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BÖLÜM I

VAJİNAL KANAMALAR

VAJİNAL
KANAMALAR
*Bölünmüş Siklus Kanaması
*Ovarial kist/tümör
FİZYOLOJİK

PATOLOJİK

*Ovaryum kalıntısı (ORS)
*Üriner problemler
*Önlenemeyen Abort

Normal Siklus
Kanaması

*Kısırlaştırma/Sezaryen
sonrası transvajinal kanama
*Vajinal neoplazm
*Vajinal Prolapsus/Hiperplazi
*Prolapsus uteri

*Hemometra
*Postpartum Kanama
*Vajinal Travmalar

OLGU: KÖPEK
1-3 haftadır devam eden hafif
temiz vajinal kanama
Vulva ve Vajina ödemli/buruşuk
Uterus normal görünümde (USG bulgusu)
Smear temiz, bol miktarda İntermediyer/
Süperfisiyal hücreler mevcut
 Östrojen/Progesteron 

ÖNERİLER
Normal Siklus
kanaması

*Çiftleştirme
*Boş geçirtilir

Proöstrüs

Östrüs

OLGU: KÖPEK
Birkaç gün/hafta aralıklarla tekrarlayan
Birkaç gün süren hafif vajinal kanama
Uterus normal görünümde (USG bulgusu)
Smear temiz, bol miktarda İntermediyer/
Süperfisiyal hücreler mevcut
Östrojen/Progesteron 

ÖNERİLER

*Uygun Çiftleştirme
zamanı belirlenir
*İlaçla tedavi
-Progesteron

-Oksitosin
-Hemostatik
Bölünmüş Siklus
kanaması

-Antibiyotik
-Kalsiyum

*Ovariohisterektomi

OLGU: KÖPEK
1 ayı geçen hafif vajinal kanama
Vulva ve Vajina ödemli/buruşuk
Uterus normal/büyümüş görünümde (USG
bulgusu)
Ovaryum/lar normalden büyük, sünger
görüntüsü (USG bulgusu)
Ovaryum/larda içi sıvı dolu alanlar (kistler)
görülür (USG bulgusu)
Smear de bol miktarda İntermediyer/
Süperfisiyal hücreler, granulositler mevcut
Östrojen/Progesteron 
Uzun süreli östrojen etkisinden dolayı
kemik iliğinde myelotoksik etki
oluşur ve trombositopeni ve anaplastik
anemi tablosu karakteristiktir.

ÖNERİLER
Ovarial
Kist/
Tümör

*hCG/GnRH tedavisi
*Kistektomi
*Ovariektomi
*Ovariohisterektomi

OLGU: KÖPEK
Kısırlaştırma ope. geçirmiş, düzenli/düzensiz
Vajinal kanamaları olan, erkek köpeklerin ilgi
gösterdiği hasta
Vulva, perineum, bel bölgesine dokunulduğunda
kuyruğunu yukarı kaldırıp yana alır
Vajinal kanama dönemlerinde Vulva ve
Vajina ödemli/buruşuk
Vajinal kanama dönemlerinde Smear de
bol miktarda İntermediyer/Süperfisiyal
hücreler mevcut
Kalıntı Ovaryum/lar görülür, bazen içi sıvı
dolu alanlar (kistler) tespit edilir (USG
bulgusu)
Yalancı gebelik belirtileri görülür
Eskimiş olgularda bilateral simetrik Alopesi
hCG/GnRH stimulasyon testi pozitiftir.
Östrojen/Progesteron 

Ovaryum Kalıntısı
(Ovarian Remnant
Sendrom)

ÖNERİLER
*hCG/GnRH/Progesteron
tedavisi
*Ovariektomi

OLGU: KISRAK/SIĞIR/KOYUN/KEÇİ/KÖPEK/KEDİ
Kanlı idrar yapma/idrar yaptıktan sonra
vajinal kanama
Sık idrar yapmaya çalışma ve her seferinde
çok az damla damla idrar yapma
Kambur duruş, ıkınma, Üriner sistemin
Palpasyonda ağrı
İdrarda kötü koku
Vulva/Vajina ödemli, hiperemik
İştahsızlık, bazen ateş 
Uterus normal görünümde (USG bulgusu)
Üst/alt idrar yollarında patoloji (USG bulgusu)
Vajinal Smear de Parabazal/İntermediyer/
Süperfisiyal hücreler ve çok sayıda granulosit
mevcut (Köpek, Kedi)
İdrarın biyokimyasal/mikroskobik muayene
sonuçları patolojik
Bazı Kan biyokimya (Üre, Kreatin, Albumin,
Fosfor) değerleri değişmiştir
Östrojen/Progesteron siklus dönemine uygun
seviyelerde

