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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 iO adet di~i rat üLerinde yürütiiImüştür. Bakım ve beslenmc koşulları hir örnek hale gc-
tırilıni~tir. Altl- i2 saatlik aralıklarla. tüm materyalden alınan toplam i80 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 ınc-
ıaö.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,ı-
nınmasında. 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 so-
nııcuna 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 iO femalc Spraque-Dawley raıs wc-
ighıııg betwecn 220-250 g and atıhe age of 6- i2 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<ı-
inıng 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 pro-
cedure. 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.

Key word" Papanieolanu, pregnancy. rat. toluidine hlııe. vaginal smrar

Giriş
Bilimsel anlamda yapılacak çalışmaların gü-

vcnikbilir olabilmesi için kullal11lacak deney hayvanının
bakım ve beslemesinin bir örnek olması gerekmekte ve
bu nedenle seksüel siklus evrelerinin ve gebcliğin sap-

tal11mısl önem taşımaktadır.
Ratlar ruberta ba~langıcından ya~lılığa kadar siklik

aktive gösteren ve mevsime bağlı olmayan poliöstrik hay-

vanlardır (2,8, iO).

Ratlarda vagina epiteli. proöstrus döneminde 2 8,
östrus döneminde 7-1 ı, metaöstrus döneminde 5-9 hiicre
katı içerir, diöstnıs döneminde ise katların sayısı yeniden

ıo' a yükselir (15,20).
Proöstrus başlangıcında. vaginal sitolojide. en bas-

kın hücre tipi intermediyer hücredir. süperlisial ve pa-
rabaza] hücreler az sayıdadır. Kornifiye epitel hücreleri
ender olarak görülür. Süperfisial hücreler. dönemin so.
nunda baskın görünüme ulaşacak olan korııil'iye hiic-
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relerle yer değiştirene kadar artar. Geç proöstrusta
smear' de karyopiknotik ve kornifiye hücreler baskındır

(18).
Sitolojik olarak östrus evresi, nukleuslu epitel hüe-

releriyle kornifiye epitel hücrelerin bulunması ve lökosit
sayısının göreceli varlığına göre tanımlanır (16).

Östrus başlangıcında, smear'de kornifiye olmuş hüc-
reler artış gösterir. Lökositler bu dönemde görülebilir.
Artan östrogen düzeyine karşı oluşan cevap, kornifiye
hücrelerin sayısında artış biçiminde kendini gös-
terdiğinden, bu dönemde süperfisial hücrelerin diğer epi-
tel hücrelere oranı saptanabilir. Östragenin etkisinde in-
termediyer hücreler prekornifikasyona uğrar; bu durumda
süperfisial hücre karakteri, sitoplazmanın eozinofilik hale
gelmesi ve nukleusun büzüşmesi ile kendini belli eder.
Dönemin ortalarında, o/c 75 oranında çekirdekli, %25 ora-
nında ise kornifiye hücre bulunur (I9).

Metaöstrusta smear'de büyük düz çekirdekli hüc-
relerin tekrar ortaya çıkışı görüli.ir. Östrusta vaginal epi-
telin süperfisial tahakasında kornifiye hücreler mevcut
iken, bunların dökülmesi ile metaöstrusta lökositlerin ya-
yılımı gürüli.ir. Tüm kornifiye hücreler döki.ildükçe, derin
tahakalardan gelen epitel hücreler göri.ilür ve polimorf
nükleer lökositler smear'de fark edilir. Ovaryum sk-
roidlerinin yarattığı etkinin hızla düşmesi nedeniile
smear tipik olarak atrofi k hale gelir, epitel hücre po-
pulasyonu parabazal tipe dönüşür ve zeminde değişken
miktarda mukus meydana gelir (8,1 I).

Gehe hayvanlarda ve progesteron enjekte edilmiş
steril ratlarda smear'de belirgin bir zemin oluşturan po-
limorf nükleer lökositler ve mukus gözlenir. Gebelikte in-
termediyer hücrelerin bulunuşunun karekteristik bir örnek
olduğu açıklanmıştır. Metaöstrus ve diöstrusta vagina du-
varı nemlidir (6). Gebelik ya da yalancı gebelik sırasında
sınear'de lökosit invazyonu tipiktir (2,8).

