishal bulunuyordu. Pyometra tanısı konan köpeklerdeki belirgin klinik semptomlar son
proöstrüs kanamasıııdan en erken 7 glin, en geç 2 ay sonra ortaya çıkmıştı. Örneklerin i8'inde saf bakteri kültlirü izole edilirken, i
örnekte herhangi bir etken liremedi. Kiiltür sonucu örnekleriiı %47.3'ünde E. coli, %21 'inde Klebsiella spp .. % iO,4'linde. S. aureus.
% i 0,4 'linde Slreptococcus spp, %5.2'sinde ise Corynebacteriwn spp. üredi. Izole edilen bakterilerin %63.I'i enrofloksasine.
%47.3'ii amoksisiline, % 15.7'si de oksitetrasikline duyarlıydı. Açık serviks pyometralı köpeklerde ortalama senım P4 seviyesi 0.85
ng/ml iken kapalı serviks pyometralarında bu değer 15.5 ng/ml olarak saptandı. Sonuç olarak, bu çalışmada pyometranın yaşlı kö-
pekierde. diöstnıs döneminde şekillendiği ve belirgin klinik semptomlarla karakterize olduğu belirlendi. En sık izole edilen bakteri
E. coh iken, en etkili antibiyotik olarak enrolloksasin'di ve uterusun boşalması progesteron düzeyi i ng/ml 'nin altıııa düştüğlinde başladı.

Anahtar kelimeler: Antibiyogram, köpek, kültür, progesteron, pyometra

Investigation of pyometra for the clinical aspeets in bitehes

Summary: The aim of this study was to investigate the clinical signs of pyometra among bitehes, emphasing the plasma pro-
gesterone levels. the eausative baeteria and the antibioties whieh theyare sensitive. In this study. as a material 19 bitehes with pyo-
metra whieh were diagnosed by history. clinical and ultrasonographic examinations were used. Utenıs were removed afler la-
parotomy, swab samples were taken in aseptic manner for bacteriological culture from them. These swab samples have been sent to
laboratory for baeteriologieal isolation and antibiotic sensitivity test. Progesterone levels were deterınined by ELlSA method. The
ages of the bitches with pyometra were between 5-14 years and their average was 9.3 years in whieh 13 of them were terrier breed. In
addition, among ı9 bitehes, i6 had open eervix pyometra, 3 had closed eervix pyometra. There were 80,4% vaginal diseharge. 63. ı0lı:,
anorexia, 57.8% polymia-polydipsia, 26.3% abdominal enlargement, 20.1 % vomiting, 15.7% weight 10ss and 10.5% diarrhoea as cli-
nical signs. Predominant clinical signs of the pyometra diagnosed bitehes were appeared earliest 7 days and latest 2 months after the
lalest proesırous bleeding. Pure baeıerial culture were isolated from the 18 samples but in one sample, there was no isolated baeıeria.
Among these results of 19 eultmes; 47.3% E. coh, 21% Klebsiella spp., 10,4% Slaphylococcus ameus, 10,4% SlreplococcuS spp ..
5.2% Corynebacleriul11 spp. were isolated. Isolated baeteria were sensitiye to various antibioties with the given rations: 63. ı% en-
rolloxacin, 47.3% amoxyeilline and 15.7% oxytetraeycline. Average serum progesterone level was 0.85 ng/ml in open eervix pyo-
metra and l5.5 ng/ml in closed cervix pyometra. As areslilt, in this study, pyometra was a disease that cneoıınters in dioestrııs period
and eharacterized with signifieiant clinical symptoms in bitches. While most frequently isolated bacteria was E. coh. the most ef-
feetive antibiotic was enrofloxaein and the lIterine evaeuation was seen when P4 level failed under Ing/mL.
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Giriş
Pyometra, köpeklerde hormonların neden olduğu,

diöstnıs döneminde görülen bir hastalıktır (7,14). Has-
talığın klinik belirtileri, östrusun bitiminden sonraki 5-80
günlük zaman dilimi içinde görülmektedir (13). Ute-
rusdaki enfeksiyonun şiddeti, hastalığa neden olan et-
kenlere ve bunların salgıladığı toksinlere göre değişiklik
göstermektedir (4). Köpeklerde pyometra hormon al ve

