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Researchs onthe value of exploratio per-rectum in differential
diagnosis of some lesions of the hind Limbs in large Domes-

ticated animals.

Sunırnary :This clinical work comprises different kinds of large domestieated
animals (including; 29 native bred, 2 Nonius, 14 Pur~ bred Arabian, 14 Pure bred English
horses; 2 eows, i young buffalo and i Donkey), whieh represented different degree of
,Jarneness, and abnormal gate during motion, dul.' to the affeetions of the proximal parts
of their hind Iimbs.

Differential diagnosis and the loealisation of the lesions in the upper parts of the hind
Iimbs, based on mostly reetal examinations.

'.Ve determined Coxitis, Perieoxitis, Distortion of the hip joint, Partial rupturc of
lig. teres in 19, sımple fraeture of ossa eoxae in i i; eommunitive and eomplieated
fraetures in 7, fraeture of sacrum in 3; lumbal vertebrea fraetures in 2 cases, Soft tissue
(Absec-.ss,injuries ete.) of the internal wall of the anus and reetum in 3, spinal eolumn defor-
mity in 6; dorsal luxation of the hip joint in 2, and Tying - up syndrome in LOaniınals by
reetal examinations.

The authors bclieved that, the reetal examinaıion has an importanee for diffcrcntial
diagnosis, and determination of the nature os same lesions in the proximal parts of hind
extremities.

Özet: Çalışma, 1948.1972 yılları arasında A. Ü. Vet. Fak. ı. Şirurji Kürsüsü Kliniği
ile T. Jokey Kulübünün Ankara, İstanbul ve adana Hipodramıarı polikliniklerinde reetal
nıuayeneye tab( tuttuğumuz 63 baş (29 yerli, 2 Nonius, 14 S. K. Arap, 14 S. K. Ingiliz
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at; 2 sığır, ı manda yavrusu ve i merkep) büyük evcil hayvandaki bulgularımızı kap-

samaktadır.

Arka. bacakların yukarı bölgelerinde şekillenen, dcğişik karakterde topallık yada hare-
ket bozukluklariyle beliren şirurjikal hastalıklarda, özellikle RECTAL PALPATION'un
diagnose ve differentiell diagnose için büyük bir değer taşıclığı ger~'eği bir kere daha orta-

ya Konmuştur.

Hastaların rectaI muayenelerinde, ı9 vak'ada Coxitis, Pericoxitis. Distorsion, lig. teres'-
in parti al rupturc'u; 6 vak'acla os ilium. 2 vak'ada os puhis, 3 vak'ada os ischii'nin basit;
3 vak'ada ossa coxae'da birden fazla kırık; 3 vak'ada, sacrum; 2 vak'a.d,,- vertebra lumbalis'
lerde; 4 vak'ada pelvis kemikleri ile birlikte os femoris'in collum ve caput kırıkları; 3
vak'ada rectum ve anus'un iç yüzünde apse ve yara,; 6 va,k"ada lumbo-sacral ve lumbal
eklemlerde Diastasc oluşumu belgeleri ile 2vak'ada caput Femoris'in dorsal luxation'u
ve LO hayvanda kas tutukluğu, kas yorgunluğu sendrom' u tesbit edilmiştir. Klinik muayene
bulguları, rectal palpation bulgulariyle karşılaştırılarak değerlendirilmesi yapılmıştır.

Giriş

Büyükbaş evcil hayvanlarda, arka bacakların yukarı bölgele-
rinde, özellikle Sacrum, Vertebra lumhalis, Pelvis kemikleri, Ar-
ticulus coxae ve Collum fcmoris 'ile, bunları çevreleyen dokular,
Rectum'un içinde şekillenebilen çeşitli lezyonlar, yukarı yada ka-
rışık topallık karakterinde hareket bozuklukları doğurur. Bu bozuk-
luk, Paresie, Paraplegie, Ataxie veya derecesi dcğişik bir 'topallık
halinde olabiÜr.

Dış klinik muaycne yöntemleriyle saptanan bulgular, bu tür
lczyonların çok azında diagnose için yeterli olabilmektedir. Diag-
nose'a yardımcı muayene yöntemlerinden Radiogra?hie ve Fluoros-
copie'yi Veteriner Fakültemiz ve Yurdumuzda bugünkü koşullar
içinde yapmak mümkün değildir. Bu nedenlerle, yukarıda açıkla-
dığımız regio'lara ait şirurjikal lezyonların büyük bir kısmında, kli-
nisyenin RECTAL PALPATtON (Exploratio Per - Rectum)a'
baş vurması gerekir.

