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Dişi Köpeklerde Reprodüktif Olguların Tanısında Kullanılan Hormonlar
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Özet: Köpeklerde üremede, fizyolojik ve patolojik olguların saptanması amacıyla son yıllarda birçok hormon kullanıl-
maktadır. Bu amaçla; luteinleştirici hormon (LH), follikül uyarıcı hormon (FSH), tiroid hormonu, adrenokortikotrop hor-
mon (ACTH), östrojen, progesteron ve relaksin gibi bazı hormonlar incelenmektedir.
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Hormones in The Diagnosis of Reproductive Cases in Bitches

Summary: In recent years, many hormones have been commonly used to confirm physiological and pathological
cases in reproduction of dogs. For this purpose, luteinization hormone (LH), follicule stimulation hormone (FSH),
thyroid hormones, adrenocorticotrophic hormone (ACTH), estrogen, progesterone and relaxin were wvaluated.
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Giriş

Köpeklerde üremede, fizyolojik ve patolojik olgula-
rın saptanması amacıyla son yıllarda birçok hor-
mon kullanılmaktadır. Bu amaçla; follikül uyarıcı
hormon (FSH), luteinleştirici hormon (LH), tiroid
hormonu, adrenokortikotropik hormon (ACTH),
östrojen, progesteron ve relaksin gibi bazı hormon-
lar incelenmektedir (Tablo 1).

1. Luteinleştirici Hormon

Yapılan bir çalışmada, LH pikinden sonraki 10-40.
günler arasında LH konsantrasyonunun 1,5±0,06
ng/ml, 40-65. günler arasında 1,7±0,08 ng/ml ve
70-135. günler arasında ise 1 ng/ml civarında ol-
duğu tespit edilmiştir (19). Ayrıca, LH düzeyinin
proöstrus başlangıcında 1,8±0,1 ng/ml, proöstrus
ortalarında 0,7±0,1 ng/ml; ovulatör LH piki sırasın-
da ise 9,8±0,5 ng/ml olduğu yapılan çalışmalarda
görülmüştür (2).
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Tablo 1. Dişi köpeklerde reprodüktif olguların tanısında kullanılan hormonlar

Ovulasyon zamanının saptanması
Ovariohisterektomi tanısı
Ovaryum aplazisi veya hipoplazisi
Hipotiroidizm tanısı
Hiperadrenokortisizm tanısı
Persistent östrus tanısı
Folliküler kist tanısı
Ovarian Remnant Sendrom tanısı
Hipoluteodizm tanısı
Sekunder anöstrusun tanısı
Sakin kızgınlık tanısı
Bölünmüş östrus tanısı
Anovulasyon tanısı
Doğum zamanının tespiti
Meme tümörü prognozu ve tedavisine yön vermek amacıyla
Gebelik tanısı
Pyometra Tedavisinin Seyrinin İzlenmesi

LH/Progesteron
LH/FSH/Östrojen
LH/FSH
T3/T4

ACTH
Östrojen
Östrojen
Östrojen/Progesteron
Progesteron
Progesteron
Progesteron
Progesteron
Progesteron
Progesteron
Progesteron
Relaksin
Progesteron
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Ovulasyon zamanının saptanması

Köpeklerde proöstrus kanaması birinci gün kabul
edilirse 10 gün sonra LH salgılanmaya başlamak-
ta, 12. gün ovulasyon olmakta ve 14. gün ise uy-
gun çiftleştirme zamanı olarak kabul edilmektedir.
Bu nedenle köpekler genellikle proöstrus başlama-
sını izleyen 14. günde çiftleştirilirler. Ancak bu çift-
leştirme programı proöstrus kanaması dokuz gün
süren köpekler için geçerlidir (6).

Daha önce ovariohisterektomi yapılan
köpeklerin tanısı

Ovariohisterektomi operasyonu yapılmış köpekler-
de, serum LH konsantrasyonu gonadotropinlerin
negatif başa tepki mekanizmasından etkilenmeğin-
den, sürekli yüksek düzeyde seyretmektedir. Kısır-
laştırılmamış köpeklerde LH değeri 1,2±0,9 ng/ml
iken, kısırlaştırılmış köpeklerde ise bu değer 28,7±
25,8 ng/ml’ye kadar çıkmaktadır (15,10).