ÖNERİLER
Üriner sistem
hastalığı

*Esas sebebe yönelik
Tedavi uygula

ÖNERİLER

OLGU:
KISRAK/SIĞIR/KOYUN/KEÇİ/KÖPEK/KEDİ
Aşırı, devamlı Vajinal kanama
İştahsızlık, Kambur duruş, Ikınma
Cervix dilate (Vaginoskopik bulgu)
Yavru su kesesi kanalda/patlamış
Uterus normalden büyük (USG bulgusu)
Uterusta ölü embriyonik alanlar, yavru
zarları (USG bulgusu)
Uterus/Cervix/Vajina da Fötüs (canlı/ölü)
Progesteron 
Kan Hemogram ve biyokimya değerlerinde
bozulma

Önlenemeyen
Abort

*Müdahale öncesi zoonozlara
karşı önlem al
*Annenin genel durumunu
destekle
*Anneye antibiyotik, uterotonik, spazmoanaljezik
uygula
*Yavrunun çıkışını kolaylaştır
*Yavru/lar yaşıyorsa resussitasyon uygula
*Yavru zarlarının atılmasını
takip et
*Mikrobiyolojik araştırma için
laboratuvara soğuk zincirde
numune (annenin kan
serumu, Fötüs, yavru zarları)
gönder

OLGU:
KISRAK/SIĞIR/KOYUN/KEÇİ/KÖPEK/KEDİ
Kısırlaştırma/Sezaryen ope. hemen
takiben başlayan (20. güne kadar) sızıntı
şeklinde vajinal kanama
Cervix dilate ve kanın geldiği görülür
(Vaginoskopik bulgu)
Bazen Abdomende sıvı alanları görülür
(İç kanama) (USG bulgusu)
Kanamanın şiddetine ve süresine bağlı
olarak, halsizlik, durgunluk, sık soluma,
mukozalarda solgunluk
Eritrosit ve hematokrit değerleri 
Kan pıhtılaşma faktörleri araştırılmalıdır.

ÖNERİLER

Kısırlaştırma/Sezaryen
sonrası transvajinal
kanama

*Kanama durdurucu ilaç uygula
*İntravajinal, Adrenalin
emdirilmiş tampon yerleştir
*Hipovolemik şok bulguları
varsa şok tedavisine başla,
Koloidal sıvı replasmanı
sağlayın veya Kan transfüzyonu
yapın
*Vulva, perineum bölgesinde
Gezdirme tarzında buz torbası
ile 5’er dakikalık kompres
uygula
*Hastada hareket kısıtlaması
yap ve takibe al
*Gerekiyorsa hastayı yeniden
operasyona al

ÖNERİLER
OLGU:
KISRAK/SIĞIR/KOYUN/KEÇİ/KÖPEK/KEDİ
Uzun süredir siklus dışı devam eden hafif
vajinal kanama
Vajinada yüzeyi düzgün/karnabahar
görünümünde ve ülsere Kitle (Vajinal
bulgu)
Smear de vakuolize ve çok sayıda mitoz
figürleri olan epitel hücreleri
(TVT-Sticker Sarkom) mevcut (Köpekte)
Kan tablosunda anemi/lökopeni görülür
Halsizlik, sık idrar yapma ve ıkınma
belirtileri var

Vajinal Neoplazm

*Kanama durdurucu ilaç uygula
*İntravajinal, Adrenalin
emdirilmiş tampon yerleştir
*Hipovolemik şok bulguları
varsa şok tedavisine başla,
Koloidal sıvı replasmanı
sağlayın
*Hastayı operasyona al
*TVT olgularında Vincristin
(0,025 mg/kg i.v haftada bir)
tedavisine başla (Uygulama
öncesi kan muayeneleri yap)

SIĞIRDA VAJİNAL NEOPLAZM

KÖPEKTE TVT OLGUSU

KÖPEKTE VAJİNAL NEOPLAZM

ÖNERİLER
RUMİNANT VE KISRAKTA

OLGU:
KISRAK/SIĞIR/KOYUN/KEÇİ/KÖPEK
Vulva dudakları arasından pembe renkli
Yüzeyi düz, bazen ülsere değişik büyüklükte ödemli
vajinal doku parçası dışarı çıkmış olarak görülür.
Vajinadan aralıklarla hafif kanlı akıntı gelir
Çoğunlukla proöstrüs, gebeliğin son günleri ve
doğumdan sonra görülür
Proöstrüs/östrüs dönemlerinde smear de
İntermediyer/Süperfisiyal hücreler görülür (Köpek)
İdrar yapma güçlüğü, sıkça ıkınma var
Gebelerde güç doğum sebebidir.

