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MODÜLÜN AMACI

Bireye / öğrenciye doğum öncesi, doğum sırası ve doğum
sonrası bakım ve hazırlık işlemlerini yaparak doğuma
yardımcı olmaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
1. Doğuma hazırlıkta hekime yardım edebileceksiniz.

MODÜLÜN
ÖĞRENME
KAZANIMLARI

2. Doğum kanalını kontrol etmede hekime yardım
edebileceksiniz.
3. Doğumu sonlandırmada hekime yardım edebileceksiniz.
4. Doğum sonrası işlemlerde hekime yardım
edebileceksiniz.

Ortam: Hayvan barınakları, hayvancılık işletmeleri,
hayvan hayvan hastaneleri, açık alan, sınıf.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Donanım: Bilgisayar, Yerel Ağ (İnternet) ağı, not
defteri, kalem, iş elbisesi, zapturapt araç gereçleri,
çizme, sabun, havlu, temiz bol ılık su, doğum tulumu,
muşamba önlük, beş parmak eldiven, maske, sabun,
havlu, serviyet, gazlı bez, küçük operasyon seti, iğne,
enjektör, lokal anestezik solüsyon, kâğıt havlu,
dezenfektan ve antiseptik solüsyonlar, kayganlaştırıcı
solüsyon, doğum ipi veya zinciri, göz çengeli, krey
çengeli, doğum çatalı, fötotomi araç gereçleri, doğum
krikosu, forsepsler, bisturi, kova, fırça
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Fizyolojik bir olgu olan doğum, genital organların ve pelvis kanalının doğum için
hazırlanması, fötüsün çıkışı ve yavru zarlarının atılması sürecini kapsar. Normal doğum,
genel anlamda vajinal yolla ve fazla müdahaleye gereksinim duyulmadan gerçekleşir.
Her gebelik ve doğum bir miktar risk içerir. Bazen güç doğum dediğimiz mutlaka
müdahale edilmesi gereken doğum olayları ile karşılaşabilir. Doğuma yardımda amaç; anne
ve yavrunun yaşamının kurtarılması ve fertilitenin devamının sağlanmasıdır. Doğum
gerçekleştikten sonra anne ve yavrunun sağlığının korunması için yapılması gereken işlemler
de önemlidir.
Bu modülde; evcil memeli hayvanlarda doğum öncesinde doğuma hazırlık için
yapılması gerekenler, doğum kanalının kontrolü, doğumun gerçekleştirilmesi ve doğum
sonrası anne ve yavrunun bakımı ile ilgili bilgi ve beceriler yer almaktadır. Yetenek ve
tecrübelerinizi geliştirerek bu alanda donanımlı ve başarılı meslek elemanı olmanızı dileriz.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyetini tamamladığınızda doğuma hazırlıkta veteriner hekime yardım
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Doğuma müdahalede kullanılan araç gereçlerin özelliklerini araştırınız.
 Doğuma müdahalede hijyen kurallarına uygun hareket etmenin insan ve
hayvan sağlığı açısından önemi ile ilgili bir araştırma yapınız.
 Elde ettiğiniz verilerden bir sunum dosyası hazırlayarak araştırma
sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1. DOĞUMA HAZIRLIK
Normal doğum; yavrunun, uterus(döl yatağı) kaslarının kasılmasıyla doğum kanalına
ve buradan da dünyaya gelmesi sürecidir. Bu sürecin başlangıcını düzenli rahim (döl
yatağı)kasılmalarının başlaması, bitişini de yavrunun doğması, plasenta (eş) ve gebeliğe ait
diğer yapıların atılması yani rahimin boşaltılması oluşturur.
Çeşitli sebeplere bağlı olarak dışarıdan müdahale edilmesi gereken doğumlarla da
karşılaşılır. Gerekli müdahale zamanında yapılmazsa anne ve yavrunun yaşamı tehlikeye
girer. Güç doğum olgularında, zamanında uygulanan girişimlerle annenin ve yavrunun
yaşamı kurtarılarak annenin fertilitesinin(üreme) devamlılığı da sağlanabilir.
Doğuma yapılacak tüm müdahalelerde iş sağlığı ve güvenliğine (hijyen kuralları,
hayvanın uygun şekilde zapturapt altına alınması, vb.) uygun hareket edilmelidir. Güç
doğumda, uygun yardımı yapabilmek ve iyi sonuç alabilmek için deneyimin yanısıra yeterli
araç gereç de gereklidir.

1.1. Doğumda Kullanılan Araç Gereçler
Doğuma müdahale amacıyla krom veya diğer metallerden ya da çelikten yapılmış
aletler kullanılabilir. Aletler temiz ve steril olarak muhafaza edilmelidir. Doğuma yardım
girişimlerinde işlemin güvenliği ve kolay gerçekleştirilebilmesi açısından hayvanın tutulması
ve uysal hâle getirilmesi için ihtiyaç duyulan (zapturapt modüllerinde belirtilen) araç
gereçler de bulundurulmalıdır.
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1.1.1. Fötüsü Çekmede Kullanılan Araç Gereçler
Fötüsün güvenli bir şekilde çekilerek doğum kanalından dışarı çıkarılabilmesi için
sıklıkla doğum zincirleri, ipleri, göz çengelleri, forsepsler ve doğum krikosu kullanılır.

Resim 1.1: Doğuma yardımda kullanılan bazı araç gereçler

1.1.1.1 Zincir ve zincir tutucuları
En az iki adet zincir hazır bulundurulmalıdır.


Zincirler

Sağlam, paslanmaz, pürüzsüz olmalıdır.

Ucu halkalı, 75-150 cm uzunluğunda ve kolaylıkla uygulanabilir
olmalıdır.

Kolay temizlenebilir ve steril edilebilir olmalıdır.

Tutuculara kolaylıkla geçirilebilir ve bağlanabilir özellikte olmalıdır.
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Resim 1.2: Zincir ve zincir tutucu

1.1.1.2.Doğum İpleri
İpler ince sarılmış, sağlam ve antiseptiklere dayanıklı olmalıdır. Doğum ipleri alt çene,
başa, boyun ve ayaklara kolaylıkla bağlanabilmeleri ve diş veya tırnağa zarar vermemeleri
nedeniyle zincirlerden daha emniyetlidir.

Resim 1.3: Doğum ipi

1.1.1.3.Çengeller
Çengeller uzun veya kısa olabilir fakat uçları küt olmalıdır. Ucu sivri ve keskin olan
çengeller de vardır. Ucu sivri ve keskin olan çengeller hayvana ve hekime zarar verebilir ve
genellikle ölü yavrularda kullanılır. Kısa çengellerin sap kısmında delik bulunur ve buraya ip
geçirilir. Uzun çengellerin ise dip kısmında el ile tutabilecek kısım vardır. Genelde uzun
çengelleri uygulamak kolaydır. Çünkü vulva dışında kalan ucu ile döndürme ve çekme
işlemleri kolayca yapılabilir.
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Resim 1.4: Küt uçlu göz çengeli

Çengel, gövdeden 45°lik açı yapmalıdır ve çekme uygulandığında fötal dokulara
derinlemesine nüfuz etmelidir. Doğuma yardımda sıklıkla kullanılan çengellerden bir diğeri
de Crey çengelidir. Bu çengel ölü yavrularda ve fötotomi(yavruyu parçalara ayırmak)
operasyonu sırasında fötüsün istenilen bölgesine kolaylıkla uygulanabilir. Diğer çengeller
fötüs çekilirken uterus ve doğum kanalına zarar verebilir.

Resim 1.5: Crey çengeli

1.1.1.4. Fötal Ekstraktor (Doğum Krikosu)
Uzun bir gövde üzerine her iki uçtan tutturulmuş ve mekanik olarak yükseltilip
alçaltılabilen geniş bir metal tabakadan oluşur. Uygun şekilde kullanılabildiğinde oldukça
yararlıdır. Zincirler veya ipler fötüse tutturulduktan sonra gerecin kolu sıralı bir şekilde aşağı
yukarı kaldırılarak çekme uygulanır. Fötüs, aşağı yukarı ve sağa sola hareket
ettirilebildiğinden büyük avantaj sağlar.
Ekstraktor, epidural anestezi altında ve dikkatli olarak kullanılmalıdır. Doğum
kanalında fazlaca basınç oluşması nedeniyle anne ve fötüse zarar verilebilir. Canlı
yavrularda solunum başlamış ise uygulama sırasında solunum kaslarında oluşan şiddetli
gerilmeden dolayı ortaya çıkacak asfeksiden(boğulma,nefes alamama) korunmak için alet
belirli bir dinlenme döneminden sonra aralıklı olarak kullanılmalıdır.
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Resim 1.6: Doğum krikosu

1.1.1.5.Forsepsler
Güç doğumda kullanılan forsepsler hayvan türüne göre farklı büyüklüktedir.
Köpeklerde çift çeneli forsepsler, sponj forsepsler, Roberts'in ipten forsepsi veya Hobday tipi
forsepsler vardır. Çift çeneli forsepslerin tutulacak kısımlarında küçük bir çıkıntı bulunur ve
bununla gevşeme engellenir ve mukoza delinmez. Metal forsepsler canlı fötüslere
uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Fötüs ve doğum kanalı kolaylıkla zarar görebilir.

Resim 1.7: Forseps

1.1.2. Fötüsü İtme ve Döndürmede Kullanılan Araç Gereçler
Önce epidural anestezi yapılması gerektiğinden anestezi için gerekli ilaç ve
malzemeler bulundurulmalıdır. Fötüsü itmek için operatörün gücü ve kuvvetine ihtiyaç
vardır. Fötüsün itilmesinde en büyük yardımcı operatörün elleri ve kollarıdır. Pelvis boşluğu
içerisinde fötüs itilerek ekstremiteleri(ön ve arka ayaklar) muayene etmek için bir boşluk
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oluşturulur. Williams’ın ucu çatallı olan ve uzatılıp kısaltılabilen iticisi, fötüsün pelvis kanalı
içinde sıkıştığı durumlarda kullanılabilir. Bu çatallı itici ile fötüs aşağı, ileriye ve yukarıileriye ve yana ileriye itilebilir. Khun'un ucu çatallı iticisi de doğumlarda kullanılır.
Fötüsün döndürülmesi için değişik tip rotatörler(döndürme aleti) vardır. Bunlar
anormal pozisyonların longitidunal presentasyona(uzunlamasına geliş) çevrilmesi amacıyla
kullanılır. Anormal pozisyon hafif veya orta derecede uterus torsionuna bağlı olabilir. Büyük
baş hayvanlarda operatörün elleriyle itmesi veya doğum zincirleriyle uygun yönde çekmesi
sonucu, dorso-pubikal, dorso-sakral pozisyonlar ve uterus torsionları düzeltilebilir. Cornell'in
detorsiyon çubuğu bu işlem için kolaylıkla kullanılabilir. Bir buçuk metrelik bir zincir ve
operatörün kolları bu işlemde kullanılır. Caemmerrer'in torsiyon çatalı iki adet uzun ve
sağlam ip gerektirir.
Uzun saplı aletlerin hemen tümü yavrunun uterus içerisinde döndürülmesinde
kullanılabilir. Özellikle el ile tutulabilecek kısımlar alete bağlandıklarında ve elin de
yardımıyla kullandıklarında fötüs bir istikamette kolayca döndürülebilir.

Resim 1.8: Yavrunun itilmesinde kullanılan çatal

1.1.3. Kayganlaştırıcılar
Üzerinden uzun süre geçmiş güç doğumlarda kayganlaştırıcı kullanılmalıdır. Şayet
vulva ve vajinanın mukozası kuruysa orta dereceli veya irritan olmayan sabunlar hafif
kayganlık sağlamak için kullanılabilir. Hayvanın zarar görmemesi ve fazla kayganlaştırıcının
doğum kanalından dışarı akmasına veya ıkınmalar ile dışarı atılmasına engel olmak için
epidural anestezi yapılmalıdır. Böylece yeterli gevşeme sağlanarak kayganlaştırıcının genital
kanalda fötüs, uterus, serviks, vajina ve vulva duvarına yayılması kolaylaşır.
Kayganlaştırıcı olarak %10'luk borik asit ile karıştırılan mineral yağlar (1-2 l)
kullanılabilir. Fötotomi veya eksraksiyon forse(zorla çekip çıkarma) uygulanacak olgularda
saf vazelin tercih edilebilir. Bunların yanısıra metil selüloz veya karboksimetil selüloz ihtiva
eden kayganlaştırıcılar fötüs üzerine, doğum kanalı duvarına, bir burun meri sondası veya
uygun bir hortumla pompalanabilir. Küçük hayvanlarda arka kısım yükseltilerek
kayganlaştırıcının doğum kanalına akması sağlanır.
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Resim 1.9: Kayganlaştırıcı ve uygulama aparatı

Üzerinden uzun süre geçmiş doğumlarda kayganlaştırıcı iki kez veya gerektiğinde
daha fazla ya da doğum kanalı ve fötüs kurudukça devamlı uygulanır. Fötüsün uzun ekseni
boyunca döndürülmesi gereken olgularda kayganlaştırıcı mutlaka kullanılmalıdır.
Kayganlaştırıcılar, mukozaların irritasyonu, enfeksiyon, travma ve rupturlardan(yırtılma)
korunmaya yardımcı olduğu gibi ölü veya amfizemli(akciğer ve deri altında hava
toplanması) fötüslerin üzerindeki işlemlerin kolaylıkla yapılmasını da sağlar.

1.1.4. Fötüsün Kesilerek Çıkarılmasında (Fötotomi) Kullanılan Araç Gereçler
Thygessen fötotomu, tel testere, tel tutucuları, bisturi, büyük skarpeller ve bıçaklar
fötüsün bir bölümünü kesip çıkarmakta kullanılır. Özellikle fötüsün başının çıktığı olgularda
boyundan kesilme işleminde kastrasyon(kısırlaştırma) bıçak, elin rehberliğinde yumuşak
doğum yolu içerisinde kolaylıkla uygulanabilir. Williams’ın uzun saplı ve küt bıçağı ile
kostalar kesilebilir.

Resim 1.10: Fötotom
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1.1.5. Diğer Araç Gereçler
Emaye küvet, kova, sabun, antiseptik solüsyon, küçük bir operasyon seti, enjektör,
kanül, bistüri, makas, çeşitli büyüklükte dikiş iğneleri ve iplikleri, steril gazlı bez, havlu,
serviyet, sünger, pamuk, traş bıçağı, oksitosin, genel ve lokal anestezikler, 500 ml %5'lik
sodyum bikarbonat ve trankilizanlar doğuma yardım girişimlerinde hazır bulundurulmalıdır.

1.2. Doğumda Kullanılan Antiseptikler
Hayvan vücuduna uygulanacak antiseptik ajanlar; irkilti yapmayan özellikte, organın
hassasiyetine ve özelliğine uygun olarak seçilmeli ve yoğunluğu ayarlanmalıdır.
Mukoza ve cilt antiseptiği olarak rivanol (etakridin laktat) çözeltisi kullanılabilir. 1
gramlık paket içinde toz hâlde bulunan antiseptik madde (ethacridin), 1000 ml distile suda
çözündürülerek % 0,1’lik çözeltisi hazırlanır.
% 3’lük asit borik, % 2’lik krezol veya 1:2000 derişimli potasyum permanganat ya da
kuaterner amonyum türevleri antiseptik olarak kullanılabilir. Uterusa uygulanacak antiseptik
madde ve çözeltiler irkiltici olmamalıdır.

1.3. Doğuma Hazırlık
Doğuma hazırlık; doğumu yaklaşan hayvanların türüne ve büyüklüğüne uygun
özellikte ayrı bir bölmeye alınmasını, doğuma yardımda kullanılacak araç gereçlerin hazır
hâle getirilmesini ve doğuma yapılan girişimlerde bulunacak personelin kişisel hazırlık
yapmasını kapsar.

1.3.1. Hayvanın Doğuma Hazırlanması
Gebe hayvanlar doğum yaklaştığında doğum bölmesine alınmalıdır. Doğum bölmesi
yeterince geniş, suya ulaşımı kolay ve diğer hayvanlardan bağımsız olmalıdır. Doğum
padoğunun genişliği ile kolay doğum arasında bir ilişki vardır. Doğum padoğu ne kadar
genişse doğum o kadar kolay olur. Doğum yapacak hayvanlara; sancılanma ve ıkınma için
zaman tanımak, gözlemek ama gereksiz erken müdahaleden kaçınmak gerekir.
Altlıklar; bol, temiz ve kuru olmalıdır. Havadar, ışıklandırması yeterli ve uygun
sıcaklıkta olmasına dikkat edilmelidir. Işık durumunun hem gözlem hem de girişimler için
önemli olduğundan aydınlatma yeterince ve gözü yormayacak şekilde olmalıdır. Rahat
çalışabilmek ve doğuma yardım edebilmek için hayvanın arka tarafında yeterli bir alan
bulunmalıdır. Gebe kısrakların nalları sökülmeli, doğum boksuna altlık serilmelidir.Doğum
öncesi dönemde anneye yapılacak septisemi aşısı gibi aşılar sayesinde ağız sütüyle yavruya
koruyucu maddeler (antikorlar) aktarılır.
Girişim ahırda ve yatan hayvana yapılacaksa steril bir bezin hayvanın arka bölümü
üzerine yerleştirilmesi mikropların doğum kanalına bulaşmasını (kontaminasyonu) azaltır.
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Pratikte bu bezi yerinde tutmak güç olabilir. Hayvanın kuyruğunun bağlanması
kontaminasyonun önlenmesi ve rahat çalışma açısından faydalıdır. Defekasyonu(dışkılama)
kontrol edebilmek için epidural anestezi uygulanabilir. Şayet hayvanın bulunduğu ortam
kötüyse daha uygun bir yere taşınabilir.

1.3.2. Doğumda Kullanılan Araç Gerecin Hazırlanması
Doğuma yardımda kullanılacak araç gereçler temiz ve steril olmalıdır. Kullanıma
kadar sterilitesinin bozulmamasına dikkat edilmelidir. Doğuma yardımda kullanılacak araç
gereçler dezenfeksiyon ve sterilizasyon modüllerinde açıklandığı gibi işlem öncesi
temizlenmiş ve mikroplardan arındırılmış olmalıdır.
Bol sıcak su, sabun ve kayganlaştırıcı her zaman gereklidir. Özellikle ruminantlarda
sıcak su ve dezenfeksiyonlu su ile dolu kovaların ve doğuma yardım aletlerinin (doğum
zinciri, göz çengeli, doğum krikosu, anestezik madde, antiseptik solüsyon, torsiyon çatalı
vb.) saptanan olaya göre hazır bulundurulması gerekir.
Girişim veya operasyona başlamadan önce gereçler masa üzerine dizilmeli ve üzeri
temiz bir serviyetle örtülmelidir. Bir kova içerisinde bulundurulan sıcak suya antiseptik ilave
edilmeli ve kontaminasyona engel olmak için kullanılan aletler bu su içerisinde tutulmalıdır.

