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Güç Doğum Yapan İneklerde Doğum Öncesi ve Sonrası 
Hematolojik Değerler 

Bu çalışmada, güç doğum yapan ineklerde, güç doğuma müdahale öncesi ve bir hafta sonrasında 
alınan kan örneklerinden elde edilen hematolojik değerlerlerdeki değişikliklerin araştırılması 
amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini, yaşları 3-8 arasında değişen, 27 adet EsmerxSimental melezi 
hayvan oluşturdu. Alınan kanlardan alyuvar, akyuvar, hemoglobin, hematokrit, ortalama alyuvar 
hacmi, ortalama alyuvar hemoglobin, ortalama alyuvar hemoglobin derişim değerleri, nötrofil, 
eozinofil, bazofil, lenfosit ve monosit değerleri belirlendi. Bu değerler istatistiksel yöntemle 
değerlendirildi ve güç doğum öncesi ve sonrası değerler arasındaki farklılıklar belirlendi. Alyuvar, 
ortalama alyuvar hemoglobin ve lenfosit değerlerinde güç doğum sonrası artışlar gözlenirken; 
akyuvar, hemoglobin, hematokrit, ortalama alyuvar hacmi ve monosit değerlerinin güç doğum sonrası 
düştüğü görülmüştür. Sonuç olarak, ineklerde güç doğuma bağlı olarak kan tablosunda bazı 
değişikliklerin olabileceği kanısına varıldı. 

Anahtar sözcükler: İnek, güç doğum, kan değerleri. 

Haematological Profile Before and After Parturition in Cows Suffering From 
Dystocia 

In this study, it was aimed to determine the hematological parameters before and 1 week after 
dystocia in cows. Twenty seven 3-8 years old, crossbreed (Brown Swiss X Simmental) dystocia cows 
were used in the present research. Red blood cell, leucocyte, hemoglobine, hematocrite, leucocyte 
formulation, average volume of red blood cell, average volume of red blood cell hemoglobine, 
average volume of red blood cell hemoglobin concentration were determined. The data were 
evaluated statistically and difference between values before and after dystocia were determined. 
There were statistically significant increases in values of red blood cell, average volume of red blood 
cell hemoglobine and lymphocyte rate while the leucocyte, hemoglobine, average volume of red 
blood cell and monocyte rate were decreased significantly. As a result, changes hematological 
parameters in the cows may be due to dystocia.  

Keywords: Cow, dystocia, hematological parameters.    

Giriş 

İnekler normal olarak herhangi bir yardım almadan doğum yapabilirler. Ancak bazı 
hayvanlarda, anne ve yavrudan kaynaklanan bir takım sebeplere bağlı oarak güç 
doğumlar şekillenebilir. Güç doğum, anne ve yavrunun hayatını tehlikeye atan stresli bir 
süreçtir. Hayvanlarda bu stresli süreç, kanın biyokimyası ve hematolojik parametrelerinde 
bazı değişikliklere sebep olmaktadır. Güç doğum yapan ineklerde, retensiyo 
sekundinarum, metritis, buzağılama aralığının uzaması ve süt veriminde azalmalar 
görülür. Fizyolojik olarak, hematolojik değerlerde değişikliğe sebep olan faktörlerin 
başında hayvanın ırkı, cinsiyeti, mevsim, iklim, beslenme, gebelik, doğum ve yaş 
gelmektedir (1, 2). 

Bazı araştırıcılar, torsiyo uteri (3), prolapsus uteri ve prolapsus vaginalı (4) ineklerde 
kontrol grubuna göre kan parametrelerinde bazı değişiklikler olduğunu ifade etmektedirler. 

İneklerde gebelik sırasında, akyuvar sayısında artış, alyuvar sayısında ise azalmanın 
olduğu ve bu azalmanın doğum sonrası bir kaç hafta süre ile devam ettiği gözlemlenmiştir 
(5). Gebe ineklerde, doğum öncesi hemoglobin (Hb) miktarı ve alyuvar sayısının yüksek, 
akyuvar sayısının ise düşük olduğu, en yüksek akyuvar sayısına doğum esnasında 
rastlandığı bildirilmektedir (6-8). Yapılan başka bir çalışmada, doğumda Hb miktarının 
arttığı ve doğumdan sonra azaldığı, ortalama alyuvar hacmi (OAH), ortalama alyuvar 
hemoglobin (OAHb) ve ortalama alyuvar hemoglobin derişimi (OAHbD) değerlerinin 
gebelik ve doğumda önemli derecede etkilenmediği belirtilmektedir (9). Total kan lökosit, 
lenfosit ve nötrofil sayılarının doğumdan önce ve doğum anında azaldığı ve doğum 
sonrası 20. günde tedrici bir şekilde arttığı (10-12), kan lenfosit sayılarının doğumdan 
önce ve doğum esnasında azaldığı, doğum sonrası 2 hafta süresince yüksek seviyelere 
geri döndüğü ifade edilmektedir. Nazifi ve ark. (13) gebe ineklerde Hb, Hematokrit (Ht) 
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değerleri, lökosit ve eritrosit sayılarının doğum sonrası 
dönemde bulunan hayvanlara göre yüksek olduğunu 
tespit etmişlerdir. 