Ovaryum aplazisi veya hipoplazisi tanısı

Ovaryum fonksiyon yetersizliğinde ve ovaryum
aplazisi veya hipoplazisinde LH, gonadotropinlerin
negatif başa tepki mekanizmasından etkilenme-
mektedir. Bu nedenle, sürekli yüksek düzeyde
seyretmektedir ve fonksiyonel bir ovaryuma sahip
köpeklerde LH konsantrasyonu 1,2±0,9 ng/ml iken,
ovaryum aplazisi veya hipoplazisi olan köpeklerde
bu değer, 28,7± 25,8 ng/ml olmaktadır (15).

2. Follikül Uyarıcı Hormon

Anöstrus döneminde FSH düzeyi 140±8 µg/ml,
erken proöstrusta 175±15 µg/ml, proöstrusun orta-
larında 26±6 µg/ml, preovulatör LH dalgasından 1-
2 gün sonra 311±30 µg/ml ve ovariektomize kö-
peklerde ise 1850±60 ng/ml olarak bildirilmektedir
(2).

Daha önce ovariohisterektomi yapılan
köpeklerin tanısı

Daha önceden ovariohisterektomi operasyonu
yapılmış veya ovaryum aplazisi bulunan köpekler-
de, serum LH ve FSH konsantrasyonu
gonadotropinlerin negatif başa tepkime mekaniz-
masından, etkilenmediklerinden sürekli yüksek
düzeydedir (4). Kısırlaştırılmamış  köpeklerde FSH
konsantrasyonu normalde 98±49 ng/ml iken, kısır-
laştırılmış köpeklerde bu değerin 1219±  763 ng/
ml’ ye çıktığı bildirilmektedir (15).

Ovaryumun yetersiz fonksiyonu ve ovaryum
aplazisi

Ovaryum fonksiyon yetersizliğinde ovaryumdan
salgılanan hormonların negatif başa tepki etkisin-
den, FSH ve LH etkilenmeyeceği için sürekli yük-
sek düzeyde seyretmektedir. Oysa ovaryum fonk-
siyonları var ise, serum LH ve FSH düzeyinde dal-
galanmalar görülecektir (5). Bu durumda, FSH
değeri normalde 98±49 ng/ml iken, ovaryumun
fonksiyonel yetersizlik durumlarında bu değer
1219±763 ng/ml’ye kadar çıktığı bildirilmektedir
(15).

3. Tiroid Hormonu

Kanda total T3 konsantrasyonu, RIA yöntemi ile
ölçüldüğünde 0,8-1,5 ng/ml’dir. Tiroksin hormonu,
kanda 0.5-3.0 ng/ml arasında değişirken, normal
değerler ile hipotiroid değerleri arasındaki fark ço-
ğu zaman tanı için yeterli olamamaktadır. Tiroid
uyarıcı hormon ise, kanda 2,7-7,9 ng/ml değerleri
arasında yer almaktadır (5).

Hipotiroidizm

Tanı için, 0,1 IU/kg Dermathycin (maksimum 5 IU
TSH/köpek), i.v. uygulandıktan sonra, T4 konsant-
rasyonu ölçülür ve 6 saat sonra tekrarlanır. Tiroid
uyarıcı hormon uygulamasından sonra, T4 kon-
santrasyonunun 1,5-3 mg/dl ölçülmesi tanı için
yeterli değildir. Normal değerler 1.5-8 mg/dl iken,
bu değerlerin 1.5 mg/dl’nin altına düşmesi
hipotiroidizm olduğunu gösterir (5).