1.3.3. Doğum Öncesi Kişisel Hazırlık
Çalışma yeriyle birlikte doğuma yardım girişiminde bulunacak personelin de düzenli,
tertipli, temiz olması ve hijyen kurallarına dikkat etmesi ile enfeksiyon etkenlerinin doğum
yoluna girişi engellenir. Bu yüzden doğum ekibinin göz önünde bulundurması gereken temel
kurallar vardır. Bu kurallar şu şekilde sıralanabilir;








Müdahaleye başlayabilmek için lastik çizme, lastik veya su geçirmez maddeden
yapılmış önlük gerekir. Bunların temiz olması ara sıra dezenfekte edilmesi
gerekir. Yavru sularının akacağı ve bazen dizlerin üstüne de çökülebileceği
düşünülerek pantalonun da bu duruma uygun olması gerekir.
Omuza değin ulaşan plastik eldivenler rektal palpasyon sırasında feçes(dışkı) ile
kirlenmesini önler.
Doğumcunun el ve kollarının antisepsisinin çok iyi yapılması gerekir. El ve
kollar sıcak çeşme suyunun altında yıkanmalı ve daha sonra eller ya antiseptik
solüsyonlarla yıkanmalıdır.
Doğumla ilgili operasyonlarda mutlaka steril paket içerisinde bulunan eldivenler
kullanılmalıdır.
Bazı durumlarda eldivensiz çalışmak gerekebilir. Bu durumda eller kuralına
göre yıkanıp antisepsisi yapıldıktan sonra ellere enfeksiyondan koruyucu deri
koruyucu merhem sürülmelidir.
Tırnaklar kesilmeli, süs eşyası ve saat takılmamalıdır. Açık ve irinli yarası olan
kişiler doğuma yardım etmemelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda doğuma hazırlık yapılması ile
ilgili bir uygulama yapınız.
İşlem Basamakları
 Kişisel hijyeni sağlayınız.
 Doğumda kullanılacak araç gereçleri
seçiniz.

 Doğumda kullanılacak araç gereçleri
kullanıma hazır hâle getiriniz.

 Doğum bölmesini hazırlayınız.

 Hayvanı doğum bölmesine alınız.

Öneriler
 Kişisel hijyen kurallarını uymalısınız.
 Kişisel koruyucu kıyafet (eldiven,
çizme, önlük vb.) giymelisiniz.
 Doğumda kullanılacak malzemeleri ve
kullanım amaçlarını öğrenmelisiniz.
 Yapılacak müdahale için gerekli araç
gereci temin etmelisiniz.
 Doğumda kullanılacak malzemelerin
temizlik kontrollerini yamalısınız.
 Doğumda kullanılacak malzemelerin
sterilizasyonunu sterilizasyon
tekniğine uygun yapmalısınız.
 Doğum bölmesinin temizlik ve
dezenfeksiyonunu tekniğine uygun
yapmalısınız.
 Kayıtlardan ve hayvanın genel
durumuna bakarak doğumu yaklaşan
hayvanı doğum bölmesine
zamanında almalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi inek doğumunda kullanılacak zincirlerde bulunması gereken
bir özellik değildir?
A) Paslanmaz ve pürüzsüz olmalıdır.
B) Kolay temizlenebilir olmalıdır.
C) Steril edilebilir olmalıdır.
D) Ucu halkalı olmalıdır.
E) 15 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Aşağıdakilerden hangisi doğuma yardımda kullanılabilecek en önemli yardımcı
malzeme olabilir?
A) Bistüri
B) Doğum zinciri
C) Makas
D) Spekülüm
E) Uterus pensi
3. Aşağıdaki araç gereçlerden hangisi doğuma yardım işlemlerinde kullanılmaz?
A) Doğum zinciri veya ipi
B) Göz çengeli
C) Doğum krikosu
D) Renet
E) Forseps
4. Aşağıdakilerden hangisi doğum yapacak hayvanın konulacağı doğum bölmesinin
özelliklerinden biri olamaz?
A) Doğum yapacak hayvanın sağa sola dönmesini engelleyecek şekilde dar olmalıdır.
B) Temiz ve kuru olmalıdır.
C) Bağımsız olmalıdır.
D) Ilık ve havadar olmalıdır.
E) Suya ulaşımı kolay olmalıdır.
5. Aşağıdakilerden hangisi fötüsün çekilerek çıkarılmasında kullanılan bir araç değildir?
A) Doğum zinciri
B) Doğum ipi
C) Rotasyon çatalı
D) Doğum krikosu
E) Göz çengeli
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyetini başarı ile tamamladığınızda doğum kanalını kontrol etmede
veteriner hekime yardım edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA


Embriyonal dönemdeki yavru ölümleri hakkında araştırma yapınız.



Doğumda serviks uterinin açılmadığı durumlar ve bu durumda yapılacak
işlemlerle ilgili bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerle uyarıcı pano
hazırlayarak araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.

2. DOĞUM KANALININ KONTROLÜ
Doğum kanalını; kemik doğum kanalı (iki ilium, iki pubis, iki ischii, sacrum, ilk 3
kuyruk omurundan oluşan pelvis boşluğu) ve yumuşak doğum kanalı (uterus, serviks, vajina,
vulva) oluşturur. Pelvimetri, doğum kanalı ölçülerinin tesbit edilmesine verilen isimdir.

2.1. Gebelikle İlgili Tanımlar
Çiftleşme veya suni tohumlama ile dişi genital organa bırakılan erkek cinsiyet
hücreleri (spermatozoonlar) hızla uterus (rahim) ve yumurta kanalına (ovidukt) doğru ilerler
ve yumurta kanalında dişi cinsiyet hücresi (yumurta, ovum) ile buluşacağı noktaya ulaşır.
Ovulasyonla birlikte ovaryumdan ayrılan ovum yumurta kanalına geçer. Ovum ile yine motil
(hareketli)spermatozoitler, yumurta kanalında karşılaşarak döllenme olayı gerçekleşir.

Resim 2.1: Döllenme
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2.1.1. Zigot
Haploid(kromozom sayısı yarıya inmiş) sayıda kromozoma sahip spermatozoonlardan
bir tanesi yumurta hücresinin (ovum) içerisine girer. Spermatozoonun yine haploid sayıda
kromozoma sahip ovum ile birleşmesi sonucu diploid3 sayıda kromozoma sahip tek bir
hücre yani zigot oluşur.

2.1.2. Embriyo
Zigot hemen bölünmeye başlar ve oviduktun peristaltik hareketi ve silyumları yardımı
ile uterusa ilerler. Zigot uterusa ininceye kadar morula, blastula ve
gastrula
devrelerini
tamamlamış olur. Embriyo uterusa kısrak ve köpekte 8-10 günde, inekte 96 saatte ulaşır.
Plasenta oluşuncaya kadar embriyo taslağı uterusta serbest durumdadır.

2.1.3. İmplantasyon
Blastosist evresindeki embriyonun uterus mukozasına bağlanmasına denir. Bu
bağlanma plasentayı oluşturur. Plasentanın oluşumu ile uterusa daha sıkı tutunan embriyo
hızla gelişmeye devam eder.

2.1.4. Plasenta
Gebelik süresince yavruyu saran koriyon ile uterus mukozasının yüz yüze gelerek
oluşturdukları doku kompleksine plasenta denir. Plasenta, ana ve yavruya ait iki ayrı
dokudan oluşur. Koriyonun dış yüzeyinde bulunan villi koriyalisler uterus mukozasının içine
girer. Anne ile yavru arasındaki madde alışverişleri ozmoz ve difüzyonla olur. Plasenta
gebelik ayına ve hayvan türüne göre değişen bir geçirgenliğe sahip olduğu gibi, aktif olarak
sentez de yapabilir. Solunum, beslenme, boşaltım, süzme organı olarak görev yapmanın
yanında hormon da salgılar.

Resim 2.2: Plasenta
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2.1.5. Fötüs
Organların şekillenmeye başlamasından doğuma kadar olan dönemi kapsar. Doku ve
organların oluştuğu dönemdir. Fötal dönemde, özellikle gebeliğin ikinci yarısında yavrunun
büyüme ve gelişmesi hızlanır. Bu dönemde yavru zarları oluşumu tamamlanır. Yavruyu
uterus içinde saran üç zar vardır. Bunlar dıştan içe doğru koriyon, allantois ve amniondur. Bu
zarlar aynı zamanda göbek kordonu ve plasentayı da oluşturur.

2.2. Gebelik Süresini Etkiyen Faktörler
Çiftleşme veya suni tohumlama ile normal doğum arasında geçen süreye gebelik
süresi denir. Gebelik süresi türler arasında değişmekle birlikte, aynı türden olan hayvanlar
arasında ve hatta aynı hayvanın farklı gebeliklerinde bile değişiklik görülebilme olasılığı
vardır.

HAYVAN TÜRÜ

GEBELİK SÜRESİ (GÜN)

Kısrak

320-355 (336)

Eşek

348-377 (362)

İnek

270-295 (283)

Manda

308-320

Koyun Keçi

144-157 (150)

Köpek

63-70

Kedi

56-63
Tablo 2.1: Hayvan türlerine göre gebelik süreleri

Türler arasında kalıtsal olarak belirlenen gebelik sürelerini pek çok faktör az da olsa
etkiler. Bunlar; ırk, kalıtsal faktörler, yavru sayısı, fetusun cinsiyeti, hipofiz ve adrenal bez
fonksiyonları(hormon salgılanma ile ilgili), annenin yaşı, beslenme, çevre ısısı ve mevsim
olarak sıralanabilir. Örneğin yavrunun erkek olması ineklerde gebeliğin 5 gün kadar
uzamasına neden olur.

2.3. Doğumla İlgili Tanımlar
Hayvan türlerine göre farklı gebelik süreleri sonunda dış ortamda yaşayabilecek
duruma gelen yavrunun, zarları ile birlikte uterustan dış ortama çıkmasına doğum denir.
Türlere göre normal gebelik süresi tamamlandığında, ana ve fötüs üzerinde hiçbir olumsuz
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etki yapmadan ve yardım gerekmeksizin şekillenen doğumlar normal doğum olarak kabul
edilir.
Doğum hiçbir müdahale gerektirmeden kendiliğinden gerçekleşirse normal doğum,
doğumun gerçekleşmesi için müdahale gerekiyorsa güç doğum, ortalama gebelik süresini
aşarsa geç doğum, yavrunun özel bakım ve beslemeyle yaşatılabildiği beklenenden önce
olan doğumlar erken (prematüre) doğum adını alır. Başarılı doğum, anne ve yavrunun
sağlıklı olduğu doğumdur.

2.4. Doğum Öncesi Değişiklikler ve Doğumun Başlaması
Gebeliğin sonunda doğumun yaklaştığını belli eden anatomik, fizyolojik ve psikolojik
bazı değişiklikler ortaya çıkar. Pelvis ligamentleri (sacrosiatic ve sacroiliatic ligamentler)
gevşer. Vulva ve perineal bölgede ödemleşme olur. Memeler büyür ve gerilir. Memelerde
ödem görülür. Servikal tıpa bozulur ve beyazımsı mukus miktarı artar. İştah azalarak
huzursuzluk görülür. Vücut ısısında hafif düşme olur. Abdominal ağrı belirtisi, karnını
tekmeleme, sık sık yatıp kalkma ve arka ayaklarını kaldırıp indirme görülür.

Resim 2.3: Pelvis ligamenlerinin gevşemesi

Anatomik olarak gebeliği koruyan serviks uteri, vajina ve vulvada hormonların,
özellikle plasentadan salgılanan östrojen ve relaksin hormonlarının etkisi ile gevşemeye ve
açılmaya başlar. Doğumdan 1,5-2 ay önce kuruya alınan (sağımı durdurulan) ineklerde
memeler yeni laktasyon dönemi için hazırlanır. Doğumdan birkaç gün önce karın daha fazla
sarkar. Açlık çukurluğu ve sağrı çöker.
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Fizyolojik olarak gebe hayvanlarda, beden ısısı 39,5-40 dereceye kadar artar.
Doğumdan iki gün önce aniden 1,5-2 derece düşer. Kısraklarda omuz ve açlık çukurluğu
terlemeye başlar. Bu terleme doğuma 3-4 saat kala başlar ve doğum sonuna kadar sürer.
Kısraklarda bir hafta önce meme başlarında inci tanesi gibi süt damlaları gözlenir.
Psikolojik olarak doğumu yaklaşan hayvanın huyu yumuşar ve hareketleri ağırlaşır.
Kedi ve köpekler sakin ve karanlık yerlerde kendilerine yuva yapar. Doğum zamanı
yaklaştıkça sancılar artar.
Doğum olgusu kompleks bir işlemdir ve birtakım olguları kapsar. Bu olgular;
serviksin değişik derecelerde yumuşaması ve açılması, uterus kaslarının uyarılması, fötüs
veya fötüslerin doğru prezantasyon ve pozisyona gelmesi, fötüsün çıkarılması, yavru
zarlarının ayrılması ve atılması şeklinde özetlenebilir.
Gebeliğin sonunda hormonların etkisi ile gevşeyen serviks uteri, sancıların başlaması
ile açılmaya başlar. Bu sancıları başlatan oksitosin hormonudur. Bu ağrılara bağlı olarak
hayvan acı çeker, huzursuzlaşır, yatar, kalkar, ahırda dolaşır. Yem yerken birden yemi
bırakır, açlık çukurluğuna bakar, ayakları ile yere vurur. Bu sancılar birkaç saniyeden 2-3
dakikaya kadar sürer. Doğum yaklaştıkça sancılar 15-10-5 dakika aralıklarla yinelenir ve
şiddetlenir.
Sancıların etkisi ile serviks uteri açılır ve zarları ile birlikte yavru doğum kanalına
itilir. Kasılmalar sırasında gerilen koriyon yırtılır ve allantois sıvısı (birinci su kesesi) genital
kanala akar. Bu sırada yavru çıkış pozisyonunu alır. Kasılmaların şiddetlenmesi ve
sıklaşması ile amnion kesesi içinde bulunan yavru vulvaya doğru itilir. Yavrunun ön
bacakları ve burun ucu yardımı ile serviksin açılması tamamlanır. Amnion kesesi vulvadan
görülür. Bu kısraklarda ilk ve tek, ineklerde ikinci su kesesidir. Kasılmaların etkisi ile
büyüyen amnion kesesi bazen hemen bazen de gecikme ile yırtılır ve yavru dışarı çıkar.
Amnion zarının yırtılması gecikirse yavru boğulabilir. Yavrunun soluk almasını sağlamak
için keseyi elle yırtmak gerekir.
Doğum kanalının açık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Doğum kanalı açıksa mevcut
açıklıktan yavrunun çıkıp çıkamayacağı, yavrunun gelişinde bir anormallik olup olmadığı,
bir anormallik varsa düzeltilip düzeltilemeyeceği tespit edilir. Doğum başladığı hâlde doğum
kanalı kapalı ise önce rahim dönmeleri akla gelmelidir. Yavru, vajina yoluyla müdahale
edilmesine rağmen çıkarılamıyor ise yavrunun canlı olup olmamasına göre yeni bir karar
verilir. Yavru ölü ise yavrunun parçalanarak alınması yoluna gidilir. Bu işleme fötotomi
denir. Bu işlemin ana hayvana zarar vermeyecek bir tekniği ve özel tasarlanmış ekipmanı
vardır. Yavru canlı ise sezaryen operasyonuna karar verilir. Sezaryen operasyonunun başarılı
olabilmesi için başlıca koşul, ananın genel durumunun bozuk olmamasıdır.

2.5. Doğuma Müdahale Öncesi Muayene
Doğuma yardım ana ve fötüsün dikkatlice muayenesi ile başlar. Anamnez (hasta
bilgileri) tam olarak alınmalı ve kaydedilmelidir.
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2.5.1. Doğuma Müdahale Öncesi Anamnez
Doğuma müdahale etmeden önce hayvan sahibi ya da bakıcısından aşağıda
sıralanan bilgiler öğrenilmelidir:














Hayvanın daha önceki doğum sayısı ve şekli,
Gebelik süresi (Çiftleşme ve tohumlama kayıtları esas alınır.),
Doğumdan önce hayvanın sağlığı,
Doğumun ilk belirtilerinin zamanı ve tabiatı (normal olup olmadığı),
Doğum sancılarının şekli, sıklığı, süresi,
Yavru keselerinin görülme zamanı ve anormal miktarda sıvı akıp akmadığı,
Hayvanda sancı, felç gibi anormal durumların varlığı,
Rektum veya vajinada kanama varsa süresi ve şiddeti,
Bakım ve beslenmeyle ilgili bilgiler,
Hayvanın ilk tohumlama veya çiftleşme yaşı ve ağırlığı (özellikle düvelerde),
İneklerde kuruya çıkarılma zamanı ile ilgili bilgiler,
Boğanın pedigrisi,
Sürü veya ahıra yeni alınmış ineğin nereden veya hangi bölgeden satın alındığı,
daha önce premature doğum veya abortus yapıp yapmadığı,

Doğuma yardım amacıyla ampirikler(konusunda uzman olmayan kişiler)
tarafından müdahale yapılıp yapılmadığı öğrenilmelidir.
Ampirikler; yavrunun anormal presentasyon, pozisyon ve duruşlarını düzeltmeye
çalışma, güç kullanarak çekme işlemi ve yavru zarlarının elle kurtarılmaları gibi girişimlerde
bulunarak anne ve yavruya zarar verebilir.

