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The primary goal of the treatment of wound is rapid wound closure and a func-
tional and aesthetically satisfactory scar.  Wound healing is a dynamic, interac-
tive process involving soluble mediators, blood cells, extracellular matrix, and 
parenchymal cells. Recently, the  role  of growth factors in the  healing  process 
has received  considerable attention. In this rewiev, the effects of fibrin glue 
and growth factors released from platelets 2 on wound healing, the methods of 
plateletrich plasma preparation and their usage for wound management were 
mentioned. 
Key words: Wound management, platelet rich plasma (PRP), growth factors

GİRİŞ
Trombositler, doğal yara  iyileşmesinde temel rol 
oynayan büyüme  faktörü kompleksinin  ana  kaynağıdır. 
Trombositler sadece  pıhtı şekillendirerek  lokal kan ve  
lenf kaybını önlemekle  kalmaz aynı zamanda yara iy-
ileşmesini başlatan büyüme faktörlerini ve sitokinleri 
içerir. Thrombin gibi proteinlerin trombositleri ayrıştır-
ması ile  büyüme faktörleri açığa çıkar (Carter ve ark 
2003). Trombositten zengin plazma (TZP) hem yumuşak 
hem de sert dokunun klinik olarak hızlı bir şekilde  iy-
ileşmesini sağladığı için  kısa sürede popüler  olmuştur 
8Eppley ve  ark 2004, Tambini 2005). Otolog trombosit 
jeller, doku  için nontoksik  olduklarından güvenle kul-
lanılabilirler, kolay bulunabilir ve  çabuk  hazırlanırlar. 
Lokal doku gelişimi ve onarımını hızlandırır, vücut 
tarafından kısa sürede geri emilirler ve ekonomiktirler  
(Schmitz, Hollinger 2001). Fibrin  yapıştırıcı ise mükem-
mel bir hemostatik  madde  olup, hematomu  önlemesi, 
operasyon süresini ve  iyileşme  süresini kısaltması gibi 
özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir (Man 2001). Bu 
derlemede yara sağaltımında kullanılabilecek alternatif 
olarak kullanılabilecek TZP  ve fibrin yapıştırıcının etkil
erinin sunulması amaçlanmıştır.

1

Yara tedavisinin başlıca hedefi yaranın hızlı, fonksi-
yonel ve estetik bir skar dokusu ile kapanmasıdır. 
Yara  iyileşmesi kan  hücreleri, ekstrasellüler  yapı, 
paranşimal hücreler  ve çözünebilir mediatörleri 
içeren dinamik, interaktif bir süreçtir. Son zamanlar-
da  özellikle  kronik  yaraların tedavisinde  büyüme  
faktörlerinin  rolüne  dikkat çekilmektedir. Bu  derle
mede fibrin  yapıştırıcı ve  trombositlerden  salınan 
büyüme faktörlerinin  yara iyileşmesine olan etkile-
rinden, trombositten zengin plazmanın hazırlanma 
metodlarından ve yara tedavisinde kullanımından 
söz edilmektedir.
Anahtar kelimeler: Yara sağaltımı, trombositten 
zengin plazma (TZP), büyüme faktörleri 
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Dystocia is the failure of completion of labor without exoge-
nous intervention. The incidence of dystocia is highly vari-
able among animal species and races. In domestic dogs and 
big and brachiocephalic races, this incidence is particular-
ly high. Early stimulation of labor causes uterine inertia and fe-
tal developmental disorders whereas delayed labor results 
in overgrowth of fetus thus increasing the rate of dystocia. Several 
factors both related to the mother and the fetus are responsible of 
dystocia and this can be managed by manuel intervention as well as 
some medical and surgical methods. 
Key words: Cat, dog, dystocia. 
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Güç doğum, doğumun herhangi bir müdahale olmadan ger-
çekleşememesi olgusudur. Hayvan türleri ve ırkları arasında 
güç doğumun görülme oranı oldukça değişkendir. Özellikle
evde beslenen  köpekler ile iri ve brachiosephalic ırklarda 
güç doğum insidansı yüksektir. Doğumun erken uyarılması 
uterus tembelliğine ve fötal geliş bozukluklarına neden ol-
makta;geciken doğumlar ise fötüsün aşırı büyümesine yol 
açarak güç doğum oranını arttırmaktadır. Güç doğum, yav-
ruya ve anneye bağlı olmak üzere birçok faktörden ileri gel-
mekte vegenellikle elle müdahele etme, medikal ve cerra-
hi uygulamalar ile önlenebilmektedir. 
Anahtar kelimeler: Güç doğum, kedi, köpek