Ancak bu muaycneyi yapacak olan Hekim'in, ilgili bölgelere
ait anatomik bilgi ve pratiğinin yeterli, karşılaştırma gücünün geliş-
miş, el pratiğinin çıraklık dönemini geçmiş olması ve rectal palpa-
tion kurallarıyla ilgili tedbirleri noksansız şekilde yerine getirmesi
şarttır.

Biz bu çalışmamızda; 1948 yılından 1972 yılına kadar A. O.
Veteriner Fakültesi ı. Şirurji Kürsüsü Kliniği ile, Ti.i:rkiye Jokey
Kulübü'nün Ankara; İstanbul ve Adana Hipodrumu ve kliniklerinde
muayene etme olanağını elde edebildiğimiz 63 baş büyük hayvan-
daki dış muayene yöntemleriyle saptadığımız görünümlerin, ayni
hastalarda yaptığımız rectal yalpation'larda bulduğumuz sympto-

•
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Rectal Palpation'un değerime'larla karşılaştırmasını yaparak,
üzerinde durduk.

çalışmamızın, 'pratik yapan meslekdaşlarımız ıçın değerli bir
uygulama alanı bulacağına inanmaktayız.

Literatür Bilgi

Hayvanlarda, bazı şirurjikal hastalıkların diagnose'unda büyük
önem taşıyan RECTAL PALPATİoN (EXPLORATİO - PER-
RECTUM) temel muayene yöntemlerinden olup, elle yapılan muay-
nenin değişik bir şeklidir.

Bu muayene yöntemi ile, arka bacaklar, pelvis kemikleri ile
sacrum ve vertebra lumbalis'lerin kırık, çatlak ve exsostose'ları,
kalça eklcıninin luxation, subluxation ve anomalie'leri; anus ve rec-
tum'un iç çeperinde oluşan yara, apse, tümör, stenose; annulus ingui-
nallis'ler ve bunlarda oluşan lezyonlar, vesiea urinaria, uterus has-
talıkları, gebelik ve yavrunun sağ olup olmadığı,' prostat 1Czyonları,
urethra'nın pelvis içindeki stenose ve taşları, ovarium'a bağlı
lezyonların birkısmı, aorta abdo.ninalis'in son kısmı, colon, cae-
cum ve diğer sindirim sistemi organlarındaki vaziyd değişimleri,
hatta bir dereceye kadar mezenşimal lenf yumruları ile böbreklerin
durumunun muayene edilebileceği bildirilmiştir (Anteplioğlu, H.).

C a b re t 4; Fransada ordu atlarında, arka baeakların yukarı
bölgelerinde oluşan kırıkların diagnose'unda, reetal muayenenin
önemine işaret etmiştir. Fedrigo,"; bir inekte aşım esnasında, düşme
sonu oluşan kalça asimetrisinin, reetal muayene ile Ala ossis ilium'da
şekillenen kırıktan ileri geldiğini saptayabildiğini bildirmiştir. '

G u o t h, C. E. 7; yirmi yıl içinde, kuvvetli galop koşma esnasında
atlarda 42 pelvis kemikleri kırığı olayı tesbit ettiğini, 'bu tesbitte
büyük ölçüde rectal muayenelerden yararlandığını yayınlamıştır.
Ö k t e m, B i 3; coxae kırıkları üzerinde incelemeler adlı çalışmasında,
kalça kırıklarının diagnose'unda reetal muayene'nin ihmal ediIe-
miyecek değer taşıdığını, bu muayene ile corpus ossis ilium, os pubis
ve os isehii'deki kırık yerlerinin saptanmasının mümkün olabilece-
ğine işaret etm iştir.