2.5.2. Doğuma Müdahale Öncesi Genel Muayene
Hayvanın genel sağlık muayenesi hayvan ayaktayken yapılır. Hayvanın çok zayıf, çok
yağlı ya da doğum için uygun kondisyonda olup olmadığı tespit edilir. Güç doğum
şekillenmiş hayvanın fiziksel muayenesinde öncelikle kondisyonu değerlendirilir.
Ayakta duran hayvanın yan tarafından ve arkasından vücudunun şekli gözlenir. Bu
gözleme ile hayvanın karın bölgesindeki anormal büyümeler, sarkıklık ve asimetri tespit
edilebilir. Ayrıca karın kontraksiyonlarının şiddeti ve sıklığı da saptanır. Sağ açlık
çukurluğundan fetusun hareketleri izlenebilir.
Pelvisin inspeksiyonu(göz yardımı ile muayene) ile tuber coxa'lar ve ischial kemer
arasındaki yatay mesafeler değerlendirilir ve eğimlerinin açısı ölçülür (Tuber coxa ve ischial
kemer arasındaki seviye vücudun bir tarafından bakılarak diğeri ile kıyaslanır.). Pelvisin dar
ve ince olması ve asimetri durumu (kırıklar sonucu oluşabilir) incelenir.
Memeler, sacro-ilial ligamentler ve vulva incelenir. Vulvanın büyüklüğü, rengi,
kıvamı mukozası muayene edilir. Rima vulva’nın(vulva yarığının) pozisyonuna bakılır.
Şiddetli uterus torsiyonlarında (döl yatağının dönmesi) dorsal commissura'da(vulva

18

dudaklarının birleştiği üst taraf) bükülme (distorsiyon) görülür. Ayrıca vulvada herhangi bir
zedelenme olup olmadığı, yara izi bulunup bulunmadığı ve perineal (vulva ve anüs arası
bölge) yırtılmalar yönünden muayene edilir.
Vulva içerisinde yavru zarları, fetusun bir bölümü, vajinada tümöral oluşumlar
(neoplazma), vajinal mukozanın yırtılması sonucu dışarı çıkan yağ dokuları, idrar kesesi gibi
yapılar bulunabilir. Bunlar; ayırt edilerek anaya mı yoksa yavruya mı ait olduğu tespit edilir.
Vulvadan gelen akıntının karakteri de önemlidir. Bu akıntılar miktar, renk ve koku
yönünden muayene edilmelidir. Kokunun kötü olması doğumun çok uzun zaman önce
başladığı ya da enfekte olduğu durumlarda gözlenir.

2.5.3. Doğum Kanalının Kontrolü
İneklerde doğum ile ilgili kasılmaların (kontraksiyonların) başlamasından 3 saat sonra
vulva dudakları arasından yavru zarlarının veya fetusun görülmemesi doğumun anormal
olarak geciktiğini gösterir. Bu durum doğum kanalının dar olması, torsiyo uteri, anormal
presentasyon, pozisyon ve duruştan ya da fötal malformasyonlardan ileri gelebilir.

Resim 2.4: Doğum kanalı muayenesi

2.5.3.1. Kemik Doğum Yolunun Kontrolü
Kemik doğum kanalı yanlarda iki adet os coxae, yukarıda sacrum ve ilk üç kuyruk
omuru, altta ise symphysis pelvisten oluşur. Özellikle küçük yapılı düvelerde fötüsün
büyüklüğü ile pelvisin çapı karşılaştırılmalıdır. Daha önce iyileşen kırık veya çatlaklardan
kaynaklanan kemik çıkıntıları, kalınlaşmalar (egzostoz), raşitik kemik lezyonları doğum
kanalında patolojik durumlar oluşturabilir.
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2.5.3.2. Yumuşak Doğum Yolunun Kontrolü
Yumuşak doğum kanalı dışta vulvadan başlayıp vajina, serviks, corpus uteri, cornu
uteri ve ovidukttan oluşur. Özellikle açılma ya da genişlemenin derecesi, kayganlığı ve
mukozanın elastikiyetine dikkat edilmelidir. Uterus delinmeleri (perforasyon), rektum
boyunca yaralanmalar, ödemler, hematom, apse, tümör ve bu muayene sırasında tespit
edilebilir. Yumuşak doğum kanalı fötüsün geçmesi için çok darsa doğum kanalının tam
olarak açılıp açılmadığı saptanmalıdır. Çünkü açılma tamamlanmamış olabilir. Daha
önemlisi daralmanın kalıcı olup olmadığı tespit edilir. Yeni olgularda inek henüz bitkin
düşmemiştir, mukozalar hâlâ elastik, kaygan ve yavru canlıdır( yumuşak doğum kanalı).
Açılma ya da daralmanın 3 derecesi vardır:


I. derecede açılma: Yavru anterior presentasyonda (önden geliş), baş, boyun ve
ön ayaklar geçmiş ya da fötüs posterior presentasyonda(arkadan geliş) her iki
arka bacak geçmiştir.



II. derecede açılma: Yavru anterior veya posterior presentasyonda, ön ya da
arka bacakların yalnızca distal bölümü geçmiştir.



III. derecede açılma: Servikal kanaldan operatörün ancak bir veya üç parmağı
geçebilir.

Resim 2.5: Keçide doğum
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Doğum kanalında yavru kesesinin bulunması doğumun dönemi ve süresi hakkında
bilgi verir. Açılma dönemi (I. dönem) sırasında kese henüz doğum kanalındadır veya vulva
dudakları arasından dışarı sarkar. Bu dönem sırasında kese vulvadan sarkar. Bundan sonra
çıkarılma dönemi başlar ve birkaç dakikada son bulur.
Allantois kesesi genellikle önce yırtılır. Duvarı incedir ve koyu mavimsi bir içerik
taşır. Eğer amnio-chorion ilk önce görülürse bunun yırtılması, açık yeşilimsi beyaz amnion
kesesi ile birlikte ve daha zor gerçekleşir. Yavru zarlarının rengi, kıvamı, kayganlığı,
elastikiyeti, ödematöz veya deri benzeri olup olmadığı araştırılır. Allantois sıvısı sarımsıkahverengi ve su kıvamındadır. Amnion sıvısı ise açık yeşil ve muközdür.
Yavru sularının doğal kokusu kötü olmayıp anormal ve tiksindirici koku uterus
enfeksiyonuna işaret eder. Fetusun enfekte olduğu durumlarda sıvılar koyu kahverengi, kirli
ve flakonla (doku parçaları) içerir. Özel enfeksiyonlardan şüphe edildiğinde bulaşmalardan
korunmak için önlem alınmalıdır.

2.5.4. Fetusun Kontrolü
Fötüsün muayenesi; büyüklüğü, canlı olup olmadığı, presentasyon, pozisyon ve
duruşu ve malformasyon bulunup bulunmadığı yönünden yapılır. İlk önce fetusun doğum
kanalı içerisinde canlı olup olmadığı belirlenir.
Anterior presentasyonda, doğum kanalında iki ön bacak ve baş bulunur. Ön bacaklar
ilk iki eklemin (topuk ve karpal eklemler) aynı şekilde bağlanması ile ayırt edilir, üçüncü
eklem dirsek eklemidir ve el ile takip edilerek bulunur. Posterior presentasyonda karşılaşılan
ilk iki eklem topuk ve diz eklemidir ve farklı yönlerde bağlanmıştır.
Doğum kanalında ikiden fazla bacak bulunuyorsa her bir bacak aynı anda çekilerek
transversal presentasyonda olan normal bir buzağı ya da birden fazla gebelik ile schistosoma
reflexum (fötus anomalisi) gibi malforme buzağı olup olmadığı araştırılır. Eğer el yatay ya
da düşey olarak buzağının yalnızca sırt omurları ile karşılaşırsa yavru transversal
presentasyondadır.
Duruş, fetusun bas, boyun ve ekstemitelerinin fetusun gövdesiyle olan ilişkisidir.
Normalde baş ve ekstremiteler öne uzanmış vaziyettedir. Fetusun normal ya da normalden
büyük olup olmadığını tespit etmek için başın büyüklüğü, omuz kemeri, pelvis kemeri ve
uzun kemiklerin kalınlığı dikkate alınmalıdır. Absolut büyüklükte, vücut büyüklüğünün fazla
olması nedeniyle yavru tam açılmış bir doğum kanalından geçemez.
Relatif büyüklükte yavru normal doğum ağırlığındadır ancak doğum kanalının
yumuşak ve kemik bölümleri çok küçüktür. Fetusun doğum kanalında sıkışıp ölmesi sonucu
ödem veya subkutan amfizem (derialtına hava toplanması) şekillenmesi güç doğum riskini
artırır.
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Fetusun canlı olup olmadığı:






Tırnak arasına basınç uygulanarak pedal reflekslere bakılarak,
Göz çukurluğuna basınç uygulanarak,
Scrotum ya da göbek kordonuna basınç uygulanarak,
Parmaklar fetusun ağzına sokulup emme refleksi kontrol ederek,
İşaret parmağı rektuma sokulup anal refleks kontrol edilerek kontrol
edilebilir.

Canlı yavruda emme, yalama, pedal ve anal refleksler ile göbek kordonundan kanın
akışı (pulzasyon) algılanabilir. Fetus ölmüşse maserasyon başlar. Maserasyonun belirtileri;
tüylerin kolaylıkla dökülmesi, deri altında hava toplanması (subkutan amfizem), tırnak ve
boynuz kapsullalarının kolayca ayrılmasıdır.

2.5.5. Rektal Muayene
Torsiyo uteri, prematüre doğum, gebelik süresinin uzayıp doğum için gerekli
hazırlıkların tamamlanmadığı durumlarda serviks kapalıdır ve vajinal yoldan muayeneyi
tamamlamak mümkün olmaz. Bu durumlarda rektal muayene ile yavru sularının fazla olup
olmadığı, ikiz gebelik, uterus ve serviksin durumu araştırılabilir.

2.6. Doğumda Kullanılan Klinik Hormonlar
Doğumun başlaması, sonlandırılması ve en sonunda yavru zarlarının (plasenta)
düşmesi hormonların etkisi ve denetimi altında gerçekleşir. Yaşanan anormal durumlara
bağlı olarak doğumla ilgili tüm bu olayların gerçekleşmesinde ve doğumun kolaylaştırılması
için hormonların klinik kullanımı söz konusudur.

2.6.1. Oksitosin
Hipotalamustan sentezlenir ve nörohipofizde depo edilir. Sütün indirilmesi, doğumun
uyarılması, retensiyo sekundinarumun tedavisi, sezeryan, prolapsus uteri, luteal regresyonu
(corpus luteumu eritme)sağlamak amacıyla kullanılır.

2.6.2. Progestagenler
Progesteron benzeri etki gösterir. Corpus luteum, plasenta ve adrenal bezlerden
salgılanır. Östrojenle birlikte uterus ve meme bezlerinin büyümesini sağlar. Annelik
davranışlarına neden olur ve GnRH’ı baskılar. Üremenin denetlenmesi, abortlardan
korunma, inekte hakiki anöstrüs, kistik ovaryum, meme ödemi, seksüel siklus
düzensizliğinde tedavi amaçlı olarak kullanılır.
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2.6.3. Östragenler
Ovaryum, plasenta, adrenal korteks, testisten salgılanır. Östrüs belirtileri, meme
gelişimi, lakto-galaktogenezis(süt oluşumu), gebeliğe hazırlık ve doğum sürecinde
önemlidir. Uterusun boşaltılması, retensiyo sekundinarum ve metritis, inekte vajinitis, östrüs
belirtilerini başlatma, köpekte anöstrüsün uzun sürmesi, Corpus luteum’a bağlı anöstrüste,
meme geliştirip laktasyonu başlatmada, karnivorlarda istenmeyen çiftleşmelerde,
implantasyonu engellemek, karnivorlarda laktasyonu durdurmak, yalancı gebeliğin
tedavisinde kullanılır.

2.6.4. PGF2α
İneklerde siklusun 16-17. günlerinde uterustan salgılanır. Corpus luteum’u küçülterek
eritir, serviksi gevşetir. Oksitosin salınımını arttırır, doğumu başlatır. Seksüel siklus
denetimi, kontrollü tohumlama, suböstrüs, anöstrüs, kısrakta uzayan diöstrüsta, pyometrada,
metritiste, luteal kist olgularında, normal gebeliğin sonlandırılması, patolajik gebelikte,
doğumun uyarılmasında, köpekte yalancı gebelikte tedavi amaçlı olarak kullanılır.

2.6.5. Glukokortikoidler
Kortizon gibi glukokortikoid hormonlar, ineklerde düşüğe neden olabilir ya da
doğumu başlatabilir. Gebeliğin sonunda, östrojen ve prostaglandin salınmasına yol açararak
progesteron üretimini baskılar. Böylece östrojen ve prostaglandin, oksitosin hormonu ile
birlikte uterusun kasılmasına sağlayarak doğumu teşvik eder.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda doğum kanalının kontrolünde
veteriner hekime yardım ediniz.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Kişisel hijyen kurallarını
uygulamalısınız.
 Kişisel koruyucu kıyafet (eldiven,
çizme, önlük vb.) giymelisiniz.
 Doğum kanalını kontrol ederek
hayvanı zapturapt tekniğine uygun
olarak uysal hâle getirmelisiniz.
 Kuyruğu bağlamalısınız.
 Doğumda kullanılacak araç gereçleri
bir kova içerisindeki dezenfektanlı
solüsyon içerisinde bekletmelisiniz.
 Dış genital organları ve çevresini ılık
antiseptikli su ile yıkamalısınız.
 Antiseptik solüsyonun irritan
olmamasına dikkat etmelisiniz.
 Rektal palpasyon eldivenlerini
omuzdan itibaren antiseptikli su ile
yıkamalısınız.
 İhtiyaç duyulan araç gerecin
hazırlanmasında ve kullanılmasında
veteriner hekime yardım edebilirsiniz.
 Veteriner hekim serviks uterinin
açıklığını kontrol ederken ona yardım
edebilirsiniz.

 Kişisel hijyeni sağlayınız.

 Hayvanı zapturapt altına alınız.
 Bol ılık su, antiseptik ve dezenfektan
solüsyon hazırlayınız.
 Dış genital organların antisepsisini
yapınız.

 Rektal muayene eldiveni giyiniz.
 Doğum kanalının kontrolüne yardım
ediniz.
 Serviks uterinin açıklığının kontrolüne
yardım ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi tohumlanan bir inekte gözlemlenebilen gebelik

belirtilerinden değildir?
A) 21 gün sonra kızgınlığın görülmesi
B) Huyun yumuşaması
C) Kilo alma eğilimi
D) Karnın büyümesi
E) Memelerin büyümesi
2. İneklerde ortalama gebelik süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru

olarak verilmiştir?
A) 155 gün
B) 283 gün
C) 330 gün
D) 300 gün
E) 183 gün
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi plasentayı tanımlamaktadır?
A) Gebeliğin son döneminden doğuma kadar süredeki yavruya denir.
B) Blastosist evresindeki embriyonun uterus mukozasına bağlanmasını ifade

eder.
C) Spermatozoon ile ovumun birleşerek oluşturduğu yapıya verilen isimdir.
D) Gebelik süresince yavruyu saran ve anne ile ilişkiyi sağlayan yapıdır.
E) Ana rahminin (uterus) endometriyum katına verilen özel isimdir.
4. Aşağıdakilerden hangisi plasentanın görevlerinden biri değildir?
A) Beslenme
B) Boşaltım
C) Solunum
D) Hormon salgılama
E) Mineral madde sentezleme
5. Döllenmenin olduğu organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uterus
B) Ovaryum
C) Ovidukt
D) Vajina
E) Testis
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6. Aşağıdakilerden hangisi gebelik süresini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Irk
B) Fötüsün cinsiyeti
C) Kalıtsal faktörler
D) Yavru sayısı
E) Tohumlama yöntemi
7. Aşağıdakilerden hangisi doğuma müdahale etmeden önce anamnezde

sorulması gereken sorulardan biri değildir?
A) Boğanın pedigrisi
B) Fötüsün cinsiyeti
C) Ampirikler tarafından müdahale yapılıp yapılmadığı
D) İneklerde kuruya çıkarılma zamanı
E) Tohumlama zamanı
8. Aşağıdakilerden hangisi kemik doğum kanalını oluşturan yapılardan biridir?
A) Uterus
B) Serviks
C) Vulva
D) Sacrum
E) Vajina
9. Aşağıdakilerden hangisi doğum kanalındaki fötüsün canlı olup olmadığını

kontrol etmek için yapılan işlemlerden biri değildir?
A) Pedal refleks
B) Anal refleks
C) Emme refleksi
D) Kornea refleksi
E) Göz çukurluğuna basınç uygulama
10. Aşağıdakilerden hangisi doğumun uyarılmasında ya da başlatılmasında

kullanılan bir hormondur?
A) PGF2α
B) FSH
C) LH
D) Adrenalin
E) Noradrenalin
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile doğumu sonlandırmada veteriner hekime yardım
edebileceksiniz.
ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA


Yakınınızdaki bir köye giderek köydeki doğumların nasıl gerçekleştirildiği ile
ilgili bir araştırma yapınız.



Güç doğumun nedenleri ile ilgili bir araştırma yapınız.



Yetkisiz kişilerce yapılan doğuma müdahalenin olası zararları hakkında bir
araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerle uyarıcı pano hazırlayarak araştırma
sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.

3. DOĞUMUN SONLANDIRILMASI
Serviks uterinin açılma dönemi sonunda bir kanal hâlini alan genital organlardan
kasılmaların etkisi ile yavru ilerler. Çıkış anında karın kaslarının kasılması da doğuma
yardım eder.
Köpek ve kediler yatarak, ruminantlar (geviş getiren hayvanlar) ve kısrak hem ayakta
hem de yatarken yavrulayabilir. Doğum süresi için kesin bir şey söylenemez. Doğum
belirtileri açıkça ortaya çıktıktan sonra kısraklarda 15-30 dakika, ineklerde 1-6 saat, koyun
ve keçide 1-2, köpeklerde 1 ve kedilerde 3-6 saat içinde doğum olabilir.
Normal koşullarda anne doğumu yalnız gerçekleştirebilir. Bu nedenle doğum
başladıktan ve suyu geldikten sonra hayvan rahatsız edilmemeli, uzaktan gözlem altına
alınmalıdır. Doğum olayına müdahale için aceleci davranılmamalıdır.
Doğum başladıktan ve yavru suları geldikten sonra koyun, keçi ve kısrakta 1/2 saat,
inek, kedi ve köpekte 1 saat içinde doğum gerçekleşir. Eğer bu süreler içinde doğum
olmamış ise müdahale etmek gerekebilir.
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Doğum sırasında yavru zarlarının dikkatlice gözlenmesi gerekir. Yavru görülmeye
başladığında bu zarlar genellikle kendiliğinden yırtılır. Yırtılmadığı durumlarda, özellikle
kısraklarda, bu zarların el yardımıyla yırtılması ve yavrunun soluk alması sağlanmalıdır.

3.1. Geliş ve Vaziyetler
Normal doğum sürecinin ve doğum sırasında yavrunun geliş ve pozisyonlarının
bilinmesi doğumun normal mi yoksa güç mü olacağı konusunda fikir verir.
Fetusun doğum kanalı veya pelvise girişi birtakım farklılıklar gösterir. Bunlar;
presentasyon (geliş), pozisyon (vaziyet) ve postur (duruş) olarak isimlendirilir ve bu
tanımlamalar normal ve anormal doğumlarda yaygın olarak kullanılır.

3.1.1. Yavrunun Geliş Şekilleri
Fötüsün doğum sırasında dışarı çıkmak için pelvis kanalına doğru ilerlerken apertura
pelvis cranialisteki görünüşüne geliş (presentasyon) denir. Presentasyon, anne ve fötüsün
spinal eksenleri(omurga) arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu durumda presentasyon longitidunal
veya transversal olabilir.