Ejekulasyondan LOdakika sonra spermanın bir bö-
lümü, 40 dakika sonra tamamı koagüle olarak vaginal

plak oluşumu gerçekleşir (4).
Vaginal sitolojide, değerlendirilebilir nitelikte hücre

elde edilmesinde, kullanılan smear tekniğinin yanında,
alınan smear'lerin hoyanma yöntemi de hüyük önem taşır.
Rutin kullanım amacıyla seçilen hoya tUrünün, hücreleri
seçkin hiçimde boyama özelliği yanında, kullanım ko-
laylığı sağlaması, uzun süre saklanabilir olması ve kalıcı
preparatlar sağlayahilirliği açısından idealolması gerekir

(9)
Papanicolaou boyama tekniğinin avantajları şun-

lardır (I 7): Epitel hücreler ve eritrositler bu boya ilc daha
şeffaf görülür. Hücreler üst üste gelse de kolayayırt edi-
lebilirler. Lam üzerine alınan smear, kalın tabaka oluş-
turacak biçimde olsa da derinlemesine boyandıklarında
ayırt edilebilirler. Asidofilik hücrelerin rengi kırmızıdan
turuncuya kadar değişir. Bazafilik hücreler, yeşil veya
mavi boya alırlar. Bu durum smear tiplerinin kesin olarak
tanınmasına yardım eder. Kana tutunmuş doku frag-
manları veya hücreler, eritrositlerin açıkça gözlenmesi ni

engellese de, eritrositler karakteristik turUIlCU veya tu-
runcu-yeşil renkte gözlenehilir. Kısmi veya tamamıyla
kurumuş olan preparatlar dahi, bu teknikle haşarılı hi-
çimde boyanabilirler. Toluidine blue tekniği, kısa sürede
boyama gerektiren smear'ler için kullanılabilir (5).

Bu çalışmada, değişik seksüel siklus evrelerinin ve

gebeliğin iki farklı boyama yöntemi kullanılarak sap-
tanması ve hu boyama yöntemlerinin birhirleriyle kar-

şılaştınlması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
Araştırma materyali Gülhane Askeri Tıp Akademi-

si'ne bağlı Deney Hayvanları Ünitesi'nden sağlanmış, ça-
lışma ise Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Doğum
ve Jinekoloji Anabilim Dalı ;aboratuvarında yürütülmüş-
tür. Araştırma materyali olarak 6-12 aylık, 220 - 250 g
ağırlığında Spraque - Dawley ırkı toplam 10 add dişi rat

kullanılmıştır.
Çalışma için seçilen ratlar, karma tip kafeslerde ba-

rındırılmış, bakım odasında ısı 21-23 oC ve ışık/zaman

ayan i4/1 O saat olarak belirlenmiştir.
Dişi ratlar tek başlarına kafeslere konularak siklik ta-

kibe alınmışlardır. Takip edilen ratlardan 6- 12 saat ara-
lıklarla vaginal smear alınmış, sitolojik olarak ösırusta ol-
duğu saptanan dişi ratların kafeslerine i2 saat süreyle

erkek rat bırakılmıştır.
Smear alınırken rat, kuyruk ve kuyruk kökünden tes-

pit edilip kaldırılarak kafası aşağıya gelecek şekilde tu-
tulmuş, vagina %O.2'lik serum fizyolojik ile yıkandıktan
sonra cam hagetle smear alınmıştır. Alınan smear örnek.
leri lam üzerine yayılarak, toluidine hlue Ye Papanicolaou

boyama yöntemleriyle boyanmıştır.
Toluidine blue boyama tekniğinde; hazırlanan pre-

parat üzerine bir damla %0. ı'lik toluidine blue solusyonu
damlatılmış ve beş dakika içinde kuruduktan sonra in-

eelenmeye alınmıştır.
Papanicolaou boyama tekniği ise yazarın (I 7) hil-

dirdiği şekilde yapılmıştır.
Vaginal sitolojik hulgular Schaberg (l8)'in siklus

değişimlerine bağlı olarak elde ettiği hulgular doğrultu-

sunda değerlendirilmiştir.
Vaginal smear'lerde siklik değişiklik kriterleri. pro-

östrus evresi; başlangıçta intermedier hücreler ve evrenin
sonuna doğru kornifiye hücrelerin, ÖSlrlIS: kornifikas-
yonun ve eozinofilik sitoplazmanın, metaöstrus; lö-

kositlerin' parabazal hücrelerin ve mukusun, yalancı ge-
belik; lökosit invazyonunun, gebelik ise; polimorfo-
nükleer lökosit, mukus ve kaf'ikteristik olarak intermedier
hücrelerin bulunmasına göre değerlendiri.lmiştir.