Berge, E. ı; topallıkların diagnose'unda, muayene yön~emlerinin
dikkatli ve titizlikle ve sıra ile yapılması gerektiğini, bu arada arka
bacakla! ııı yukarı topall,ıklarında rcctal palpation'un mutlaka ya-
pılmasını sağlık vermiştir. Haakenstad, L. H.9; l\orveç'te, Dök
atlarında rectal palpation ve radyolojik ~uayenelerle, kalça eklemi
c!isplasie'lerinin oldukça yüksek oranda saptanabildiğini, Lutnieki,
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VV. ı i; sığırlarda karın organlarının yerlerinin büyük ölçüde barsak
kanalının dolgunluğuna bağlı bulunduğunu, sıhhatli bir rectal muaye-
ne için, muayeneyi yapacak Hekim kolunun yeteri uzunlukta bu-
lunmasının ~art olduğuna değinmektedir.

Bone, J. F. ve çalı~ma arkada~ları 3; atIarda A. iliaca'nın
thrombose'u, pelvis kemiklerinin hastalıklarından ileri gelen topal-
Iıklarda, columna vertebralis'in lumbal bölgesindeki kırıkların diag-
nose'unda, rectal palpation'un çok değerli bir muayene yöntemi
olduğunu bildirmektcdir. M esse rı i 12; sığırlarda ilio-sacral eklemin
diyastazları; Reese, H. Goı 5; ruminant'larda coxofemoral disloca-
tion'larda; S c h u Iz, L. Ci. t 6; sığırlarda olu~an articulus coxae
arthrose'larında,; Keller, Ho; Teuscher, E. ıo; sığırlarda
yangısel kökenli disk fıtıklarında; Sehebitz, Ho ve Schulz, C.
CI8, ı7; atIarda spondylarthrosis'lerin sebep olduğu spinal ataxie'lerde,
hastalığın diagnose ve lokalizasyonunun rectal palpation'la sağ-
lanabileceğini bildirmi~lerdir.

Hermann, H . .108; atIarda Epiphyseolysis capitis fcmoris'in;
W ea ver, A. D.18; sığırlarda gördüğü 40 kalça topallığı olayında,
15 osteoarthritis, 9 coxo-femoral luxation,8, eklem dysplasie'si, 4
septik arthritis, 4 Os femoris'in epifiz ve collum kırığı ile gluteal
apse'nin rectal muayene yardımiyle saptanabildiğini bildirmi~lerdir.
Rooney,.J. Ro ve arkada~larıı4; atIarda sacro-iliac luxation sonu
~ekillenen, deği~ik karakterdeki topallık görünümlerinde, lezyonun
lokalizasyonu için, reetal palpation'un çok ilginç sonuçlar verdiğini,
diğer muayenelerin bu yönetemle yapılan muayene sonuçlarına göre
ayarlanabilcceğini belirtmektedirler.

Frankhauser ve arkada~lan5; sığırlarda vertebra'lar arasında
~eki\lenen granulom'ların rectal muayene ilc hisse.:lilebileceğini,
ancak tabiati hakkında kesin bir ~ey söylenemiyeeeğini açıklamı~-
lardır.

Yukarıda adı geçen hastalıkların diagose't:nda A. Ü. Veteriner
Fakültesi Şirurji Kliniklerinde yıllardanberi fe' :tal palpation'la mua-
yene yöntemi uygulanmakta ve diagnose içi,] değerli bilgiler sağ-
lanmaktadır.

Materyal ve Metod

çalı~mamızın materyali A.Ü, Vet. Fak. ı. Şiruıji Kürsüsü
Kliniği ile Ankara, İstanbul ve Adana Hipodromunda dcği~ik has-
talıkları nedeniyle klinik muayenclef(~ tabi tuttuğumuz ve diagnose'u
kesinle~tirmek için reetal muayenesine ba~ \iuruduğumuz 63 (29
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ayrıntılariyle vermeyip, bunları
guruplandırarak özet şeklinde

yerli ırk at, !4 S.K. Arap, ı 4 S.K. İngiliz atı, 2 Nonius ırkı at, 2

si sığır, ı manda yavnısu ilc ı merkep) büyük baş hayvandır.

Vak'alarda klinik muayene yöntemlerine uygun şekilde iş-
lemler yapılmış ve mevcut lezyonun diagnose'unu kesinleştirrr:ek
amaciyle hepsinde rectal palpation'a baş vurulmuştur. Bu muaye-
neIerde elde edilen bulgular kaydedilip bazılarında muayeneler
tekrarlanarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Birkaç vak'ada rectal
muayenede elde edilen bulguların doğruluk derecesi, hayvan öldük-
ten yada öldürüldükten sonra otopside izlenip kaqılaştırılmıştır.