Resim 3.1: Buzağıda anterior presentasyon

Doğum kanalına fötüsün bölümlerinin girişi de presentasyonda farklılıklar oluşturur.
Fötüsün longitidunal presentasyonda pelvis ya da doğum kanalına girişi anterior ya da
posterior presentasyonda olabilir. Transversal presentasyonda ise dorsal (sırt-bel veya dorsolumbal) ya da ventral (göğüs-karın veya sterno abdominal) olabilir.
Yavrunun belirli noktaları ile apertura pelvis cranialisin belirli noktaları arasındaki
ilişkiye ise pozisyon denilir. Pozisyon tanımlanırken lognitidunal anterior presentasyonda
fötüsün sırtı (dorsum), longitidunal posterior presentasyonda fötüsün beli, transversal
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presentasyonda da fötüsün başı göz önünde tutulur. Anneye ait yapılar ise sakrum, sağ ve sol
iliumlar ve pubis'tir. Fötüsün anılan bölümleri ana pelvisinin yukarıda belirtilen
noktalarından hangisine karşı geliyorsa iki nokta arasındaki ilişki yavrununkinden başlanarak
söylenir.

Tablo 3.1: Geliş ve vaziyetler

3.1.2. Yavrunun Vaziyet Şekilleri
Fötüsün ekstremitelerinin (baş, boyun ve bacaklar) gövde ile olan ilişkisine de duruş
adı verilir. Ekstremiteler fötüsün gövdesi altına, sağ veya sol yanına ya da yukarıya
bükülebilir ya da uzanabilir.
Evcil hayvanlarda fötüsün uterus içindeki pozisyonu ananın columna vertebralis'ine
(uzun eksenine) az ya da çok paralellik gösterir. Gebeliğin son üçte birinde iyice gelişmiş
olan fötüsün ananın uzun ekseni boyunca longitidunal pozisyonu sağlamak için bu durum
gereklidir. Gebeliğin ilk döneminde henüz küçük olan fötüs, uterus içinde herhangi bir yönde
uzanmış olabilir. Gebeliğin 5. ayından sonra inek ve kısrak fötüsünün uzunluğu gebe
kornunun çapından daha büyüktür.
Tek yavru doğuranlarda (unipar) en uygun presentasyon, longitudinal anterior
presentasyon, dorso-sacral pozisyondur ve bu pozisyonda ön ayaklar ileri doğru uzanmış,
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baş, metakarpal kemikler ve diz üzerinde uzanmış vaziyette olmalıdır. Doğum sırasında
anterior presentasyon ihtimali yüksektir. Bu oran; inek ve koyunda % 95 civarındadır.
Fötüs posterior longitidunal presentasyon lumbo-sakral pozisyonda gelirse yine
normal doğum gerçekleşebilir. Transversal presentasyon yalnız ve çok nadir olarak
ruminantlarda ayrıca çok doğum yapanlarda görülür.
Posterior longitidunal presentasyon, dorso-sakral pozisyon da arka bacakların
gövdenin altında uzanıp bükülmesine de oldukça sık rastlanır. Çok yavru yapanlarda
fötüslerin % 30-40'ı posterior presentasyonda gelir ve bu normal ve fizyolojik olarak kabul
edilir. Yine çok yavru yapanlarda(multipar) ekstemitelerin küçük, kısa ve hareketli olması
yüzünden bunların fötüsün gövdesiyle olan ilişkileri önem taşır. Bunlar güç doğuma neden
olmaksızın fötüsün gövdesi altında ve önünde uzanıp bükülebilir. Koyunlarda fötüsler
anterior presentasyonda, bir ön bacak, vücut boyunca ya da altına uzanmış vaziyette iken
düzeltme yapılmaksızın çıkarılabilir. Her iki ön ayağın vücut altında bükülü olması
genellikle güç doğumla sonuçlanır.

3.1.3. Yavrunun Ters Geliş ve Duruş Şekilleri
Enine gelişlerin tamamı, önden ve arkadan gelişlerde de normal olmayan pozisyonlar
güç doğum nedenidir. Doğuma müdahale eden veteriner hekim tarafından
düzeltilmesi gerekir. Düzeltme işleminden sonra annenin pelvis ölçüleri ile fötüsün
uyumlu olması hâlinde çekme uygulandığında doğum gerçekleşir.
3.1.3.1. Anormal Gelişlere Bağlı Güç Doğumlar
Sığırlarda arkadan gelişlerde, önden gelişlere oranla daha fazla güç doğum olgusuyla
karşılaşılır. Geliş bozukluğu yavrunun uzun ekseni yerine kanala transversal veya oblik
olarak girmesidir. Enine gelişler; ya enine sırt belle (transversal dorso lumbal) geliş ya da
enine göğüs karınla (transversal sterno abdominal) geliş şeklinde olur.

Şekil 3.1: Transversal (enine) geliş
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Uzunluğuna gelişlerde yavru sırtüstü gelebilir. Yavru kanala yana dönük olarak
girebilir.

Şekil 3.2: Sırtüstü geliş

3.1.3.2. Anormal Duruşlara Bağlı Güç Doğumlar
Koyunlarda fötüsler anterior presentasyonda, bir ön bacak, vücut boyunca ya da altına
uzanmış vaziyette iken düzeltme yapılmaksızın çıkarılabilir. Her iki ön ayağın vücut altında
bükülü olması genellikle güç doğumla sonuçlanır.


Ön ayaklar tam uzanamamış olabilir. Ön bacaklardan biri dizden kıvrılmış
olabilir. Yavru her iki ön bacak dizlerden kıvrılmış olarak gelebilir.

Şekil: 3.3 Ön bacakları bükük olarak geliş
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Ön bacaklardan biri boyuna arbılmış olabilir. Ön bacaklar baş üzerinde
çaprazlaşmış olabilir.

Şekil 3.4: Yavrunun ön bacaklarının başının üzerinde olarak gelişi



Yavrunun başı geriye doğru bükülmüş olarak gelebilir.

Şekil 3.5: Fetusun boynu bükük gelişi



Posterior longitidunal presentasyon, dorso sakral pozisyon da arka bacakların
gövdenin altında uzanıp bükülmesine rastlanabilir.
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Şekil 3.6: Arka bacakların gövdenin altına bükülmesi

3.2. Evcil Hayvanlarda Doğum
Evcil hayvanlarda doğum üç aşamada gerçekleşir.

3.2.1. İnekte Doğum
İneklerde pelvis ligamentlerindeki belirgin gevşeme, doğumun 24-48 saat içinde
şekilleneceğinin iyi bir göstergesidir. Bu gevşeme, kuyruk kökünün yükselmesi ve
kaidesinin iyice belirginleşmesi şeklinde gözükür. Vulva ve perineal bölge giderek ödemleşir
ve vulva normalden 4-6 kez daha büyür. Bu olgu östrojen ve relaksin'in etkisiyle oluşur.
Memelerde büyüme ve genişleme düvelerde gebeliğin 4. ayında başlar. Yaşlı ve çok
doğum yapmış hayvanlarda memelerdeki büyüme doğumdan önceki haftaya kadar
gözlenemeyebilir. Yüksek süt veren ineklerde meme ödemi çok belirgindir ve ödem karın
altı ve cartilago xiphoidea'ya kadar yayılarak hayvanın yürümesinde güçlük oluşturabilir.
Doğumdan hemen önce meme sekresyonu değişikliğe uğrayarak sarımsı bal benzeri bir hâI
alır. Bu dönemde meme başı yoğun şekilde kolostrumla dolar.
İnekte gebeliğin 7. ayından sonra vajinanın cranial bölümünden yapışkan, beyazımsı
bir mukus gelir. Doğum yaklaşırken miktarı artar ve servikal tıpa bozulur. Doğumdan önceki
son bir kaç saat içerisinde hayvan iştahsız ve huzursuzdur. Vücut ısısında hafif bir düşme
(0,6 °C) görülür. İlk doğumunu yapan düvelerde abdominal ağrı belirtisi ve hayvanın karnını
tekmelediği gözlenebilir. İnek ayağını yere vurur, sık sık kuyruğunu sallar ve yatar kalkar.
İneklerin % 67'si gece saatlerinde doğum yaparlar. Düvelerde serviks doğumdan 24 saat
öncesine kadar sıkıca kapalıdır.
İneklerde, memelerin tamamen gelişmesi ve kolostrumla dolması, çoğunlukla ödemli
olması ve ödemin bazı hayvanlarda karın duvarının altına yayılması, ligamentlerin gevşeyip
kuyruk kökünün yükselmesi, perineum ve vulvanın gevşemesi, vulvadan servikal tıpanın
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sarkması ve vücut ısısında hafif bir düşme hayvanın doğumunun çok yakın olduğunu
gösterir.
İneklerde doğumun ilk dönemi ortalama 6 saat sürer fakat 1 ile 24 saat arasında
değişebilir. Uterus ve abdominal kontraksiyonların başladığı ve serviksin gevşediği
dönemdir. Dönemin başlangıcı bazı ineklerde, özellikle çok doğum yapmış hayvanlarda
tespit edilemez. Bu dönem, düzenli ve koordineli uterus kontraksiyonları ile başlar ve dönem
ilerledikçe uterus kontraksiyonlarının sıklığı ve derinliği artar. Ağrıya neden olan bu
kontraksiyonlar sonucu hayvan huzursuzdur, sık sık kuyruğunu sallar, sakin ve sessiz bir yer
arzular ve nabız yükselir. Bu esnada buzağı uterus içerisinde doğum kanalından geçebileceği
pozisyonu alır. Serviks, external girişinden başlayarak internal girişine doğru gevşemeye
başlar. Fötüs, fötal sıvılar ve zarlar serviks ve pelvis kanalına doğru itilir.

Doğum
Aşamaları

Mekanik Güç

Başlangıç ve
Bitimi

Gelişen Olaylar

I.Dönem
(Cervix
genişlemesi)

Düzenli uterus

Uterus
kontraksiyonlarının
kontraksiyonları başlamasından,
cervixin tamamen
genişlemesine
kadar

Anada huzursuzluk, nabız
ve solunumda artış,
fetusun pozisyon ve
presentasyonunda değişme
görülür

II.Dönem
(Fetusun
çıkarılması)

Güçlü uterus ve Cervixin
karın
açılmasınının
kontraksiyonları tamamlanması ile
başlar, fetusun
kurtulması ile son
bulur.

Allantochorionun
yırtılması, yavru sularının
vulvadan akması,
amnionun vulvadan
görünmesi ve sonra
yırtılması, fetusun
kurtarılması görülür.

III.Dönem
(Yavru
zarlarının
atılması)

Uterus
Fetusun
kontraksiyonları kurtulmasını
(şiddet ) azalır. takiben başlar,
yavru zarlarının
atılması ile son
bulur.

Ikınmanın kesilmesi, villi
chorialislerin maternal
kriptlerden ayrılması,
ıkınmanın başlayarak
yavru zarlarının atılması
görülür.

Tablo 3.2: Evcil hayvanlarda doğum aşamaları
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Doğumun ikinci aşaması ortalama 70 dakika sürmesine karşılık, 30 dakika ile
4 saat arasında değişkenlik gösterebilir. Fetusun çıkarıldığı dönemdir. Bu aşamada,
pelvis kanalı içerisine giren fetus ve yavru zarlarının etkisi ile düzenli ve güçlü
ıkınmalar görülür. Bu dönemde birinci su kesesi denilen allantochorion vulva
dudaklarından gözükür. Ikınmalara paralel olarak zaman zaman gözüküp tekrar
gözden kaybolabilir. Sonunda yırtılarak allantois sıvısı boşalır.

Resim 3.2: İnekte normal doğum

Devam eden abdominal(karın kası) ve myometrial(uterus kası) kontraksiyonların
etkisiyle fetus yavaş yavaş doğum kanalından çıkarılır. En önemli gayret ve zorlanma başın
ve göğüs kafesinin pelvis kanalı ve vulvadan geçişi sırasında oluşur.
Üçüncü aşama yavru zarlarının atıldığı dönemdir ve süresi ortalama 6 saattir. Çok kısa
sürede (30 dakika) tamamlanabildiği gibi bazen de 12 saat kadar sürebilir. Doğumdan sonra
uterus kontraksiyonları involusyon için gereklidir ve birkaç gün devam eder. Gün geçtikçe
frekansı ve şiddeti azalır. Bu kontraksiyonların sonucu olarak yavru zarları ayrılarak atılır.

3.2.2. Kısrakta Doğum
Kısraklarda sacroichiatic ve sacroiliatic ligamentlerin gevşemesi doğumun yakın
olduğu hakkında bilgi verebilir. Bazı kısraklarda yumuşama ve çukurlaşma belirgindir.
Kuyruk kökünün her iki taraftan palpasyonu ile yumuşama kontrol edilebilir.
Maksimum gevşeme, vulvanın gevşemesi ve ödemleşip büyümesiyle birlikte oluşur.
Vulva, ineklerdeki kadar ödematöz değildir. Kısraklarda vajinal mukus görülmez.
Kısraklarda doğumun yakın olduğunu gösteren en önemli belirtilerden biri de memelerin
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gelişimidir. Memelerin gelişimi genellikle doğumdan 3-6 hafta önce başlar, son iki haftada
ise büyüklüğünde belirgin bir artış olur. Çoğu kısrakta (% 95'inde) doğumdan 24-48 saat
önce memeler kolostrumla dolar, gerilir ve meme başında sızıntı seklinde sarımsı-beyaz,
yapışkan ve inci benzeri bir kitle gözlenir. Nadir olarak doğumdan 6-48 saat öncesinde
memelerde kolostrum bulunmayabilir.
Kısrak, doğumun ilk dönemi sırasında huzursuzlaşır, sancı belirtileri vardır.
Kuyruğunu sağa sola sallar, sütünü tamamen indirebilir, ahırda gezinmeğe başlar ve sık sık
yatıp kalkar. İdrar yapıyormuş gibi gerilir ve açlık çukurluğuna bakar. Sık sık küçük parçalar
hâlinde feçes çıkarır. Doğum sırasında kısrağın boynunda, omuzlarının gerisinde ve açlık
çukurluğunda ter görülür. Bu semptomlar allanto-chorion'un yırtılıp doğumun ikinci aşaması
başlayana kadar giderek artar. Tay uterus içerisinde dorso-pubikal veya dorso-ilial
pozisyondadır. Ancak doğumun ikinci aşaması başlamadan, ön ayak ileride dorso-sakral
pozisyonunu alacak şekilde normal dönmesini tamamlamış olmalıdır. Birinci dönem
chorioallantoic zarın yırtılması ile son bulur.
Daha sonra kısrak genellikle yere uzanır ve kontraksiyonlar gözlenir. Chorioallantoic
zarlar yırtılır ve idrar benzeri sıvı akar. Fetus doğum kanalına girince(ferguson refleksi),
pelvis bölgesindeki yumuşak dokular gerilir ve kuvvetli abdominal kontraksiyonlar başlar.
Bu esnada saydam, mavimsi-beyaz renkli amnion vulvadan görülür. İki üç dakikalık
dinlenme dönemlerini takiben 3-4 kez güçlü kontraksiyonlar oluşur. Çoğu kısrak doğumun
ikinci aşaması sırasında en az bir kez pozisyonunu değiştirir veya kalkar. Normal doğumda
tayın bir bacağı diğerinden 15 cm kadar önde gelir. En güçlü kontraksiyonlar önce baş sonra
da omuzlar pelvisten geçerken oluşur. Tay kurtulunca ıkınmalar aniden kesilir. İkinci
aşamanın süresi 17-20 dakikadır, nadiren 60 dakikayı bulur. Kısrak, doğumu takiben 40
dakika kadar yatar vaziyette kalabilir.

Resim 3.3: Kısrakta doğum
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Göbek kordonu çoğu kere doğumdan sonra kopmamıştır. Uterusun kontraksiyonları
nedeniyle plasentadan taya önemli miktarda kan geçer. Kısrak bu esnada kan geçişinin
sağlanması için rahatsız edilmemelidir. Aksi takdirde göbek kordonunun premature
kopmasına neden olur. Kordon karnın 5 cm uzağından tay veya kısrağın hareketiyle kopar.
Doğumun üçüncü aşaması myometrial kontraksiyonlarin yeniden başladığı ve yavru
zarlarının çıkarıldığı dönemdir. Fötal villiler cryptlerden ayrılarak serbest kalır. Yavru
zarlarının atılması sırasında kısrak; ağrı, terleme, yatıp uzanma veya dönme gibi abdominal
ağrı belirtileri gösterir. Bazen göbek kordonu kopmadan yavru zarları atılabilir. Bu takdirde
bir el tayın karnı üzerine konur, diğer elin parmakları arasında kordon, hafif çekmeyle
koparılır.
Kısraklar doğum için ayrı, sessiz ve sakin bir bölmeye alınmalıdır. Aksi takdirde
kısraklarda doğum ana tarafından bir süre ertelenebilmektedir. Kısrakların % 83'ü gece
saatlerinde doğum yapar. Doğumdan sonraki 3 saat içinde yavru zarları atılmaz ise kural
olarak retentio secundinarum oluşmuş demektir ve tedavi gereklidir.

3.2.3. Koyun ve Keçide Doğum
Koyun ve keçilerde doğumun yaklaştığına dair belirtiler ineklerdekine benzer. Fakat
semptomlar belirgin değildir. Koyunlarda doğumdan 48 saat önce vücut ısısı 0,5 °C düşer.
Koyunlarda doğum zamanı günün belirli saatlerine yoğunlaşabilir. Koyunların çoğu sabah ile
öğle arası doğurur. Öğleden sonra ile gece saatleri arasında doğumlar daha az şekillenir.
Uterus kontraksiyonları diğer değişikliklerle birlikte fetusu servikse ve vajinaya doğru
ilerletir ve oksitosin salınımını uyarır. Oksitosin uterus kaslarının kasılmasını güçlendirir.
Bunlara abdominal kontraksiyonlar da eklenir ve doğumun ikinci aşamasının süresi kısalır.
Koyunlarda doğumdan 12-24 saat öncesinde uterus kasılmalarının sıklığı artar ve son
2-8. saatlerde doğumun ilk aşaması başlar. Oksitosin ve Prostaglandin hormonları ile
güçlendirilen kontraksiyonlara abdominal kontraksiyonlar da eklenerek ikinci dönem başlar
ve fetus birkaç dakika içinde kurtulur. Doğumdan hemen sonra yavru zarları ayrılmaya
başlar ve birkaç saat sonra atılır. Prostaglandinin etkisiyle kontraksiyonlar birkaç gün devam
eder ve lochia atılır. Uterus kaslarının kasılması serbest Ca iyonlarının artmasıyla olur.
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Resim 3.4: Koyunda normal doğum

Keçilerde doğum yaklaşınca memeler dolar, vulva büyüyüp genişler. Keçi, temiz ve
iyi altlık bulunan bir boksa alınmalıdır. Normal doğum genellikle 1-10 saat sürebilen uterus
kontraksiyonları dönemini takiben oluşur. Aktif abdominal kasılmalar başladıktan 1 saat
sonra yavru doğmazsa güç doğum olarak nitelenir. Uterus kasılmalarını yavru zarlarının
yırtılması ve fetusun doğum kanalına girmesi takip eder. Normalde fetus dorso-sakral
pozisyonda ve ekstremiteler ileri doğru uzanmış vaziyette gelir. Genellikle fetus(ler) 3 saat
içinde doğar ve yavru zarları doğumdan sonra 2 saat içinde atılır. Oğlak genellikle
doğumdan sonra 10-30 dakika içerisinde ayağa kalkar.

