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Doğan Aslanbey*

Aspect Clinique du Cas Brachygnathie inferieur Chez
le Veau.

Resume : Deux veaux monıafons onl ct,' amcnce ıl. la clinigue pour le ıraiternent,
ıl eause du brachygn~thie infericur extrcmerrıent determinc. A côl,' de eet anomalie con-
genitale, ils presenteaient en meme ıemp~, chacıın, un hematome diffus qui locali,,' en sous-
muguelise de la partie orak de la mandibule. Tout d'abord, on ıl. traite chirurgicalerneııt
Ies hematomes, afin d'ecarter cet oh,tacle {, l'entrce de la houche. Puis on a su turc la region,
en vu d'obtenıion ıl la ı;roduction d'un ıissu fiIıreııx. Mais les animaux sont mort au deu-
xieme jours de l'operation, a cause de leur mauvais etat general. C'est pourguoi, on n'a
pas pu observer les resultaıs definitir, de l'operation.

Özet: tleri derccede brachygnathi:t inferior olayı nedeniyle iki montafon dana, sa-
ğltım için kliniğe getirilmiştir. Aynı zamanda alt çene oral ucunda ve mukoza altında yay-
gın hematom da bıılunan bu iki benzeri konjeniıal aııoma!i olayında: öncelikle aii;ız girişini
tıkayan hematomlar şirurjikal olarak sağıtılmış, daha sonra alt çene ucunda fibröz bir doku
oluşumunu ama~:lıyan dikişler uygulanmıştır. Ancak bu girişimlerin sonuCu saptanamadan,
hayvanlar bozuk olan genel duruınları nedeniyle operasyonlarının ikinci günü ölmüşlerdir.

Giriş

Kalıtsalolarak yavru ya geçcbilen konjcnital anomalilerden
"brachygnathia inCerior" olayı, hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir
yapı1ış bozukluğu olarak dikkati çekmektedir. Letal faktörlerden
ileri gelen ve mandibula'nın normalelen daha kısa şekillenmesiyle
ortaya çıkan bu gelişim bozukluğuna, evcil hayvanlardan danalarda
oldukça sık raslanmaktadır (1, 3, 4, 6, 7).

Bu tip anomali bulunan yavrular ya ölü doğmakta, ya da emb-
riotomi ile alınmaktadır. Doğabilenler ise, alt çenedeki malformas-
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yon nedeniyle emememekte ve beslenemediğinden doğumu izleyen
ilk günlerde ölnıektedirler (2, 3, 5).

Hayvan sahiplerinin ekonomik düşüncelerle, bu gibi danaları,
doğumu izleyen ilk günlerde Veteriner Hekime veya kliniğe getirerek
sağıtımmı istediklerine tanık olunmaktadır.

İkri derecede şekillenmeyen bazı brachygnathia inferior olay-
larının şirurjikal yolla sağıtınuna girişilebileceği, bunun için: üst çene
oral ucunda yapılacak kesme işlemiyle her iki çeneyi eşit duruma
getirmeyi amaçlıyan bir yöntemin denenebileceği bazı literatür kay-
naklarda (2,5) yer almaktadır. Ancak bu yöntemin her olay için baş-
vurulabilecek bir sağıtım şekli olmadığı da kaydedilmektedir. Bu gibi
olayların şirurjikal yolla sağıtımı için denenebilecek diğer bir yol ise:
Her iki tarafta corpus mandilmla'da (2) harfi şeklinde osteotomi
'yapmak suretiyle, oral kısmın biraz ileri kaydırılıp, tel dikişleriyle
mandibula'da osteosentez yaparak alt ve üst çenede eşitlik sağlama
girişiminde bulunmaktır. Fakat bu konuda literatür bilgiler çok sınırlı
bulunmakta ve alt çene kısalığında şiruıjikal sağıtım girişimlerinin
şimdiIik başarılı sonuç vermekten uzak oIduğu kaydedilmektedir
(2, 5).

Materyal ve Metod

MateryaIimizi, kliniğimize 25. ı. ı 973 tarihinde getiriIen ve ı 8
no.Iu protokola kaydedilen ıgünlük montalon erkek dana ile 28.5. ı975
tarihinde getirilerek 163 protokol nO.ya kaydediIen 5 günlük yine
montafon ırkı dişi dana oluşturmuştur.

Anemneze göre, birinci oIayımızdaki dana'yı doğuran monta-
fon ineğin 7 yaşında oIduğu, hiç sun'i tohumlama yapılmadığı, bu
dana ile 5 nci doğumunu yaptığı, bundan önceki doğumunun güç
olduğu ve yavrunun normal görünümüne rağmen 24 saat sonra öl-
düğü. saptanmıştır. İkinci olaydaki dananın sun'i tohumlama sonu-
cu elde edildiği ve ineğin ilk yavrusu olduğu anlaşlImıştır.

Bulgular: Klinik yönden muayene edilerek, Fakültemiz Anatomi
ve Patolojik-Anatomi KürsüIerince de değerlendirilmesi yapılan ınci
oIayımızdaki, bir günlük erkek montaum danada: PaIpasyon ve radiog-
rafi (Şekil T) iIe mandibuIanın ancak birinci premolarlar hizasına
kadar gelişerek, ileri derecede sayılabilecek brachygnathia inferior
şekillendiği saptandı. AIt çene oral ucunda, mukoza altında ı3 cm.
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uzunluk ve 6 cm. genişliğinde, sağda 1,2,3 ve 4 ncü incisiv'ler, solda
ise, birincisi düşmüş 2,3, ve 4 ncü incisiv'lerin aralıklı olarak yer al-
dıkları görüldü (Şekil LI ve iII). Ağız boşluğu girişini tıkayan bu
oluşum hayvanın ağız hareketlerini ve beslenmesini tamamen kısıt-
lamıştı.

