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Ö Z E T
Bu olgu sunumunda tohumlama tarihinden 295 gün geçmi  olmasna ra men herhangi bir 
do um belirtisi göstermeme ikayeti bulunan Holstein rk 2.5 ya l bir düvede te his edi-
len hidroamnion olgusu tanmland. Düvede abdominal bölge sa  ve solda e it hacimde 
geni lemi , arkadan bakld nda armut eklini alm t. Hayvanda solunum güçlü ü, yürür-
ken zorlanma ve konstipasyon gözlendi. Vaginal muayenede serviksin henüz açlmad , 
rektal muayenede ise rektumun darald  ve uterusun gergin bir hal ald  belirlendi. Ge-
ni leyen uterustan dolay plasentomlar ve fötus palpe edilemedi. Do umu ba latmak için 
PGF2  (Cloprostenol) tedavisine ba land ve 12 saat arayla 5 doz 500 mcg Cloprostenol 
kas içi enjekte edildi. lk cloprostenol enjeksiyonundan 5 gün sonra do um ba lad, yavru 
sular bo ald fakat do um gerçekle medi. Vaginal muayenede serviksin iki parmak geçe-
cek geni likte oldu u, rektal muayenede fötusun kanala girmedi i belirlendi. Sezaryen ope-
rasyonuyla do um gerçekle tirildi. Plasenta normal, yavru canl de ildi ve koku ma henüz 
ba lamam t. Buza nn ön ve arka bacaklarnda ankilöz görüldü. Operasyondan sonra 
ine e 50 IU oksitosin kas içi ve deri alt enjekte edildi. Sonuç olarak düvelerde 
hidroamnion olgularnda do umun ba latlmas ve sürecin tamamlanmas amacyla tek ba-
na PGF2  enjeksiyonlarnn her zaman yeterli olamayabilece i, sezaryen operasyonunun 

gerekli olabilece i kanaatine varld.  

 
 

A case of hydroamnion in a holstein heifer 
 

S U M M A R Y 
A case of hydroamnion was described in a 2.5 years old holstein heifer, with the history of 
no parturition symptoms, 295 days  after the insemination the pregnancy time was over 
and partrution did not ocur. During the inspection, there was an equal enlargement in the 
right and left abdomen, a pear shape was determined in the heifer at the behind look. 
Dyspnoea, constrained walking and constipation was seen in the animal. It was 
determined that the cervix was not dilated, the rectum was tightened and the uterus was 
stretched during the clinical examination. The placentomes and the fetus could not be 
palpated because of the stretched uterus during the rectal examination. For induction of 
parturition PGF2  treatment was conducted and 5 dose of 500 mcg cloprostenol was used 
intramuscularly with 12 hours intervals. The patrurition began 5 days after the first 
cloprostenol injection, the fetal fluids emptied but the fetal delivery did not ocur. The 
vaginal examination showed that two fingers passed the cervix and the fetus could not 
enter the pelvic channel. Caesarean section was performed. Placenta was normal, fetus 
was not alife and putrefication did not begin. There was an ancylosis in the fore and 
hindlimbs of the fetus. 50 IU oxytocin was injected both intramuscularily and 
subcutaneusly. It was concluded that, for beginning the parturition and delivery of the 
fetus in the hydroamnion cases, PGF2  injections alonely should not be effective, 
caesarean sections should be necessary.  
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G  R   
 