4. Adrenokortikotropik Hormon

Hiperadrenokortizm

Dişi köpeklerde normal plazma testosteron düzey-
leri 20 pg/ml iken, hiperadrenokortisizmli dişi kö-
peklerde bu değer 30 pg/ml’ye kadar çıktığı bildiril-
miştir (5). Tanı, ACTH stimülasyon testi ile yapıla-
bilmektedir. Bu testte ACTH verildikten sonra
kortizol seviyesine bakılmaktadır. Bunun için ya
doğal (domuz aköz jelatin) ACTH ya da sentetik
ACTH kullanılabilmektedir. Doğal ACTH, köpekler-
de 2,2 IU/kg, i.m. yolla verilir. Uygulama sırasında
ve uygulamadan iki saat sonra kortizol seviyelerine
bakılmalıdır. Köpeklerde ilk uygulamada ve uygu-
lamadan bir saat sonra kortizol seviyeleri karşılaş-
tırılmalıdır. Normal bir köpekte kortizol değerleri
0,5-0,6 mg/dl olarak ölçülmektedir. ACTH
stimülasyon testinden sonra kortizol değerleri 6-17
mg/dl olmaktadır. Ancak, hiperadrenokortisizm
şekillenmiş bir köpekte bu değer 22 mg/dl’nin üze-
rinde seyrettiği belirtilmektedir (5).

5. Östrojen

Ortalama östradiol konsantrasyonu LH pik yaptığı
zaman 44,4±9,2 pg/ml olarak ölçülmüş, sonra hız-
la azaldığı ve östrusun sonu ile sitolojik diöstrus
arasında bazal seviyeye düştüğü bildirilmiştir (16).
Köpeklerde seksüel siklus dönemlerinde serum
östradiol 17 β düzeyleri araştırılmış, diöstrusun
başlangıcında 2-15 pg/ml, ortasında 2-10 pg/ml,
anöstrus başlarında 2-8 pg/ml ve anöstrus sonun-
da da 4-17 pg/ml seviyesinde olduğu saptanmıştır
(21).

Persistent östrus ve proöstrus

Serum östrojen konsantrasyonlarına belirli aralık-
larla bakılarak kesin tanı yapılabilmektedir.
Gonadotropin salgılatıcı hormon veya hCG enjek-
siyonları yaparak ovulasyon uyarılabilmekte ve
persistent östrus başarılı olarak tedavi edilebilmek-
tedir (5).

Folliküler kistlerin tanısı

Tanı amacıyla yapılan ölçümlerde uzun süre se-
rum östrojen konsantrasyonu 20 pg/ml’nin üstünde
olduğu bildirilmiştir (11). Bu durumun bir diğer gös-
tergesi vaginal sitoloji ile yüksek oranda karnifiye
superfisiyel hücrelerin saptanmasıdır (9).

Daha önce ovariohisterektomi yapılan
köpeklerin tanısı

Serum östrojen düzeylerindeki değişikliklere göre
fonksiyonel bir ovaryum olup, olmadığını tespit
etmek mümkündür. Bu amaçla GnRH analogu
olan buserelin 0,02-0,03 mg/kg dozda verildikten
60-90 dakika sonra kan alınıp, uygulama öncesi ve
sonrası östrojen düzeyleri karşılaştırıldığında, uy-
gulamadan sonra östrojen düzeyi artmış ise, fonk-
siyonel bir ovaryum dokusu var demektir. Fonksi-
yonel ovaryum dokusu bulunan köpeklerde serum
östrojen konsantrasyonunun 15-20 pg/ml’nin üs-
tünde olduğu saptanmıştır (10, 21).

Ovarian remnant sendrom tanısı

Tanı amacıyla vaginal sitoloji yapılmalı, sitolojide
%80-90 oranında superfisiyel hücrelerin görülmesi
tanı için yeterlidir. Serum östrojen konsantrasyo-
nundaki artışın da saptanması tanıyı pekiştirecek-
tir. Östrojen düzeyinin 15 pg/ml’nin üstünde olması
folliküler aktivitenin varlığını göstermektedir (18,
20, 22).

6. Progesteron

Progesteronun, LH piki başlangıcında,
anöstrusdaki düzeyinden dereceli olarak artarak 1
ng/ml düzeyine çıktığı belirtilmiştir (9). Daha sonra
artmaya devam ederek, ovulasyon sırasında 2-5
ng/ml’ye çıkar. Progesteron düzeyinin, fertilizasyon
periyodunda 6-8 ng/ml olduğu ve  diöstrus ortasın-
da 15-90 ng/ml düzeyine kadar ulaştığı saptanmış-
tır (4).