Bu çalışmada, güç doğum yapan ineklerde, güç 
doğuma müdahale öncesi ve bir hafta sonrasında alınan 
kan örneklerinden elde edilen hematolojik değerlerlerdeki 
değişikliklerin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Çalışmanın materyalini, Eylül 2007 ve Ekim 2008 
tarihleri arasında, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Doğum ve Jinekoloji Kliniğine güç doğum şikayeti ile 
getirilen, yaşları 3-8 arasında değişen, 27 adet 
EsmerxSimental melezi hayvan oluşturdu.  

Çalışmada birden fazla doğum yapmış olan ve 
benzer bakım-beslenme şartlarını taşıyan hayvanlar 
kullanıldı. Kan örnekleri, jinekolojik muayene yapılan 
hayvanlarda, güç doğuma müdahale etmeden önce ve 
doğum sonrası 7. günde, EDTA içeren vakumlu tüplere 
(Vacutainer®), 5 ml hacminde alındı. Toplanan kan 
örnekleri birkaç saat içinde laboratuvara getirilerek 
çalışmaya başlandı. Alınan kan örneklerinde, alyuvar 
sayımı için; kan Hayem eriyiği ile 200 kez sulandırılarak, 
akyuvar sayımı ise; Türk eriyiği ile 10 kez sulandırılarak 
Thoma lamında yapıldı (14, 15). Hematokrit değer, 
mikrohematokrit yöntemi ile (14, 15), Hemoglobin miktarı, 
Cyanmethemoglobin metodu ile (16) spektrofotometrik 
olarak tespit edildi. Kan smearları Giemsa’nın boyasıyla 
boyandı ve değişik alanlarda 200 lökosit sayılarak farklı 
lökosit oranı hesaplandı ve % olarak ifade edildi. 
Wintrobe alyuvar endeksi değerleri ise; OAH, OAHb ve 
OAHbD değerleri alyuvar sayısı, Ht değer ve Hb 
miktarlarından hesaplanarak belirlendi (14-17). 

Yapılan çalışmada güç doğum öncesi ve sonrası 
farklılığın değerlendirilmesinde Paired-samples t-testi 
kullanıldı (18). Tüm değerler ortalama standart sapma 
olarak ifade edildi. İstatistiksel analiz SPSS paket 
programı (SPSS 12.0, Chicago, IL; 2003) kullanılarak 
bilgisayarda yapıldı.  

Bulgular 

Güç doğum görülen hayvanlarda, doğuma yardım 
girişimleri 25-30 dakika süre içinde tamamlandı. Tüm 
hayvanlara ayakta müdahale edildi ve doğum sonrası 
herhangi bir komplikasyon şekillenmedi. Sezaryen 
operasyonu ve fötotomi ile doğumu gerçekleştirilen 
hayvanlar çalışmaya dahil edilmedi. 

İneklerde, güç doğuma müdahaleden önce alınan 
kan örneklerinde, OAHb ve lenfosit oranlarının doğum 
sonrası değerlere göre önemli oranda düşük (p<0,001) 
olduğu belirlendi (Tablo 1). Yine güç doğum öncesi kan 
Hb, Ht, OAH, lökosit ve monosit değerlerinin, doğum 
sonrasına göre daha yüksek (p<0,001) olduğu tespit 
edildi. Buna karşın, güç doğum öncesi ve sonrası, 
OAHbD ve nötrofil, eozinofil ve bazofil değerlerinin 
değişmediği saptandı (p>0,05) (Tablo 1). 

 

Tablo 1. İneklerde güç doğum öncesi ve sonrası kan 
parametreleri. 