3.2.4. Köpek ve Kedide Doğum
Doğumdan 18-30 saat önce plazma progesteron miktarı 2 ng/ml'den daha aşağı
seviyeye düşmeğe başlar. Bu kritik hormonal değişiklikten 10-14 saat sonra köpeğin rektal
ısı derecesi yaklaşık 1 °C düşer. Isıdaki düşme progesteronun çekilmesiyle ilişkilidir.
Derecedeki düşme genellikle doğumdan 10-24 saat öncesinde görülür. Eksojen PGF2α
uygulaması ile doğum suni olarak başlatıldığında da aynı düşme gözlenir.
Doğum yaklaştıkça köpekte endişe, huzursuzluk ve yavrular için yer hazırlama arzusu
görülür. Hayvanın aktivitesi ve iştahı doğumdan bir hafta öncesinde azalır. Kedilerin çoğu
fazlaca miyavlar ve rahatsız edilmeyeceği, sessiz ve karanlık bir yer arar. Rektal ısı
doğumdan bir hafta önce 0,2-0,5 °C düşer. Doğumun birinci aşaması uterus kontraksiyonları
ile başlar ve serviksin tam genişlemesiyle son bulur. Uterus kaslarındaki kontraksiyonlar
genellikle dıştan gözlenemez. Bu kontraksiyonlar düzenli olarak oluşur fakat giderek sıklığı
artar ve uterus içi basınçta artış ile sonuçlanır.
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Resim 3.5: Köpekte doğum

Köpeklerde doğumun birinci döneminin süresi 6-12 saattir (1-36 saat). Bu dönemde
köpekte huzursuzluk, sinirlilik, iştahsızlık, titreme ve solunum sayısında artış görülür. Bazen
kusma olabilir ve gezinir. Bu dönem sırasında veya sonuna doğru köpeklerin çoğu sakin bir
köşe ya da yuva arar. Yavruları için yer hazırlama isteği doğum başlamadan birkaç saat
öncesinde şiddetlenir. Bu muhtemelen prolaktin seviyesinin artmasından kaynaklanır.
Kediler, endişeli ve huzursuzdur. Sık sık her zaman yattığı yer veya kafesini ziyaret
eder ve yavruları için yer hazırlama arzusundadır. Rektal ısıda doğumdan 10-24 saat önce
0,5-1°C düşüş görülür. Serviksin açılması ve vajinanın gevşemesi birinci aşamada
gerçekleşir. Uterus kontraksiyonları 15 dakika aralıklarla gelir ve bu sırada abdominal
kontraksiyonlar görülmez. Hayvan bazen açlık çukurluğuna bakar. Kediler meme ve perineal
bölgelerini yalayabilir. Her iki tür hayvan da bu dönem sırasında huzursuzdur. İlk dönemin
sonuna doğru fetus uzun eksenine döner. İkinci aşamadan 1-2 saat önce baş, boyun ve ön
ayaklar öne doğru uzanır.
Dönemin sonuna yakın allantochorion(yavru zarları) vajinada gözükür. Bazen zarın
yırtılması ile bir miktar sıvı akar. Bunun yırtılmasından kısa süre sonra amnion kesesi
vajinadan geçer ve vulva dudakları arasında su kesesi olarak görülür. Fetusun doğum
kanalına girmesiyle 2. dönem başlar. İkinci dönem serviksin tam genişlemesi ile başlar ve
fetuslerin tamamen çıkarılması ile son bulur. Bu dönemin süresi çeşitli faktörlere bağlı
olarak oldukça farklılık gösterir. Özellikle yavru sayısı ve hayvanın sağlık durumu etkili
olur. Köpekler 24-36 saatten az ya da uzun bir süre içinde tüm yavrularını doğurabilirler.
Kasılmalar genellikle dışarıdan gözlenebilir ve köpek ya bir tarafına yatar ya da çömelme
pozisyonu alir. Bazen ayağa kalkıp dinlenebilir.
Köpek ve kediler çok nadir olarak ayakta doğum yapar. İlk yavru ikinci dönemin
başlamasından sonraki 10-20 dakika içerisinde doğar. Her bir yavrunun geçmesi ile
chorioallantoik zar ya kendiliğinden yırtılır ya da ana tarafından ısırılarak veya yalanarak
uzaklaştırılıp yavru serbest kalır. Amniotik zar çoğunlukla doğumda yavruyu hâla sarmış
vaziyette bulunur ve bu da anne tarafından uzaklaştırılır. Kedilerde, dinlenmeden ve yeni

39

doğan yavruyu gözlemeden önce zarları temizleme yaygın değildir. Yalama, dolaşım ve
solunumu uyarır. Göbek kordonu genellikle ana tarafından ısırılarak koparılır.
Köpekler genellikle yavru zarlarını yerler. Köpek yavruları doğduktan sonra 1-2
dakika içinde analarını emebilirler. Kedi yavruları son fetusun kurtulmasından 1-2 saat sonra
emmeye başlar. Emme refleksi oksitosin salınımını uyararak doğumun daha sonraki
dönemlerini kolaylaştırır.
Doğumun ikinci aşamasının başlaması ve ilk yavrunun doğması arasındaki süre
farklılıklar gösterir. Çoğunlukla bu süre 10-30 dakikadır. 1-2 saatten daha fazla bir süre
şiddetli çaba gösterme endişe verici bir durumdur. Yavruların doğmaları arasındaki süre de
çok farklılık gösterir. Bir köpeğin birkaç yavruyu doğurduktan sonra bir süre dinlenip
yeniden başlaması olağan olup bu sürenin 4 saatten fazla sürmesi şüphe uyandırmalıdır.
Yavru zarları genellikle her bir fetusun doğmasından sonraki 5-15 dakika içinde atılır.
Rahatsız edilen, korkutulan ya da sinirlendirilen köpekte doğum süreci durabilir. Üçüncü
aşama fetusların çıkarılmasının son bulmasından hemen sonra başlar ve son yavru zarının
atılması ile son bulur. Bazen iki yavrunun doğmasından sonra iki yavru zarı birlikte atılabilir.

3.3. Yardım Girişimleri
Doğuma yardım girişimlerinde kullanılacak anestezi yöntemi ve anesteziğin seçimi,
yavrunun canlı veya ölü olmasına, güç doğumun nedenine ve uygulanacak yardım
yöntemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Seçilen ilaç ve yöntem ana ve canlı fetus için
emniyetli, işlem esnasında ana için yatıştırıcı olmalı ve operatör için uygulama kolaylığı
sağlamalıdır. Doğuma yardımda; alt ve üst epidural, paravertebral, lokal infiltrasyon ve genel
anestezi yöntemlerine sık başvurulur.
Doğuma yardım amacıyla yapılan girişimler 4 ana grup içinde toplanabilir:





Yer değiştirme (Mutasyon)
Zorla Ççkip çıkarma (Extraction force),
Fötotomi
Operasyon sezaryen

3.3.1. Yer değiştirme (Mutasyon)
Mutasyon, yavrunun doğum kanalından çıkarılabilecek presentasyon, pozisyon ve
duruşa getirilmesi amacıyla, birtakım işlemler uygulanarak yavrunun ya da baş veya
bacaklarının konumunun değiştirilmesidir. Doğuma yardım girişimlerinde eldiven
kullanılmasında zorluk çekiliyorsa eller mutlaka antiseptikli solüsyondan geçirilmelidir.
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Tablo 3.3: Doğuma yardım girişimleri

İtme (Repulsiyon veya Retropulsiyon)
Yavrunun doğum kanalından uterus içerisine ve karın boşluğuna doğru itilmesidir.
Fetusüun geliş, vaziyet ve duruşunu düzeltmek için doğum kanalında yeterince boşluk
sağlamak amacıyla yapılır.
Bu işlemde; epidural anestezi, ıkınmaları ortadan kaldırmak ve operatörün güçsüz
düşmesini engellemek amacıyla sıklıkla başvurulan anestezi yöntemidir. Epidural anestezi
büyük hayvanlarda mutlaka gereklidir. Çünkü yavru itildikten sonra ananın ıkınması ile
tekrar doğum kanalına girer. Ayrıca ıkınmalar kesilince düzeltme kolaylıkla yapılabilir.
Hayvanın ayakta olması veya yatıyorsa arka kısmının yükseltilmesi hâlinde daha iyi sonuç
alınır.

Resim 3.6: İtme uygulanması
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İtme işlemi için operatör ve yardımcının kolları ve itme çatalları kullanılabilir. Çatallar
kullanılırken operatör elleri rehberliğinde çatalı uygun bir kısma yerleştirir ve eli ile tespit
eder. Aksi halde çatalın kayması sonucu doğum kanalında yırtıklar oluşabilir. Önden
gelişlerde el veya çatal genellikle fötüsün omuzu ve göğsü arasına veya göğüs-boyun arasına
yerleştirilir. Arkadan gelişlerde ischial kemer üzerine, perineal bölgeye yerleştirilir.

Resim 3.7: Posterior presentasyonda itme uygulanması

Bazı olgularda yardımcı fetusu iterken operatör fetus üzerinde gerekli düzeltmeyi
yapabilir. Çatal uygulanırken yardımcı sol tarafta durmalı ve çatalın dışta kalan kısmı ile
uygun şekilde ve dengeli olarak güç uygulamalıdır. Çatal kayıp yer değiştirdiğinde hemen
geri çekilip yeniden yerleştirmelidir. Operatörün direktifleri doğrultusunda yardımcının da
elini doğum kanalına sokarak itmesi emniyetlidir. Koyun ve keçilerde itme el ve kol ile kedi
ve köpeklerde parmaklarla yapılabilir.
Gecikmiş veya amfizemli fetusların bulunduğu güç doğumlarda itme dikkatli
yapılmalıdır. Büyükbaş hayvanlarda güç doğum nedeninin erken teşhisi, epidural anestezi ve
tercihen hayvan ayakta iken uygulanan girişim ile fetusun itilmesi ve karın
kontraksiyonlarının durduğu aralıkta fetusun pozisyon ve duruşunun düzeltilmesi daha kolay
olur.
3.3.1.1. Döndürme (Rotasyon)
Yavrunun uzun ekseni boyunca döndürülüp dorso-sakral pozisyona getirilmesidir.
Pozisyonu bir yönde düzeltmek güç olursa torsiyon bulunabilir ve çekme istikameti de
torsiyonun derecesini artırır. Böyle olgularda fetus aksi yönde döndürülür.
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Resim 3.8: Rotasyon

3.3.1.2.Çevirme (Versiyon)
Fetusun transversal ekseni boyunca döndürülerek anterior veya posterior
presentasyona çevrilmesidir. Evcil hayvanlarda uterusun tubüler yapıda olması nedeniyle
gerçek anlamda versiyon nadir olarak uygulanır. Gerçek transversal presentasyonların yanı
sıra nisbeten fetusun eğildiği veya kavis oluşturduğu durumlarda daha çok uygulanır.
3.3.1.3.Uzatma (Ekstensiyon)
Bir veya daha fazla ekstremitenin bükülmesine bağlı güç doğumlarda anormal duruşun
düzeltilmesidir. Baş ve boynun bükülmesi bütün türlerde güç doğum nedenidir. Ön
bacakların bükülmesi genellikle unipar (tek yavru doğuran) hayvanlarda güç doğuma neden
olur.

Resim 3.9: Bükülmüş ön bacak
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Düzeltme işlemi güçtür ve pelvis boşluğu içinde gerçekleştirmek mümkün olmaz.
Fetus genelde uterus ve abdominal boşluğa itilir ve anormal duruşu düzeltmek için yeterli
boşluk sağlanır. Bu işlem fötal ekstremiteleri uzun olan unipar hayvanlar için idealdir.

Resim 3.10: Ön bacağın düzeltilmesi

Çoğu anormal duruşlar, fötal ekstremitelerin distal bölümünün pelvis girişine
takılması ve fetusun gövdesinin bu ekstremiteler üzerine gelip ilerlemesi ve böylece
bükülmenin daha da şiddetlenmesi sonucu şekillenir. Fetus, uterus içine ve karın boşluğuna
doğru itilerek anormal duruş düzeltilir. Ayağın düzeltilmesi sırasında tırnak avuç içerisine
alınarak doğum kanalının zarar görmesi engellenmelidir.

Resim 3.11: Ön ayağın avuç içine alınarak düzeltilmesi
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3.3.1.4. Çekme (Traksiyon)
Mutasyon ve ekstraction forse, güç doğum olgularında en sık başvurulan işlemlerdir.
Genellikle tek doğum yapan hayvanlarda normal doğum için fetusun anterior presentasyon,
dorso-sakral pozisyonda, baş, boyun ve bacakların öne uzanmış ve gergin vaziyette olması
gerekir. Yavrunun her bir bölümü palpe edilip güç doğuma neden olan bozukluk
düzeltildikten sonra çekme uygulanmalıdır. Yavruyu çekme sırasında aşırı güç
kullanılmamalıdır.


Doğum zinciri veya ipinin bacağa geçirilişi

Önden gelişlerde doğum zincirleri bukağılık çukurlarına ya da dirsek veya diz
yukarısına takılabilir. Zincir veya ip uygulanırken yavru zarları buna engel oluyorsa
kesilebilir, koparılabilir veya bir tarafa çekilebilir.
Çekme uygulamadan önce zincir bukağılık çevresine sıkıca bağlanmalı veya tırnağın
koroner bandı üzerinden aşağı kaydırılmalıdır. Aksi hâlde çekme ile tırnak yerinden
çıkabilir. Zincirlerin topuğun üst tarafına uygulanması tercih edilmelidir. Kemiğin epifiz
bölgesine yoğun çekme uygulanması ve zincirin sıkmasına bağlı olarak nadiren de olsa
bacakta kırık oluşabilir. Bu nedenle doğum zinciri topuk ekleminin yukarısına veya
bukağılık çevresine yerleştirilmelidir. Böylece zincirin koronar bant üzerinden aşağıya
kayması da engellenerek güç iki taraf üzerine de dağıtılmış olur.

Şekil 3.6: Doğum zincirinin uygulaması
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Resim 3.12: Yavrunun çekilerek çıkarılması

İpler kullanılmadan önce mutlaka dezenfekte edilmelidir. İplerin bir ucunda genellikle
ipi geçirip halka yapmak için ilmek bulunur. Şayet yoksa dışarıda düğüm yapılır. Çekmek
için ip veya zincir tutucu kullanılabilir.

Resim 3.13: Önden çekme işlemi
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Resim 3.14: Fetusun göz çengeli ile birlikte çekilmesi

Resim 3.15: Posterior presentasyonda çekme işlemi

Anterior presentasyonda ip alt çeneye takılabilir. İp, kaymaması için sıkıca bağlanmalı
ve yoğun çekmekten sakınılmalıdır. Aksi halde kırık oluşabilir. Bir kişi tarafindan orta
siddete güç kullanarak çekme emniyetle uygulanabilir. Kafanın gerisinden boyuna zincir
takarak çekme fetusun ölü olduğu durumlarda ve seyrek olarak uygulanır. Bu durumda
fetusun baş ve ağız kısmı el ile yönlendirilerek çekilmelidir. Bu girişim canlı yavrularda
tehlikelidir. Occipital bölgedeki vertebralara ve medulla spinalise zarar verebilir. Kedi ve
köpeklerde fetusu çekmek için 2.5-5 cm uzunluğunda steril gazlı bez kullanılabilir.
Kedi ve köpekler için küçük forsepsler ve çengel, doğuma yardım amacıyla en sık
kullanılan aletlerdendir. Kedi ve köpeklerde fetus, parmakların ulaşabildiği mesafenin
gerisinde ise forseps kullanılmamalıdır. Aksi takdirde uterus duvarı ve doğum kanalının
zedelenme riski bulunur. Forsepsler fetus ile temas sağlayana kadar ilerletildikten sonra
yeterli miktarda açılarak fetusun baş veya pelvisi tutulur. İşaret parmağı forsepsin altından
sokularak uterus veya vajina duvarının tutulması engellenir.
Forseps ile yavruları kurtarma işlemine daha çok fetusun öldüğü durumlarda veya
normalden büyük bir fetusun doğum kanalında sıkıştığı olgularda başvurulur. En son fetusu
kurtarmak amacıyla da forseps kullanılabilir. Çengel, yavrunun burun veya alt çenesi pelvis
tabanının alt kısmında kaldığı olgularda kullanılır. Bu gibi olgularda çengel intramandibular
boşluğa sokulup kontrollü çekme uygulanabilir. Küt çengeller fetusu uygun pozisyona
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getirmek veya sıkışan bacak ya da dönen başı düzeltmek amacıyla kullanılabilir. Roberts'in
ilmikli forsepsi küçük kedi ve köpeklerde kullanılabilir.

3.3.2. Zorla Çekip Çıkarma (Extraction force)
Zorla çekip çıkarma, dışarıdan güç uygulanarak yavrunun doğum kanalından
çıkartılması olarak tanımlanır. Abdominal kaslar kasıldığında uygulanır ve fötal pubis ana
pelvisinin en geniş çapına isabet edecek şekilde kraniale doğru çekilir. Bu aralıklı çekme
işlemi fötal asfeksiyi önler. Fötal pelvisin en geniş çapı büyük trochanterler arasıdır. Dişinin
kemik pelvisinin en geniş çapı ise dorso-pubik çaptır. Buna göre fötal pelvisin en geniş çapı
ana pelvisinin en geniş çapına isabet edecek şekilde çekme uygulanmalıdır. Bunun için fetus
doğum kanalı içerisinde döndürülür.
Uterus tembelliği bulunduğunda ve yavrunun doğum kanalına girmediği durumlarda
uygulanır. Güç doğumu oluşturan neden mutasyon ile ortadan kaldırıldıktan, yeterli
kayganlık sağlandıktan ve epidural anestezi yapıldıktan sonra uygulanır.