Preparatlar mikroskop altında öncc kLiçük (\ Ox20)
daha sonra büyük büyütmede (10x40) incelenerek. siklus
dönemine bağlı olarak hücre tiplerindeki değişiklikler ile
gebelik dönemine özgü plaklann varlığı ve hücre de-
ğişikliklerinin smear görünümü, farklı iki hoyama yön-
temi için kıyaslanmak suretiyle belirlenmiştir.
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Resimler faz kontras-ışık mikroskobuna (Nikon, Ja-
ponya) 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 pre-
paratların 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

Geç metaöstrus
%3,4

blue yöntemiyle yalnızca sikıus evresinin tanımı yapıla-
bilirken. 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 in-
deksinin, proöstrus döneminde %20-30 iken östrusta
%90-95 oranına yükseldiği ve bu oransal artı~a paralel
olarak keratinize süperfisiyal hücrelerin de arttığı sap-
tanmıştır. Geç östrusta yeniden lökositler görülmeye baş-
lanmış ve intermediyer hücre oranının % 10- i5 civarına
yükseldiği saptanmıştır.

Gebelik. Papanicoloau yöntemiyle boyamadan sonra
muköz plakların koyu yeşil renkte görülmesi yoluyla sap-
tanmıştır. Bunun yanında, gebelik dönemine ilişkin si-
tolojik bulgu olarak yoğun lökosit infiltrasyonu (dejenere
olmuş ve/veya olmamış), intermediyer hücreler, az sayıda
olmak kaydıyla parabazal ve keratinize hücre varlığı be-
lirlenmiştir. Toluidine hlue boyama yönteminde söz ko

Proöstrus
%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

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

Toluidine bluc
+
++

+++
++
++
++
+
+
+

+++ Iyi ++ Orta + Zayıf
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Şekil 2, Ratlarda Papanicolaoıı boyama yöntemi ile haıırlanmı~ vaginal smear hücre gönintüsıl.
Figııre 2, Yagina! cyıologic ccll images prepared with Papanicolaoıı stain (I llx4ll),

b: Bazal hücre (hasa! cell) Pb: Parahazal hücre (parahasal cell)
k: Keratinize hücre (keralinised cell) pnl: Polimorf nükleer lökosit (poiymorphonuclear \euclJcyte)

Şekil 3, Paranicolaou yöntemi ilc hoyanmı~ smear'de asidofil ve bazafil üzellikteki hücreler (i llx.:lll) ,
Figııre 3, Acidophilic and hasophilic cells prcpared with Papanicolaou stain (I llx4ll),

Spl': Süperfisiyal (asidofilik) hücre h: Bazal (hazofilik) hücrc
Spf: Superficial (acidophilic) cell h: Basal (hasophilic) cell

nusu plaklar koyu mavi renkte saptanmıştır. Ayrıca, lö-
kosit ve hazı kcl. bazal-parabazal hücreleri de seçmek
mümkün olmuştur.

Çalışmada ayrıca, hayvan gebe kalsa da, erken me-
taöslrus döneminde keratinize hücrelerin görülebileceği
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 di-
östrüste bulunduğu (%20) ve birinde siklus aktivitesinin
düzensiz olduğu saptanmıştır. Gehe olmayanlarda ise va-
ginal sitolojik takip ile 5-6 günlük periyot sonunda siklus
aktivitesinin yeniden ha~ladığl belirlenmiştir
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Şckil 4. Toluidinc blue hoyaımı yöntcmi ile hazırlanmış vaginal smcar 'dc proiistnıs dönemine
ait görüntü (I Ox ıO).
Figure 4. Proestrous eell images in vagınal smear stained with toluidine blue method (i Ox iO).
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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 Dönemİ Bulgular

Proöstnıs

Erken östrııs

Ostrııs

Geç ıistrııs

Erken met,ıöstnıs

Dıöstnıs

Interınediyer hiicreler %30-40
Parabazal ve bazalhücreler o/c i5-20
Keratinize süperfisiyel hücreler %60-75
Parahazal ve bazal hücreler % iO

Kcratinize süperfisiyel hücreler cliiSO-1 00
Asidofili °';'90-95. liikositler (-)

Keratinize süperfisıyel hücreler 'i1(ıO-70
Illlermedıyer hiicreler ,;tc IS-30 ~.