Hipoluteodizm

Diöstrus boyunca progesteron düzeyi 1.0 ng/ml’nin
altında ise, ya ovulasyon şekillenmemiştir ya da
corpus luteum yeterli progesteron salgılayama-
maktadır. Serum progesteron seviyesinin 5 ng/
ml’nin üstünde olması gebeliğin devamı için yeterli
sayılmaktadır. Eğer serum progesteron konsant-
rasyonu 2 ng/ml’nin altında ise 48 saat içinde ge-
belik sonlanacak demektir (7, 11).

Ovulasyon zamanının belirlenmesi

Artan serum progesteron düzeyi, LH yükselişi ve
ovulasyon ile uyum içindedir. Bu amaçla kullanılan
hızlı progesteron ELISA test kitlerinde serum
progesteron düzeyinin  5 ng/ml ve üzerinde olma-
sı, ovulasyon veya ovum fertilizasyonunu göster-
mektedir. Progesteron ≤1 ng/ml olduğunda kit ren-
gi mavi olup LH yükselişi öncesini, @2ng/ml oldu-
ğunda açık mavi renkle LH yükselişini, ≥8 ng/ml
olduğunda beyaz renkle ovulasyonun oluştuğunu
göstermektedir (5).

Sekonder anöstrus tanısı

Ayda bir kez serum progesteron seviyesinin ölçü-
mü ile tanı konulabilmektedir. Bu durumda
progesteron konsantrasyonunun 2 ng/ml’nin üze-
rinde olması fonksiyonel bir luteal doku olduğunu
göstermektedir. Luteal kistler sürekli progesteron
ürettiklerinden gonadotropin salınımını negatif yön-
de etkilerler. Progesteron düzeyinin 2 ng/ml’nin
üzerinde olması gonadotropinlerin salınımını en-
gellemek için yeterlidir (6, 18).

Sakin kızgınlık

Kesin tanı, serum progesteron konsantrasyonları-
na bakılıp, siklusun hangi evresinde olduğu belirle-
nerek yapılabilmektedir. Ayrıca, serum
progesteron değeri 2-5 ng/ml arasında ise, fonksi-
yonel bir corpus luteum olup olmadığı da tespit
edilmiş olur (6, 14).
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Ovulasyon zamanının saptanması

Köpeklerde proöstrus kanaması birinci gün kabul
edilirse 10 gün sonra LH salgılanmaya başlamak-
ta, 12. gün ovulasyon olmakta ve 14. gün ise uy-
gun çiftleştirme zamanı olarak kabul edilmektedir.
Bu nedenle köpekler genellikle proöstrus başlama-
sını izleyen 14. günde çiftleştirilirler. Ancak bu çift-
leştirme programı proöstrus kanaması dokuz gün
süren köpekler için geçerlidir (6).

Daha önce ovariohisterektomi yapılan
köpeklerin tanısı

Ovariohisterektomi operasyonu yapılmış köpekler-
de, serum LH konsantrasyonu gonadotropinlerin
negatif başa tepki mekanizmasından etkilenmeğin-
den, sürekli yüksek düzeyde seyretmektedir. Kısır-
laştırılmamış köpeklerde LH değeri 1,2±0,9 ng/ml
iken, kısırlaştırılmış köpeklerde ise bu değer 28,7±
25,8 ng/ml’ye kadar çıkmaktadır (15,10).

Ovaryum aplazisi veya hipoplazisi tanısı

Ovaryum fonksiyon yetersizliğinde ve ovaryum
aplazisi veya hipoplazisinde LH, gonadotropinlerin
negatif başa tepki mekanizmasından etkilenme-
mektedir. Bu nedenle, sürekli yüksek düzeyde
seyretmektedir ve fonksiyonel bir ovaryuma sahip
köpeklerde LH konsantrasyonu 1,2±0,9 ng/ml iken,
ovaryum aplazisi veya hipoplazisi olan köpeklerde
bu değer, 28,7± 25,8 ng/ml olmaktadır (15).