Resim 3.16: Zincir yardımıyla çekme işleminin uygulanışı

Ekstraksiyon forse, fetusun yardımsız doğum kanalından çıkamayacak kadar büyük
olması, fetus pelvis uyumsuzluğu ve fötotomi ya da sezaryen operasyonu uygulanmadan
sonuç alınabilecek durumlarda yapılır. Doğum kanalı küçük olan ve ilk doğumunu yapan
hayvanlarda sık başvurulur. Doğum kanalının tümör, yağ dokusu gibi patolojik oluşumlarla
daraldığı olgularda da uygulanabilir.
Posterior presentasyonda, göbek kordonunun pelvis girişinde basınç altında kalarak
yavrunun kısa süre içinde ölebilme ihtimali nedeniyle, fetusun hemen dışarı alınması
amacıyla başvurulabilir. Amfizemli fetuslardan ileri gelen güç doğumlarda tercih edilir.
Ekstraksiyon forse, fötotomi operasyonu esnasında işlemi kolaylaştırmak için uygulanır.
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Büyük yavrularda, anormal presantasyon, pozisyon ve duruşlarda doğum kanalının
belirgin olarak dar olduğu veya yırtıldığı durumlarda, obturator paralizi(arka bölgenin felci)
bulunan hayvanlarda, uterusun yavru üzerine kontrakte olduğu olgularda ve serviksin
açılmadığı durumlarda uygulanmamalıdır.

Resim 3.17: Buzağıya doğum krikosu ile çekme işleminin uygulanması

Ekstraksiyon forse kolay ve hızla uygulanabilen bir yöntem olması yanında yanlış
uygulandığında uterus ve yumuşak doğum yolunda yaralanmalara, obdurator ve gluteal
sinirlerin zarar görmesine neden olabilir.
Normalde 2-3 kişi tarafından uygulanan çekme fetus ve ana için komplikasyon
oluşturmaz. Fötal ekstraktor kullanıldığında yardımcıya dahi gerek duyulmadan istenilen
şiddette çekme uygulanabilir. Çekmenin şiddeti olguya göre değişebilir.

3.3.3. Fötotomi
Yavrunun doğum kanalından çıkarılabilecek kadar küçük parçalara ayrılıp vajinal
yoldan dışarı alınması işlemine fötotomi denir. Fötotomi, çoğu olguda uterus içerisinde
gerçekleştirilir.
Fötotomi işleminin uzamasına bağlı olarak ananın fertilitesi önemli ölçüde
etkileneceğinden özellikle travmadan sakınılmalıdır. Bu nedenle yeterli anestezi yapılmalı,
uygun gereç ve bol kayganlaştırıcı kullanılmalıdır.
3.3.3.1.Fötotomi İçin Gerekli Olan Araç Gereçler
Fötotom, tel testere, tel ve zincir tutucuları, fötotomun borusu içinden teli geçirmek
için tel geçirici, doğum zinciri ve doğum ipi, Crey çengeli, göz çengeli, parmak bistürisi,
gizli bistüri, tel kesmek için kerpeten ve kayganlaştırıcı işlem için gerekli araç gereçlerdir.
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Fötotomi operasyonu güç doğumun durumuna göre tam (total) ya da kısmi (parsiyel)
olarak yapılabilir. Total fötotomi, fetusun absolut ve relatif büyüklüğünde, dev yavrularda,
hidrops (fetal dokularda su toplanması) ve benzeri durumlar ile daha az olarak da serviksin
tam olarak açılmadığı durumlarda uygulanır. Parsiyel fötotomi ise oldukça sık başvurulan bir
yöntemdir.
Fötotomi; fötüsün ölmüş olması, düzeltilemeyen presentasyon ve pozisyon
bozuklukları, ananın doğum kanalına göre fetusun büyük olması (absolut büyüklük), ananın
doğum kanalının dar olması (relatif büyüklük), fötal acaibatlar(fazladan ayaklı, çift başlı, çift
gövdeli gibi yavru anomalilikleri), serviksin tam açılmadığı hallerde tercih edilebilen bir
yöntemdir.
Fötotomi için uygun gereçler gereklidir. İki tüplü ya da tubuler fötotom (Thygessen
fötotomu) tek borulu olana göre daha kullanışlıdır. Çünkü tel testerenin birbirine sürtünme
ve çaprazlaşma ihtimalini azaltır. Fötotomun başı sert, çelikten yapılmış ve yuvarlak
olmalıdır. Böylece kullanım sırasında telin kırılması ya da fötotomun kesilmesi engellenir.

Resim 3.18: Fötotomi yapılışı

Fötotomi operasyonu en kolay şekilde hayvan ayakta iken uygulanır. Hayvan yatmış
ise arka tarafı mutlaka yükseltilmelidir. Fötotomi için uygun anestezi epidural anestezidir.
Fakat abdominal kontraksiyonları ortadan kaldırmaya yetecek kadar epidural anestezi çoğu
kez ineğin yatmasına sebep olur. Trankilizanlar veya uterusta gevşeme sağlayan kas
gevşeticiler kullanılarak da fötotomi gerçekleştirilebilir.

3.3.4. Operasyon Sezaryen
Sezaryen operasyonu; gebeliğin herhangi bir döneminde, doğumdan önce ya da
doğum sırasında fetusun laparohisteretomi (karın duvarına yapılan kesiyle uterusun açılması)
ile uterustan çıkarılmasıdır.
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Evcil hayvanlarda operasyona karar verilirken; yavrunun canlı olarak elde edilmesi,
güç doğumlarda doğumun süresini kısaltmak, dişinin fertilitesini korumak, puerperal
bozuklukları engellemek ve laktasyon işlevini sağlamak gibi hedefler dikkate alınır.
Operasyonun başarıya ulaşması için başlıca koşul annenin genel sağlık durumunun iyi
olmasıdır. Annenin bitkin oluşu, genel hastalıklar, ciddi boyuttaki kan kayıpları, doğum
sürecinin fazla uzamış olması, doğuma müdahalenin hırpalayıcı şekilde yapılmış olması,
aşırı güç kullanımı ve kaba girişimler sonucu doğum kanalının zarar görmüş olması ve
hayvanın toksemiye (zehirlenme) girmiş olması sezaryen opresyonunun başarısını önemli
ölçüde etkiler.
Annenin doğum kanalının dar olması ya da yavrunun doğum kanalından geçemeyecek
kadar büyük olması, serviks uterinin açılamadığı durumlarda, fetusun gelişme
anomalilerinde, yavru zarlarının hidropsu (su toplanması), yavrunun düzeltilemeyen torsiyo
uteri olguları, gebeliğin devamının annenin yaşamı yönünden tehlikeli olması gibi
durumlarda sezaryen operasyonuna başvurulur.
Sezaryen operasyonuna yardım işlemleri, Temel Operasyon dersi kazanımlarında
belirtildiği gibi yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda doğuma yardım işlemlerinde
veteriner hekime yardım ediniz.
İşlem Basamakları

Öneriler





 Kişisel hazırlık yapınız.
 Yavrunun geliş ve vaziyet kontrolüne
yardım ediniz.




 Doğum ipi veya zincirini bacağa
geçiriniz.




 Normal olmayan geliş ve duruşlarda
hekime yardım ediniz.
 Yavrunun doğum kanalından dışarı
çekilmesine yardım ediniz.

Kişisel hijyen kurallarına uymalısınız.
İşlem için iş elbisesi giymelisiniz.
Eldiven takmalısınız.
Yavrunun düzeltilmesi işleminde
hekime yardım etmelisiniz.
Veteriner hekimle iş birliği içerisinde
hareket etmelisiniz.
Doğum ipi veya zincirini her iki
bacağa ayrı ayrı geçirmelisiniz.
Zincir ya da ipleri tekniğe uygun
yerleştirmelisiniz.
Geliş ve vaziyet bozukluklarında
yavrunun düzeltilmesinde hekime
yardım etmelisiniz.

 Yavruyu kontrollü ve tekniğine uygun
şekilde çekmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Tek yavru doğuranlarda en uygun presentasyon pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anterior presentasyon, dorso-sakral pozisyon
B) Posterior presentasyon, dorso-sakral pozisyon
C) Posterior presentasyon, lumbo-pubikal pozisyon
D) Anterior presentasyon, dorso-pubikal pozisyon
E) Transversal presentasyon, dorso-sakral pozisyon
2. Özellikle büyük hayvanlarda doğum kanalında yavrunun düzeltilmesi işlemlerinde en
sık kullanılan anestezi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel anestezi
B) Epidural anestezi
C) İnhalasyon anestezisi
D) Kat anestezisi
E) İntrakutan anestezi
3. Yardım olmadan gerçekleşmeyen doğumlara ne ad verilir?
A) Erken doğum
B) Geç doğum
C) Prematüre doğum
D) Abortus
E) Güç doğum
4. Doğum sırasında anneye yardım için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Yavru suları gelir gelmez anneye müdahale edilerek hemen yavru çıkarılmalıdır.
B) Doğum başladığında annenin önüne yem ve su konulmalıdır.
C) Fetusun canlı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
D) Hayvan rahatsız edilmeden gözlenmeli gerekirse müdahale edilmelidir.
E) Doğum sancıları başladıktan sonra yavru sezaryenle alınmalıdır.
5. Yavrunun doğum kanalından çıkarılabilecek presentasyon, pozisyon ve duruşa
getirilmesi amacıyla yapılan işlemlere ne ad verilir?
A) Mutasyon
B) Ekstarksiyon forse
C) Sekresyon
D) Fötotomi
E) Sezaryen
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6. Yavrunun doğum kanalından çıkarılabilecek kadar küçük parçalara ayrılıp vajinal
yoldan dışarı alınmasına ad verilir?
A) Sezaryen
B) Rotasyon
C) Ekstensiyon
D) Fötotomi
E) Mutasyon
7. Aşağıdakilerden hangisi doğum kanalına bağlı güç doğumun nedenlerinden değildir?
A) Pelvis kanalı darlığı
B) Serviks kanalı darlığı (Spazmı, sklerozu, prolapsus vajina)
C) Vulva ve vajina darlığı
D) Torsiyo uteri
E) Fetusun büyük oluşu

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile doğum sonrası işlemlerde veteriner hekime yardım
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bulunduğunuz bölgedeki bir hayvan çiftliğine giderek doğum sonrası anne ve
yavru bakımı ile doğum sonrası sık görülen hastalıklarla ilgili bir araştırma
yapınız.



İneklerin herbivor olmasına rağmen doğumdan sonra neden plasentayı yeme
davranışı gösterdiklerini araştırınız.



Hayvanlardaki anne şefkati ve yavru sevgisi ile ilgili bir araştırma yapınız. Elde
ettiğiniz bilgilerden sunu hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. DOĞUM SONRASI İŞLEMLER
Yeni doğum yapmış hayvanların ve yavrularının bakıma ihtiyaçları vardır. Yavrusu
için memelerinde ağız sütü hazırlamış, birçok çaba ile doğum yaparak yorulmuş, bir süre
sonra tekrar bir yavru yapmasını istediğimiz anneler mutlaka desteklenmelidir.

4.1. Doğum Sonrası Yavruya Yapılacak İşlemler
Yeni doğan yavrunun prematüre olup olmadığı ve kongenital (doğuştan olan)
anomaliler yönüyle kontrol edilmelidir. Yeni doğanlarda; damak yarığı, tendolardaki
kontraktürler, atresia ani ve rekti (rektım ve anüsün tam gelişmemesi), rektovaginal fistül
(rektum ve vajina arasında boşluk bulunması), urakus fistülü (göbekten işeme), amarozis
(bakar körlük) konjenital yavru anomalilerine rastlanabileceği gibi bunlar doğumla ilgili
kırık, çıkık ve yaralanmalar yönünden de kontrol edilmelidir.
Otyiyen (herbivor) hayvanların yavruları, gözleri açık doğar. Et yiyenlerin (karnivor)
hayvanların gözleri doğumdan 7 gün sonra açılmaya başlar ve 5 günde tamamlanır. Kedi
köpek yavrularını 2-3 hafta ele alıp sevmek anada kıskançlığa neden olabilir.
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4.1.1. Yeni Doğanlarda Yaşamsal Fonksiyonların Sağlanması
Solunum kontrolü yapılmalıdır. Yeni doğan yavrularda solunumun başlayıp
başlamadığına dikkat edilmelidir. Normal doğum sonrası yeni doğan yavrularda solunum
genelde kendiliğinden başlar. Doğum sırasında yavru zarları yırtılarak yavrunun solunumuna
yardımcı olunmalıdır. Özellikle kısraklarda yavru zarlarının solunumu engellememesine
özen gösterilmelidir.
Doğan yavru anne tarafından yalanarak temizlenir. Yalama sırasında yavrunun
solunum ve dolaşımı uyarılır. Bu işlemler anne tarafından yapılmazsa bir yardımcı tarafından
yavrunun kurulanması ve solunum yollarında olabilecek sıvıların boşaltılması gerekir. Eğer
doğum uzamış ise bazen yavru doğum kanalından ayrılmadan da solunum başlayabilir. Yeni
doğan yavrunun yaşama şansı, normal solunumun kendiliğinden başlamasına bağlıdır.
Yavrunun solunumunu kolaylaştırmak için üst solunum yollarında kalmış olan yavru zarları
ve sıvılar varsa bunların temizlenmesi gerekir.
Üst solunum yollarına kaçmış olan sıvılar, yavrunun arka bacaklarından tutulup baş
aşağı sarkıtılarak 10-20 saniye süre ile 3 ya da 5 kez hafifçe silkelenmesiyle boşaltılabilir.
Yavru baş aşağı silkelenerek beyin ve kalbin daha kolay kanlanması sağlanmalıdır. Üst
solunum yollarındaki sıvılar ve mukus uzaklaştırılmalıdır. Yavrunun vücuduna ve başına
hafif soğuk su uygulanmalı, annenin yavruyu yalaması sağlanmalı ve gerekirse suni teneffüs
yapılmalıdır. Annenin yavruyu yalaması solunumun düzene girmesine olumlu katkı yapar.
Yavruyu hatalı tutma ve taşımalardan sakınmalıdır.

Resim 4.1: Buzağının annesi tarafından yalanması

Yeni doğan yavruda doğar doğmaz çok hızlı bir ısı kaybı olur. Yavrunun bu ısı kaybı;
doğum öncesi hayata göre doğum sonrası hayatta metabolizma hızının yaklaşık 3 kat artması
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ve yavrunun vücut yüzeyindeki ıslaklığın kuruması ve annenin yavruyu yalaması sonucu en
aza indirilir.

Resim 4.2: İneğin buzağısını yalayarak kurutması

Normal doğum yapan bir anne hemen yavrusunu yalayarak kurutmaya çalışır. Ancak
soğuk mevsimlerde veya ananın bu işi yapamadığı durumlarda temiz bir bez, havlu ya da
kurutma makinesi ile yavru kurutulmalıdır. Yavruya kolostrum verilmesi de vücut ısısının
ayarlanmasına olumlu katkı sağlar.

Resim 4.3: Yavrunun kurutulması

57

4.1.2. Yavrunun Göbek Kordonu Bakımı
Göbek kordonu, ruminantlarda kendiliğinden kopar, carnivorlarda anne dişleriyle
koparır. Kanama varsa ligatüre (bağlama) edilmelidir. Enfeksiyona karşı iyotlu antiseptikler
uygulanmalıdır. Daha sonraki günlerde omfaloflebitis (göbek kordonu yangısı) gelişirse
tedavisi yapılmalıdır.
Doğum sonu yavru ölümlerinin büyük bir kısmını oluşturan mikroorganizmalar, göbek
kordonu yoluyla yavruya geçmektedir. Doğum sonrası göbek kordonunun hijyeni, yavrunun
sağlığı ile yakından ilgilidir.
Doğumdan sonra buzağının göbek kordonu, karnın 4-5 parmak altından steril bir iple
bağlanır. Bağlama yerinin altından yine steril, mikropsuz bir makasla kesilerek daha sonra
tentürdiyotla antisepsi işleminin yapılması gerekir. Göbeğin bağlanmaksızın kesildikten
sonra tentürdiyot dolu bir kaba daldırılarak dezenfekte edilmesini önerenler de vardır. Her iki
tavsiyede de temizlik ve dezenfeksiyon esastır.

4.1.3. Yavruya Ağız Sütü (Kolostrum) Verilmesi
Doğumdan sonra yapılacak en önemli işlem, doğumu takip eden ilk saatler içinde (ilk
yarım veya bir saat) yavruya ağız sütü denilen kolostrumun yani immünoglobulin adı verilen
bağışıklık maddelerini içeren özel sütün mutlaka içirilmesidir. Eğer yavru kendi anasını
emmezse başka bir hayvanın memesi sağılarak biberon veya bir şişeden, bu özel süt yavruya
mutlaka içirilmelidir.
Yeni doğan yavrular bağışıklık sistemleri gelişmeden doğar. Yavrular doğum sonrası
bağışıklık sistemleri gelişene kadar çevresel etkilere karşı çok duyarlı olurlar. Bağışıklık
sistemi gelişene kadar yavrular, doğum sonrası anneden ağız sütü (kolostrum) aracılığı ile
aldıkları anneye ait antikorlar (bağışıklık etkenleri) yardımı ile hastalıklardan korunur.
Kolostrum yüksek miktarda laktoz (süt şekeri), protein, yağ ve vitamin içerir. Bu nedenle
yavrular için sütten daha besleyici bir gıda maddesidir. İçerdiği magnezyum tuzları
nedeniyle ishal yapıcı (sürgüt) etkisi vardır. Doğumdan sonra yavrunun bağırsaklarındaki
mekonyumun (anne karnındaki yavrunun bağırsaklarında biriken ilk dışkısı) atılmasını
sağlar.
Anne, tüm yaşamı boyunca hastalıklara karşı kazandığı bağışıklık maddelerini
kolostrumla yavruya aktarır. Bu nedenle, yaşlı ineklerin kolostrumu daha fazla antikor
içerdiğinden daha değerlidir. Kolostrum doğumdan sonra 3-4 gün içinde normal süte döner.
Doğumdan sonra yavruların kolostrumdan yararlanmaları hızla azalır. Kolostrumun
bağırsaklardaki emiliminin en yüksek olduğu zaman, doğumdan sonraki ilk 2 saattir. Bu
nedenle yavrunun kolostrumu bu süre içerisinde alması önemlidir. Doğumdan sonra ilk
yarım saat içinde 2 litre kadar kolostrum yavruya içirilmelidir. Bağışıklık maddelerinin
yavru tarafından emilimi gittikçe azalarak 36 saate kadar sürer. Bu süre içinde yavrunun en
üst düzeyde kolostrum alması önemlidir. Ananın verdiği fazla kolostrum dondurularak
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saklanıp ileride başka buzağılara da içirilebilir. Bunun yanında özellikle A ve D olmak üzere
süte vitamin de eklenebilir.
Bu sütün yapısı saatler ilerledikçe normal süte dönmeye başlarken yine saatler
ilerledikçe yavrunun bu sütü bağırsaklarından emme yeteneği de azalır. Gerekirse ilk
saatlerde kolostrumu buzağıya zorla içirmek için mide veya yemek borusu tüpü veya
besleyicisi denilen özel besleme ekipmanlarından yararlanılmalıdır. Annesinin memesini
bulamayanlara yardım edilmelidir.