Vajinal
Prolapsus/Hiperplazi

*Kanama durdurucu ilaç uygula (Hemoraji varsa)
*Alt Epidural anestezi yap
*Prolabe olmuş vajinal parçayı
soğuk antiseptik suyla temizle
*Gezdirme şeklinde buz kompres tatbik et
*Çıkan vajinal parçaya Antibakteriyel ve
Analjezik etkili pomad kombinasyonu uygula
*Hastanın arka kısmını yükselt
*Repozisyon (Vajinal kitlenin yerine
yerleştirilmesi)
*Vulva dudaklarına geçici dikiş (Bühner) uygula
*Antibiyotik ve NSAİD başla
*Doğum esnasında şekillendiyse sezaryen yap
KÖPEK
Gebe olmayanlarda
*Kanama durdurucu ilaç uygula (Hemoraji varsa)
*Prolabe/hiperplazik kitleyi rezeke et
*Ovariektomi veya Ovariohisterektomi yap
*Antibiyotik ve NSAİD başla
Gebelerde
*Kanama durdurucu ilaç uygula (Hemoraji varsa)
*Prolabe olmuş vajinal parçayı
soğuk antiseptik suyla temizle
*Gezdirme şeklinde buz kompres tatbik et
*Çıkan vajinal parçaya Antibakteriyel ve
Analjezik etkili pomad kombinasyonu uygula
*Repozisyon
*Doğum esnasında şekillendiyse sezaryen yap

SIĞIRDA
PROLAPSUS VAJİNA
Tam Prolapsus vajina

Bühner dikişi uygulaması

KÖPEKTE VAJİNAL
HİPERPLAZİ
TOTAL
HİPERPLAZİ

KISMİ
HİPERPLAZİ

ÖNERİLER
RUMİNANT VE KISRAKTA

OLGU:
KISRAK/SIĞIR/KOYUN/KEÇİ/KÖPEK/KEDİ
Güç Doğum sonrası/Oksitosin uygulanmış/Uterus
Atonisi/Retentio Sekundinarum/ Hipokalsemi/ Parazi/
Kalıtsal dispozisyonu olan hayvanlarda görülür
Vulva dudakları arasından aşağıya doğru sarkmış
pembe renkli Yüzeyi düz (Kısrak, Köpek, Kedi),
yüzeyinde karunkulaların (Sığır, Koyun, Keçi)
bulunduğu bazen lokal nekrozlaşma alanlarının
görülebildiği değişik büyüklükte ödemli Uterus görülür
Travmalara bağlı olarak oluşan ruptur neticesi genital
kanama oluşur
Genel durum bozulur, Şok belirtileri görülebilir, Kötü
kokulu genital akıntı vardır, İştahsızlık, durgunluk,
şiddetli ıkınmalar dikkati çeker

Prolapsus uteri

*Hastayı diğer hayvanlardan ayır
*Kanama durdurucu ilaç uygula (Hemoraji varsa)
*Genel durumu destekle (Serum, İlaç tedavisi)
*Alt Epidural anestezi yap
*Sarkmış uterusu arcus ischiadicus hizasına gelecek
şekilde bir yardımcı tarafından yukarı kaldırt ve bu
pozisyonda kalmasını sağla
*Prolabe olmuş Uterus yüzeyini soğuk serum
fizyolojik ile yıkayıp temizledikten sonra rupture
alanlar varsa revize edilip dikilmeli ve ardından
Uterus duvarına değişik noktalara 10 IU Oksitosin
uygula
*Uterusun üzerini serum fizyolojik ile nemlendirilmiş
temiz bir bezle sıkıca sar ve bir müddet elle basınçlı
masaj uygula
*Çıkan Uterusun Cervix ve corpus kısımlarından
başlamak suretiyle Repozisyon işlemini gerçekleştir
*Hastanın arka kısmını yükselt
*Uterus içerisine 2x2-5 litre Serum Fizyolojik ile
irrigasyon yap
*Vulva dudaklarına geçici (10 gün kalabilir) dikiş
(Bühner) uygula
*Sistemik ve İntrauterin Antibiyotik uygula ve NSAİD
tedavisi başla
*Birkaç gün hareket kısıtlaması yap
KÖPEK VE KEDİ
*Kanama durdurucu ilaç uygula (Hemoraji varsa)
*Genel durumu destekle (Serum, İlaç tedavisi)
*Genel anestezi yap
*Prolabe kitleyi rezeke ettikten sonra Laparotomi
yap ve kalan Uterus parçası ile Ovaryumları
uzaklaştır
*Sistemik Antibiyotik ve NSAİD tedavisi başla