Keratinize süperfisiyel hücreler % 70-50
Intermediyer hücreler % i0-30
Polimorf nükleer lökositler (+)

Parabazal ve bazal hücreler %75-8S
Polimorf niikleer lökositler (++)
Bawfili % 100

Parahazal ve bazal hiicrekr %90-95
Mukus ve lökosit (++)

Çekirdekli süperfisiyel hiicrelcr 0/c40.SS
Asidofili "i'c20-30. lökositler (++)
Çekirdekli süperfisiyel hücreler 'It, IS-lO
Asidofili %SO-60. lökositler (-)

Çekirdekli süperfisiyel hıineler o,no-o

"araba/al ve hazal hıinelcr °li 10- 15
Asidofili "/i.70 75. lökosıtler (+ i

Parah~jzal ve ba/al hiıereler %20-40
Asidofilı %lO-lS
Ba/.ofili %65-70

Interınediyer hücreler c;!'.IS-25
(.ökositlerde az,ıima (+1-)

Intermediyer hiicreler '/nS-j (J.

'asıdofilı ve yüzdeler Papanicolaou hoyama teknigi için geçerlidir

Tartışma ve Sonuç
Ratlarda vaginal sitoloji bir çok çalışmada baş-

vunılan bir yöntemdir (7). Genelolarak ratlarda gebeliğin
gerçeklcşme oranı £'1075 olarak bildirilmektedir. Ratların
birçok keı çiftleşmelerine karşın gebe kalmama olasılığı.
vaginal sitoloji çalışmalarına önem kazandırmıştır (25).

Sunulan çalışmada ratlarda seksüel siklus dö-
nemlerinin ve gebeliğin vaginal smear yöntemi ilc sap-
tanmasında ıoluidine blue ve Papanicolaou boyama yön-
temleri kullanılmıştır. Toluidinc blue boyama yöntemiyle
preparat 5 dakika gibi kısa bir sürede boyanabilmiştir.
Ancak, sö/. konusu boyama yöntemiyle hücre çekirde-

ğinin boyanması. hücre çeperi ve sitoplaımanın hoya al-
ması gibi. tanı açısından önemi olan özelliklerin hek-
lentilere cevap verebilir düzeyde gerçekleşmcdiği gö
ruımüştür. ToJuidine blue ile hazırlanmış preparatlarda.
hücre sitoplazma ve çeperleri. çekirdekler. hücre tipleri
çok iyi seçilemediği v'c ayrıca asidofili ve ha~wfili ayırınıı

yapılamadığı gözlennıiştir.
Bu yöntemle siklus dönemlerini Tablo 2'de sunulan

hücre tipleri doğrultusunda saptamak mümküıı Olll1ll~tur
Proöstnıs, östrus. metaöstrus ve diösınıs diiııemleriııin tn
luidine blue boyama yöntemiyle birbirinden ayrılabilc
ceğini (22) hildirmişlerdir.
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Papanicolaou boyama yöntemiyle ise toluidine blue
boyama yönteminin aksine. yukarıda sayılan ve seksüel
siklus dönemlerinin ayırt edilmesinde önemli olan bu
özelliklerin .en iyi şekilde seçilebildiği saptanmıştır. Bu
hoyaı11<1şeklinin ayrı bir avantajının da hücrelerin. östnıs
diinemine yaklaştıkça asidofilik (kırmızı-pembe renk)
östrusun bitimiyle birlikte bazofilik (mavi-yeşil renk)