Resim 4.4: Yavruların annesini emmesi

Kolostrum; immunoglobünler bakımından zengin, termoregülatör (ısı düzenleyici)
etkisi olup sürgüt etkiye sahiptir. Yavrunun ilk dışkısını (mekonyum) yapıp yapmadığı
kontrol edilmelidir. Mekonyumunu atmayan yavrulara yağ, parafin likit gibi yumuşatıcılar
verilerek mekonyumu atması sağlanmalıdır. Bu gibi müdahalelerden istenilen sonuç
alınmadığı durumlarda lavman yapılmalıdır. Buzağıya doğumu izleyen saatlerde septisemi
serumu yapılması onu ölümden korumada oldukça etkilidir.
Genelde doğumu izleyen 4. gün sabahından itibaren buzağılar normal ahır sütü, yani
karışık sütle beslenmeye başlanır. Süt, sağımı takiben anasından sağıldığı sıcaklıkta içirilir.
Eğer soğursa 35-38°C’ye kadar ısıtılmalıdır. Soğuk süt ishal yapabilir. Alternatif bir besleme
olarak doğal süt yerine özel olarak üretilen ve bileşiminde mutlaka süt ürünleri de bulunan
buzağı maması veya yapay süt denilen sütle de besleme yapılabilir. Buzağı maması
kolostrum alımından hemen sonra verilebildiği gibi kimi yetiştiriciler bunu bir hafta, 10
günlük yaştan sonra vermeyi tercih etmektedirler. Burada kalite ve fiyat önemli bir
faktördür. Buzağı mamaları üretici firmanın tavsiyelerine göre hazırlanıp içirilmelidir.
Süt içirme programları buzağının doğum ağırlığına göre hazırlanır. Günlük olarak
buzağılara ilk iki hafta doğum ağırlığının %10’u, 3. hafta %10-12’si oranında süt veya
buzağı maması içirilir. Daha sonraki haftalarda bu oran % 10 ve % 8’e düşürülerek buzağı
sütten kesilir. Ancak erken sütten kesme programlarında buzağıların önüne sütle beraber
kaliteli, buzağı başlangıç yemi de konularak bu yemin tüketimine biran önce başlanılması
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esastır. Buzağı başlangıç yemlerinin pelet veya kaba kırılmış olarak hazırlanması tercih
edilmelidir.
Normal şartlarda buzağı ilk iki saat içinde 2 litre ağız sütünü içtikten sonra anasının
yanından ayrılmalıdır. Daha sonra buzağı bireysel buzağı bölmelerine veya tamamen
kuruduktan sonra açık buzağı kulübelerine konmalıdır. Buzağı bölme veya kulübeleri temiz
olmalı ve buzağının altına bol, temiz ve kuru yataklık konulmalıdır.

4.1.4. Yavrunun Bireysel Kulübelere Alınması
Buzağılar doğumdan sonra anneden ayrılarak buzağı bölmelerine alınmalıdır.
Doğumdan hemen sonra yavrular kurulanıp temizlenir ve her bir buzağının ayrı ayrı kalacağı
bireysel buzağı bölmelerine alınırlar. İlk 2 aylık dönemde ayrı bölmelerde tutulan yavrular,
daha sonra 6’lı veya 8’li bölmelere aktarılır.

Resim 4.5: Buzağı kulübesi

4.1.5. Yavrunun Kayıt Altına Alınması
Yavru kuruduktan sonra tartılarak ağırlığı saptanır ve kayıt altına alınır. Kayıt için
bireysel hayvan kartı, defteri veya bilgisayardan yararlanılır. Doğan buzağılar kayıt ve resmi
kulak numarası takılması ve hayvan pasaportu çıkarılması için en kısa sürede il veya ilçe
tarım müdürlüklerine bildirilmelidir. Resmî kulak numaraları buzağının her iki kulağına da
takılır. Buzağıya ait bilgiler anasının kartına da işlenir. Ayrıca Siyah Alaca ve Simmental ırkı
gibi alaca renkli hayvanların renk desenleri kendi kartlarındaki buzağı şekilleri bulunan özel
yerlere veya ayrıca hazırlanacak kart veya kâğıtlara işlenerek ileride olası karışıklıklar
önlenir, hayvanların tanınması kolaylaşır.
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Resim 4.6: Kulak küpesi takılmış buzağı

4.2. Doğum Sonrası Anneye Yapılacak İşlemler
Doğumdan sonra inek sonunu yani buzağıyı ana karnında saran yavru zarını (plasenta)
yarım ile sekiz saat içinde dışarı atar. Atılan son, hızla oradan alınarak uzaklaştırılmalıdır.
Yine doğumdan kısa bir süre sonra doğum bölmesi temizlenmelidir. Yataklık, sap ve saman
değiştirilerek kuru yataklık konulmalıdır. Doğumdan sonra annenin tüm vücudu kurulanarak
teri giderilir. Ananın memesi, meme başları ve gerisi ılık ve dezenfektanlı sularla yıkanarak
temizlenir. Bu temizlik çok önemlidir, buzağı, kolostrum almadan önce mikroplarla temas
etmemelidir. Bölmede otomatik suluk yoksa ineğin önüne temiz ve ılık su konur. Eğer
buzağı meme başlarını bulup ememiyorsa ona elle yardımcı olunur.
Doğum sonrası uterus ve doğum kanalı yırtık, kanamalar ve prolapsuslar yönüyle
kontrol edilmeli, prolapsus uteri şekillenmesi yönüyle hayvan izlenmeli, doğum sonrası
hayvan terli ise vücudu kurulanmalı, doğum yapan hayvan 8-10 gün süre ile soğuktan ve
hava cereyanından korunmalıdır. Doğum sonrası hayvanın su tüketimine sınır konulmamalı
ancak 2-3 gün hafif ılık su verilmelidir. Memeler temizlenmeli ve hayvanın altlığının kuru ve
temiz olmasına dikkat edilmelidir. Doğum yapan ineklerin yavru zarlarını yememeleri için
önlem alınmalıdır.
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Resim 4.7: Doğum sonrası annenin plasentayı yemesi

Yeni doğum yapan ineklerde hipokalsemi şekillenmesi yönüyle de dikkatli
olunmalıdır. Yeni doğum yapan ineklerde arka bölgeyi uyaran sinirlerde zedelenme olabilir.

Resim 4.8: Güç doğuma bağlı arka kısım felci

Yavru çıktıktan sonra anne kısa bir süre dinlenir ve sonra yavru zarlarını atmak için
kasılmalar yine başlar. Gebeliğin sonunda östrojen etkisinde villi koriyalislerin
nekrozlaşması ile plasenta uterustan ayrılmaya başlar. Yavrunun genital kanalda ilerlemesi
sırasında yırtılan yavru zarlarından boşalan yavru suları ve göbek kordonunun kopması ile
villi koriyalisleri besleyen kan akımının kesilmesi ve iç basıncın ortadan kalkması villi
koriyalislerin pörsümesine neden olur. Doğumdan sonra da devam eden uterus kasılmaları,
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uterusla olan bağlantıları gevşemiş ve pörsümüş villi koriyalislerin uterus mukozasından
ayrılmasını sağlar. Normal olarak yavru çıktıktan sonra 15-30 dakika içinde yavru zarları
atılır. Bu olay ineklerde 6-8 saate kadar uzayabilir.
Çok yavru doğuran hayvanlarda her yavrudan sonra ona ait zarlar da çıkar. Doğumdan
12 saat sonrasına kadar yavru zarlarının çıkmaması retensio sekundinarum olarak adlandırılır
ve müdahale gerektirir.
Doğum sırasında annede herhangi bir kanama oluşmuşsa fazla zaman geçirilmeden,
uygun müdahale yapılmalıdır. Doğumdan sonra ikinci bir yavrunun olup olmadığı kesinlikle
kontrol edilmelidir. Doğumu izleyen ilk 15 dakika içinde yavru zarları atılır. Bu süre
ineklerde 5-6, kısraklarda 1-3 saat, kedi köpekte 20 dakika ile 12 saate kadar uzayabilir. Eğer
bu süre aşılırsa karşılaşılan olgu retensiyo sekundinarum olarak adlandırılır ve müdahale
gerektirir. Çoğul gebeliklerde, yavruların her birine ait plasentanın atılıp atılmadığı
dikkatlice kontrol edilmelidir.
Yavru zarlarının atılır atılmaz ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Çünkü tüm dişilerde
yavru zarlarını yeme isteği vardır. Yavru zarlarının yenilmesi, ot yiyen hayvanlarda sindirim
sistemi bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olabilir.
Doğum sonrası eğer memelerde aşırı ödem varsa, masaj ve sık sağım yapılarak ödem
giderilir. Gerekirse veteriner hekim kontrolünde tedavi uygulanır. Doğum sırasında ve
sonrasında hijyene önem verilmesi çok önemlidir. Uterus ve meme enfeksiyonlarından
kaynaklanan septisemi (mikroorganizmaların kana karışması), doğumdan sonra 24-48 saat
içinde oluşur.
Doğumu takip eden günler, ketosis, süt humması, topallık, şirdenin yer değiştirmesi
(abomasum deplasmanı), sonun atılamaması, rahim iltihapları (metritis) gibi problemlerin
çok görüldüğü günlerdir. Süt humması klinik olarak görülmese bile gizli olarak seyreder ki
bu durum başka problemlerin öncüsü olur.

4.3. Puerperal Dönem
Doğum veya yavru atma sonrası genital kanalın morfolojik ve fonksiyonel olarak
gebelik öncesi durumuna geri dönmesine involusyon; involusyonun gerçekleştiği zaman
dilimine de puerperal dönem veya puerperium denir.
Sağlıklı bir puerperal süreç; problemsiz bir gebelik süreci ve doğum ile yakından
ilişkilidir. Puerperal dönem; uterusun involusyonu, endometriyumun kendini yenilemesi,
ovaryumlarda siklik aktivitenin yeniden başlaması ve
uterustaki bakteriyel
kontaminasyonun elimine edilmesi süreçlerini kapsar. Uterusun involusyonu, genital kanalın
(özellikle uterusun) doğum sonrası küçülüp gebelik öncesi durumuna geri dönmesine denir.
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Tablo 4.1: Hayvan türlerine göre involusyon süreleri

Bakım ve besleme hataları, güç doğum, retensiyo sekundinarum, puerperal metritis,
prolapsus uteri(uterusun dışarı çıkması), metabolizma hastalıkları, torsiyo uteri, prolapsus
vajina(vajinanın dışarı çıkması) gibi nedenler uterus involusyonunu geciktirir.
Endometriyumun rejenerasyonu; doğum sonrası dönemde endometriyal katın özellikle
endometriyumun epitel tabakasının dejenere olup atılmasını izleyerek reepitelizasyonla
(yeniden epitel tabaka oluşumu) kendini yenileme sürecini kapsar. Endometriyal kattaki
nekroz (doku ölümü) sonucu ayrılan dokular puerperal akıntı (lochia) şeklinde atılır.
İlk günlerde lochia kanla karışık kırmızımsı renkte, daha sonraları renksiz
görünümdedir. Postpartum 7-14. günlerde tekrar kanla karışık bir görünüm alır. Puerperal
akıntı sona ermesine yakın tekrar parlak ve lenf sıvısı benzeri bir hâl alır. Normalde
ineklerde 18. günden sonra lochia görülmez ancak involusyonu geciken hayvanlarda
postpartum 30. güne kadar görülebilir.
Hayvan türlerine göre doğum sonrası seksüel aktivitenin başlaması farklılıklar
gösterir. İneklerde doğum sonrası kısa bir dinlenme periyodundan sonra seksüel aktivite
yeniden başlar. Gebelik süresince adenohipofizden gonadotropin (üreme hormonlarını
salgılatıcı hormon) salınımı sürekli baskılandığından gebelik dönemi boyunca seksüel
aktivite gözlenmez.
Doğum sonrası progesteron ve östrojen bazal seviyeye indiğinden adenohipofiz
üzerindeki baskı kalkar ve böylece ovaryum gonadotropik etkiye açık hâle gelir. Ancak
erken postpartum dönemde adenohipofiz GnRH’a duyarsız olduğundan doğumdan hemen
sonra ovaryumda folliküler gelişme gözlenmez. Hipofiz ön lobunun GnRH’a duyarlı olmaya
başlamasıyla FSH salınmaya başlar ve sonuçta doğum sonrası 13-26. günlerde ilk ovulasyon
gerçekleşir. Süt ineklerinin % 95’inde doğum sonrası 50. güne kadar ovaryum aktivitesi
başlar.
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Postpartum enfeksiyonlar sonucu endometriyal rejenerasyon gecikir. Bağlı olarak
PGF2 alfa sentez ve salınması aksar ve ilk ovulasyonu izleyerek oluşan luteal yapı(corpus
luteum) kalıcı hâle geçerek kalıcı luteal yapıya bağlı anöstrüslere sebep olur.

4.4. Puerperal Dönem Hastalıkları
Uterus involusyonundaki gecikmeler, perineal yırtıklar (vulva ve anüs çevresi),
kanamalar, yavru zarlarının atılamaması, prolapsus uteri, uterus ve vagina yırtıkları,
postpartum parapleji (doğum ve sonrası felçler), uterus tembelliği, postpartum sancılar,
puerperal enfeksiyonlar, metritis, uzun süren anöstrus, ovaryum kistleri ve puerperal
vaginitis puerperal dönem sorunlarının başlıcalarını oluşturur.

4.4.1. Uterusun subinvolusyonu
Uterusun involusyonundaki ve endometriyal rejenerasyondaki gecikme subinvolusyon
olarak adlandırılır. Uterus kontraksiyonlarının yetersiz olduğu ve içeriğin uzaklaştırılamadığı
durumlarda meydana gelir. İneklerde ikiz gebelik, yavru zarlarının hidropsu ve güç
doğumları izleyerek sıkça şekillenir. İneklerde postpartum birinci haftanın sonunda rektal
yolla uterusun sınırları tespit edilememesi involusyonun geciktiğini ifade eder.

4.4.2. Doğum Sonrası Kanamalar
Normal doğum sonrası karnivorlar dışındaki hayvanlarda (geviş getiren ve tek
tırnaklılarda) kanama görülmez. İneklerde doğum sonrası kan görülmesi çoğunlukla göbek
kordonundan sızan kandır. Karnivorlarda doğum sonrası plasentanın atılması sırasında
maternal kökenli yeşilimtırak veya kahverengi renkte hafif bir kanama görülür.
Genital kanalda (uterus, serviks uteri, vagina ve vulva) meydana gelen yırtık ve
yaralanmalar, ovaryum ve uterus damarlarının kopması, yavru zarlarının erken ayrılmaya
çalışılması, kedi köpeklerde plasental bölgelerin subinvolusyonuna bağlı olarak şekillenir.
İnek ve kısraklarda uterus veya ovaryum arterlerinin kopması sonucu akut ölümcül
kanamalar şekillenir. Çoğunlukla uterusun burulması ve prolapsus uteride görülür. Güç
doğumların komplikasyonu olarak da şekillenebilir.

4.4.3. Doğum Kanalı ve Bitişik Dokuların Kontüzyon ve Yırtıkları
Doğuma ilişkili yırtık yaralanma ve ezikler(kontüzyon) tüm türlerde görülmekle
beraber, ilk doğumunu yapan düvelerle perivaginal (vajina çevresi) bölgesi aşırı yağlı inek
ve düvelerde daha sık şekillenir.
Doğum kanalının kontüzyonu; daha çok vajina ve vulvada şekillenir. Kontüzyonların
şekillenmesinde; kanalın kuru ve ödemli olması, yavruya uygulanan aşırı çekmeler,
yavrunun büyük olması, uzun süren güç doğumlar, yavrunun, doğuma yardımda kullanılan
araç gereç ve operatörün kolunun yaptığı basınç etkili olur.
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Yumuşak doğum kanalında şekillenen kontüzyonlara bağlı olarak başlangıçta vajina
ve vulva mukozasında konjesyon ve morarma, daha sonraları mukozanın nekrotik bir hâl
alması, vulva ve perineal bölgeyi de içine alan belirgin bir ödem, anaerop enfeksiyon
etkenleri ve nekroz basiliyle komplike olgularda nekrotik vajinitis gelişir. Nekrotik vajinitise
bağlı olarak genel durum bozukluğu, vulva ve perineal bölgede krepitasyonlu(çıtırtılı) ödem
ve şişlikler, idrar yapma esnasında ağrı ve ıkınma meydana gelir.
Uterus yırtıkları, doğuma yardım girişimleri sırasında şekillenir. Kanamaya bağlı
uterus içinde fazla miktarda kan pıhtılaşmışsa pıhtı hemen uzaklaştırılmamalıdır.
Vulva-vajina yırtık ve yaralanmaları; genelde doğum sonrası vulvadan taze kan ve kan
pıhtılarının gelmesi serviks ve vagina yaralanmalarıyla ilgilidir. Küçük çaplı yaralanmalara
bağlı şekillenen kanamalar önemsizdir. Vulva dudakları bütünlüğünün bozulmasına yol
açacak tarzda şekillenen veya perineum bölgesini içine alan yırtıklar fertilite (üreme
faaliyetleri) açısından önemlidir ve bu tip yırtıklar dikilmelidir.
Doğuma yardım girişimleri ve yavrunun kanaldan çıkışı sırasında yaptığı basınç,
ödem ve hematomların (dokularda kan toplanması) şekillenmesine sebep olur. Nekrotik
vulvo-vajinitis; doğum sırasında vulva ve vajinanın aşırı basınç altında kalması ve nekroz
basillerinin olaya karışması sonucu şekillenen vulva ve vaginada değişik derecede nekroz,
hayvanda genel durum bozukluğu semptomlarıyla karakterize bir bozukluktur. Güç
doğumlar ve doğuma yardım sırasındaki maniplasyonlarda zorlamaya bağlı oluşur.
Servikal yırtık ve yaralanmalar; tam olarak açılmamış serviksten yavrunun
çıkarılmaya çalışılması veya yavrunun kontrolsüz ve aşırı uterus içine itilmesi sonucu
şekillenir. Servikal yırtıklarda kanama uterusa doğru olacağından fark edilmeyebilir.
Serviksin uterus önünden kopması durumunda, kanama doğrudan abdominal boşluğa olur ve
akut kanama belirtileri şekillenir.
Lumbosakral sinirlerin zedelenmesi ve bunlarla ilişkili gelişen puerperal paralizisler;
Ekstraksiyon forse, doğuma yardımda kullanılan alet malzeme ve hekimin kolunun yaptığı
basınç gibi sebeplerle şekillenir. Zedelenme gluteal, obturator ve peroneal sinirlerde de
olabilir.
Doğum sırasında uterus, serviks ve vaginanın ön kısmında oluşan yırtıktan bağırsaklar
geçerek vagina aracılığı ile vulvadan dışarı prolabe olabilir. Schistosoma reflexum (fötus
anomalisi) ve fötal umblikal fıtık(göbek fıtığı) ile karıştırılabilir.
Aşırı ve sürekli ıkınmalar sonucu rektum anal sfinkterden geçerek dışarı prolabe
olabilir. Prplabsus rekti güç doğumlar sonrası aşırı ıkınmalar sonucu oluşabileceği gibi
prolapsus vagina veya prolapsus uteri ile beraber de şekillenebilir.
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Vajinanın ventral duvarında şekillenen bir yırtıktan idrar kesesi geçerek vagina
aracılığı ile vulva aralığından prolabe olabilir. İdrar kesesinin prolapsusunda idrar
retensiyonu (birikmesi)ve buna bağlı huzursuzluklar da gözlenir.
İdrar kesesinin eversiyonu(dışa dönme); uretra içinden idrar kesesini geçerek dışarı
prolabe olmasıdır. Doğumdan önce veya sonra şekillenebilir. Anatomik özellikleri sebebiyle
kısraklarda şekillenir. Prolabe olan kitlenin üzerinde iki adet üreter bulunur ve üreterlerden
sürekli damla damla idrar gelir.
Perivaginal yağların prolapsusu; perivaginal dokusu aşırı yağlı ineklerde vagina yan
duvarında şekillenen yırtıktan perivaginal yağların vagina lümenine prolabe olmasıdır. İkinci
derece vagina yırtıkları sonucu şekillenir.