ÖNERİLER

OLGU:
KANATLI
Yumurtlama zorluğu, Gıda değişiklikleri, Dışkılama
zorluğu, Psikolojik nedenler, Kalıtsal dispozisyonu olan
kanatlılarda görülür
Cloaca deliğinden dışarıya doğru çıkmış pembemsi
kırmızı renkli Yüzeyi düz bazen lokal nekrozlaşma
alanlarının olduğu değişik büyüklükte ödemli
Cloaca görülür
Travmalara bağlı olarak oluşan ruptur neticesi kanama
şekillenir
Genel durum bozulur, Şok belirtileri görülebilir,
İştahsızlık, durgunluk, ıkınmalar dikkati çeker

Prolapsus Cloaca

*Kanamayı durdur (Gezdirme
şeklinde buz kompres)
*Hipovolemik şok bulguları
varsa şok tedavisine başla,
Koloidal sıvı replasmanı
sağlayın
*Cloaca üzerini serum fizyolojik
ile temizle
*Kuşlarda hafif sedasyon sağla
*Hastayı operasyona al (Cloaca’yı
bir kalem ya da serçe
parmağınızla yerine yerleştirin
ve doğal deliği tam kapatmayacak
şekilde tütün kesesi ağzı dikişi
uygulayın. Eski, nekroza olgularda
Cloaca ampütasyonu yap)
*İçme suyuna veya yemine
Antibiyotik ve ihtiyaca göre diğer
ilaçları ilave et
*Ilık gıdalarla elle besleme yap
*Hastayı 48 saat takip et

ÖNERİLER

 Kanlı vajinal akıntı görülür (bazen !)
 Şiddetli seyreden Anemi
Halsizlik, iştahsızlık, çevreye ilgisizlik, sık solunum,
taşikardi
Uterus normalden büyük ve anekojenik (siyah)
görülür (USG bulgusu)
Uterus büyüklüğündeki artışa bağlı olaraktan
karın duvarında genişleme
Klinik teşhis esnasında Sistitis, genital kanal
tümör ve yaralarına bağlı gelişen kanamalardan,
abortus’dan ayırt edilmelidir.

Hemometra

*Kanama durdurucu ilaç uygula
*Hipovolemik şok bulguları
varsa şok tedavisine başla,
Koloidal sıvı replasmanı
sağlayın veya Kan transfüzyonu
yapın
*Hastayı operasyona al (Acil
Ovariohisterektomi)
*Antibiyotik başla, ihtiyaca göre
diğer ilaçları uygula
*Hastayı 48 saat takip et

HEMOMETRA

OLGU:
KISRAK/SIĞIR/KOYUN/KEÇİ/KÖPEK/KEDİ
Doğumun üzerinden birkaç gün/ay geçmesine
rağmen vajinadan taze kan geliyor
Hemogram 
Doğumun gerçekleşme şekli (normal, elle müdahale,
sezaryen) ve zamanını öğren
Uterus değerlendir (Uterus rupturu ?) (USG muayenesi)
Plasentanın atılıp atılmadığını araştır
Cervix, vajinayı yırtıklar yönünden muayene et

Postpartum vajinal
kanama

ÖNERİLER

*IV damar yolu aç
*Kanama durdurucu ilaç uygula
*Hipovolemik şok bulguları varsa şok tedavisine başla,
Koloidal sıvı replasmanı sağlayın
*Şiddetli kan kayıplarında, kan transfüzyonuna başla
*Uygun dozda Oksitosin yap (Ruptur olguları hariç)
*Uterus rupture ise gerekli önlemleri alarak acil operasyon yap
*Plasenta atılamamışsa;
-Alt Epidural anestezi yap (Sığır, Kısrak)
-Serum eşliğinde Spazmoanaljezik ve Oksitosin uygula
-Plasentayı elle al
-Ilık serum fizyolojik ile Uterus irrigasyonu yap (Ruminant, Kısrak)
-İntrauterin ve Paranteral Antibiyotik tedavisine başla
-Köpek ve kedide plasenta elle çıkarılamıyorsa Hastayı operasyona al
(Acil Ovariohisterektomi)
*Cervix veya vajende yırtık var ise uygun cerrahi yolla onar
*Hastayı 48 saat takip et

OLGU:
KISRAK/SIĞIR/KOYUN/KEÇİ/KÖPEK/KEDİ
Doğumun üzerinden birkaç gün/ay geçmesine
rağmen vajinadan taze kan geliyor
Hemogram 
Perineum, Cervix, vajinayı yırtıklar yönünden muayene et
Yırtığı muayene ederek yer ve derecesini belirle;
(Sadece mukoza katmanı yaralanmışsa, I. Derece yırtık
Mukoza, bir kısım kas tabakası etkilenmişse II. Derece yırtık
Tüm vajen katmanları açılmışsa, III. Derece yırtık)
Eğer perforasyon şüphesi varsa steril bir plastik ya da
metal sonda gönderilir. Sonda karın boşluğuna ulaşıyorsa
tam perforasyon.