Parametre 
Güç 
Doğum 
Öncesi 

Güç 
Doğum 
Sonrası 

P 

Alyuvar (x106) 7.45±0.71 8.14±0.67 0.001 

Hb (gr/dl) 10.37±0.67 9.90±0.48 0.001 

Ht (%) 35.70±4.29 30.81±4.17 0.001 

OAH (µ3) 58.42±6.55 52.17±6.88 0.001 

OAHbD (pg) 17.03±1.55 16.79±0.79 >0,05 

OAHb (%) 29.47±3.97 32.70±4.35 0.001 

Akyuvar (x103) 6.12±0.45 5.90±0.29 0.001 

Nötrofil (%) 28.33±1.35 28.25±2.28 >0,05 

Eosinofil (%) 2.48±1.36 2.62±1.33 >0,05 

Basofil (%) 1.07±0.67 0.96±0.80 >0,05 

Lenfosit (%) 65.07±2.57 66.85±2.62 0.001 

Monosit (%) 3.00±1.59 1.66±0.87 0.001 

Tartışma 

Güç doğum olayının stresli bir süreç olduğu ve bu 
sürecin de anne ve yavrunun hayatını tehlikeye attığı 
bildirilmektedir (19). Goff ve ark. (20) ineklerde plazma 
glukokortikoid değerlerinin doğum anında 4 kat arttığını 
ifade etmektedirler. Güç doğumdan etkilenen 
buffalolarda, doğum sırasında, yüksek derece kas 
aktivitesi, stres ve ağrıdan dolayı plazma kortizol düzeyi 
artar. Ayrıca doğum esnasında yapılan yardım işlemleri 
de plazma kortizol düzeyini artırır (21). İneklerde, güç 
doğum öncesi ve sonrası alınan kan örneklerinde, 
hematolojik parametrelerin oranlarının araştırmacıların 
çalışmalarında tespit ettikleri fizyolojik sınırlar içinde 
olduğu belirlendi (22). 

Gebe ineklerde doğum öncesi yapılan araştırmalarda 
eritrosit sayısının gebelik ilerledikçe arttığı (23) ve doğum 
öncesi ve doğum sırasındaki değerlerin laktasyondaki 
hayvanlara göre yüksek olduğu vurgulanmaktadır (6, 7, 
9). Prabhakaran ve ark. (24) eritrosit sayısının güç 
doğum yapan buffalolarda, normal doğum yapan 
buffalolara göre yüksek olduğunu ancak bu farkın 
istatistiksel olarak önemli olmadığı belirtilmektedir. Nazifi 
ve ark. (13) gebe hayvanlarda, eritrosit sayısı 
değerlerinin post partum dönemde bulunanlara göre 
belirgin derecede yüksek olmasını gebelik stresi ve 
adrenal bezden glukokortikoid salınmasına bağlı 
olabileceğini ileri sürmektedirler. Amer ve ark. (3), torsiyo 
uteri şekillenen hayvanlarda torsio öncesi (6.78 x106/µl ) 
ve sonrası (7.30 x106/µl) kan alyuvar sayısının 
doğumdan 24 saat sonraki değerlere (7.92 x106/µl )  göre 
düşük olduğunu ve azalmanın doğum sırasındaki kan 
kaybı ve eritropoesis üzerine olumsuz etkileri bulunan 
östrojen hormonunun yüksek olmasından 
kaynaklanabileceğini belirtilmektedir. Yapılan diğer 
çalışmalarda prolapsus vagina ve prolapsus uteri oluşan 
mandalarda (4) ve retensiyo sekundinarum şekillenen 
ineklerde (25) kan eritrosit değerlerinin kontrol 
grubundan farklı olmadığı bildirilmektedir. Sunulan 
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çalışmada güç doğum öncesi eritrosit sayısının 
doğumdan bir hafta sonrasına göre anlamlı bir şekilde 
düşük olduğu tespit edildi. Çalışmadan elde edilen bu 
sonucun normal doğum öncesi ve sonrası karşılaştırmayı 
ifade eden araştırıcıların (6, 9, 13, 23) bulguları ile 
benzer olmadığı, ancak, torsio uterili hayvanlarda farklılık 
olduğunu belirten Amer ve ark. (3) sonuçları ile benzer 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu farklılığın, değişik ırklarda 
çalışılmış olunması ve hayvanın içinde bulunduğu çevre 
ve fizyolojik durumlardan kaynaklanabileceği; güç doğum 
öncesi alyuvar sayısındaki düşüşün, eritropoesis üzerine 
inhibitor etkisi olan östrojen düzeyinin yükselmesinden 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Conner (26) ve Quiroz ve ark. (27) gebelik döneminin 
lökosit sayısı üzerine dikkate değer bir etkisinin 
olmadığını ve buzağılama sonrasında lökosit sayısında 
bir değişikliğin olmadığını iddia etmektedirler. Buna 
karşın, bazı çalışmalar doğum yaklaştıkça lökosit 
sayısında bir artış olduğunu, doğum sonrası 9. saatte pik 
yaptığını ve doğum sonrası normal seviyeye döndüğünü 
göstermektedir (28, 29). İneklerde yapılan bir çalışmada 
ise, doğumdan 10 gün önce, doğumda ve doğum sonrası 
alınan kan örneklerinde total lökosit sayısı en yüksek 
olarak doğum anında bulunmuş ve doğumdan 3 gün 
sonra düştüğü görülmüştür (8). Doğum sonrasında 
lökosit sayılarında görülen düşüşün, asıl olarak 
lenfositlerin sayısında bir azalmadan dolayı meydana 
geldiği bildirilmiştir (30). 