;'enk al masımn saptanabilmesidir.
Çeşitli yayınlarda birçok hızlı vaginal smear ho-

yama metodu. Papanicolaou boyama metodu ile kar-
şılaştırılmıştır. Genel olarak söz konusu hızlı boyama
yiintcmlerinde. siklik evreye bağlı olarak gelişen hor-
monal değişimlerin. preparata renk özelliği olarak ye-
terince yansımaması. hücre çeper ve çekirdeğinin ye-
terince boya almaması gihi dezavantajları olduğu belirtil-

miştir n.12.17).
Papanicolaou boyama yöntemi. hu sayılan özel-

liklerinden dolayı vaginal sitoloji için standart bir ho-
yama yiintemi olarak kabul edilmektedir. Bu boyaımı
yönteminin tck dezavantaj! 40-60 dakika civarındaki bo-

yama süresidir (I .3.6.12.21).
Ratlarda vaginal smear için elde edilen hücrelerin az

olması hücrelerin oranlarının saptanmasını güçleştirir.
Boyaımı yöntemlerinin özelliğinden dolayı, bu araş-
tımıada da Papanicolaou ile seksüel siklus dönemine göre
hücrelerin yüzdeleri yaklaşık olarak olsa da saptanabilir-
ken. toluidine hlue ile hücrelere ilişkin herhangi bir yüzde
elcle edilmesi mümkün olmamışlır. Bu yüzden. toluidine
blue boyama yöntemiyle yalnızca proöstrus. östrus, me-
wöstrus ve diöstrus dönenılerine ait hücre tipleri de-
ğerlendirilerek siklus dönemleri birbirinden ayrılabiImiş-
tir. Geçiş dönemleri ise ancak aynı zamanda alınan Pa-
panicolaou ile hoyanan preparatlarla karşılaştırılarak be-
lirlenmiştir. Çeşitli yayınlarda dört siklus dönemine
(7.24) ve erken, geç metaöstrus dönemlerine ilişkin hücre
tipleri tanımlannııştır. Bu çalı~mada Papanicolaou ho-
yama yöntemiyle östnısun erken ve geç dönemlerine ait
olan hücresel özellikler dc tanımlanmıştır. Erken östrus
döneminel\: (1;. ı5-30 oranında olan asidofili indeksi. dö-
nemin % 10- ı:) civarındaki bazaJ-parabazal ve Si. 15-30 ci-
varındaki internıediyer hücrelerin görülmeye başladığı
geç östnıs döneminden ayrılabilmesini olası kılmıştır.
Östrus diineıni Papanicolaou boyama yöntemine özgü
asidofili indeksinin r/r,90-95. keratinize süperfisiyel hüc-
relerin rfd{()-l 00 arasında saptanması ile erken ve geç öst-

rus dönemlerinden rahatlıkla ayrılabilmiştir.
Mükiiz plakların. hoyama yöntemine hağlı olarak al-

dığı renk ve parçalı yapısına bağlı olarak gebelik tanısı
konuian 7 raltan Yinde (%71.4) tanı, izleyen doğumlar ile
doğrulanmış. diğer 2 ratta ise (%28.6), daha sonra siklus
:ıktivitesinin yeniden başladığı gözlenmiştir. Bu bulgu.
ratlarda vaginal sitoloji aracılığı ile kopulasyonun ger-
ç'eklc~tiğinin lanı anlamıyla ortaya konabileceği, ancak
siiz konusu yöntemle. konseptustan bir embriyonun ge-
li~ip gelişmediğini helirleyemeyeeeği gerçeğine da-
yandırılarak açıklanmaktadır (25). Bunun yanında rat-

larda implantasyondan önce (/'246. daha sonraki dö-
nemlerde de °lr 12.2 oranında ernbriyonik kayıpların )c
killenebileceği de göz önünde tutulmalıdır (23). tki raıın
siklusun diöstrus evresinde bulunması. yalancı gehelik ik
açıklanabilir; zira vaginal smear'de diiistrus henıeri hul-
gular saptanması yalancı geheliğe ili)kin olabilmektedır

(11.14).
Gebelik saptanmayan diğer raııa ise. gözlenen siklus

düzensizliğine bağlı olarak. çiftleşme sonrası gehelik
oluşmadığı ve alınan örnekte müköl. plak olu)uımına rast-
lanmadığı; aksine hayvanın izleyen üç gün boyunca. öst-
rüs tablosu sergilediği sapta"1mıştlr. Gerçekten de yaşlı
ratlarda siklik düzensizliklerin. gençlere oranla daha sık
belirlendi ği ve yaşın ilerlemesine bağlı olarak siklus sü
resindc bazı uzamaların olabileceği bildirilmektedir (13.