Vak'alarımız

çalışmamıza ilgili vak'aları
lezyonların lokalizasyonlarına göre
açıklamayı uygun gördük.

Gr. ı. Articulus coxae'nin Contusio' ları (Coxitis, Pericoxitis, Bursitis
trochanterica, Di,rtortion, Lig. Teres'in partial rupture'u).

Bu grupta ı ı atta (3 yerli, :> S. K. Arap ve 3 S.K. İngiliz) Co-
xitis, Pericoxitis, kalça eklemi Distorsion'u; 8 atta (ı ri yerli, 3 ü
S. K. Arap ve 4 ü S.K. İngiliz) Bursitis trochanterica ve Lig. teres'in
partial' rupture'u olmak üzere ıg hasta hayvan bulunmaktadır.

Düşme, çarpma, tekmelenmc, sür'atle koşarken ani durdunılma
yada keskin viraj alınırken, arka bacağın kaygan zemin üzerinde
yana kayması sonucu şekillenen bu lezyonların klinik muayenelerinde;
derecesi değişik, yukarı ve karışık topallık tipleri, kalça düzeyinde
simetrik, sağlam kalçaya nazaran düşüklük, çok eski olan iki vak'ada
ise, sağ rı kaslarında Amyotrophie saptanmıştır.

B~ vurulan rectal muayenelerde; kemik çatıda herhangi bir
anormaloluşum saptanamamış, sadece kalça ekleminin iç yüzünde
parmaklarla yapılan pressiyonda, duyarlılık hali, dört olayda kar-
Şıt normal kalça eklernine nazaran yumuşak kıvamda anormal şiş-
kinlik, aynı zamanda ayak bileğinden bir yardımcı aracılığı ile
yaptırılan passif hareketlerde aşırı duyarlılık gözlenmiştir.

Hastalardan altısı, kalça eklemi üzerine ong. vesicatoire, dokuzu
nokta tarzında cauterisation ile kombine edilrr.iş ong. vesicatoire
uygulamalariyle tedaviye alınmış, ı-4 aylık bir tedavi ve istirahat
süresinden sonra funksiyonel iyileşme sağlanmıştır.

Biri S.K. Arap ve ikisi S.K. İngiliz yarış atında, klinik muaye-
nede, topallığa ek olarak, hasta bacağın art. genus'unun sümbük
yönünde dışa, tarsus eklemi bölgesinde ise medial'e deviation'u dik-
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kati çckmiş, yapılan reetal muayenede, kalça cklcmi üzerinde yap-
tırılan passif hareketler sıra~ında, erepitation ve eaput femoris'in
ekseni etrafında aşırı hareketi, sirr.etriği olan normal kalça eklemiyle
kıyıslanarak açığa çıkarılmış ve bu vak'alarda Lig. Teres'te partial
rupture olabileeeğ"i kanısı uyanmıştır.

Gr. II. Kemik Dokularında Sap/anan Kırık ola;yları:

16 sı yerli, i ri S. K. İngiliz, '2 si Nonius, i i manda yavrusu,
'2 si sığır ve i i merkep olmak üzere '23 vak'a bu gurubu şekillen-
dirmektedir.

Ha~taların yapılan" klinik muayenelerinde; arka bacakların
yukarı kısım kemiklerinde (Os femoris, pelvis keinikleri, sacrum,
vertebra lumbalis'kr) kırık şüphesini uyandıran sempt<;>mlar sap
tan:nış, bunların derece ve lokalizasyonları ilc kanıtlayıcı değer-
lcndirmeyi yapabilmek amaciyle, reetal palpation'a baş vurulmuştur.
Elde bulunan Röntgen Apparatı, adı geçen regio'ların radyografi-
lerinin tesbitine yeterli güçte olmadığından, diagnose'da kesin yargı
reetal palpation'dan bulunan, bulgulara göre yapılmıştır.

Rcetal muayeneler sonunda:

A) Os ili/tnl kırıklan:

Bir tayda, sağ corpus ossis ilium'da evvelcc oluşan kırığın eallus'-
una ilgili deformasyon; bir atta sol aectabulum'un üst tarafında, eor-
pus ossis ilium'da erepitation'lu kırık; diğer bir atta ise ala ossis
ilium'da crcr:itation'lu bir kırık saptanmış, bu at hastalığı sırasında
öldüğüuden yapılan otopside, kırığın bilateralolarak şekillendiği tesbit
cd ilm iştir.