Güç doğum, doğumun herhangi bir müdahale olmadan ger-
çekleşememesi olgusudur. Hayvan türleri ve ırkları arasında 
güç doğumun görülme oranı oldukça değişkendir. Özellikle
evde beslenen  köpekler ile iri ve brachiosephalic ırklarda 
güç doğum insidansı yüksektir. Doğumun  erken  uyarılması 
uterus inertiasına ve fötal geliş bozukluklarına neden olmak-
ta;geciken doğumlar ise fötüsün aşırı büyümesine yol açarak 
güç doğum oranını artırmaktadır 
(Feldman ve Nelson, 1996; Apaydın, 1999). 
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Etiyoloji
1. Yavruya Bağlı Faktörler 
Yavrunun aşırı büyük olması ve ırklar arasındaki farlıklıklar  
en önemli güç doğum sebeplerindendir. Brachiocephalic ırk-
lar  (Bulldog,  Boston Terrier,  Scottish Terrier, vb.) 
küçük  ve dar pelvis yapısına sahip olduklarından dolayı güç 
doğum şekillenmesi kaçınılmazdır.  Minyatür ırklar  ise, ag-
resif karaktere sahip olmaları nedeniyle doğumun başlama-
masına ya da durmasına neden olmaktadır. Ayrıca yavrunun 
presentasyon ve pozisyon bozukluğu da güç doğumlara  yol 
açmaktadır.  Köpek ve kedilerde sıklıkla baş vulvadan dışa-
rı çıktığı halde, ön bacaklar karın altına bükülür ve toraks 
ile birlikte pelvis kanalında sıkışır. Benzer şekilde, posteri-
or prezentasyonda arka kısımlar dışarı çıktığı halde geniş-
leyen toraks pelvis kanalını tıkayabilmektedir (Feldman ve 
Nelson,  1996; Alaçam 1998; Johnston ve ark., 2001; Olson ve 
Wykes, 2002). 
Bunun yanı sıra, yavrunun uterusta anormal gelişimi veya 
fötal ölümler  de güç doğum sebepleri arasında yer almak-
tadır.  Nadir de olsa fötal acaibatlara rastlanmaktadır (Ala-
çam, 1998). 
2. Anneye Bağlı Faktörler 
Güç doğum görülme nedenlerinden en sık  olanı primer ve 
sekonder  uterus tembelliğidir. Primer uterus tembelliği,  
uterus kontraksiyonlarının yetersiz olması veya olmaması 
durumudur. Serviks uteri’nin  gevşemesine rağmen, bu  ye-
tersizliğe bağlı olarak yavrular yumuşak doğum kanalına 
doğru ilerleyemez ve sancı belirtileri görülmez. Eğer primer  
uterus tembelliğine bağlı hiç yavru çıkmamışsa bu duruma 
tam uterus tembelliği,  birkaç yavru çıktıktan sonra başka 
yavru çıkamıyorsa, bu duruma da tam olmayan uterus tem-
belliği denilmektedir.  Yavrunun absolut büyüklüğü ve yavru 
zarlarının hidropsu olgularında uterusun aşırı gerilmesine 
bağlı olarak  myometriyal kontraksiyonlar engellenmekte 
ve primer  uterus tembelliği şekillenmektedir (Feldman ve 
Nelson,  1996; Alaçam, 1998; Jackson, 2004). Sekonder ute-
rus tembelliği ise, başlayan kontraksiyonların bir süre son-
ra kesilmesi şeklinde görülmektedir.  Genellikle, yavrunun 
doğum kanalında sıkışmasına bağlı olarak şekillenir. Böyle 
durumlarda yavru pelvik kanalda sıkışarak dışarı çıkamaz ve 
güç doğum şekillenir. Ayrıca,  uterusun rupturu veya torsi-
yonu da güç doğum sebepleri arasında yer almaktadır (Feld-
man ve Nelson, 1996; Alaçam, 1998; Jackson, 2004). Kon-
genital olarak ise,  annenin pelvis çapının dar, yavrunun 
başının büyük olması güç doğum sebeplerindendir. Pelvisin 
neoplazisi, travması ve anormal gelişimi de genetik olmayan 
nedenlerdir.  Serviks’in inflamasyonu  ve kongenital defekt-
leri,  vestibulovaginal daralmalar,  hipoplastik vagina,  çift 
vagina,  vaginovestibular bantlar,  neoplaziler,  travma, pro-
lapsus vagina,  vaginal hiperplazi,  vulvanın  daralması veya 
küçük  olması da güç doğumlara neden olmaktadır (Feldman 
ve Nelson, 1996). Bunların yanı sıra, uterus kökenli olmayan 
bazı güç doğum nedenleri olarak  da diafram rupturu, tra-
kenin perforasyonu, agresyon, ağrı, korku ve obesite sayıla-
bilmektedir  (Olson ve Wykes, 2002).  Kedilerde güç doğum 
görülme olasılığı köpeğe göre daha azdır.  Pelvis kanalının 
darlığı, torsiyo uteri (genellikle bir kornu uzun ekseni üze-
rinde 90 360 derece dönebilir), inguinal herni gibi neden-
lerden dolayı güç doğum görülmektedir. Pelvis darlığı veya 