Evcil hayvanlarda yavru keselerinin hidropsu; 
hidroallantois, hidroamnion ve allantochorionun 
ödemini kapsar. Yavru keselerinin hidropsunun, ço-
unlukla ineklerde seyrek olarakta koyun, domuz, 

karnivorlar ve ksraklarda görüldü ü bildirilmekte-
dir. neklerde, hidrops olgularnn %85-90�n 
hidroallantois, %5�ini hidroamnion, %5-7�sini ise 
her ikisinin birlikte bulundu u kar k form olu -
turmaktadr.1 Hidroamnion gebeli in ikinci yarsn-
dan itibaren birkaç aylk süreçte, genellikle gebeli in 
son üçte birinde ortaya çkan ve amniotik kavitenin 
gittikçe geni lemesiyle karakterize bir olgudur. En 
sk ineklerde, ara sra koyunlarda, nadiren de 
karnivorlarda ve domuzlarda rastland  bildirilmek-
le birlikte ksraklarda hiçbir vaka gözlenmemi tir. 
Normal ineklerde gebeli in son birkaç aynda 
amnion svsnn miktarnn 4-10 lt arasnda de i ti-
i, fötuslarn anormal oldu u hidroamnion olgula-

rnda ise bu miktarn 20 lt�den 120 lt�ye kadar arta-
bildi i belirtilmektedir. Ço u kez olay do um annda 
farkedilmekte, bu gibi durumlarda amnion svsnn 
yap kan, sos gibi, ara sra mekonyumla bula k bir 
yapda oldu u belirtilmektedir. 1,2, 3,4   

Amnion svs normalde fötus tarafndan yutulur, 
muhtemelen inhale edilir ve geni  bron lar tarafn-
dan absorbe edilip büyük miktarda tükrük olarak sü-
rekli üretilir. Fötuslarn kaltsal ya da edinsel 
malformasyonlarnda, özellikle yüz anomalilerini de 
kapsayan ensefali, hidrosefali, buldok buza lar, 
kondroplastik ve kas kontraktür malformasyonlar, 
osteopetrozis, autositaria acaibatlar, hidronefroz gibi 
anomaliler yutma düzeni ve volümünü de i tirerek, 
yutma i lemini aksatp hidroamniona yol açabilmek-
tedir.3,4  Ana ve yavru arasndaki placental fonksiyon 
bozukluklar da hidroamniona neden olabilmektedir. 
Bu tür olgularda özellikle gebe olmayan cornu 
uterideki plasentomlarn plasentasyona katlmad , 
saysnn anormal derecede dü ük, gebe cornudaki 
fonksiyonel kotiledon saysnn ise normalden az ve 
bu durumu dengelemek amacyla karunkular geli -
meye ba l olarak büyük oldu u, histolojik olarakta 
endometriumda non-enfeksiyöz dejenerasyon ve 
nekroz görüldü ü bildirilmektedir. Plasenta normal-
dir. Ayrca ikiz gebeliklerde fötuslardan birisinin et-
kisiyle amnion svsnn kompozisyonunun bozul-
mas da nedenler arasnda gösterilmektedir. 1,2,4,5  
 

OLGU ÖYKÜSÜ 
 
Bu olguyu gebeli inin 295. gününde olan Holstein 
rk 2.5 ya l bir düve olu turdu. Düvede abdominal 
bölge sa  ve solda e it hacimde geni lemi , arkadan 
bakld nda armut eklini alm t ( ekil 1). Hayvan-
da solunum güçlü ü, yürürken zorlanma ve 

konstipasyon gözlendi. Vaginal muayenede serviksin 
henüz açlmad , rektal muayenede rektumun da-
rald , uterusun gergin bir hal ald  farkedildi. Ge-
ni leyen uterustan dolay karunkulalar hiç palpe edi-
lemedi. Daha sonra düveye do umu ba latmak için 
12 saat arayla 5 doz 500 mcg PGF2  (Cloprostenol, 
Dalmazin, Veta ) kas içi enjekte edildi. lk 
cloprostenol enjeksiyonundan 5 gün sonra do um 
ba lad, yavru sular bo ald fakat do um gerçekle -
medi. Vaginal muayenede serviksin iki parmak geçe-
cek geni likte oldu u, rektal muayenede ise fötusun 
kanala girmedi i belirlendi. Sezaryen operasyonuyla 
do um gerçekle tirildi. 