bakteriyel ilişkinin sonucu olarak şekiIlenmekle beraber,

hastalığın gelişiminde hormonlar primer roloynarlar

(1,2). Köpeklerde pyometra, serviksin açık olup ol-

mamasına göre, açık ve kapalı serviks pyometrası diye sı-

nıfIandırılmaktadır (12). Kapalı serviks pyometraları akın-

tının drenajı olmamasından dolayı, çok daha ciddi olarak

yaşamı tehdit etmekte ve ölümlere yol açmaktadır cı).
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Pyometra genç köpeklerde nadiren görülürken, en

çok 6 ve ilerisi yaşlarda gözlenmektedir (14). Pyometra

olgularında bakterilerin kaynağı genellikle vaginada bu-

lunan saprofit bakterilerdir. Pyometra olgularında en sık

izole edilen mikroorganizma E. coli'dir (9,15,17). Uterus

endometrium ve myometriumunda, bu mikroorganizmaya

duyarlı reseptörlerin varlığı, bu bakterinin uterusa ko-

lonizasyonunu kolaylaştırmaktadır (10). Pyometra ol-

gularında izole edilen diğer bakteriler olarak; Stuph-
y!ococcus spp., Streptacoccus spp., Pseuc/omo17as,Proteus,
K!ebsiella, Haemophilus, Pasteurella, Sermtia, Mo-
mxella ve çeşitli anerob türler sayılabilir (10,12,14). Pyo-

metrada çoğunlukla tek bir bakteri türüne rastlanmakla

beraber, bazen iki veya daha fazla sayıda bakteri de izole

edilmektedir.
Pyometranın oluşumunda progesteronun rolü ol-

duğu belirtilmekle beraber, yapılan çalışmalarda pyo-

metralı ve sağlıklı uterusa sahip köpeklerde progesteron

düzeyleri arasında önemli farklılıklar saptanamamıştır

(2,3.6,16). Pyometrada uterusun boşalması ile pro-

gesteron düzeyi arasında ilişki bulunmaktadır. Uterusun

boşalması progesteron düzeyi ng/ml'nin altına düş-

tüğünde başlamaktadır (4,1O).
Sunulan çalışmada amaç, köpeklerde, pyometra ol-

gularında klinik semptomlar, neden olan bakteriler ve du-

yarlı oldukları antibiyotikler ile plazma progesteron dü-

zey lerini incelemektir.

Materyal ve Metot
Çalışmada kullanılan hayvan materyalinli Ankara

Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve ITinekoloji
Anabilim Dalı Kliniği'nde pyometra teşhisi konlulan. yaş-ı
ları 5 ila 14 arasında değişen. farklı ırklaı'a ait 119 köpek
oluşturdu. Pyometra tanısı, anamnez, klinik belipiler (va-
ginal akıntı, depresyon, iştahsızlık, kusma. ishaL de-
hidrasyon, poliüri, polidipsi. letarii), ultrasonogıl'afi ve va-
ginoskobik muayene ile konuldu. Daha sonra ılaparotol1li
ile tanı pekiştirildi ve genişlemiş olan uterus Idışarı alı-
narak steril bistüri ucu ile açıldı. Uterusdan alıııan swab-
lar. Ankar~ Yniversitesi Veterin~r Fakültesi. l'v~IkrobiYO-
lOJı Anabılım Dalı Laboratuvarı' na bakterı yel i ızolasyon
ve antibiyogram için gönderildi. Ayrıca, opekasyon sı-

i

rasında köpeklerden alınan kandan elde edilen $enımlarda
progesteron (P4) düzeyleri. Ankara Nükleer lAraştırma
Enstitüsü Fizyoloji Laboratuvarı'nda, mikrotitrrsyon pJak
enzimimunoassay tekniği kullanılarak. Horse ıjadish per-
oxidase ile işaretli progesteron ve anti progesteron-IgG
ile elde ~d.ilmiştir. Test içi ~orelasyon katsayısıl' k i: ~}6.6.
k2: %7 dır. Kullanılan yontemın hassasıyetı 1.2) pg/

delik' dir.