relatif yavru büyüklüğü, yeterince gelişmemiş kedilerde 
ve özellikle 4 5 aylık iken çiftleşip gebe kalan hayvanlar-
da önemlidir (Alaçam, 1998). 
Tanı
Güç doğum olgularında gebelik süresi,  sistemik  bir  enfek-
siyon veya son  birkaç günde görülen anormal akıntı varlı-
ğı, daha önceki doğumlara ilişkin problemler, operasyon 
geçirip geçirmediği, çiftleşme veya tohumlama tarihi, doğan 
veya atılan plasenta sayısı, son yavrunun ne zaman doğ-
duğu, ölü yavru doğup doğmadığı, iki doğum arası süre ve 
annenin davranışları mutlaka  araştırılmalıdır (Feldman 
ve Nelson, 1996; Jackson, 2004). Yeterli anemnez alındıktan 
sonra annenin genel durumunun klinik  muayenesi yapılmalı 
ve daha sonra genital organ muayenesine geçilmelidir.  Geni-
tal organ muayenesinde öncelikle vulvadan gelen koku veya 
akıntı ve dışarı sarkan yavru kontrol edilmeli,  daha sonra  
doğum kanalında yavru varsa prezentasyon ve pozisyonu 
tespit edilmelidir (Şekil 1) (Johnston ve ark., 2001). 
Şekil1buradayeralacak
Çoğu zaman uterus ve karın kas kasılmaları nedeniyle fötal 
kalp atımları steteskop ile saptanamaz.  Bu nedenle ultraso-
nografik muayeneler ile yavrunun  canlı olup  olmadığı, yavru 
sularının durumu, yavrunun  kalp  atımları kontrol edilmeli 
ve bu sayede bradikardi, aritmi veya disritmi durumları tes-
pit edilmelidir. Ultrasonografik muayene sırasında yavrunun 
normal kalp atım sayısı yaklaşık 150 220 atım/dak. ola-
rak kabul edilmektedir. Bradikardi veyadisritmi şekil-
lenmesi durumunda yavruda anoksi veya fötal stres ge-
liştiğinden şüphelenilmelidir. Radyografik muayene 
ile de yavrunun prezentasyon ve pozisyonu, pelvik obstrük-
siyonların tanısı konulabilmektedir (Jackson, 2004). 
Yapılan klinik muayenelerin yanı sıra gebelik süresinin 
bir haftadan fazla uzaması, rektal ısının 37.5 0 C  altına düş-
mesinden  24 36  saat geçtiği halde doğum sancılarının 
görülmemesi, doğan  yavru olmamasına karşılık hemorajik,  
yeşil renkli ve kötü kokulu anormal akıntıların  gözlenmesi,  
30 60 dak.  güçlü kontraksiyonlara  rağmen doğumun şekil-
lenmemesi,  doğumun ikinci aşaması başladıktan sonra  4 6 
saat geçtiği halde doğan yavrunun bulunmaması,  doğan yav-
rudan sonra 3 saat geçtiği halde başka yavru görülmüyorsa,  
annenin sürekli sızlanması ve yalanması,  tüm yavruların do-
ğumunun köpekler için toplam 18 24 saat ve kediler için 24
36 saat içinde gerçekleşmemesi gibi bazıbulgular da güç do-
ğum olduğunu göstermektedir  (Feldman ve Nelson, 1996; 
Alaçam, 1998). 
Tedavi
Güç doğuma yaklaşımda, güç doğum nedeni (primer uterus 
tembelliği,  doğum yolunun tıkanması,  vs.), doğumun ikinci 
aşamasının süresi, anne ile yavrunun durumu doğan ve ute-
rusta kalan yavruların sayısı gibi faktörler göz önünde tutul-
malıdır (Alaçam, 1998). 
Güç doğum genellikle elle müdahele etme,  medikal ve cerra-
hi uygulamalar  ile önlenebilmektedir. Yeni şekillenen olgu-
larda öncelikle vaginal yolla yardım denenmelidir.  Longitu-
dinal prezentasyonlardaki absolut relatif yavru büyüklükleri 
ile pozisyon ve duruş bozukluklarında,  parmak  veya forseps 
yardımıyla düzeltme ekstraksiyon yapılarak yavrunun çıkar-
