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Bir Süt İneğinde Puerperal Hemoglobinüri Olgusu ve Tedavisi 
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Özet: Puerperal hemoglobinüri, özellikle yüksek süt verimli ineklerde puerperal altı haftalık süreçte ortaya çıkabilen, 
akut intravasküler hemoliz, hemoglobinüri ve anemi ile karakterize sporadik bir metabolizma hastalığıdır. Bu olgu sunu-
munda; kan işeme şikayeti ile getirilen ve 15 gün önce doğum yapmış bir süt ineğine klinik olarak yaklaşım, vakanın 
tanısı ve tedavisi girişimi değerlendirilmiştir. Olgunun yapılan klinik ve laboratuvar muayenesinde ikterus, hemoglobinü-
ri, anemi, ve serum fosfor seviyesinde azalma (1.9 mg/dL) tespit edildi. Anamnez, klinik ve laboratuvar muayenesi 
sonuçları göz önünde bulundurularak puerperal hemoglobinüri tanısı konuldu. Tedavi amacıyla 60gr monosodyum 
fosfat (NaH2PO4) 300 mL distile suda çözdürüldü. Hazırlanan solüsyon, ilk gün 300 mL intravenöz (iv) olarak uygulan-
dı. Tedavinin ikinci ve üçüncü gününde hazırlanan solüsyon aynı dozda subkutan (sc) yolla uygulandı. Sonuç olarak 
özellikle puerperal dönemdeki süt ineklerinde hemolitik aneminin ayırıcı tanısında puerperal hemoglobinürinin düşünül-
mesi gerektiği ve monosodyum fosfat kullanılmasının hastalığın tedavisinde etkili olduğu kanısına varılmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Fosfor, hemoglobinüri, inek, metabolizma, puerperal dönem 

 
Puerperal Hemoglobinuria and Its Treatment in a Dairy Cow 

 
Summary: Puerperal hemoglobinuria is a sporadic metabolic disease characterized by acute intravascular hemolysis, 
hemoglobinuria and anemia that occurs especially in high milk yielding cows at around the sixth puerperal weeks. In 
this case report, clinical approach, diagnosis, and therapeutic intervention was evaluated in a dairy cow that gave birth 
15 days ago and was brought with complaint of blood in urine for four days. Hemoglobinuria, anemia, icterus and low 
serum phosphorus level (1.9 mg/dL) were determined in laboratory and clinical examination of case. Puerperal hemo-
globinuria was diagnosed based on history and the results of clinical and laboratory examination. The cow was treated 
with monosodium phosphate (NaH2PO4) solution by dissolving 60gr NaH2PO4 in 300 mL distilled water. This solution 
was given intravenously at a dose of 300 mL on the first day of treatment. Following two days, this solution was repeat-
ed subcutaneously at the same dose. In conclusion, puerperal hemoglobinuria should be considered in differential 
diagnosis of hemolytic anemia in dairy cows especially during pospartum period and it was concluded that use of Na-
H2PO4 is effective in treatment of disease.  
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Giriş 
Puerperal hemoglobinüri, özellikle yüksek süt 
verimli ineklerde puerpeal altı haftalık süreçte 
ortaya çıkabilen, akut intravasküler hemoliz, 
hemoglobinüri ve anemi ile karakterize sporadik 
bir metabolizma hastalığıdır (2,12). Sebebi tam 
olarak bilinmemekle birlikte başlıca nedenin 
dolaşımda ki inorganik fosfor seviyesinde mey-
dana gelen azalma olduğu ileri sürülmektedir 
(10). Ayrıca selenyum ve bakır yetersizliğinin de 
hastalığın şekillenmesinde rol oynayabileceği 
bildirilmiştir (14). 
Puerperal dönemde rasyondaki fosfor oranının 

düşük olması ile birlikte laktasyonun başlaması 
fosfor rezervlerinde ciddi bir azalma ile sonuçla-
nır (2). Şiddetli hipofosfatemi, kofaktörü inorga-
nik fosfor olan ve glikoliziste anahtar bir enzim 
olan gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz enzim 
aktivitesinde azalmaya ve adenozin trifosfat 
(ATP) üretiminde düşüşe neden olur (4). Eritro-
sitlerde ATP üretiminde meydana gelen azalma 
eritrositlerde parçalanma eğiliminde artış ve 
intravasküler hemolizle sonuçlanır (12).  
Bu olgu sunumunda; kan işeme şikayeti ile geti-
rilen bir süt ineğine klinik olarak yaklaşım, vaka-
nın tanısı ve tedavi girişimi değerlendirilmiştir.  
Olgu  
Bu olgunun materyalini Fırat Üniversitesi Hay-
van Hastanesi İç Hastalıkları Büyük Hayvan 
Kliniği’ne iştahsızlık ve kan işeme şikayeti ile 
getirilen beş yaşlı simental melezi bir süt ineği 
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oluşturdu. Alınan anamnezde hayvanın 15 gün 
önce doğum yaptığı ve hayvanda dört gündür 
iştahsızlık ve kan işeme olduğu öğrenildi.  
Hayvanın klinik muayenesinde mukozalarda 
ikterus (Şekil 1, Şekil 2), vücut sıcaklığında hafif 
artış (39.5 