Bir atta sol eorpus ossis ilium'da crepitation'lu oblik kırık; bir-
inde de sağ ala ve eorpus ossis ilium'da kırık hcmatomu altında his-
sedilcbilen ikili kırık; bir diğerinde ise, sağ aeetabulum'da kırık
hemato:ı1U ve tubcr saCl"ale'çle iki parçalı kırık bulunduğu kaydedil-
miştir.

B) Os Pubis Kınkları:

Klinik dış muayenelerle, kırıktan şüphe edilen iki attan birisin-
de, reetal muayene ile sağ os pubis'in, os ilium'a yakın yerinde fissure
yada ineo:npletc fraeture'a belge bulgular saptanmış, bu hayvana
klinikte uygulanan tedavi sonunda 3:) gün içinde % 75 oranında
iyileşmc sağlanmıştır. Diğer bir atta os pubis'in ramus aeetabula-
ris'inde anormal oynaklık bulunan ve erepitation'u hissedilebilen,
pulsation'u çok kuvvetli bir kırık kaydedilmiştir.
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c) Os İschii Kırıkları:

Üç atta, sol os ischii'nin ramus acetabularis'inde anormal
oynaklık ve crepitation'la karakterize olan kırık bulunduğu anlaşıl-
mı~tır.

D) Pelvis Kemikleriııde Birden Fazla Oluşan Kırık Olarlan

Bir kısrakta, os ilium ve os ischii'nin ramus acetabularis'lcrinde
kırığa ilgili anormal oynaklık, symphY5is pelvis'te tam ayrılma bulun-
muştur. Bu at, İç Hastalıkları Kliniğinde, yakalandığı Piroplasmose
hastalığından ölmü~; yapılan otopsisinde, rectal muayene ile sapta-
dığımız kırıkların doğru olduğu görülmüştür.

Jersey ırkı bir inekte, luxatio femoris ile, tuber coxae ve corpus
ossis ilium'un fracture'unu tanımlayan crepitation'lu anormal oy-
naklık bulunmuştur. Bir atta, rectal palpation'la os ischii'de fracture
hissini veren, tanımlar elde edilmiş, hayvanın ölümünden sonra
yapılan otopside, her iki pubis'in corp us' u ile foramen obturatum
arasında şekillenen kırıkların, pseudoarthrose'laşan durumları görül-
müştür.

E) Sacrum Kemiği Kırıkları:

Bir inekte, rectal palpation'da sacrum'da crepitation gösteren
ve anormal oynaklığı hissedilebilen bir kırık; bir atta sacrum kemi-
ğinin tabanında, ventral yüzde eski bir fracture'un callus oluşumunu
tanımlayan, yumurta büyüklüğ'ünde şişkinlik; bir atta sacrum ile
birinci vertebra coxygeus'un alt tarafında oldukça büyük bir kırık
hematom'u ve crepitation'u hissedilen sacrum kemiği kırığı saptan-
mıştır.

F) Vertebra Lumbalis Kırıkları:

Bir manda yavrusu ile, bir S. K. tngiliz kısrağında, değişik
trauma'lar sonu şekillenen ve arka kısmın paralysie'si (Paraplegie),
bel ve karında kuşak tarzında, geni~ yer kaplıyan bir Hyperhydrosis
partialis ile beliren durumda, vertebra lumea1İs'te kınktan şüphele-
nilerek, reetal muayeneye baş vurulmuş, manda yavrusunda ikinci,
kısrakta ise dördüncü v. lumbaliste hem corpus vertebralis ve hem de
proe. articularis'te erepitation'u hissedilcbilen yeni kırık'larla, m.
spinalis'e basınç yapan oluşumlar saptanmıştır. Her iki vak'ada da
tedavi mümkün olmamıştır.

G) Acetabulum ve os Femorisin Proximal Kırıkları:

Bir atta, periproctitis symptome'ları ile birlikte, aeetabulum'da
eomn:.unitive fraeture; bir kısrakta os femoris'in proximal'inde par-



Arka Ilacak TopaJlıklnrı 103

çalı fracture ve symphysis'te ayrılma; bir merkeple, nonius ırkı bir
. kısrakta ise os femoris'in collumunda crepitation'u ara sıra hissedile-
bilen ve anormal oynaklık gösteren fracture olayı rectal muayenelcrle
saptanabilmiştir.