14).
Papanicolaou boyama yöntemi ile. farklı hücre tip-

lerinin diferensiyasyonu mümkün olurken. asielohi indeks
ve keratinizasyon oranının belirlenebilmesine dayaııılarak
proöstrüs, östrus ve metaöstnıs evreleri "erken" ve "geç'"
olarak dönemlere ayrılabilmiştir. Bunun yanında. asidofili
indeksinin belirlenehiJmesi. u/ayan ÖS!rlıs wnısının kon-

masına yardımcı olmuştur.
Toluidine blue boyama yöntemi ile yalnı/ siklus ev-

releri saptanırken. siklusun erken ve geç dönemleri aneak
aynı anda alınan Papanicolaou boyaı11<' yöntemi ilc kar-

şılaştınlarak bulunmuştur.
Gebelik dönemine ilişkin olarak iki hoyama yön-

teminde de; ILıteal dönemin hücre karakteristiğinin ya-
nında, müköz plakların varlığına dayanılarak. yüksek hir
doğrulukla tanı konabildiği belirlenmiştir.

Ratlarda Papanicolaou boyama yöntemi kullanılarak
uygulanan vaginal sitoloji yöntemi ile. s<ığlıklı hir siklik
tanı konabileceği ve gebeliğe ilişkin fikir yürütülebilcceği

sonucuna varılmıştır.
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Köpeklerde deoeysellamellar koroeal oto- ve allogreft uygulamaları'"

Perran GÖKÇEL, Zülfikar SARITAşı, Sait TONG1

i Ankara L:nıver~ite~i. Veteriner Fakiilte~i. Cerrahi Anabilim Dalı. Ankara: " Adn~ııı Menderes Üniver~itesi. Veterıııer Eıkiılıesı.
Cerrahi Anahilim Dalı, Aydın

Özet: Bıı çalışma ilc otojenik ve allüjenik lamellar keraıoplastı ııygıılamalarının. özellikle veteriner oftalnwlojidc korneal
iilser. deseınato~eı. Qnımal apse. kiiçiik kürneal perfora~yonlar. endotelial distrofi, sbr dokusu olıışıımları gihi dıınııııl.ırda klinık
pratiğe sokulması amaçlandı. Çalışmada 12 adet melez köpek kullanıldı. Üç grııba ayrılan hu köpeklerden 4'iinde bydırına yöntemi
ilc LK (Brıghtman yöntemi-otogreft): 4'iinde UTI'in yardımı ilc alınan greftin tekrar yerine yerleştirilmesi ilc LK (oıogreft). 4'iinde
ıse trefin yardımı ilc alınan korneaların hirbirleri arasmda yer değiştirmesi ilc LK (allogreft) gerçekleştirildi. Postoper<ıtif olarak:> a)
siireyle izlenen olgııların klinık muayene1cri yapıldı. Olguların hepsinde dikiş alımıııa kadar ülan 45 giinliık siire içinde va~
kiilarizasyon. bazı olgularda ödem oluşıımları izlendi. Birınei gruptaki bİr olgıı dışında. dikiş alıınım ve snbkonJıınkıi\al steroıd ııy-
gıılamal<ırını ızleyen dönemde ise, hu hıılguların ortadan kalktığı \'e biitiin greftlerin saydam ülduğu gözlendi. Alınan ~ünuçlar. uıo-
Jenık ve allüjenik greftlerin veteriner oftalmolüjide rahatlıkla uygulanahileeeğini gösterdi.