Prabhakaran ve ark. (24) güç doğum yapan 
mandalarda lökosit sayısının, normal doğum yapanlara 
göre istatistiksel olarak yüksek olduğunu 
belirtilmektedirler. Abort yapan hayvanlarla ilgili yapılan 
bir çalışmada aborttan önce 8.3x103/mm3 olarak bulunan 
lökosit sayısının yavru atımından sonra 7.0x103/mm3 
değerine düştüğü görülmüştür (31). Amer ve ark. (3), 
torsiyo uteri şekillenen hayvanlarda torsio uteri öncesi 
(13.10 x103/µl)  ve sonrası (10.41 x103/µl) akyuvar 
sayısının doğumdan 24 saat sonraki (9.39 x103/µl) 
değerlere göre yüksek olduğunu bildirmektedirler. 
Yapılan bir çalışmada prolapsus uteri ve vaginalı 
mandalarda (12.82x103/µl) akyuvar sayısının kontrol 
(6.63x103/µl) grubuna göre yüksek olduğu (4), buna 
karşın retensiyo sekundinarum oluşan ve oluşmayan 
ineklerde (25) lökosit sayıları arasında fark olmadığı 
bildirilmektedir. Araştırıcılar (3, 4), prolapsus uteri, 
prolapsus vagina ve torsio uterili hayvanlarda lökosit 
artışını, stres nedeniyle cortisol düzeyinin yükselmesine 
bağlamakdadırlar. Yapılan çalışmada, güç doğum öncesi 
ve sonrası akyuvar değerleriyle ilgili bulguların, bazı 
araştırıcıların (3, 4, 8, 13, 24, 28, 29, 31) sonuçları ile 
benzer olduğu gözlenirken, diğerlerinden (25-27) farklı 
olduğu belirlendi. Güç doğum öncesi akyuvar artışı, kas 
aktivitesi, stres ve ağrıdan dolayı adrenal bezler 
tarafından salgılanan yüksek kortizol düzeyinden 
kaynaklanabilir.  

Ahmed ve ark. (4), prolapsus vagina ve prolapsus 
uteri şekillenen hayvanlarda, kontrol grubuna göre Ht ve 
Hb değerlerinin düşük olduğu bildirmektedir. Hematokrit 
değerdeki düşüşün muhtemel nedenini stresin sonucu 
olarak antidiüretik hormonun salgılanmasına bağlarken, 
Hb değerlerindeki düşüşün vücut sıvılarının kaybı veya 