Travmalara bağlı
Vajinal kanama

ÖNERİLER
*IV damar yolu aç
*Kanama durdurucu ilaç uygula
*Hipovolemik şok bulguları varsa şok tedavisine başla,
Koloidal sıvı replasmanı sağlayın
*Şiddetli kan kayıplarında, kan transfüzyonuna başla
*Uygun dozda Oksitosin yap
*Perineum, Cervix veya vajendeki yırtığı uygun cerrahi yolla onar
*Uygun Antibiyotik tedavisi başla
*Hastayı 48 saat takip et

TANI
KANAMA
VAJİNAL KAYNAKLI MI ?

KANAMA
CERVİX KAYNAKLI MI ?

KANAMA
UTERUS KAYNAKLI MI ?

KANAMA
OVARYUM KAYNAKLI MI ?

KANAMA
ÜRİNER SİSTEM
KAYNAKLI MI ?

ANAMNEZ, JİNEKOLOJİK, RADYOLOJİK,
LABORATUVAR MUAYENELERİ YAP

OLGU

TEDAVİYE BAŞLA

VAJİNAL
KANAMALARIN
TEDAVİSİNDE
AMAÇ

PATOLOJİK KANAMAYI
DURDURMAK

+

TEKRARINI
ENGELLEMEK

1
IV yol açılır

2
Vital bulguları
kontrol et

3

Hastanın arka
kısmını yükselt

4

Vajinal
muayene yap

5

Hematokrit ve
Hemoglobin
bak

6

İsotonik serum,
Ringer Laktat veya
Koloidal sıvı başla

7

Serum içinde
uygun dozda
Oksitosin ver

8

Kanama yoğun ise
damar içi Kan
durdurucu uygula

9

Perineum bölgesine
soğuk kompres
tatbik et

10

Eğer Hematokrit
değer  %20 ise kan
transfüzyonu yap

VAJİNAL KANAMALARDA
TANIYA GÖRE
TEDAVİ BASAMAKLARI

Hormon, Antibiyotik,
Kan durdurucu, Uygun sıvı
replasmanı, Kalsiyum, C-vitamini
vd. ilaçlar uygulanır ve tedbirler
alınır

KONSERVATİF (İLAÇ) TEDAVİ

Tedaviye olumlu yanıt varsa
devam et

VAJİNAL KANAMA NEDENİNİ
TANIMLA VE BUNA GÖRE TEDAVİ
PLANLA

CERRAHİ TEDAVİ
Tedaviye olumlu yanıt
alınamamışsa, tanıyı gözden geçir
ve gerekirse yeni tedavi protokolü
oluştur