Plasentann normal, yavrunun ölü ve erkek ol-
du u, koku mann henüz ba lamad  görüldü. Bu-
za nn ön ekstremitelerinden her ikisinin de karpal 
eklem bölgesinden ventrale do ru,  arka sa  
ekstremitenin medial yönde, art. tarsi seviyesinden 
büküldü ü belirlendi. Distaldeki eklemlerin fleksiyon 
pozisyonunda bulundu u, arka sol ekstremitenin ise 
flankslar arasndaki eklemlerden ekstensiyon duru-
munda oldu u gözlendi ( ekil 2).   
  

 
. ne in arkadan görünü ü.  
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. Buza nn görünü ü.  
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TARTI MA ve SONUÇ 
 
neklerde yavru svlarndaki art n belirtileri de i -

ken olmakla birlikte ço unlukla gebeli in son dö-
nemlerinde ortaya çkt  belirtilmektedir. iddetli 
olgularda uterusun gerilmesi ve karnn geni lemesi 
olarak ortaya çkan esas semptomlar gebeli in 6. a-
yndan itibaren görülmektedir. Hafif olgular 
farkedilmeyebilir, ancak iddetli olgularda yavru su-
larndaki art la birlikte abdominal bölgede sa  ve 
solda e it hacimde bir geni lemeyle birlikte, arkadan 
bakld nda armut eklini ald  görülür. Gebelik i-
lerledikçe yatp kalkmann zorla t , solunumun 
güçle ti i, özellikle yatan hayvanlarda inleme i itildi-
i, nabzn hzl ve zayf oldu u, rumenin bask al-

tnda kald ndan küçüldü ü ve i tahn azald , ge-
ni leyen uterusun ba rsaklara basksndan dolay 
konstipasyon ekillendi i, idrarn artan 
intraabdominal bask nedeniyle az miktarda çkartl-
d  belirtilmektedir. Hasta hayvanlarda 
dehidratasyon ve kilo kayb gözlenir. Hayvan yürür-
ken zorlanmakta, semptomlar iddetliyse son dö-
nemde hayvan boylu boyunca yatmakta ve ölüm e-
killenmektedir.1,4,6 Olguda düvenin gebelik süresini 
a t , abdominal bölgede e it hacimde bir geni leme 
oldu u, hayvanda solunum güçle ti i, yürümekte 
zorland  ve konstipasyon ekillendi i görüldü.  

Olguda, rektal muayenede rektumun darald , 
uterusun gergin bir hal ald  fark edildi, 
plasentomlar ve fötus palpe edilemedi. Rektal mua-
yenede rektumun darald , uterusun gergin bir hal 
ald  ve geni leyen uterustan dolay carunculalarn 
çok az veya hiç palpe edilemedi i, uterus duvarnn 
incelmesine ba l olarak nadiren bulunabildi i belir-
tilmektedir.1,4,6 

Hidroamnionda, allantokorion ve plasentomlar 
normal görünümdedirler. Ya amsal tehlike olmakla 
birlikte annenin prognozu genellikle iyidir. Abort 
gözlenmez, do um süreci tamamlanr fakat fötus her 
zaman defektlidir (özellikle yüz anomalilerini de kap-
sayan ensefali, hidrosefali, buldok buza lar, 
kondroplastik ve kas kontraktür malformasyonlar, 
osteopetrozis, autositaria acaibatlar, hidronefroz gi-
bi), ço unlukla ölmü tür ve çe itli deformasyonlar-
dan dolay ya amaz. 1,2,4,5,6 Olguda gebelik süresi ta-
mamlanm , allantokorion ve plasentomlar normal 
görünümde, yavru normal do um a rl nda ve can-
szd, koku ma henüz ba lamam t, buza nn 
ankilöz, ço ul eklem kontraktürleri, az geli mi  ve 
kontrakte kaslar, ekstremite deformiteleri ile karakte-
rize artrogripozis oldu u görüldü. 