o
C), kalp frekansında artış (120 atım/

dakika) ve rumen hareketlerinde azalma (3 ha-
reket/5 dakika) tespit edildi. Hematolojik ve bi-
yokimyasal analizler için vena jugularis’ten sıra-
sıyla EDTA ve serum tüplerine kan örnekleri 
alındı. İdrarın fiziksel ve kimyasal muayeneleri-

nin yapılması için olguya idrar kateteri uygula-
narak idrar kabına idrar örneği alındı. Ayrıca 
intraeritrositik parazit varlığının kontrolü için pe-
riferik kandan sürme kan preparatı hazırlandı. 
Hazırlanan kan preparatları Giemsa ile boyana-
rak ışık mikroskobunda incelendi. Alınan kanla-
rın hematolojik muayeneleri otomatik hematoloji 
cihazı (Prokan PE-6800 Vet, China) ile gerçek-
leştirildi. Biyokimyasal analizler Fırat Üniversite-
si Hastanesi Merkez Laboratuvarı’nda otomatik 
biyokimya analiz cihazı (Siemens Advia Cen-
taur, Germany) ile gerçekleştirildi. 
Hazırlanan sürme kan preparatının ışık mikros-
kobunda yapılan muayanesinde herhangi bir 
kan parazitine rastlanmadı. Hematolojik muaye-
nede hafif lökositozis ve makrositik normokro-
mik anemi tespit edildi (Tablo 1).  Serum biyo-
kimya analizinde aspartat aminotransferaz 
(AST) enzim aktivitesinde artış ve serum fosfor 
seviyesinde şiddetli düzeyde azalma dikkati 
çekti (Tablo 2). Alınan idrarın fiziksel analizinde  
idrarın koyu kırmızı renkte olduğu (Şekil 3) tes-
pit edildi. Hematüri- hemoglobinüri ayrımının 
yapılabilmesi amacıyla idrar plastik şeffaf tüple-
re alınarak 3500 devirde 5 dakika santrifüj edil-
di. Santrifüj sonunda idrarın renginde herhangi 
bir değişiklik olmadığı görüldü ve hemoglobinüri 
olarak değerlendirildi. Ayrıca idrarın test stripi 
(Krulab Test Strip for Urine, Kruuse, Denmark) 
ile yapılan muayenesinde +1 derecede protei-
nüri tespit edilidi.  
Hayvanın anamnez bilgileri ve klinik görünümü 

Şekil 1. Konjuktivada ikterik görünüm 

Şekil 2. Vagina mukozasında ikterik 
görünüm.  

Şekil 3. İdrarın görünümü 
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ile birlikte hematolojik ve biyokimyasal analiz 
sonuçları göz önünde bulundurularak puerperal 
hemoglobinüri tanısı konuldu ve hayvanın teda-
visine başlandı. 
Tedavi amacıyla 60gr monosodyum fosfat 
(NaH2PO4)   300 mL distile suda çözdürüldü. 
Hazırlanan solüsyon, marginal kulak venine 
20G intraket yerleştirilerek damla infüzyon şek-
linde uygulandı. İlk uygulamayı takip eden ikinci 
ve üçüncü günde aynı oranda ve miktarda ha-
zırlanan solüsyon sc yolla uygulandı. İlave ola-
rak oksitetrasiklin (Primamycin-La enj. sol., Pfi-
zer, USA) 10mg/kg dozda günde bir kez bir haf-
ta boyunca intramüsküler (i.m), B kompleks vi-
tamin (Berovit B12 enj. sol., Ceva, Türkiye), bir 

hafta boyunca günde bir kez 25 mL i.m, saf gli-
serin (Gliserin oral solüsyon, Altavet, Türkiye) 
iki gün boyunca günde bir kez 500 mL peros, ve 
oral mineral aminoasit çözeltisi (Depomin oral 

solüsyon, Vetaş, Türkiye) bir hafta boyunca 
günde bir kez 120 mL peros uygulandı. 
Hayvanın takibinde, tedaviye başladıktan sonra 
ikinci günde kanlı idrarın kesildiği ve bir haftalık 
tedavinin sonunda hayvanın tamamen iyileştiği 
öğrenildi.  
Tartışma- Sonuç 
Bu olguda görülen kanlı idrarın hemoglobinüri-
den kaynaklandığının ortaya koyulması ayırıcı 
tanıda babeziyozis, anaplazmozis, theileriyozis, 
leptospirozis, basiller ikterohemoglobinüri, puer-
peral hemoglobinüri, soğan, domates, mercura-
lis annua ve kronik bakır zehirlenmesi gibi has-
talıkları düşünmemize neden oldu. Vakadan 
alınan sürme kan preparatları incelendiğinde 

kan parazitlerine rastlanılmaması bu hastalıkla-
rın elimine edilmesine neden oldu. Hayvanın 
herhangi bir toksik maddeye ulaşamayacak şe-
kilde kapalı sistem beslenmesi, rasyonda arpa, 