eritrositlerin sayılarının değişmemesi ancak 
büyüklüklerinin azalmasından kaynaklanabileceğini ileri 
sürmektedirler. Doğum öncesi dönemdeki hayvanlarda 
Ht değerin laktasyondaki hayvanlara göre yüksek olduğu 
vurgulanmaktadır (6, 7). Nazifi ve ark. (13) yaptıkları 
çalışmada gebe hayvanların Ht değerinin, doğum sonrası 
dönemde bulunan hayvanlardan önemli derecede yüksek 
olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı araştırmacılar gebe 
hayvanlarda Hb miktarı parametrelerinin post partum 
dönemde bulunanlardan belirgin derecede yüksek 
olduğunu bildirmişler ve bu değişimlerin de muhtemelen 
gebelik stresi ve adrenal bezden glukokortikoid 
salınmasından kaynaklanabileceğini ileri sürmektedirler. 
Prabhakaran ve ark. (24) ortalama Ht değerlerinin güç 
doğum yapan buffalolarda, normal doğum yapan 
buffalolara göre yüksek olduğunu ancak bu farkın 
istatistiksel olarak önemli olmadığını ifade etmektedir. 
Bazı araştırmacılar ise doğum öncesi ve sonrası Ht (3, 
25, 26) ve Hb (3) değerlerinin değişmediğini ifade 
etmektedir. Sunulan çalışmadan elde edilen Ht 
değerlerinin Issi ve Gül’ün (22) belirttiği değerler 
arasında olduğu gözlendi. Hemoglobin miktarının ise Issi 
ve Gül’ün (22) bildirdiği sınırlar içerisinde olduğu tespit 
edilirken; diğer araştırmacıların (7, 32) bildirdiği 
değerlerden farklı olarak bulundu. Hemoglobin ve Ht 
değerleri bulguları Nazifi ve ark. (13) bulgularıyla 
benzerlik gösterirken, diğer araştırmacıların (3, 24, 25, 
26) bulgularıyla farklılık göstermektedir. Sunulan 
çalışmadan elde edilen Ht, Hb değerlerindeki 
değişikliklerin kanın gebeliğin sonlarına doğru sulanması 
olayından (33) ve hayvanın doğum anında fazla sıvı 
kaybetmesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir 
(34). Doğum anında yüksek olan Hb değerinin doğum 
stresinden kaynalanabileceği (35) ve doğumdan sonra 
düşük olmasının ise meme dokularının süt sentezi için 
oksijene, dolayısıyla da Hb’e daha fazla ihtiyaç 
duymasından (7, 36) kaynaklanabileceği söylenebilir.  

Doğum yaklaştıkça nötrofil oranının arttığı 
belirtilmektedir. Bu durum plazma östrojen miktarının 
kademeli olarak arttığı ve progesteron seviyesinin de 
azaldığı doğumdan önceki son 2 haftaya rastlar (37). Bu 
durumun ayrıca diğer nötrofil fonksiyonlarının 
progesteron tarafından baskılanmasından dolayı da 
olabileceği ifade edilmektedir (38). Conner (26) gebelik 
döneminin eozinofil miktarı üzerine dikkate değer bir 
etkisinin olmadığını iddia etmektedir. Yapılan bir 
çalışmada doğum esnasında lenfopeni ve eozinopeninin 
şekillendiği ve doğum sonrası 2. haftada bu değerlerin 
bazal seviyeye döndüğü bildirilmiştir (39). Saad ve ark. 
(12) kan lenfosit sayısının doğumdan önce ve doğum 
anında azaldığını doğum sonrası 2. hafta boyunca 
yüksek seviyelere geri döndüğünü belirlemişlerdir. 
Yapılan bir çalışmada (40) keçilerde doğum anında 
nötrofil değerlerinin doğum sonrası 2. haftaya göre düşük 
olduğu; lenfosit ve eozinofil değerlerinin yüksek olduğu; 
bazofil ve monosit değerleri arasındaki farkın ise 
önemsiz olduğu ifade edilmektedir. Yapılan başka bir 
çalışmada (25), Nötrofil, Monosit, Lenfosit ve Eozinofil 
değerlerinin doğumdan önce ve sonra farklı olmadığı, 
diğer bir çalışmada (3) ise doğum öncesi ve 24 saat 
sonrası nötrofil, monosit ve eozinofil değerleri arasında 
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fark olmadığı ancak doğumdan hemen sonra alınan kan 
numunelerinde monosit ve eozinofil değerlerinin düşük, 
nötrofil değerlerinin ise yüksek olduğu bildirilmektedir. 
Sunulan çalışmada, doğum anında, doğum sonrası 
döneme göre lenfosit oranı düşüklüğü bazı bilim 
adamlarının (12, 39) bulgularıyla benzerlik gösterirken, 
diğerleriyle (3, 25, 30, 40) farklılık arzetmektedir. Nötrofil, 
eozinofil ve monosit bulguları Mohamed ve ark. (40) 
bildirdiği bulgularla farklılığa sahipken; bazofil 
bulgularının benzerliğe sahip olduğu tespit edildi. Doğum 
anında lökogramdaki değişikliklerin olası nedenleri 

arasında doğuma yaklaştıkça ve doğum anında östrojen 
miktarı ve kortizol seviyelerinin artması (41) sayılabilir. 
Bunun yanısıra hayvanın doğum esnasında stres altında 
olması da diğer bir neden olabilir (3). 

Sonuç olarak sunulan çalışmada, ineklerde güç 
doğum esnasında ve 1 hafta sonrasında kan eritrogram 
ve lökogram tablosunda birtakım değişikliklerin 
şekillendiği tespit edildi. Bu değişikliklerin de doğum 
stresi, laktasyon stresi ve doğum esnasında kaybedilen 
sıvılardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
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