Gr. III. Reetal Palpation' la eS'aptanan Reetum Lez.,'yonları:

Bir atta, ampulla recti'nin tabanında yumruk büyüklüğünde
apse teşekkülü kaydedilmiş ve gerekli müdahale yapılarak vak'a
sağıtılmıştır. Bu vak'alarda yürürken, arka ekstremitelerde tutukluk
kaydedilmişti. Bir atta anus ile rectum'un sınırında, solda yeni açıl-
mış bir apse yarası bulunmuştur. Bir tayda ise, lumbo-sacral böl-
geden, cranio-Iateral'e doğru daralan, çok ağrılı, katı esnek bir şiş-
kinlik, üzerine parmaklarla pressiyon yapıldığında karın kaslarında
spazm doğuran etki kaydedilmiştir. İç hastalıkları Kliniği ile birlikte
yapılan tedavi sırasında hayvan ölmüş, otopsisinde, rectum'da yara,
colitis ve loeal peritonitis saptanmıştır. Local peritonitis'in hayvan-
da görülen ataxie'nin nedeni olduğu anlaşılmıştır.

Gr. IV. Lumbo-saeral Artieulation' lanr, Arthrose' ları

Hayvanların iş türlerine göre, hareket halinde iken hafif topal-
Iık, yada ataxie durumundan paresie haline kadar varan ve zaman
zaman bir arteriel thrombose tablosunu hatırlatan klinik görünüm-
ler bulunan üçü yerli, ikisi S.K. Arap ve birisi S. K. İngiliz atında,
yapılan rectal palpation'da, intervertebral Ye lumbosacral articula-
tion'lar üzerinde aşırı duyarlık, basınçta belin çökmesi ve iki olayda,
basınca karşıtitremeler saptanmış, iki vak'ada son lumbal verteb-
ralarla, sacro-Iumbal articulation'un yentral yüzünde ceviz büyük-
lüğünde, kemik kıvamında küremsi çıkıntılar palpe edilerek, olay-
ların bir SPONDYLARTHROsİS olabileceği kanısına varılmıştır.
Bu hayvanlardan yarış atlarında uygulanan sistemik Corticosteroid
tedavisi ve Phenylbutazon enjeksiyonları ile fizikoterapi'den başlan-
gıçta % 7° oranında olumlu sonuçlar alınmışsada, Iezyonlarda her-
hangi bir şekil değişikliği olmamış, cebri hareketler, sür'atli aktivite
ve terlemelerden sonra nükslcr görülmüştür.

Gr. V. Coxae Ekleminin Luxation'ları:

Dış görünümleri ve muayene bulguları ile kalça çıkığı şüphesi
uyanClıran bir inekle, bir atta yapılan rectal palpasyonla her iki hay-
vanda Caput femoris'in dorsal luxation'u saptanmıştır.

Gr. VI. Kas Tutukluğu Sendrom' u :

Yapılan incelemelerde, nedenleri kesinlikle anlaşılamayan ve
fakat klinik muayenelerde, bilhassa tırıs ve dörtnalda, arka bacakların
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eklemlerini normal ~ekilde bükemeyen, ataxie tablosu çizen bcl üze-
rine yapılan pressiyonlarda a~ırı duyarlık gösteren; dördü S.K. Arap
6 sı S. K. İngiliz yarı~ atında, durumu açıklamak amaciyle yapılan
rectal palpation'larda; dokularda deformasyon, fissure yada frac-
ture'a belge olu~uıl1lar kaydedilmemi~, yalnız, İliopsoas kasları üze-
rinde yapılan parmakla pressiyonlarında a~ırı ağrı ve sertlik saptan-
mı~tır. Bunlardan iki olayda, bu ağrılı ve kasılma halinin m. quad-
riceps ve m. gluteus'larda da bulunduğu gözlenmi~tir. Bu guruba gi-
ren yarı~ atlarından üçünde, kanda SERUM GLUTAMİQUE-
üXALACETIQUE TRANSAMINASE (S-GüT) seviyesinin '078,
,', 29 ünite civarında bulundukları, idrar muayenesinde ise, birinde
hafif bir MYüGLOBİNURİE'nin bulunduğu anla~ılml~tlr. Bu
bulgular karşısında, hastalığın KAS TUTUKLUGU, KAS YOR-
GUNLU(;U olduğu kanısına varılmı~, gereken klasik tedavilere ba~
vurularak olumlu sonuç alınml~tlr.