Parametre Sonuç Referans Değer (4) 

WBC (10
3
/µL) 14.5 4-12 

Lenfosit (%) 34.8 45-75 

Monosit (%) 6.2 0-8 

Nötrofil (%) 59 15-33 

RBC (10
6
/ µL) 1.57 5-10 

Hemoglobin (g/dL) 4.3 8-15 

Hematokrit (%) 14.2 24-46 

MCV (fL) 90.9 40-60 

MCHC (g/dL) 30.2 30-36 

PLT (10
3
/µL) 614 100-800 

      

Parametre Sonuç Referans Değer (5) 

AST (U/L) 829 60-125 

GGT (U/L) 8 6-17.4 

Fosfor (mg/dL) 1.9 5.6-8 

Kalsiyum (mg/dL) 8.3 8-11.4 

Kreatinin (mg/dL) 1.6 0.5-2.2 

BUN (mg/dL) 86 10-25 

Tablo 1. Hematolojik değerler 

Tablo 2. Serum biyokimya değerleri 
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kuru yonca ve süt yemi kullanılması ve rasyona 
bunların haricinde herhangi bir yem ilavesi ya-
pılmamış olması soğan, domates, mercuralis 
annua ve kronik bakır zehirlenmesinin de elimi-
ne edilmesine neden oldu. Vakada vücut ısısı-
nın yüksek olmayışı ve klinik belirtilerin kade-
meli olarak ilerlemesi de basiller ikterohemoglo-
binüri’nin elimine edilmesine neden oldu. Litera-
türde belirtildiği gibi sütte portakal sarısı rengin 
olmaması ve kan pıhtılarının bulunmaması, ol-
gunun sporadik olması nedeniyle Leptospirozis’ 
de elimine edildi (2,3,12,).  
Vakanın puerperal dönemde olması, hemoglo-
binürinin varlığı, ayırıcı tanıda belirtilen hastalık-
ların elimine edilmesi ve serum fosfor seviyesi-
nin referans değerlerin çok altında çıkması ne-
deniyle vakaya puerperal hemoglobinüri tanısı 
konuldu.  
Karapınar ve ark. (8) puerperal hemoglobinürüli 
iki süt ineğinde serum fosfor konsantrasyonları-
nı 0.5 mg/dL ve 1.3 mg/dL olarak tespit etmiş-
lerdir. Ok ve ark. (9) puerperal hemoglobinürili 3 
inekte serum fosfor konsantrasyonlarını 0.66 
mg/dL, 1.23 mg/dL ve 1.49 mg/dL olarak belirle-
mişlerdir. Senthil ve ark. (11) puerperal hemog-
lobinürili bir inekte serum fosfor konsantrasyo-
nunu 1.66 mg/dL olarak tespit etmişlerdir. 
Stockdale ve ark. (13) ise akut hemoglobinüri 
gelişen dört inekte plazma fosfor konsantras-
yonlarının 0.92 mg/dL’den düşük olduğunu bil-
dirmişlerdir. Bu olguda, puerperal dönemdeki 
süt ineğinde serum fosfor düzeyinin düşük bu-
lunması ve hemoglobinürinin varlığı yukarıda 
belirtilen araştırmacıların çalışmalarıyla benzer-
lik göstermektedir.  
Puerperal hemoglobinüri’nin tedavisinde tam 
kan nakli, intravenöz ve oral fosfor uygulamala-
rının yapılabileceği bildirilmektedir (10,14). Va-
kanın hematokrit değerinin (%14.2)  tam kan 
nakli için endikasyon oluşturan hematokrit de-
ğerin (˂%12) üzerinde olması nedeniyle vakaya 
tam kan nakli uygulanmadı (1).  
Bazı çalışmalarda puerperal hemoglobinürili süt 
ineklerinde fosfor seviyelerini artırmak amacıyla 
ticari fosfor preparatlarının uygulandığı bildiril-
miştir (8,9). Fakat ticari fosfor preparatlarının 
organik fosfor ihtiva ettiği ve bu preparatların 
içerdiği fosforun fosfata dönüştürülemediği ve 
bu nedenle fosfor takviyesi için uygun olmadığı 
bildirilmiştir (7). Bundan dolayı bu vakada fosfor 
takviyesi amacıyla literatürde bildirildiği gibi mo-
nosodyum fosfat uygulaması gerçekleştirilmiştir 
(3,10).  

Sonuç olarak özellikle puerperal dönemdeki 
ineklerde hemolitik aneminin ayırıcı tanısında 
puerperal hemoglobinürinin düşünülmesi gerek-
tiği ve tedavide organik fosfor preparatlarından 
ziyade monosodyum fosfat kullanımının etkili 
olabildiği kanısına varılmıştır. 
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