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Özet: Bu araflt›rman›n amac›, seksüel siklusun farkl› dönemlerinde, gebelikte ve pyometrada uterustaki hücresel de¤ifliklikleri
endometrial sitoloji ile ortaya koymakt›.
Bu amaçla materyal olarak farkl› ›rk, yafl ve seksüel siklusun de¤iflik evrelerinde (Grup I proöstrus n = 5, Grup II östrus n = 5, Grup
III diöstrus n = 5, Grup IV anöstrus n = 5), aç›k serviks pyometral› (Grup V, n = 5) ve gebe (Grup VI, n = 5) olan, toplam 30 adet
uterus örne¤i de¤erlendirildi. Gruplar vaginal sitoloji ve ultrasonografik muayene yap›ld›ktan sonra, çok say›da örnekler aras›ndan
seçilerek oluflturuldu. Operasyon öncesi serum progesteron seviyelerini belirlemek için kan örnekleri (10 ml) v. cephalica antebrachi’
den al›nd›. Laparatomi sonras› ç›kart›lan uterus cornular›ndan longitudinal kesitlerle endometrium ortaya ç›kar›ld› ve pamuk swaplar
yard›m› ile endometrium üzerinde döndürme hareketleri yap›larak örnekler al›nd› ve lam üzerine yay›larak Papanicolau boyama
yöntemiyle boyand›. Endometrial sitolojide, kriter olarak nötrofil, eritrosit, bakteri ve endometrial epitel hücreleri kullan›ld›. Hücreler
yo¤unluklar›na göre 0 ila 4 (0 = hiç hücre yok, 1 = çok az hücre, 2 = az say›da hücre, 3 = orta derecede hücre, 4 = çok say›da
hücre) aras›nda bir de¤er ile derecelendirildi. Çal›flmada hücre tip ve yo¤unluklar› siklusun de¤iflik dönemlerinde, gebelik ve
pyometrada de¤ifliklik gösterdi. Siklusun proöstrus döneminde en fazla eritrosit, az say›da nötrofil, endometrial epitel hücreleri ve
bakteri, östrusda az say›da nötrofil ve eritrosit, orta yo¤unlukta bakteri, diöstrusda az say›da endometrial epitel hücreleri ve nötrofil,
anöstrüsda orta yo¤unlukta dejenere endometrial epitel hücreleri, nötrofil ve bakterilere, gebelikte çok az epitel hücre ve az say›da
nötrofil, pyometra olgular›nda ise yo¤un bakteri, dejenere epitel hücresi ve nötrofil tesbit edildi. Siklusun progesteron dominant
evresinde nötrofil say›s›nda, östrüs dönemine oranla belirgin bir azalma vard›.
Sonuç olarak endometrial sitoloji ile endometriumdaki fizyolojik ve patolojik de¤iflikliklerin kolayl›kla saptanabilece¤i, transservikal
yol ile uterusa ulaflman›n mümkün olaca¤› tekniklerin gelifltirilmesi durumunda bu yönteminin pratik, ucuz ve güvenli bir uterus
hastal›klar› tan› yöntemi olaca¤› kan›s›na var›ld›.
Anahtar Sözcükler: Köpek, endometrial sitoloji, seksüel siklus, gebelik, pyometra