BÖLÜM II

ACİL JİNEKOLOJİK
ENFEKSİYONLAR

ACİL
JİNEKOLOJİK
ENFEKSİYONLAR

SEPTİK
METRİTİS

ENDOMETRİAL
KİSTİK
HİPERPLAZİ VE
PYOMETRA
KOMPLEKS

SEPTİK
ABORTUS

RETENTİO
SECUNDİNARUM

POSTOPERATİF
JİNEKOLOJİK
ENFEKSİYONLAR

 Çoğunlukla doğumdan sonra ilk bir hafta içerisinde şekillenir
 Şiddetli genel durum bozukluğu (İştahsızlık, Dehidratasyon, hızlı kilo kaybı, hızlı
nabız, yüzeysel sık solunum, gözler içeri çökmüş, konjunktiva mukozaları
hiperemik/siyanotik ve episkleral damarlar belirginleşmiş, fazla su içme, Anüri,
Agalaksiya)
 Rumen hareketlerinde azalma/durma (Ruminant)
 Başlangıçta Hipertermi ( 39,5 C) sonradan Hipotermi (  36 C)
 Kusma (köpek, kedi)
 Kambur duruş, sık aralıklarla ıkınma
 Titreme, Halsizlik, sallantılı yürüyüş ve Yatıp ayağa kalkamama
 Abdominal Palpasyonda karın bölgesi gergin, şişkin ve ağrılı
 Rektal muayene sırasında ağrı belirtileri, Uterus büyük, atonik ve aşağı sarkmış
 Ultrason muayenesinde Uterus büyük ve anekojenik görünümde,
Retentio secundinarumlu hastalarda hipoekojenik yavru zarları görülür
 Vajinal inspeksiyonda Cervix dilate ve çok kötü kokulu kırmızı kahverengi
Akıntı geldiği görülür
 Toksik maddelerin kanda birikmesi nedeniyle kemik iliğinde
miyelosupresyon şekillenir ve buna bağlı olarak laboratuvar muayenesinde
anemi, başlangıçta şiddetli lökositoz, daha sonraları lökopeni, üremi ve böbrek
değerlerinde bozulma dikkati çeker

Septik Metritis
(Toksik Puerperal Metritis)
(Akut Toksik Metritis)

ÖNERİLER
IV damar yolu aç (İki adet)
Antibiyotik, Antiflojistik (Analjezik), Diüretik,
Antihistaminikler ile yoğun sistemik tedavi başla
Oksitosin ile Uterus tonusitesini arttır
%10 Dekstroz ve % 0,9 İsotonik NaCl
solüsyonları sürekli infuzyon tarzında verilir
Solunum, Dolaşım Analeptikleri ve Karaciğeri
destekleyici ilaçlar uygulanır
Yavru zarları Uterusta kalmışsa uzaklaştır
Ilık Serum Fizyolojik ile İntrauterin irrigasyon yap
 Acil Ovariohisterektomi yapılır (Köpek, Kedi)

OLGU
KÖPEK, KEDİ
Hastalık çoğunlukla orta yaş ve üstü östrüs döneminin
bitmesinden yaklaşık 15 gün-1,5 ay geçmiş veya 7-30
gün önce Progesteron/Östrojen tedavisi görmüş,
bazen de güç doğumlara uygunsuz müdahaleler, Ret.Sek
neticesinde şekillenen enfeksiyonlara bağlı olarak
oluşur. Hasta; İştahsızlık, durgunluk, kusma, fazla su
içme, fazla idrar yapma, abdomende genişleme ve
gerginlik, halsizlik, çevreye ilgisizlik, ender olarak ishal
şikayetiyle kliniğe getirilir
Vital bulgularda; zayıf nabız, Taşikardi, Hipertermi/
Hipotermi, sık solunum, kapilar dolum zamanında
uzama gibi şok belirtileri saptanır
Vajinoskopide Cervix ’in açık olduğu olgularda
kahverengi-kırmızı veya kirli sarı renkte sulu ya da
mukuslu kötü kokulu akıntı görülür. Kapalı olgularda
herhangi bir değişiklik gözlenmez
Ultrasonografide Uterus normalden büyük ve
boğumlar şeklinde anekojenik (siyah) alanlar görülür
Uterus büyüklüğündeki artışa bağlı olaraktan
karın duvarında genişleme vardır
Vajinal smear de; açık olgularda yoğun nötrofil
lökositler, dejenere olmuş epitel hücreleri dikkat çeker
Kan tablosu incelendiğinde; şiddetli Lökositoz, bazen
anemi, üremi, çoğu kere Kreatinin değerinin yükselmiş
olduğu, bazen Karaciğer enzimlerinden ALT ve ALP
değerlerinde artış, kan gazlarından sPO2 ve HCO3  ,
Sedimentasyon  dikkati çeker

ÖNERİLER

Pyometra

*IV damar yolu aç
*Sıvı replasmanı sağlayın (%0,9 İsotonik
NaCl sol. veya Laktat Ringer sol.)
*Kusma durdurucu ve mide koruyucu ilaç
uygula, gerekiyorsa Diüretik başla
*Solunum ve Dolaşımın stabilizasyonu sağla,
*Yoğun bakım kabinine al ısıyı düzenle,
oksijen ver, HCO3  olanlara Na-Bikarbonat
iv ver
*Uygun Antibiyotik tedavisi başla
*Hastayı Operasyona al
(acil Ovariohisterektomi !..)
*Postop Hastayı en az 10-15 gün takip et
-Diyet ver (Proteinden fakir
besleme)
-Antibiyotik, Diüretik, Antiemetik,
mide koruyucu ilaç ve sıvı
tedavisine kontrollü devam et
-Aralıklarla kan muayenesi yap