Bulgular i
Pyometra saptanan 19 köpekten 13' Li terrier ır-

kındandı. Köpeklerin yaşı 5-14 arası değişmekıie olup. or-
talama yaş 9.3 olarak belirlendi. Bulgulara bıkıldığında
19 köpekten 16'sında açık (%84.2), 3'ünde lise kapalı
(%15.8) serviks pyometrası vardı. Klinik sempıtom olarak

Tablo i. Pyometralı köpeklerdeki P4 miktarı. pyometra tipi, izole edilen bakterikr ye etkili antibiyotikler.
Table i. P4 Ieyels. type of pyomelra. isolated baeleria and effeetiye antibioıies in dogs wiıh pyometra.

Köpek No Yaş P4 (ng/ml) Seryiks Bakteri

12 1.0 Açık E. coli

2 5 0.9 Açık E. coli

3 7 0.7 Açık E. coli
4 8 16 Kapalı Coryııebacterium spp.

5 9 0,4 Açık E. coli
6 8 0.6 Açık E. co!i
7 8 0.8 Açık StreplococcuS spp.

8 8 0.8 Açık Etken üretilemedi

9 IL 0.7 Açık Klebsiella spp.

LO LO 0.8 Açık E. coli
II 7 0.9 Açık Slreptococcus spp.

12 14 1.3 Açık E. cali
13 12 1.1 Açık S. aureus

14 14 06 Açık Klebsiella spp.

15 14 14 Kapalı S. aureus
16 8 34 Kapalı Klebsiella spp.

17 9 0.8 Açık Klebsiella spp.

18 7 1.0 Açık E. coli
19 7 0.7 Açık E. cali

i

Etkili antibiyolik i
Danolloksasi n, oksi telrasikl in. tri meı~prim.

sefal eks in i
Amoksisilin. sulfonamid, oksitetrasikllin.
sefaleksin
Danolloksasin
Enrolloksasin. amoksisilin
Enrolloksasin. amoksisilin i
AmoksisiIin. sulfonamid. oksitetrasikilin
Enrolloksasin. amoksisilin

Enrofloksasin
Amoksisilin. kloramfenikol i

Enrolloksasin, amoksisiıi~ı. streptomikin
Enrolloksasin, amoksisilin
Enrolloksasin. amoksisilin danonokslasin.
trimeıoprim. ampisilin
Enrolloksasin i

Ampisilin, amoksisilin
Enrofloksasin
Enrofloksasin
Enrofloksasin
Enrofloksasin
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köpeklerin %80.4'ünde (16/19) vaginal akmtı,
%63. i 'inde (12/19) iştahsızlık, %57.8'inde (11/19) po-
hÜl'i, %57.8'inde (11/19) polidipsi, %26.3'ünde (5/19)
karında büyüme, (J(J20.I'inde (4/19) kusma, %15.7'sinde
(3/19) aşırı kilo kaybı ve %1O.5'inde (2/19) ishal vardı.
Pyometra tanısı konan köpeklerdeki klinik semptomlar
son proöstrüs kanaması bitiminden en erken 7 gün, en
geç 2 ay sonra görüldü. Köpeklerden 4'üne istenmeyen
kızgınlığın engellenmesi için progesteron enjeksiyonu ya-
pılmış olup, 5 köpek daha önce doğum yapmıştı ve bu kö-
peklerden 14'ü 8 yaş ve üzerindeydi.

Alınan 19 örneğin 18'inde bakteri izole edilirken i

örnekte herhangi bir etken üremedi. Tablo i' de izole edi-
len bakteriler, duyarlı oldukları antibiyotikler ve P4 dü-
zeyleri verilmiştir. On dokuz köpeğin 9'unda (%47.3)
E. coli, 4'ünde (%21) Klebsiella spp., 2'sinde (%10.4)
S. aurens, 2'sinde (%10.4) Streptococcns spp., I'inde
(%5.2) ise Coryııebacterinm spp. izole edildi. İzole edilen
bakterilerin %63.I'i enroiloksasine, %47.3'ü amok-
sisiline, %15.7'si de oksitetrasikline duyarlıydı.

Açık serviks pyometralı köpeklerde ortalama serum
P4 seviyesi 0.85 ng/ml iken, kapalı serviks pyometra-
Iannda bu değer 15.5 ng/ml idi.