Endometrial Cytology Findings at Different Stages of Sexual Cycle,
Pregnacy and Pyometra in Bitches
Abstract: The purpose of this study was to investigate cellular changes of the uterus during pregnancy, pyometra and different
phases of the sexual cycle in dogs using endometrial cytology.
We used 30 uteruses from bitches of different ages and breeds and at heterogeneous stages of the sexual cycle (Group 1 proestrus
n = 5, Group 2 estrus n = 5, Group 3 diestrus n = 5, and Group 4 anestrus n = 5) as well as animals with open cervix pyometra
(Group 5 n = 5), and that were pregnant (Group 6 n = 5). The sexual cycle stage of the bitches was identified by vaginal cytology
prior to ovariohysterectomy. The groups were selected from a large number of samples following vaginal cytology and
ultrasonographic scanning. Blood samples (10 ml) were collected from the bitches by puncturing the v. cephalica antebrachi before
surgery. The endometrium was revealed by longitudinal dissection of uterine horns after laparotomy. Uterine wall swabs were
obtained from the mid part of one horn by rotating the cotton swabs on the endometrial surface. Cotton swabs were smeared over
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microscopic slides and the samples were dyed using the Papanicolau technique. The neutrophils, erythrocytes, bacteria and
endometrial epithelial cells were evaluated for endometrial cytology. Cell scores were given that ranged from 1 to 4 according to
frequency. In this study, variations in the type and density of cells according to stages of the sexual cycle, as well as pregnacy and
pyometra cases, were observed. In the proestrus stage, an excessive number of erythrocytes, and a few neutrophils, endometrial
epithelial cells and bacteria were found. In the estrus stage, a few neutrophils and erythrocytes and a moderate density of bacteria
were observed, while in the diestrus stage, a few endometrial epithelial cells and neutrophils were noted. In the anestrus stage, a
moderate density of degenerated endometrial epithelial cells, neutrophils and bacteria were observed. During pregnancy, a few
epithelial cells and neutrophils were found. In pyometra cases, dense bacteria degenerated epithelial cells and neutrophils were
identified. The number of neutrophils was lower in the progesterone dominated phase than in the estrus stage.
In conclusion, endometrial cytology can be used to determine physiological and pathological changes in the endometrium and that
when transcervical cannulation techniques are fully developed they will constitute a practical, cheap and reliable diagnostic tool to
identify uterine disorders.
Key Words: Bitch, endometrial cytology, sexual cycle, pregnancy, pyometra

Girifl
Endometrial sitoloji, insan ve atlarda endometritis,
endometrial hiperplazi, endometrial adenosarkom gibi
uterus hastal›klar›n›n teflhisinde de¤erli bir tan› yöntemi
olarak kullan›lmaktad›r (1-3). Köpeklerde vaginan›n
uzun, serviksin vaginan›n taban›na do¤ru bakmas›, dar ve
cranial bir portio k›sm›na sahip olmas› gibi anatomik
güçlükler vagina yolu ile uterusa ulaflmay›
zorlaflt›rmaktad›r. Bu anatomik durum, köpeklerde baz›
tan› yöntemleri ile uterus hastal›klar›n›n teflhis olas›l›¤›n›
s›n›rlamaktad›r. Watts ve Wright (4) ve Watts ve ark. (5)
köpeklerde transservikal yol ile uterusa ulaflmak amac›yla
birtak›m yöntem ve aletler gelifltirmifller, bu teknik ile
uterus mikrofloras›, fizyolojik ve patolojik durumlar›n›
ortaya koymufllard›r. Endometrium ve myometrium
hormonal de¤iflikliklere ba¤l› olarak siklusun farkl›
dönemlerinde de¤iflik morfolojik ve fizyolojik özellikler
göstermektedir (6). Köpeklerde seksüel siklus dönemine
göre salg›lanan hormonlar›n etkisiyle uterus ve vagina
mukozas›ndaki bakteri, nötrofil ve epitel hücrelerin say›
ve yap›lar›nda birtak›m de¤ifliklikler olmaktad›r (7).
Bu araflt›rmada amaç köpeklerde gebelik, pyometra ve
seksüel siklusun de¤iflik dönemlerinde, endometrial
sitoloji ile uterusta görülen hücresel de¤ifliklikleri
de¤erlendirmek, ileriki zamanlarda transservikal yol ile
uterusa ulaflman›n mümkün oldu¤u durumda, bu
yöntemin insan ve k›sraklarda oldu¤u gibi köpeklerde de
de¤erli bir uterus hastal›klar› tan› yöntemi olabilece¤ine
dikkat çekmekti.