ÖNERİLER
OLGU
SIĞIR, KISRAK, KOYUN, KEÇİ, KÖPEK, KEDİ
Gebeliğinin herhangi döneminde bulunan hasta iştahsızlık,
durgunluk, kusma (Köpek, Kedi), fazla su içme, abdomende
gerginlik, kambur duruş, ıkınma, titreme, inleme, halsizlik,
yatıp kalkamama, çevreye ilgisizlik, Laktasyondaki Sığırlarda
süt veriminde azalma ve sütte kesilme, hızla zayıflama
şikayetiyle kliniğe getirilir.
Vital bulgularda; zayıf nabız, Taşikardi, Hipertermi/
Hipotermi, sık ve yüzeysel solunum, kapilar dolum zamanında
uzama gibi şok belirtileri
Klinik olarak bazen vücudun değişik yerlerinde bullöz
kabartılar, yaralar, eklemlerde şişlik, ishal, sarılık,
Rhinopneumonitis belirtileri saptanır
Vajinoskopide Cervix ’in açık olduğu kahverengikırmızı veya kirli sarı renkte sulu ya da mukuslu kötü
kokulu akıntı geldiği görülür. Bazen putrifiye (kokuşmuş) yavru
ve yavru zarı parçaları saptanır
Ultrasonografide Uterus normalden büyük ve anekojenik
(siyah) görülür
Vajinal smear de; yoğun nötrofil lökositler, dejenere
olmuş epitel hücreleri dikkat çeker
 Laktasyondaki hayvanlarda meme enfeksiyonu da görülebilir
Kan tablosu incelendiğinde; şiddetli Lökositoz, bazen
anemi, üremi, çoğu kere Kreatinin değerinin yükselmiş
olduğu, bazen Karaciğer enzimlerinden ALT ve ALP
değerlerinde artış, Kan gazlarından sPO2 ve HCO3  , Sedim 
dikkati çeker

Septik
Abortus

*Zoonoz enfeksiyon şüphesi nedeniyle tedbir al
*IV damar yolu aç (İki adet)
*Sıvı replasmanı sağlayın (%0,9 İsotonik
NaCl sol. ve %10 Dekstroz sol.)
*Kusma durdurucu ve mide koruyucu ilaç
uygula, gerekiyorsa Diüretik başla (Köpek, Kedi)
*Solunum ve Dolaşımın stabilizasyonu sağla,
*Vücut ısısını düzenle ve oksijen ver (Köpek,
Kedi), HCO3  ise Na-Bikarbonat iv ver
*Mikrobiyolojik tanı için numune al ve
soğuk zincirde Laboratuvara gönder
*Uterus içeriğinin tahliyesi için;
-Alt Epidural anestezi yap (Sığır, Kısrak)
-Serum eşliğinde Spazmoanaljezik ve Oksitosin
uygula
-Ilık serum fizyolojik ile Uterus irrigasyonu yap
(Ruminant, Kısrak)
-İntrauterin ve iv/im uygun Antibiyotik
tedavisine başla
*Hastayı Operasyona al
(Köpek, Kedi  acil Ovariohisterektomi !..)
*Hastayı en az 15 gün takip et, aralıklarla klinik
Jinekolojik ve Laboratuvar muayeneleri yap

OLGU
SIĞIR, KISRAK, KOYUN, KEÇİ, KÖPEK, KEDİ
Doğumdan sonra 12 (Sığır), 3 (Kısrak), 4 (Koyun, Keçi), 12
(Köpek, Kedi) saat geçtiği halde yavru zarları atılamamış
Hasta kötü kokulu kahverengi kırmızı ve içerisinde nekrotik
doku parçacıklarının olduğu vajinal akıntı, iştahsızlık, durgunluk,
kusma (Köpek, Kedi), fazla su içme (Köpek, Kedi), abdomende
gerginlik, kambur duruş, ıkınma, titreme, inleme, halsizlik, Vulva
dudaklarından sarkan yavru zarları (Sığır, Koyun, Keçi, Kısrak ta
sıklıkla, Köpek ve kedide ender olarak görülür), süt veriminde
azalma ve sütte kesilme, şikayetiyle kliniğe getirilir.
Vital bulgularda; zayıf nabız, Taşikardi, Hipertermi, sık ve
yüzeysel solunum, kapilar dolum zamanında uzama gibi şok
belirtileri
Vajinoskopide Cervix ’in açık olduğu kahverengi-kırmızı veya kirli
sarı renkte sulu ya da mukuslu kötü kokulu akıntı geldiği görülür.
Bazen putrifiye (kokuşmuş) yavru zarı parçaları saptanır
Ultrasonografide Uterus normalden büyük ve anekojenik
(siyah) ve yer yer boğumlar şeklinde (Köpek, Kedi) hipoekojenik
nekroza yavru zar alanları görülür
Vajinal smear de; yoğun nötrofil lökositler, eritrositler, dejenere
olmuş epitel hücreleri dikkat çeker (Köpek, Kedi)
 Bazen meme enfeksiyonu da görülebilir
Kan tablosu incelendiğinde; şiddetli Lökositoz, bazen
anemi, üremi, bazen Karaciğer enzimlerinden ALT ve ALP
değerlerinde artış, Sedimantasyon 
dikkati çeker