tılması sağlanabilir.  Bu amaçla, anterior  prezentasyonda 
baş,  posterior prezentasyonda ise arka ayaklar  parmaklar  
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ile tutulup yavaşca çekilmelidir.  Başın  öne doğru eğik ol-
duğu durumlarda yavrunun çene altına parmak sokularak  
yukarıya kaldırılır ve yavru kanala sokularak  hafif  çekme-
ler ile çıkarılmalıdır (Şekil 2).  Vaginal yolla yapılacak  kur-
tarma girişimlerinde doğum kanalının kayganlaştırılması 
ve diğer elle yavrunun karın duvarından caudale doğru itil-
mesi ile yardımcı olunabilir (Feldman ve Nelson, 1996; Ala-
çam, 1998). 
Şekil2buradayeralacak
Medikal uygulamalar genellikle primer uterus tembelliği 
olan  veya agresif yapılı köpeklerde doğumun indüklenmesi 
için başvurulan bir yöntemdir. Primer uterus tembelliğinin 
giderilmesi amacıyla oksitosin 2 IU/kg dozda, i.m. yolla, 30
40 dak. bekledikten sonra ikinci doz uygulanabilmektedir. 
Bu durumda doğum başlamıyorsa % 10’luk kalsiyum glu-
konat’tan 2 10  ml. i.v. yolla, yavaş olarak  verilmelidir. Yarım 
saat beklendikten  sonra hala doğum başlamıyorsa % 50’lik, 
10 ml dekstroz solüsyonunun içinde oksitosin, i.v. yolla, ya-
vaş olarak uygulanmalıdır. Bu  uygulamalar sonuçsuz kaldığı 
takdirde, sezaryen  operasyonu önerilmektedir (Feldman ve 
Nelson, 1996; Gilson, 2002). Doğum yolunun tıkalı olduğu  
ve serviks uterinin yeterince gevşemediği olgularda oksito-
sin  uygulaması yapılmamalıdır. Aksi taktirde uterusta yırtıl-
malar, plasentasyonun ayrılması, yavruların hipoksi ve ölü-
mü söz konusu olabilir (Kırşan, 1997; Alaçam, 1998). 
Küçük ırk köpeklerin  agresif yapıya sahip olması, korku, 
stres gibi bazı faktörler de doğumun durmasına ya da başla-
mamasına neden olabilmektedir. Böyle durumlarda köpekler 
daha sakin bir yere alınmalı, gerekiyorsa acepromazin gibi 
sakinleştirici ilaçların uygulanması önerilmektedir (Feld-
man ve Nelson, 1996;Johnston ve ark., 2001). 
Güç doğum olgularında hem köpeklerde, hem de kedilerde 
doğuma yardım amacıyla en  sıklıkla başvurulan yöntem 
operasyon  sezaryendir. Operasyon  sezaryen  fötüslerin canlı
olup olmadığına, uterusun enfeksiyonuna veya nekrozuna 
göre laparo histeretomi veya laparo  histerektomi olarak uy-
gulanabilmektedir (Gilson, 2002; Pearson, 2003). 
Korunma
Heyecanlı, sinirli veya pelvisi deforme ya da doğum kana-
lında doğmasal anomali bulunan köpekleri çiftleştirmekten  
kaçınmak gerekir.  Ayrıca gebe köpeğin diyeti dengeli olma-
lı, egzersiz yaparak fazla kilo alması engellenmelidir (Ala-
çam, 1998). 
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Şekil 1: Yavrunun  doğum kanalındaki duruşu (Jackson, P., Handbook  of Veterinary 
Obstetrics, University of Cambridge, UK). 

Figure 1: The presence of a fetus in the birth canal (Jackson, P.,  Handbook of Veterinary 
Obstetrics, University of Cambridge, UK).

Şekil 2: Yavrunun  kafasının laterale deviasyonu  (Jackson, P.,  Handbook  of Veterinary 
Obstetrics, University of Cambridge, UK). 

Figure 2: Lateral deviation of a puppy’s head (Jackson, P., Handbook of Veterinary Obstetrics, 
University of Cambridge, UK). 
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