Materyal ve Metot
Bu çal›flma, seksüel siklusun de¤iflik evrelerinde (Grup
I proöstrus n = 5, Grup II östrus n = 5, Grup III diöstrus
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n = 5, Grup IV anöstrus n = 5), Grup V aç›k serviks
pyometral› (n = 5) ve Grup VI gebe (n = 5) olan toplam
30 adet uterus örne¤i üzerinde gerçeklefltirildi. Örnekler,
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Do¤um ve
Jinekoloji Anabilim Dal›’na ovariohysterectomie amac›yla
getirilen, al›nan anamnez ve yap›lan klinik muayenede
herhangi bir problemi olmayanlar (Grup I, II, III, IV) ile
yap›lan klinik ve ultrasonografik muayenede pyometra
(Grup V) ve gebelik saptanan (Grup VI) köpeklerden
al›nd›. Köpeklerin seksüel siklus dönemleri, operasyondan
önce yap›lan vaginal sitolojik muayene ile belirlendi.
Gruplar ise vaginal sitoloji ve ultrasonografik muayene
yap›ld›ktan sonra çok say›da örnekler aras›ndan seçilerek
oluflturuldu. Materyaller her köpekten 2 ayr› swap
kullan›larak al›nd› ve Papanicolau boyama yöntemiyle
boyand›. Köpeklerden operasyon öncesi v. cephalica
antebrachi’den 10 ml kan al›narak progesteron ölçümü
için serum ç›kart›ld›. Endometrial sitolojide kriter olarak
nötrofil, eritrosit, bakteri ve endometrial epitel hücreleri
de¤erlendirildi. Hücrelerin s›n›fland›r›lmas›nda, Watts ve
ark.(1)’›n belirtti¤i kriterlerden faydalan›ld›. Bu
s›n›fland›rmaya göre smearda görülen hücreler
yo¤unluklar›na göre 0 ila 4 (0 = hiç hücre yok, 1 = çok
az hücre, 2 = az say›da hücre, 3 = orta derecede hücre,
4 = çok say›da hücre) aras›nda bir de¤er ile
derecelendirildi.

Bulgular
Çal›flma bulgular› incelendi¤inde, hücre tip ve
yo¤unluklar› siklusun dönemine, gebelik ve pyometra gibi
fizyolojik ve patolojik durumlara göre de¤ifliklik
göstermekteydi.
Endometrial
epitel
hücreleri
preparatlarda gruplar halinde, ço¤unlukla oval ve büyük
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bir çekirde¤e sahipti, ayn› zamanda say›lar› seksüel
siklusun dönemine göre de¤ifliklik göstermekteydi.
Siklusun proöstrus döneminde, en fazla görülen hücre
eritrosit idi (Skor 3). Bu hücrenin yan›nda az say›da
nötrofil (Skor 2), endometrial epitel hücresi (Skor 1) ve
bakteri (Skor 1) tespit edildi. Östrus evresinde, az say›da
nötrofil (Skor 2), eritrosit (Skor 2) ve orta yo¤unlukta
bakteri (Skor 3) saptand›. Diöstrus evresinde, az say›da
endometrial epitel hücresi (Skor 2) ve nötrofile (Skor 2)
rastland›. Anöstrus döneminde, orta yo¤unlukta dejenere
endometrial epitel hücresi (Skor 3), nötrofil (Skor 2) ve
bakteri (Skor 1), gebelikte yok denecek kadar az epitel
hücre (Skor 1) ve az say›da nötrofil (Skor 2), pyometra
olgular›nda ise yo¤un bakteri (Skor 4), yo¤un dejenere
epitel hücresi (Skor 4), yayg›n nötrofil (Skor 4) tespit
edildi (Tablo). Pyometral› köpeklerde yap›lan sitolojik
muayenede yo¤un nötrofili, yo¤un bakteri invazyonu ve
dejeneratif epitel hücreleri belirlendi. Siklusun
progesteron dominant evresinde nötrofil say›s›nda, östrus
dönemine oranla belirgin bir azalma vard›.

Çal›flmada seksüel siklus dönemi, gebelik ve
pyometrada hücre çeflitleri, yo¤unluklar› ve kan
progesteron düzeyleri Tablo’da verilmifltir.

Tart›flma
Seksüel siklus dönemine göre salg›lanan hormonlar›n
etkisiyle uterus mukozas›ndaki bakteri, nötrofil, epitel
hücrelerinin say› ve yap›lar›nda birtak›m de¤ifliklikler
olmaktad›r. Östrojen uterus cornular›n›n uzamas›na,
endometriumun
kal›nlaflmas›na
ve
hemorajik
de¤iflikliklere neden olmakta, bu de¤iflikliklerle beraber
nötrofillerin uterusa göçü ve fagositik aktivitelerini
artt›rarak,
uterusun
savunma
sistemini
güçlendirmektedir. Oysa progesteron uterus savunma
sistemini bask›lamaktad›r (8-10). Watts ve ark. (1),
yapt›klar› bir çal›flmada endometrial epitel hücresi say› ve
yo¤unluklar›, nötrofil, eritrosit, bakteri say›s›n›n siklusun
dönemi ve gebeli¤e ba¤l› olarak de¤iflti¤ini, endometrium
epitel hücrelerinin say›s›nda diöstrus sonunda ve anöstrus
döneminde art›fl, dejenerasyon, nötrofillere proöstrus,