ÖNERİLER

Retentio
Sekundinarum

*Zoonoz enfeksiyon şüphesi nedeniyle tedbir al
*Hastayı diğer hayvanlardan ayır
*IV damar yolu aç
*Kusma durdurucu ve mide koruyucu ilaç
uygula, gerekiyorsa Diüretik başla (Köpek, Kedi)
*Solunum ve Dolaşımın stabilizasyonu sağla,
*Vücut ısısını düzenle ve oksijen ver (Köpek, Kedi)
*Yavru atma sonrası şekilleniyorsa Mikrobiyolojik
tanı için numune al ve soğuk zincirde
Laboratuvara gönder
*Yavru zarlarının tahliyesi için;
İLAÇLA TEDAVİ
Sığır, Koyun, Keçi
-İlk 24-48 saat içerisinde PGF2 i.m uygulanır.
Kısrak
-%5 Dekstroz 500-1000 ml içerisinde Oksitosin 5-10 IU/100 kg
dozda i.v yavaş infuzyon yapılır. 2 saat içinde atılma olmazsa,
aynı tedavi bir kez daha uygulanır
Köpek, Kedi
- %5 Dekstroz 250 ml içerisinde Oksitosin 1-5 IU dozda i.v
yavaş infuzyon yapılır.
ELLE KURTARMA
-Alt Epidural anestezi yap (Sığır, Kısrak)
-Vulva, Perineum bölgesini ılık sabunlu suyla temizle
-Serum eşliğinde Spazmoanaljezik uygula
-Yavru zarlarını uygun şekilde elle ayıkla
-2x2 lt Ilık serum fizyolojik ile Uterus irrigasyonu yap (Ruminant,
Kısrak)
-İntrauterin ve iv/im uygun Antibiyotik başla
* Köpek, Kedi  acil Histeretomi veya Ovariohisterektomi yap
*Hastayı en az 15 gün boyunca günlük kontrol muayenesi yap

JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİK OLGULARDA UYGUN ANTİBİYOTİK
KULLANIMI
OLGU

ANTİBİYOTİK

Enfeksiyon riski taşıyan hastalar
(Profilaktik amaçlı uygulama)
*Ovariektomi
*Histerektomi
*Ovariohisterektomi
*Sezaryen
*Doğuma elle müdahale
*İlaçla gebeliğin sonlandırılması
*Basit cerrahi girişimler

Enfeksiyonu olan hastalar
*Ovaryum enfeksiyonları
*Uterus enfeksiyonları
*Vajinal enfeksiyonlar
*Üriner enfeksiyonlar
*Septik Abortus
*Retentio Sekundinarum
*Meme enfeksiyonları
*Tümör operasyonları

Penisilin-G ve Depo Türevleri
Ampisilin
Amoksisilin
1.Kuşak Sefalosporinler

Klindamisin
Kloksasilin
Gentamisin
Streptomisin
Linkomisin
Sulbaktam+Ampisilin
Amoksisilin+Klavulanik asit
2./3.Kuşak Sefalosporinler
Kinolonlar
Tetrasiklinler
Trimetoprim+Sulfonamid
Metronidazol

ANTİBİYOTERAPİDE GENEL KURALLAR

*Antibiyotiğin verilme zamanı Cerrahi girişimden 30-60 dakika önce olmalı
Kinolonlar İki saat önce verilmelidir.
*Uygun Antibiyotik seçilmeli
*Uygun doz hesaplanmalı
*Doz tekrarı
- Ameliyat süresi ilacın yarı ömrü süresini geçmesi durumunda
- Fazla kanamalı ameliyatlarda
- İlacın yarı ömrünü kısaltan durumlarda aynı gün antibiyotik
tekrarı yapılmalıdır.

- Enfeksiyon riski taşımayan girişimlerde tek doz veya üç gün
antibiyotik tekrarı yeterli olacaktır.
- Enfeksiyon riski taşıyan veya enfeksiyonu olan hastalarda
yeterli süre (Hemogram kontrolleri yapılarak) antibiyotik
tekrar edilmelidir.