2. Follikül Uyarıcı Hormon

Anöstrus döneminde FSH düzeyi 140±8 µg/ml,
erken proöstrusta 175±15 µg/ml, proöstrusun orta-
larında 26±6 µg/ml, preovulatör LH dalgasından 1-
2 gün sonra 311±30 µg/ml ve ovariektomize kö-
peklerde ise 1850±60 ng/ml olarak bildirilmektedir
(2).

Daha önce ovariohisterektomi yapılan
köpeklerin tanısı

Daha önceden ovariohisterektomi operasyonu
yapılmış veya ovaryum aplazisi bulunan köpekler-
de, serum LH ve FSH konsantrasyonu
gonadotropinlerin negatif başa tepkime mekaniz-
masından, etkilenmediklerinden sürekli yüksek
düzeydedir (4). Kısırlaştırılmamış  köpeklerde FSH
konsantrasyonu normalde 98±49 ng/ml iken, kısır-
laştırılmış köpeklerde bu değerin 1219±  763 ng/
ml’ ye çıktığı bildirilmektedir (15).

Ovaryumun yetersiz fonksiyonu ve ovaryum
aplazisi

Ovaryum fonksiyon yetersizliğinde ovaryumdan
salgılanan hormonların negatif başa tepki etkisin-
den, FSH ve LH etkilenmeyeceği için sürekli yük-
sek düzeyde seyretmektedir. Oysa ovaryum fonk-
siyonları var ise, serum LH ve FSH düzeyinde dal-
galanmalar görülecektir (5). Bu durumda, FSH
değeri normalde 98±49 ng/ml iken, ovaryumun
fonksiyonel yetersizlik durumlarında bu değer
1219±763 ng/ml’ye kadar çıktığı bildirilmektedir
(15).

3. Tiroid Hormonu

Kanda total T3 konsantrasyonu, RIA yöntemi ile
ölçüldüğünde 0,8-1,5 ng/ml’dir. Tiroksin hormonu,
kanda 0.5-3.0 ng/ml arasında değişirken, normal
değerler ile hipotiroid değerleri arasındaki fark ço-
ğu zaman tanı için yeterli olamamaktadır. Tiroid
uyarıcı hormon ise, kanda 2,7-7,9 ng/ml değerleri
arasında yer almaktadır (5).

Hipotiroidizm

Tanı için, 0,1 IU/kg Dermathycin (maksimum 5 IU
TSH/köpek), i.v. uygulandıktan sonra, T4 konsant-
rasyonu ölçülür ve 6 saat sonra tekrarlanır. Tiroid
uyarıcı hormon uygulamasından sonra, T4 kon-
santrasyonunun 1,5-3 mg/dl ölçülmesi tanı için
yeterli değildir. Normal değerler 1.5-8 mg/dl iken,
bu değerlerin 1.5 mg/dl’nin altına düşmesi
hipotiroidizm olduğunu gösterir (5).

4. Adrenokortikotropik Hormon

Hiperadrenokortizm

Dişi köpeklerde normal plazma testosteron düzey-
leri 20 pg/ml iken, hiperadrenokortisizmli dişi kö-
peklerde bu değer 30 pg/ml’ye kadar çıktığı bildiril-
miştir (5). Tanı, ACTH stimülasyon testi ile yapıla-
bilmektedir. Bu testte ACTH verildikten sonra
kortizol seviyesine bakılmaktadır. Bunun için ya
doğal (domuz aköz jelatin) ACTH ya da sentetik
ACTH kullanılabilmektedir. Doğal ACTH, köpekler-
de 2,2 IU/kg, i.m. yolla verilir. Uygulama sırasında
ve uygulamadan iki saat sonra kortizol seviyelerine
bakılmalıdır. Köpeklerde ilk uygulamada ve uygu-
lamadan bir saat sonra kortizol seviyeleri karşılaş-
tırılmalıdır. Normal bir köpekte kortizol değerleri
0,5-0,6 mg/dl olarak ölçülmektedir. ACTH
stimülasyon testinden sonra kortizol değerleri 6-17
mg/dl olmaktadır. Ancak, hiperadrenokortisizm
şekillenmiş bir köpekte bu değer 22 mg/dl’nin üze-
rinde seyrettiği belirtilmektedir (5).