Tablo. Çal›flma Bulgular›

Grup

Vaginal Sitoloji

P4(ng/ml)

Uterus Sitolojisi

Proöstrus

Az say›da süperfisial hücre,
bakteri ve nötrofil, yo¤un
eritrosit orta derecede parabazal
ve intermedier hücre

0,8 ± 0,2

Çok miktarda eritrosit, yer yer
nötrofil, az say›da endometrial epitel
hücresi, yer yer bakteri

Östrus

Yo¤un keratinize süperfisial hücre,
az say›da bakteri, bazen az
say›da eritrosit

10,5 ± 4,2

Az say›da nötrofil, orta yo¤unlukta bakteri

Diöstrus

Bol miktarda nötrofil, intermedier
ve parabazal hücre, kirli geri plan

23,4 ± 14

Tek veya topluluklar halinde
endometrial epitel hücresi ve
az say›da nötrofil

Anöstrus

Parabazal ve intermedier hücre,
nötrofil, temiz arka plan

0,6 ± 0,4

Orta yo¤unlukta dejenere epitel
hücresi, orta yo¤unlukta nötrofil,
az say›da bakteri

Gebelik

‹ntermedier, parabazal hücre
ve nötrofil, eritrosit yok, mukus

30 ± 3,5

Yok denecek kadar az say›da epitel
hücresi, az say›da nötrofil

Pyometra

Yo¤un dejenere nötrofil ve mukus,
bazen eritrosit, parabazal ve
intermedier hücre