neklerde yavru keselerinin hidropsunda, hafif ol-
gular bile uterus inertiasna neden oldu u ayrca 
uterusun oldukça büyük ve atonik olmas nedeniyle 
güç do um ekillendi i belirtilmektedir.7 Hastal n 
do uma kadar idaresi mümkün de ilse do umun 

ba latlmas önerilmektedir. Gebeli in devamnn 
Korpus Luteuma (KL) ba l oldu u türlerde 
prostaglandinler KL�un regresyonuna neden olarak 
progesteron kayna n ortadan kaldrmaktadr. Gebe-
li in be inci ayna kadar ineklerde PGF2  ile abort 
indüklenebilmekte, gebeli in geç dönemlerinde ise 
PGF2  ve kortikosteroidler kombine edilebilmekte-
dir. leri gebelikte tan konulan olgularda, do um ya 
da abort mekanizmasn uyarmak amacyla PGF2  
analoglar (dinoprost thrimethamine veya 
cloprostenol) ya da glikokortikoidler (20 mg 
dekzamethazon veya 5-10 mg flumethazon) kullan-
labilece i bildirilmektedir.6 Enjeksiyondan 4-5 gün 
sonra cervix uteri gev er. Fötusun canl olmad  ya 
da plasentann fonksiyonel olmad , fötal 
mumifikasyon gibi kortikosteroidlerin etkili olmad  
durumlarda do umu indüklemek amacyla 
prostaglandin tedavisine ihtiyaç duyulmaktadr. 1,6,7,8,9 
Sentetik bir PGF2  analo u olan cloprostenol, KL�u 
luteolize etme, progesteron seviyesinin azaltlmas, 
uterus kaslarnda kontraksiyon ve serviksi gev etme 
etkisine sahiptir. Uterus kontraksiyonlarnda art  
meydana getirebilmek için prostaglandin konsantras-
yonunun yüksek olmas gerekti i belirtilmekte-
dir.10,11,12,13 Sunulan olguda ilk enjeksiyondan 5 gün 
sonra do um ba lad, yavru sular bo ald ancak do-
um gerçekle medi. Yaplan vaginal muayenede 

serviksin iki parmak geçecek geni likte oldu u, rektal 
muayenede fötusun kanala girmeyip, a a da oldu u 
belirlendi.  

Hidroamnion olgusuna do um srasnda rastlan-
m  ise yavru zarlar delinerek toplanm  olan svnn 
yava  yava  bo altlmas gerekti i ve uterus tembelli i 
ortaya çkaca ndan yavrunun d arya çkartlmas i-
çin do uma yardm edilmesi gerekti i belirtilmekte-
dir. leri gebelikte di er bir tedavi yöntemi de iki a-
amal operasyon sezaryendir, birinci a amada 

laparotomiden sonra uterusa bir trokarla punksiyon 
yaplr ve yavru sular yava  yava  bo altlr, bu süre 
30 dakika civarnda olmaldr, aksi halde 
intraabdominal basncn aniden dü mesiyle ok geli-
ebilir, ikinci a amada yavru d arya alnr. Retentio 

sekundinarum�a engel olmak için oksitosin enjeksi-
yonunun tekrarlanmas gerekti i belirtilmektedir.1,6,7 
Olguda, do um ba lad, yavru sular bo ald fakat 
do um gerçekle medi. Sezaryen operasyonu yapld. 
Operasyondan sonra ine e 50 IU oksitosin kas içi ve 
deri alt enjekte edildi. Yavru zarlarnn ilk 24 saatte 
dü tü ü görüldü. 

 
Sonuç olarak neklerde hidroamnion olgularnda do umu 

ba latmak amacyla tek ba na PGF2  enjeksiyonlarnn her 
zaman yeterli olamayabilece i, sezaryen operasyonunun gerekli 
olabilece i kanaatine varld  
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