Sonuç ve Tartışma

Çalı~mada, arka ekstremite'lerinin proximal kısmında oluşan
ve değişik ~ekil ve derecede hareket bozuklukları gösteren 29 u yer-
li, ı4 ü S. K. arap, J4. ü S. K. İngiliz, 2 si Nonius Irkı at ile, , i
inanda yavrusu, 2 si sığır ve , merkepte, toplam olarak 63 büyükbaş
hasta hayvanda, dı~ klinik muayenelcrk konan diagnose'un, ~üpheıi
durumlarını gi'dcrmek ve lezyonun lokalizasyonunu kesin olarak
saptamak amaciyle EXPLORATİü PER - RECTUM'a baş vu-
rulmu~, elde olunan sonuçların kıyaslamaları yapılarak, değerlendi-
rilmeye çalışılmıştır.

Yurdumuz ko~uııarında, dia,gnose amaciyle kuııanılan röntgen
apparaı'larının az ve yetersiz nitelikte bulunması, yukarıda detaylı ola-
rak açıklanan lczyonların saptanmasında klinisyen Veteriner Hekim-
ler için rectal muayenenin kaçınılmaz olduğu gerçeği açığa çıkarıl-
mıştır.

Os femoris'in coııum vecaput kısmı ile acetabulum vc peivis
kemikleri, sacrum ve vertebra lumhalis kırıkları rectum'un iç çe-
per hastalıkları, ,i.rt. coxae'nin Luxati9n, Arthritis ve Periarthritis'-
leri, lig. teres'in partial yada total rupture'u, Bursitis trochanterica,
çeşitli doku defürmasyonları, Arthrose'larla, iliopsoas, sırt ve glu-
teus gurubu kc,slarda lokalize olan yorgunluğa bağlı sendrom'ların
diagnose'u ile hastalığın lokalizasyonunda ,mutlaka rectal pal pa-
tion'un yapılması gereğifi(~ inanmış bulunmaktayız.

Bu kanımız, yukarıda açıklanan Iezyonların birçoğu üzerinde
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yayınlanmış bulunan çalışmalardaki varılan sonuçlara paralellik
göstermcktcd ir.
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Resim: i Rectal muayenede, sağ ossis ilium'un tub. Sacrale'si ile aeetabulum bölgesinde
ikili kırık tesbit edilen alın arkadan ve yandan görünümü. Bu ıürlü bacak duruşu diğer
birçok lezyonlarda da görülmektedir. (From behind and lateral vİew of the horsc, which
had fraclures in Tub. sacrale and acelabulum. This lesion were determined by recıal pal-
pation).



108 B. Üktem - H. Anteplioğlu - A. Finci

Resim: 2 Rectal muayenesinde, sağ os ischii'de anormal aynaklık ve crepitation'lu kırık
saptanan bir vak'aırıızııı ölümünden sonra prepare edilen pelvis kemiği ve kırık bölgesi.
(A prepared ossa coxae of a horse af ter death, Dorsa! view. tn this case a new fracture of
the right ischii detcrmined 'wıth the combinatian of an abnorma! movement and ereptitaion

by reetal palpatioıı.).

Resim: 3 Rectal muayenesinde her iki oss;s' ililim'unda' kırık saptanan ve ölümünden ~onra
prepare edilen pelvis kemiklerınde, kırık oluşumunu gösteren resim. (Bilateral fraetures of
both tub. sacrale: This Iesions was determined by rectal palpatian.).
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Resim: 4 Rectal palpation'unda os ischii'de symphysis ayrılması ve sol collum femoris'inde
fracture tesbit'edilen bir vak'anın öldürülmesinden sonra prepare edilen pelvis'inde symp-
physis ayrılmasının görünümü (tn this picture the separation ofsymphysis pelvis is evidenL
A fracıure in the left collum femoris was also determined in this horse by rectal palpation.
The picture was taken af ter destroying the animal and preparing ossa coxac.).
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