Tartışma ve Sonuç
Köpeklerde pyometra, kistik endometrial hiperpla-

zinin bir komplikasyonu olarak gelişen, endometrial bez-
lerde aşırı p;'oliferasyon, lenfositik-plazmasitik hücre in-
filtrasyonu ve uterus lumeninde aşırı yangısal eksudat
toplanmasıyla karakterize, uterusun purulent yangısıdır.
Pyometra, genelde uterus progesteron etkisi altında iken
şekillenmektedir (14).

Yapılan çalışmalarda (4,12,17) pyometrada primer
bakteri olarak E. coli izole edilmiştir. Bununla birlikte, en
sık izole edilen diğer bakteriler olarak stafilokoklar, he-
molitik streptokoklar, Pseudoııwııas spp., Protens spp.,
Klebsiella spp., Haemophilns spp., Pastenrella spp., Ser-
mtia, Momxella ve değişik anaerobik türler bildirilmiştir.
Bu bakteriler uterusa hematojen veya perianal bölgeden
bulaşmaktadır (4,15,17). Sunulan çalışmada 19 köpeğin
9'undan (%47.3) E. coli izole edilirken, 4'ünde (%21)
Klebsiella spp., 2'sinde (%10.4) S. aurens, 2'sinde (%10.4)
Sıreptococcns spp., 1'inde (%5.2) ise CorynebacteriUln
spp. üredi. Çalışma bulguları değerlendirildiğinde en sık
izole edilen bakterinin E. coli olduğu görülmektedir. Bu
durum yukarda belirtilen çalışma bulgularına paralellik
göstermektedir.

Yates (17), pyometralı 30 uterusdan bakteriyel kül-
tür amacıyla örnek almış ve bunlardan 24'ünde saf bak-
teri kültürü (%80), Yinde miks bakteri kültürü ürediğini

(%16.6) ve 1 örnekte ise herhangi bir etken üre-
tilemediğini (%3.4) belirtmiştir. Yapılan bir başka ça-
lışmada ise (lO) pyometralı köpeklerin %15-32'sinde ya-
pılan uterus kültürlerinde, herhangi bir etken üretileme-
miştir. Bu çalışmada ise 19 uterus örneğinden 18'inde saf
bakteriler üremişken, birinde (%5) herhangi bir etkenin
üretilememiş olması, uterus kültürlerinden her zaman
etken üretilemeyeceğini ve uterus ortamımn bakteriyel
anlamda steril olabileceğini veya klasik besi yerlerinde
üremeyen bakterilerin pyometraya neden olabileceğini
düşündürmektedir.

Yapılan bir çalışmada pyometralı köpeklerde en be-
lirgin klinik semptom olarak vaginal akıntı, %50' sinden
fazlasında depresyon, iştahsızlık, polidipsi ve mu-
kozalarda solgunluk saptanmıştır. Daha az oranda ise
kusma, ishal, poliüri, kilo kaybı, karında büyüme tespit
edilmiştir. Vaginal akıntılı köpeklerin %16'sında ise be-
lirgin bir klinik bozukluk saptanmamıştır (14). Sridevi ve
ark. (ll) ise letarji, iştahsızlık, kusma, poliuri. polidipsi
ve kilo kaybını daha sık görülen semptomlar olarak bil-
dirmiştir. Bu araştırıcılar kapalı serviks pyometralarında
klinik tablonun daha ağır seyrettiğini açıklamaktadırlar.
Sunulan çalışmada ise klinik semptom olarak, köpekleri n
%20.I'sinde (4/19) kusma, %63.1'inde (12/19) iştah-
sızlık, %1O.5'inde (2/19) ishal, %57.8'inde (1I!l9) po-
liüri, %57.8'inde (11/19) polidipsi, %26.3' ünde (5!l9) ka-
rında büyüme ve %15.7'sinde (3!l9) ise aşırı kilo kaybı
bulunuyordu. On dokuz köpekten 3' ünde kapalı serviks
pyometrasına rastlanmış olup, kapalı olgularda klinik
tablo, açık serviksli pyometraya oranla, daha ağır sey-
retmekteydi. Bu tablo Tobias ve Wheaton (14) ile Sridevi
ve ark. (l1)'nın görüşünü destekler niteliktedir. Kapalı
serviks pyometralarında klinik tablonun daha şiddetli sey-
retmesi, toksik veya septik içeriğin uterusdan drenajımn
olmaması sonucu, bakteri ve toksinlerin sistemik do-
laşıma yoğun olarak geçmesine bağlı olabilir. Oysa, ser-
viksin açık olduğu olgularda toksik veya septik içerik
drene olduğundan klinik tablo hafif seyretmektedir. Özel-
likle klinisyenler tedavi sırasında bu durumu mutlaka göz
önünde tutmalıdırlar.