4.4.4. Uterus Enfeksiyonları
Endometritis; endometrium ve glandular katın (bezsel katın) yangısıdır. Metritis;
uterus mukozası, glandular kat ve kas katının yangısıdır. Pyometra; uterusta purulent
içeriğin birikmesine denir.


Uterus enfeksiyonlarının nedenleri:





Yavru zarlarının atılamaması
Güç doğum genital kanalın hasar görmesi
Doğum sırasında oluşan kontaminasyon
Hijyen kurallarına uyulmadan yapılan uygulamalar

4.5. Laktasyon Dömemi
Süt salgısının başladığı andan hayvanın kuruya çıkarıldığı zamana kadar geçen süre
laktasyon dönemi olarak adlandırılır. İneklerde bu süre yaklaşık 305 gündür. İneklerde
laktasyon süresi ırkına göre değiştiği gibi bakım ve beslenmeye bağlı olarak da değişebilir.
Doğumla birlikte süt salgısında artış görülür. Doğumdan sonra tüm hayvanlara
sindirimi kolay, besleyici yemler verilmelidir. Doğumdan sonraki ilk 30-70 günde süt verimi
en yüksek düzeye ulaşır. Süt verimleri göz önüne alınarak hayvanlara uygun rasyon
hazırlanması gerekir. Bu dönemde, gebeliğin son döneminde artırılmaya başlanan kesif yem
miktarının aşamalı olarak artırılması sürdürülmelidir.
Laktasyon başlangıcındaki ineklerin beslenmesinde; besin madde gereksinimini
dengeli bir şekilde karşılamak, canlı ağırlık kaybını ve sindirim bozukluklarını en aza
indirerek hayvanın sağlığını korumak, süt verimi düşüşlerini önlemek, doğum sonrası
metabolik hastalıkları önlemek ve yılda bir yavru alacak şekilde üreme performansı
sağlamak amaçlanır.
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Laktasyon başında süt verimi artarak ilk 10 haftada en yüksek değerine ulaşır.
Laktasyon başında verimi yüksek olan ineklerin besin madde gereksiniminin tüketebildiği
yem ile karşılanması genelde mümkün değildir. Bu durum negatif enerji dengesine neden
olur ve hayvanlar ağırlık kaybeder. Laktasyon başındaki inekler çok dengeli yemlerle
beslenseler bile canlı ağılık kaybı olur. Çünkü hayvanların süt verimi yaklaşık 10 haftada en
yüksek değerine ulaşırken yem tüketimi 12-14 hafta sonra en yüksek değere ulaşır. İlk 10
haftalık yem tüketimi gereksinimleri karşılayamayabilir.
Laktasyonun başındaki süt ineklerindeki aşırı kondisyon kaybı, süt verimi yanında döl
tutma oranlarının da düşmesine neden olabilir. Laktasyon başlangıcındaki süt ineklerinde bu
olumsuz dengelerin şiddetine bağlı olarak ilk kızgınlık ve ovulasyon tarihi 1–2 ay
gecikebilir.

4.6. Yavru Atma (Abortus)
Dış ortamda yaşama şansı bulunmayan yavrunun gelişimini tamamlamadan doğması
olayı abortus (yavru atma) olarak tanımlanır. Hayvan yetiştiriciliğinde yavru atmaları
(abortus) ya beslenmede yapılan hatalar, fiziki ya da travmatik olaylar, zehirlenmeler,
hormonal dengesizlikler, barınak problemleri, ya da bakteriyel, viral ya da mantarlara bağlı
mikrobik (enfeksiyöz) sebeplerden ileri gelir.
İneklerde normal gebelik süresi 285 gün (270-295 gün) de tamamlanır. İnekler ele
alındığında 200 günden önce doğumun şekillenmesi atık (abortus) olarak kabul edilir.
Atıklar mikroorganizmalar tarafından (brusellozis, kampilobakteriyozis, leptospirozis,
listeriyozis vb.) oluşturulabileceği gibi mikrobik olmayan nedenler örneğin; genetik ve
doğmasal nedenler (kalıtsal etmenler), fiziksel nedenler (ısı stresi, uzun yolculuklar, vurma
ve çarpma gibi travmatik etmenler), hormonal etkiler (progesteronun yetersiz oluşu veya
dışarıdan hormon verilmesi), beslenme sorunları (aşırı zayıflık, A ve E vitamini, selenyum
ve iyot eksiklikleri) ve kimyasal etkiler (ilaç veya zehirli otların yenmesi) sonucunda da
ortaya çıkabilir. Atıkların nedenlerinin en kısa zamanda araştırılması gerekir.
Atık yapan hayvanlar diğerlerinden ayrı bir yere alınmalı, ayrı yemleme ve sulama
yapılmalıdır. Atık fetus ve yavru zarları toplanıp plastik torbalara yerleştirilmeli ve soğukta
veteriner hekim gelene kadar muhafaza edilmelidir. Ayrıca bu hayvanların akıntılarının yem,
kullanılan araç gereç ve bakıcılara bulaşmaması için de gerekli önlemler hemen alınmalıdır.

4.6.1. Enfeksiyöz Olmayan Yavru Atmalar
Mikrobiyal olmayan yavru atmalar % 10’u geçmez. Bu sebepler düzeltilince yavru
atmalar sona erer. Genellikle önemli bir yetiştirme sorunu oluşturmaz.
Yetersiz ve dengesiz beslenen damızlık sığırlarda gebelik şekillense bile özellikle
gebeliğin ilk üç ayında yavru atmalara rastlanılabilir. Rasyonda A ve E vitamini
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yetersizlikleri ileri gebe hayvanlarda gebeliğin sonlanmasına yol açabilir. Yetiştiriciliğin
yapıldığı bölgede toprakta ve sudaki iyot yetersizliği gelişmemiş yavruların doğmasına sebep
olmakta ve yavruların canlılıklarını koruması mümkün olmamaktadır.
Barınakların sıkışık tarzda yapılması ya da ahır içerisine normalden fazla hayvan
yerleştirilmesi, hayvanların birbirlerine tekme atmaları, boynuz darbesi vurmaları, düşme,
aşım istekleri sırasındaki fiziki darbeler gebeliğin her aşamasında yavru atma ile
sonuçlanabilir. Barınakların havasız ve yüksek ısıda olması da hayvanlar için stres faktörü
olmakta ve buna bağlı olarak düşükler gözlenmektedir. İleri gebe hayvanların uzun yolculuk
yapmaları gebeliğin devamı açısından sakıncalı olmaktadır.
Yem çuvallarının rutubetli yerlerde saklanması sonucu yemlerde şekillenen
küflenmeler, yemlere karışan kimyasal maddeler, tarım ilaçları, bilinçsiz ve rastgele
kullanılan ilaçlar da yavru atmaların başlıca sebeplerindendir. Gebeliğin devamını sağlayan
progesteron hormonunun yetersiz salgılanması da düşük olaylarının sebepleri arasında yer
alır.

4.6.2. Enfeksiyöz Yavru Atmalar
Önemli olan ve büyük kayıplara yol açabilecek sorun enfeksiyöz sebeplere bağlı
olarak şekillenen yavru atmalardır. Beslenme ve zehirlenme olayları dışında kalan sebepler
de az sayıda hayvanda yavru atılması söz konusudur. Ancak sebep enfeksiyöz kökenli
olduğunda tüm sürü hatta yakın çevredeki işletmelerde bile yavru atma problemine
rastlanılabilir.
Ülkemizde enfeksiyöz kökenli yavru atmalara sıkça rastlanır. Bunlar; bakteri, virüs,
mantar ve protozoonlardan oluşmuş infeksiyöz ajanlardan ileri gelir. Mikroorganizmalara
(bakteri, virüs, mantar) bağlı yavru atmalar başta Brucella olmak üzere Camphilobacter,
Klamidya, Leptospira, Listeriya, mantarlar, IBR-IPV, Viral diyare, Cylamydia gibi hastalık
ve etkenlerden ileri gelebilir. Ülkemizde Brusella hastalığı, başlıca yavru atmaya neden olan
zoonoz özellikte önemli bir hastalıktır.
Direk yavru atmaya yol açmayan ancak hayvanın beden ısısını yükselten ateşli
hastalıklar da problem oluşturabilir. İneklerde doğum zamanı gelmeden kuyruğun altında ve
yanında bulunan kasların gevşemesi, vulvadan çara akıntısından biraz daha koyu olan
gebelik tıpasının çözülmesi, vajinadan kanlı akıntının gelmesi, memelerin sütle dolması ve
kızarması muhtemel yavru atma belirtilerindendir.
Enfeksiyöz sebeplerden yavru atan bir hayvan sürüdeki diğer hayvanlar, bakıcılar ve
sütünden faydalanan insanlar için de tehlike kaynağı olabilir. Hayvana müdahale eden
görevlilerin öncelikle kendilerini korumaları, hijyen kurallarına uymaları, eldiven
kullanmaları zorunludur.
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Resim 4.9: Atık fetus
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. Aşağıdaki
metni okuyunuz ve öğretmen koordinesinde etkinlik kapsamındaki sorulara cevap arayınız.
Doğumdan sonra yavru zarlarının atılır atılmaz ortamdan uzaklaştırılması gerekir.
Çünkü tüm dişilerde yavru zarlarını yeme isteği vardır. Yavru zarlarının yenilmesi, ot yiyen
hayvanlarda çok ciddi problem oluşturmasa da sindirim sistemi bozukluklarının ortaya
çıkmasına neden olabilir.
Sadece otla beslenen (herbivor) hayvanlar olmasına rağmen doğum yapan inekler de
doğumu müteakip yarım ile sekiz saat içinde düşen yavru zarlarını (plasenta) yerler.
İneklerin plasentayı yeme davranışının nedenlerini hiç düşündünüz mü?

Değer

Merhamet

Konu

Hayvanlarda içgüdüsel davranışlar ve yaratılış
Sizce inekler doğum sonrası eşini neden yemek ister?
Doğal yaşamda anlamlı olan bu davranış korunaklı
barınaklarda da devam etmektedir. Sizce bunun nedeni ne
olabilir?

Etkinlikler

Annenin yavrusunu yalaması gibi annede başka içgüdüsel
davranışlar tespit ettiniz mi?
Sizce hayvanlarda içgüdüsel davranışlar nasıl oluşmaktadır?
Yavrunun annesinin memesini araması ve süt emmesi
konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kavramlar

İçgüdü, ilişki, davranış, merhamet, yaratılış.

Yöntem

Beyin fırtınası, grup tartışması, kavram haritası, değer
açıklama, düz anlatım, soru cevap, anlam haritası.

Yaklaşımlar

Değer analizi

Değer açıklama
1. Hayvanlardaki içgüdüsel davranışların farkına varır.

Kazanımlar

2. Hayvanlarda merhamet duygusu gibi özelliklerin ve
davranışların kaynağını sorgular.
3. Kainattaki düzenin devamı konusunda duyarlı hâle gelir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda doğum sonrası
anne ve yavrunun bakımı ile ilgili bir uygulama yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hijyeni sağlayınız.

 İş kıyafeti giymelisiniz.
 Hastalık bulaşmasına karşı koruyucu
kıyafet (eldiven, çizme, tulum, vb.)
giymelisiniz.

 Göbek kordonuna antiseptik solüsyon
uygulayınız.

 Göbek kordonuna tentürdiyot
uygulayabilirsiniz.

 Göbek kordonunu bağlayınız.

 Göbek kordonunu karnın 4-5 parmak
altından steril bir iple bağlamalısınız.

 Yeni doğan yavrunun kurumasını
sağlayınız.

 Yeni doğan yavrunun ağız sütü emmesini
sağlayınız.

 Yeni doğan yavruyu annesinin yanına
taşımalısınız.
 Annenin yavrusunu yalamasını
sağlamalısınız.
 Yavrunun ilk bir saat içinde ağız sütü
almasını sağlamalısınız.
 Ağız sütünü vücut sıcaklığında,
emzikli bir biberon aracılığıyla
verebilirsiniz.

 Yavruyu bölmesine alınız.

 Yavruyu temiz ve kuru özellikteki
bireysel bölmesine almalısınız.

 Doğum yapan annenin genel durumunu
kontrol ediniz.

 Annenin davranışlarını, yaşamsal
fonksiyonlarını kontrol etmelisiniz.

 Annenin doğum kanalının kontrolüne
yardım ediniz.

 Doğum sonrası düşen plasentanın annenin
yanından uzaklaştırınız.

 Yavru atmalarda hastalık materyali
(marazi madde) alınız.
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 Doğum kanalında yırtık kanama gibi
anormal durumlarda hekime yardım
etmelisiniz.
 Hayvan sahibini plasentanın
düşmesini takip etmesi konusunda
bilgilendiriniz.
 Doğum sonrası atılan plasentanın
düşmesini takip etmelisiniz.
 Plasentanın zamanında düşmemesi
hâlinde veteriner hekime bilgi
vermeliniz.
 İş güvenliği ve sağlığı kurallarına
uygun hareket etmelisiniz.
 Veteriner hekimle iş birliği içerisinde
hareket etmelisiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Yeni doğan yavru bağışıklık antikorlarını nasıl sağlar?
A) Gebelik süresince anne kanından sağlar.
B) Genetik olarak kromozomları aracılığı ile sağlar.
C) Doğumdan sonra kolostrum aracılığı ile sağlar.
D) Doğumdan sonra yavrunun aşılanmasıyla sağlar.
E) Doğumdan sonra annenin aşılanmasıyla sağlar.
2. Doğum sırasında yavruya yapılacak en önemli yardım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yavrunun çıkması beklenmeden yavru sezaryenle alınmalıdır.
B) Yavru zarları yırtılarak yavrunun soluk alması sağlanmalıdır.
C) Yavru zarları uterustan elle ayrılmalıdır.
D) Yavruya hemen süt verilmelidir.
E) Yere kuru altlık serilmelidir.

3. İnekte doğumdan sonra 12 saat geçtiği hâlde yavru zarlarına atılmaması
durumuna ne ad verilir?
A) Prolapsus vajina
B) Prolapsus rekti
C) Prolapsus uteri
D) Retensiyo sekundinarum
E) Abortus

4. Yavrunun doğumdan hemen sonra kolostrumunun alması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yavru aç doğduğu için hemen kolostrumu almalıdır.
B) Kolostrum çabuk bozulduğundan yavru tarafından hemen alınmalıdır.
C) Kolostrum doğumdan hemen sonra normal süte döndüğü için yavru kolostrumu
hemen almalıdır.
D) Kolostrum bol miktarda vitamin içerdiği için yavru kolostrumu hemen almalıdır.
E) Bağışıklık maddelerinin emilimi ilk 2 saatte en yüksek düzeyde olduğundan yavru
kolostrumu hemen almalıdır.

5. İneklerde en fazla yavru atmaya neden olan zoonoz ve bulaşıcı hastalık
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnfluenza
B) Şap
C) Brusella
D) Mastitis
E) Yanıkara
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Doğuma yardımda kullanılan araç gereçlerin neler olduğunu
öğrendiniz mi?
Doğuma yardımda kullanılan araç gereçlerin ne işe yaradığını biliyor
musunuz?
Doğumda kullanılan araç gereçleri kullanıma hazır hâle getirebilir
misiniz?
Doğum bölmesinin özelliklerini biliyor musunuz?
Hayvanı zamanında doğum bölmesine alabilir misiniz?
Zigot, embriyo, fetus, implantasyonu açıklayabilir misiniz?
Gebelik süresi ve bunu etkileyen faktörleri öğrendiniz mi?
Yavru zarları ve plasentasyonu açıklayabilir misiniz?
Doğum öncesi değişiklikleri öğrendiniz mi?
İneklerde doğumun başlangıcını açıklayabilir misiniz?
Doğumda kullanılan klinik hormon preparatlarını biliyor musunuz?
Doğum kanalını kontrolüne yardım edebilir misiniz?
Presentasyon ve pozisyon şekillerini öğrendiniz mi?
Hayvan türlerine göre doğumun nasıl şekillendiğini öğrendiniz mi?
Doğum zinciri veya ipini yavrunun bacağına geçirebilir misiniz?
Yavruya çekme işlemi uygulayabilir misiniz?
Doğumdan sonra yavruya yapılacak işlemleri öğrendiniz mi?
Doğumdan sonra anneye yapılacak işlemleri öğrendiniz mi?
Doğumdan sonra anne ve yavruya bakım yapabilir misiniz?
Puerperal dönemi ve bu dönemde görülen hastalıkları öğrendiniz mi?
Laktasyon dönemini öğrendiniz mi?
Yavru atmaya neden olan faktörleri öğrendiniz mi?
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Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

E
B
D
A
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A
B
D
E
C
E
B
D
D
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

A
B
E
D
A
D
E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

C
B
D
E
C

1.
2.
3.
4.
5.
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