4,5 ± 2,9

Yayg›n bakteri ve dejenere nötrofil,
bazen eritrosit, yo¤un dejenere epitel hücresi,
mukus ve kirli geri plan
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östrüs ve gebeli¤in erken dönemlerinde, bakterilere ise
yayg›n olarak proöstrus ve östrüs döneminde
rastlad›klar›n› bildirmektedirler. Çal›flma bulgular›
incelendi¤inde hücre tip ve yo¤unluklar› siklusun
dönemine, gebelik ve pyometra gibi fizyolojik ve patolojik
durumlara göre de¤ifliklik göstermektedir. Siklusun
proöstrus döneminde en fazla görülen hücre eritrosit idi
(Skor 3). Bu hücrenin yan›nda az say›da nötrofil (Skor 2),
endometrial epitel hücreleri (Skor 1) ve bakteri (Skor 1)
tesbit edildi. Östrus evresinde az say›da nötrofil (Skor 2),
eritrosit (Skor 2) ve orta yo¤unlukta bakteri (Skor 3)
saptand›. Diöstrus evresinde, az say›da endometrial epitel
hücreleri (Skor 2) ve az say›da nötrofillere (Skor 2)
rastland›. Anöstrus döneminde orta yo¤unlukta dejenere
endometrial epitel hücreleri (Skor 3), nötrofil (Skor 2) ve
bakterilere (Skor 1), gebelikte yok denecek kadar az
epitel hücre (Skor 1) ve az say›da nötrofil (Skor 2),
pyometra olgular›nda ise yo¤un bakteri (Skor 4), yo¤un
dejenere epitel hücresi (Skor 4), yayg›n nötrofiller (Skor
4) tesbit edildi. Pyometral› köpeklerde yap›lan sitolojik
muayenede yo¤un nötrofili, yo¤un bakteri invazyonu ve
dejeneratif epitel hücreleri belirlendi. Bulgular Watts ve
ark. (1)’n›n bulgular›na benzerdir. Nötrofiller özellikle
diöstrüs dönemindeki ve pyometral› köpeklerde yüksek
yo¤unluklarda bulunmaktayd›. Bu durum nötrofillerin
endometriumdaki, hücresel döküntüleri temizledi¤ini ve
uterusu bakteri invazyonlar›na karfl› korudu¤unu
göstermektedir. Bulgular, bize köpeklerde siklus dönemi
ve baz› patolojik durumlarda endometrium yap›s›nda baz›
de¤iflikliklerin oldu¤unu, bu de¤iflikliklerin özellikle uterus
yang›lar›n›n tan›s› amac›yla de¤erlendirilebilece¤i fikrini
vermektedir.
Dhaliwal ve ark. (11) pyometra olgular›nda yapt›klar›
histopatolojik
muayenede
endometrium
epitel
hücrelerinde fliddetli y›k›mlanma ve yayg›n mononükleer
hücre ve nötrofil saptam›fllard›r. Araflt›r›c›lar uterus
enfeksiyonlar›nda yang›n›n derecesi ve neden olan bakteri
veya sufllar›na ba¤l› olarak epitel hücrelerindeki y›k›m ve
antienflamatuar hücre yo¤unlu¤unun de¤iflebilece¤ini
belirtmektedirler. Araflt›r›c›lar (11), uterus yang›lar›n›n
tan›s›nda histopatolojik muayenenin önemine dikkat
çekmifllerdir. Rekha ve Krishnappa (12), ise pyometral›
uterustan ovariohysterectomie sonunda bakteriyolojik
örnek alm›fllar ve hepsinde bakterilere rastlam›fllard›r.
Araflt›r›c›lar ço¤unlukla E. coli izole ettiklerini
belirtmifllerdir. Yap›lan bir çal›flmada (13) ise uterusa bir
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kateter yard›m›yla steril serum fizyolojik verilmifl ve
aspire edilen s›v›lardan yap›lan ekimde bakteri
izolasyonuna gidilmifltir. Bu yöntem ile uterustaki bakteri
izolasyonu ve antibiyogram› yap›lm›fl sonuçta yap›lan
tedavide hastal›¤›n prognozunun daha olumlu seyretti¤i
belirlenmifl ve bu yöntemin oldukça faydal› ve güvenli bir
tan› yöntemi oldu¤u aç›klanm›flt›r. Feldman ve Nelson (9),
endometritislerin vaginal smear ile indirekt teflhisinin,
etken izolasyonu ve antibiyogram için vaginadan al›nan
örneklerden kültür yap›labilece¤ini bildirmektedir. Oysa
üriner sistem yang›lar›nda benzer tablo ile karfl›lafl›lmas›
bu yöntemin bir dezavantaj› olarak kabul edilmektedir.
Ayn› flekilde normal vaginada da benzer bakterilerin
saprofit olarak bulunmas› nedeniyle vaginadan al›nan
örneklerin çokta güvenli tan› yöntemi olmamaktad›r (9).
Bu araflt›rmada pyometra olgular›nda ise yo¤un
bakteri (Skor 4), yo¤un dejenere epitel hücresi (Skor 4),
yayg›n nötrofiller (Skor 4) tesbit edildi. Bulgular Pradhart
ve ark., (13), Rekha ve Krishnappa (12) ve Dhaliwal ve
ark. (11)’n›n bulgular›n› destekler niteliktedir. Çal›flma
verilerinden, uterustan al›nan örnekler direkt olarak
uterustaki de¤ifliklikleri ve floray› yans›taca¤›ndan, uterus
yang›lar›nda endometrial sitolojinin daha de¤erli bir anlam
tafl›yaca¤› uterus bozukluklar›n›n tan›s›nda endometrial
sitoloji ve uterustan kültür örne¤i alman›n daha güvenli
bir tan› yöntemi olaca¤›n› göstermektedir. Bu durum
bizim Feldman ve Nelson (9)’dan farkl› düflünmemize yol
açm›flt›r. Ayr›ca bu araflt›rmada nötrofiller özellikle,
pyometra olgular›nda yüksek yo¤unlukta saptand›. Uterus
hastal›klar›n›n tan›s›nda bu hücrelerin varl›¤› tek bafl›na
teflhis için yeterli olmasa da, di¤er tan› yöntemlerini (USG,
vaginal ak›nt›, vaginal sitoloji) destekleyici olarak
kullan›labilir.
Yap›lan bir çal›flma sonucunda (14), progesteronun
yüksek oldu¤u durumlarda uterusun fagositik yetene¤inin
azald›¤›
görülmüfltür.
Çal›flmam›zda
özellikle
progesteronun yüksek oldu¤u siklus dönemlerinde
endometriumda daha az nötrofil saptanmas› benzer
sonucu desteklememize yol açm›flt›r.
Sonuç olarak endometrial sitoloji ile endometriumdaki
fizyolojik ve patolojik de¤iflikliklerin kolayl›kla
saptanabilece¤i, transservikal olarak uterusa ulaflman›n
mümkün olaca¤› tekniklerin gelifltirilmesi durumunda bu
yönteminin pratik, ucuz ve güvenli bir tan› yöntemi
olaca¤› kan›s›na var›ld›.
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