Yates (17), pyometra olgularında etkenlerin an-
tibiyotik duyarlılık testlerinde daha çok amoksisilinl
klavulanik asit, sefaleksin, enrofloksasin ve gentamisin;
Feldman ve Nelson (4), ampisilin, sulfanamid-trime-
toprim ve Sridevi ve ark. (11) ise ampisillin ve klok-
sasiline duyarlı olduklarını ileri sürmektedirler. Ger-
çekleştirilen çalışmada ise izole edilen bakterilerin
%63.1' i enrofloksasine, %47.3' ü amoksisiline, %15.7' si
de oksitetrasikline duyarlıydı. Duyarlı oldukları an-
tibiyotikler araştırıcıların belirttiği antibiyotiklerle aynı
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olmakla beraber i. derece etkili olan antibiyotikler fark-
lılık göstermektedir. Bu çalışmada izole edilen bak-
terilerin daha çok enrofloksasine duyarlı olmaları, çev-
reye bağlı olarak patojenlerin değişken olması ve dolayı-
sıyla etkili antibiyotiklerin de farklı olmasının gerekliliği-

ni düşündürmektedir.
Pyometra genelde 6 yaş ve üstü köpeklerde gençlere

oranla daha sık görülmektedir. Genç köpeklerde ise
neden olarak, istenmeyen bir çiftleşmeden sonra olası
implantasyonu önlemek için kullanılan östrojenler veya
kızgınlıkların engellenmesi amacıyla kullanılan pro-
gestagenler gösterilmektedir (4,5,8,12). Bu araştırmadaki
19 köpekten 18'i, 6 yaş üzerinde olmakla beraber or-
talama yaş 9.3 idi. Bu veriler adı geçen araştırıcıların bul-
guları ile benzerlik taşımaktadır. Yaşlı köpeklerde pyo-
metraya sık rastlanılmasının nedeni, ileri yaşlarda köpek-
lerin uterusunun gençlere oranla uzun süre progesteron
etkisi altında kalmasından ötürü, progesterona daha du-
yarlı olmasına bağlanabilir.

Yapılan bir araştırma sonucunda bazı ırkıarda pyo-
metra insidensinin yüksek olduğu görülmüştür (8). Bun-
lara örnek olarak da terrier, collie ve rotweiler örnek gös-
terilmiştir. Bu araştırmada ise pyometra saptanan ı9
köpekten 13'ünün terrier ırkı olması, bu ırk köpeklerde
genetik bir duyarlılığın olduğu fikrini kuvvetlendirmek-
tedir.

Bir araştırma sonucuna göre, pyometra semptomları
(7043-94.1 oranında östrüsu izleyen ilk 8 hafta içinde gö-
rülmektedir (14). Tiwari ve ark. (13) ise östrüsu izleyen
5-80. günlerde semptomların fark edildiğini bildirmiştir.
Bu araştırmada ise pyometra tanısı konan köpeklerde kli-
nik semptomlar (özellikle vaginal akıntı) son proöstrüs
kanamasından en erken 7 gün, en geç 2 ay sonrası gö-
rülmüştür. En belirgin semptom olan vaginal akıntı, sık-
lıkla proöstrüs kanamasından 2 ay sonra görülmüştür. Bu
veriler araştırıcıların bulgularıyla paralellik göstermek-
tedir. Vaginal akıntının yoğun olarak 2 ay içinde görül-
mesini, bu dönemde korpus luteum'un doğal regresyonu
sonucu, progesteron etkisinin ortadan kalkması şeklinde
açıklanabilir.