Anahtar kelilııe1cr: Keratoplasti. kornea, köpek, lamcılar. tramplantasyon

Experimcntal autogenous and allogenous lamcllar corncal graft applications in dogs
Summary: In ıhis study, introdııeing 0.1' the alltogenoııs and allogenous lamellar keratoplasty applicatioııs LO veıerinarv oph-

thalmology practice in our collııtry in cases 0.1' comcal Illecr. deseemetoeele, stromal ahscess, comcal perforation. endüıhelial
dy~ırophy and sear fürmation were objeeted_ Twelve mongrel dogs were divided iııto 3 groups as autogenous LK wıth sliding ıncı
hod (Brighıman method) in 4 dogs: alltogenous LK with replaeement of the trephined corneal grafts in 4 dogs and aııogenou~ LK
wiıh ınterehanged comcal grafts hetween 2 dogs in 4 dogs. The donor tissue was sutured İnto reeipient hed with internıpted and eün-
tinue sulure eomhination of 9/0 and 10/0 nylon, They were ohserved for 3 münths püstoperatively_ S, 'ne corncas had ınarked edeımı
of the grafted tis~ue and vascularİzation wa~ developed during the first postsurgica! week, These vascularization and edema were re-
~olvcd after sultıre removing and steroid administration suhconjunetivally until 45 days. except i case in first group The.,e re~ulıs
showed that the autogenous and allogenous eomeal grafts eould be used in \'eterin<ıry ophthalmolügy.

Key words: Comca, dog, keratoplasty, lanıcılar. transplantation

Giriş
Kornea, bulbus oküli'nin en dış katı olan fihröz ta--

bakallin ışığın geçmesini ve kırılmasını sağlayan saydam
kısmıdır. Aynı zamanda intraoküler yapılar için koruyucu
fonksiyona sahiptir. Avasküler olan korncanın heslenmesi
PTF (prekorneal tea i' film) ve humor aköz tarafından sağ-
lanır.

Korneanın kalınlığı türlere ve ırkıara göre de-
ğişkenlik gösterir. Merkezde (0.6l:!:0.01 mm) periferden
(0.67:1:0.01 mm) daha ince olan kanin korneasının ka-
lınlığı 409-784 Ilm arasında; vertikal uzunluğu 12- i6
mm. horimntal uzunluğu i3- i7 mm arasında değişkenlik
gösterir (6,8).

Korneada oluşan patolojik olguların klinik önemine
göre ödem. vaskülarizasyon, sk ar dokusu oluşumu, pig-
mcntasyon gibi bir takım reaksiyonlar şekillenir. Olgunun
şiddetine göre. bu reaksiyonlardan sadece hiri göz-
lenebileceği gihi, birkaçı da hir arada olahilir (6).

Keratoplasti. cerrahi yöntemler kullanarak hasarlı
kornea' nın yerine, sağlıklı kornea yerleştirilmesidir. Kor-

neal greftler. ilk kez i824 yılında oftalmik literatürlere
girmekle hirlikte. 1900'Iü yıllara kadar pratik önemi olan
teknikler geliştirilcmı:miştir (I ,3.8). Son 20 yılda ise.
özellikle insanlarda korneal greft teknikleri çok haşarılı
sonuçlar alınacak şekilde gelişme gösterıuişıir.

Veteriner ohalmik cerrahide isc. tavşanlar. kedikr
ve diğer hayvanlarda oldukça fazla deneysel çalışma ya-
pılmasına karşın. korneal greftlerin klinik uygulamasına
ilişkin çok al. rapor hulunmaktadır ve hazı seçilmiş du-
rumlar dışında çok geniş bir' uygulaına alanına sahip de-
ğildir (I ,6,7). Genellikle vet"riner oftalmolojiclc optibı'
rekonstrüktif, terapöıik ve kozmetik amaçlarla kullanılan
korncal transplantlar. Slalter (6)'e göre yalııızca hilateral
görüş /.Orluğu ya da kayhı olan hayvanlarda düşünül-
melidir; ayrıca. derin korncal ülscr. desemetosel. korneal
stromal apse. küçük korncal perforasyon. endotelial dist-
rofi veya dejenerasyon, korneal neoplazi ve ciddi aksia1
korncal apasite gibi. konjunktival greft veya keraıektomi
gihi sağaltımlara kolayca yanıt verehilen dUrlımlarda Cıa.

Bu araştırma TÜBITAK tarafınd.\Il desteklenen VHAG-1326/AOI' no'lu aynı adlı proJcden ö/cılenmı~tir.
.-".nkar.tÜniver~itesi, Veteriner Faktiltesi Etık Kurul Onayı aıııııııı~tır.