5. Östrojen

Ortalama östradiol konsantrasyonu LH pik yaptığı
zaman 44,4±9,2 pg/ml olarak ölçülmüş, sonra hız-
la azaldığı ve östrusun sonu ile sitolojik diöstrus
arasında bazal seviyeye düştüğü bildirilmiştir (16).
Köpeklerde seksüel siklus dönemlerinde serum
östradiol 17 β düzeyleri araştırılmış, diöstrusun
başlangıcında 2-15 pg/ml, ortasında 2-10 pg/ml,
anöstrus başlarında 2-8 pg/ml ve anöstrus sonun-
da da 4-17 pg/ml seviyesinde olduğu saptanmıştır
(21).

Persistent östrus ve proöstrus

Serum östrojen konsantrasyonlarına belirli aralık-
larla bakılarak kesin tanı yapılabilmektedir.
Gonadotropin salgılatıcı hormon veya hCG enjek-
siyonları yaparak ovulasyon uyarılabilmekte ve
persistent östrus başarılı olarak tedavi edilebilmek-
tedir (5).

Folliküler kistlerin tanısı

Tanı amacıyla yapılan ölçümlerde uzun süre se-
rum östrojen konsantrasyonu 20 pg/ml’nin üstünde
olduğu bildirilmiştir (11). Bu durumun bir diğer gös-
tergesi vaginal sitoloji ile yüksek oranda karnifiye
superfisiyel hücrelerin saptanmasıdır (9).

Daha önce ovariohisterektomi yapılan
köpeklerin tanısı

Serum östrojen düzeylerindeki değişikliklere göre
fonksiyonel bir ovaryum olup, olmadığını tespit
etmek mümkündür. Bu amaçla GnRH analogu
olan buserelin 0,02-0,03 mg/kg dozda verildikten
60-90 dakika sonra kan alınıp, uygulama öncesi ve
sonrası östrojen düzeyleri karşılaştırıldığında, uy-
gulamadan sonra östrojen düzeyi artmış ise, fonk-
siyonel bir ovaryum dokusu var demektir. Fonksi-
yonel ovaryum dokusu bulunan köpeklerde serum
östrojen konsantrasyonunun 15-20 pg/ml’nin üs-
tünde olduğu saptanmıştır (10, 21).

Ovarian remnant sendrom tanısı

Tanı amacıyla vaginal sitoloji yapılmalı, sitolojide
%80-90 oranında superfisiyel hücrelerin görülmesi
tanı için yeterlidir. Serum östrojen konsantrasyo-
nundaki artışın da saptanması tanıyı pekiştirecek-
tir. Östrojen düzeyinin 15 pg/ml’nin üstünde olması
folliküler aktivitenin varlığını göstermektedir (18,
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ovulasyon ile uyum içindedir. Bu amaçla kullanılan
hızlı progesteron ELISA test kitlerinde serum
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göstermektedir. Luteal kistler sürekli progesteron
ürettiklerinden gonadotropin salınımını negatif yön-
de etkilerler. Progesteron düzeyinin 2 ng/ml’nin
üzerinde olması gonadotropinlerin salınımını en-
gellemek için yeterlidir (6, 18).

Sakin kızgınlık

Kesin tanı, serum progesteron konsantrasyonları-
na bakılıp, siklusun hangi evresinde olduğu belirle-
nerek yapılabilmektedir. Ayrıca, serum
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Bölünmüş östrusun saptanması

Bölünmüş östrus tanısı aralıklı progesteron ölçüm-
leri ve vaginal sitoloji ile konulabilir. Progesteron
düzeyinin 2 ng/ml’nin üstüne çıkamaması
ovulasyonun olmadığını gösterir (5).

Anovulasyon tanısı

Köpeklerde anovulasyon olgusunda progesteron
konsantrasyonu 3 ng/ml’nin üzerine çıkamamakta-
dır. Bunun tespiti amacıyla progesteron ölçümle-
rinden faydalanılmaktadır (5).