Pyometralı köpeklerde uterusun boşalması pro-
gesteron düzeyi 1 ng/ml'nin altına düştüğünde baş-
lamaktadır (4). Therelfall (12) ise yaptığı bir çalışmada
kapalı ve açık serviks pyometralarında progesteron dü-
zeylerinde önemli farklılık olmadığını, açık serviksli ol-
gularda progesteron düzeyi 3.77 ng/ml iken, kapalı ser-
viks pyometralarında 4 ng/ml olarak saptadıklarını
belirtmektedir. DeCock ve ark. (2) ise gebeliğin orta dö-
neminde bulunan köpeklere PGF2a enjeksiyonundan 56-
80 saat sonra abortus olduğunu ve abortus sırasında pro-

i
gesteron düzeyinin 1.5 ng/ml' nin altına düştii.ğünü be-
lirtmektedir. Bu araştırıcıya göre serviks uteri prl)gesteron
düzeyi 2 ng/ml' nin altına düştüğünde açılmaktladır. Ça-
lışma bulgularına bakıldığında açık serviks p~ometralı
köpeklerde ortalama serum P4 seviyesi 0.85 ng/tıl, kapalı
serviks pyometralarında ise 15.5 ng/ml görülmektedir.
Araştırma bulguları Feldman ve Nelson (4) ile D:ecock ve
ark. (2)'nın bu-lgularına benzer olmakla beral,x;r. The-
re1fall, (12)'ın bulgularından farklıdır. Theref~ll'ın bul-
gularından farklılık progesteron ölçüm tekniğiı~den kay-
naklanmış olabilir. Kapalı serviks pyom+raıarında
serviksin açılamamasının nedeni, progesteron dpzeyinde-

i

ki düşmenin gerçekleşmemiş olmasına baiglanabilir.
Oysa, açık serviks pyometralarında bu değer i ,ıg/ml' nin

altında ölç~i.ldiL~u durum s~rviksin açılması i için pro-
gesteron duzeyının 1 ng/ml nın altına duşmeye baş-
ladığında gerçekleşeceğini düşündürmekle beraJer; kapalı
serviks pyometralarının tedavisine bağlı uterubdaki bo-
şalma zamanının progesteron düzeyindeki qüşme iz-
lenerek belirleneceğini, böylelikle bu tür vakalrrda, pro-
gesteron düzeyi izleneı:ek tedaviye yön verilebileceği

fikrini vermektedir.
Yapılan birçok çalışma sonucunda pyolmetra ın-

sidensi hiç doğum yapmayan ve progesteron eı1jeksiyonu
yapılan köpeklerde yüksek bulunmuştur. EkSlernal uy-
gulanan P4, endojen P4'e additif etki yaparakJ dolaşım-
daki P4 konsantrasyonunu artırmakta, myomelrial kont-
raksiyonları ve fagositik aktiviteyi belirgin ş~kilde de-
ğiştirmektedir (1,3,7). Bu çalışmadaki bulgulara ba-
kıldığında, toplam 19 köpekten 4'üne, iJ;tenmeyen
kızgınlığın engellenmesi için progesteron eniekliiyonunun
yapılmış olduğu ve 5 köpeğin de daha önce l1iç doğum
yapmadığı görülmektedir. Bulgular araştırıcılların bul-
gularına benzerdir ve özellikle hiç doğum yapıinayan kö-
peklerde pyometra şansının yüksek olması geb~liğin ute-
rus enfeksiyonlarını önleyici etkisiyle açıklanaJilir. Hatta
bu nedenden ötürü pyometranın medikal te~avisinden
sonra köpeklerin en kısa sürede gebe bırakıln-laları öne-
rilmelidir.

Sonuç olarak, bu çalışmada pyometranıni yaşlı kö-
peklerde, diöstrus döneminde şekillendiği ve b(~lin!:inkli-~ i ~

nik semptomlarla karakterize olduğu belirlen(~i. En sık
izole edilen bakteri E. coli iken, en etkili antibliyotik ola-
rak enrofloksasin saptandı ve uterusun boşal'ması pro-

i

gesteron düzeyi lng/mJ'nin altına düştüğünde gr)rüldü.
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