Beklenen doğum zamanının tespit edilmesi

Doğum, progesteron konsantrasyonunun 2 ng/
ml’nin altına düşmesini izleyen 48 saat içinde ger-
çekleşmektedir (11). Progesteron değeri 1-1.9 ng/
ml ise, doğum 64-66.günlerde, 2-3.9 ng/ml ise 63-
65. günlerde, 4-10 ng/ml ise 62-64.günlerde ol-
maktadır. Progesteron değeri 1-2 ng/ml’nin altına
düşerse, doğum 14-24 saat içinde gerçekleşecek
demektir (8, 11, 12).

Pyometra tedavisinin seyrinin izlenmesi

Yapılan çalışmalarda, progesteronun pyometra
oluşumunda etkili rolü olduğu bildirilmiştir. Bu ne-
denle ilk PGF2a tedavisi yapılamadan önce
progesteron seviyesine mutlaka bakılmalıdır.
Uterustaki boşalma, progesteron 1 ng/ml’nin altına
düştüğü zaman başlamaktadır. Eğer progesteron
seviyesi 1 ng/ml’den fazla ise, PGF2a 100 mg/kg,
sc yolla, günde 3 defa,  sonra 200 mcg/kg sc gün-
de 1 defa 2-7 gün süreli kullanılmalıdır.
Progesteron konsantrasyonu 1 ng/ml’den düşük
ise,  PGF2a  250 mg/ml, günde 2 kez  2-7 gün bo-
yunca kullanılmalıdır (1, 13).

Ovarian remnant sendrom tanısı

Progesteron seviyesi 2 ng/ml’nin üzerine çıkmışsa
ovulasyon sonucunda fonksiyonel bir corpus
luteum şekillenmiş demektir. Eğer luteinizasyon
şekillenmemişse,  7-10 gün sonra serum
progesteron seviyesine tekrar bakılmalıdır.
Luteinizasyonun şekillenebilmesi için GnRH, 50
mcg im. veya hCG, 400 IU ya da 1000 IU yarısı
im., yarısı iv. olacak şekilde uygulanabilmektedir.
Bu uygulamadan 10-14 gün sonra tekrar
progesteron seviyesine bakılarak, ovulasyonun
şekilenip şekillenmediği kontrol edilir ve kalan
ovaryum dokusu tespit edilmiş olur (18, 20, 22).

Meme tümörünün prognozu ve tedavisine yön
vermek amacıyla

Köpeklerde meme tümörünün bir nedeni olarak
dişi cinsiyet hormonları gösterilmektedir. Hatta
meme tümörünün prognozunu etkileyen bir faktör
de östrojen-progesteron reseptörlerinin bulunup
bulunmadığıdır. Yapılan bir çalışmada malign me-
me tümörüne sahip köpeklerde steroid hormon
seviyesinin, sağlıklı ve benign meme tümörüne
sahip köpeklere göre daha yüksek çıktığı tespit
edilmiştir (17).

7. Relaksin

Relaksin, gebe köpeklerde 3-4. haftalardan sonra
plasenta tarafından salgılanmakta ve doğumdan 2-
3 hafta önce pik yaparak 4-6 ng/ml’ye çıkmakta,
doğumdan 4-9 hafta sonra da 0,5-2 ng/ml’ye in-
mektedir (13).

Gebelik tanısı

Progesteron gibi relaksin de gebeliğin ikinci yarı-
sından sonra artmaya başlar. Köpeklerde relaksin
düzeyi gebeliğin 3-4. haftasından itibaren 3-4 ng/
ml’ye ulaşmakta ve 6-7. haftasında ise zirveye
ulaşıp 4-6 ng/ml arasında değiştiği belirtilmiştir. Bu
nedenle gebeliğin ortalama 26. gününden sonra
gebelik tanısı amacıyla relaksin ölçümleri yapıldığı
bildirilmiştir (7, 3).

Sonuç olarak; dişi köpeklerde yapılan çalışmalar-
da, belirtilen hormonların reprodüktif olguların tanı
ve tedavisinde oldukça önemli rolü olduğu ve vete-
riner pratikte bu hormonların kolaylıkla kullanılabi-
leceği vurgulanmıştır.
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