İkinci olayımızı oluşturan 5 günlük dişi montafon dana'da: Ke-
mik yapı olarak mandibula'nın belirgin şekilde kısalığı saptandı. Alt
çene'nin oral ucunda, mukoza altında birinci olayımıza benzer şekil-
de, fakat daha az hacimli ve sol tarafa doğru çıkın tı yapmış bir lıe-
matom ile bunun üzerinde 3 adet incisiv'in yer aldığı görüldü (Şe-
kil V).

lV/e/od: Her iki olayda benzerlik olduğu için, ayni operatil' yöntem
uygulandı. Bunun için madibula kısalığını, alt çene oral ucunda bir
miktar da olsa operasyon sonucu oluşacak fibröz bir doku ile gider-
rneğe çalışarak, maxilla ile karşılıklı olarak ağız hareketlerinde bir
uyum sağlamak amaçlandı.

Rompun ik sağlanan analjezi ve lokal anestezi altında 1 ncı
olayda: Önce incisiv dişler sırası yönünde mukozaya yapılan bir en-
sizyon ile hematom boşaltıldı. Burada oluşan boşluğun içi kontrol
edildi ve herlıangi bir kanamaya rastlanmadı. Mukoza üzerinde yer
almış incisiv'ler bir Pean pensi ile kolayca uzaklaştırıldı. Çene altın-
da, oral uca doğru median hatta bir punksiyon yapılarak, boşluğun
drenajı için buraya kauçuk bir dren uygulandı. Labium inferior'un
2 cm. iç tarafından mukoza üzerinde, düzenli olarak yapılan iki en-
sizyonla, hematom sonucu oluşmuş taşkın mukoza kısmı kesilerek
alındı. Daha sonra ensizyon yapılan bu mukoza kenarları na alt çe-
neye normal şekil verecek tarzda i no. supramid ile (L) dikişleri uy-
gulandı. Bu dikiş uygulamasında taşkın şekildeki mukoza altı doku-
larının bir kısmı, fibröz doku gc1işimint~ yardımcı olmak üzere oral
uca doğru toplanarak, supramid dikişleriyle iç tarafta tesbitine dik-
kat edildi (Şekil IV). Operasyon sonunda hayvana antibiotik enjek-
siyonu yapıldı ve Lv. olarak 200 mL. serum glycose verildi. Ertesi
günün sabahı sonda ile süt içirildi. Ancak hayvan iki gün yaşaya-
bildi.

İkinci olayımızda da yukarıda belirttiğimiz operatil' yol aynen
izlendi (Şekil VI). Ancak genel durumu oldukça bozuk bulunan
bu dana inanitian nedeniyle operasyonun ikinci günü öldü.
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Sonuç

Brachygnathia inferior ve aynı zamanda alt çene ucu mukoza
altında hematoın bulunan konjenital anomalili iki dana'da uygulanan
operasyonların hayvanların beslenmesinde oynıyacağı rol saptana-
mamıştır. Çlinki, genci durumları bozuk olan hayvanlar kurtarıla-
mıyaral< operasyonu izleyen ikinci günde ölmüşlerdir.

Tartışma

Danalarda rastlanan ileri derecedeki brachygnathia inferior
olayları hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir yapılış bozukluğu olarak
dikkati çekmekte ve hayvanı besleme olanağından yoksun bırakmak-
tadır. Oldukça sık rastlandığı kaydedilen (1,3,4,6,7) bu gelişim bo-
zukluğu, hayvan yetiştiricilerini endişeIendirmekte ve zaman, zaman
bunun çözümü için kliniğe başvurmaktadırlar. Şüphe yok ki, litera-
tür kaynaklarda da belirtildiği gibi (2,5) bu olaylardan ileri derecede
olmıyanıara, alt ve üst çenede karşılıklı uyum sağlayabilecek opera-
til' girişimler düşünülcbilmektedir. Böyle bireyselolaylara klinik yön-
den sağıtım olanakları aramanın çok yüzeysel kalacağı açıktır. Esas
sorun klinisyen olarak bizim yetkimiz dışmda kalmaktadır. Çünki,
kalıtsalolarak yavruya geçebilen bu gibi konjenital anomalilerin,
zootekni açısından dikkate alınarak damızlık seçimi v.b. konulan
içeren yayınlar (I) ve benzerleri ışığında sürdürülecek çalışmaların,
hayvan yetiştiriciliği ilc uğraşan vatandaşlara daha yararlı olacağı
ve soruna köklü çözüm getireceği görüşündeyiz. Kliniğe yansıyan
ve sağıtunı istenen 2 olay nedeniyle bu yöndeki görüşümüzü belirt-
menin meslek açısından fiıydalı olacağı kanısındayız.

Kliniğe getirilen 2 dana'ya ilişkin brachygnathia inferior olay-
larında, literatürlerde (2,5) belirtildiği gibi alt çeneyi, mandibula'da
yapılacak osteotomi ilc uzatma veya üst çene ucunun bir kısmını
keserek kısaltma olanağı görülmemiştir. Esasen her iki olayda da yer
alan alt çen(~ ucundaki yaygın hematom öncelikle şirurjikal olarak
sağıtılmıştır. Çünki, bu oluşumlar lıayvanların çene hareketlerini
kısıtlıyor ve emmeyi engelliyordıl. Metod kısmında ayrıntılı olarak
belirttiğimiz şekilde şiruıjikal yolla alt çene ucunda fibröz doku olu-
şumunu sa,ğlıyacak şekilde mukoza'ya dikiş uygulanmıştır. Ancak
genel durumları iyi olmıyan dana'lar operasyonu izleyen ikinci
günde ölmüş!eı-dir. Bu nedenle başvurduğumuz şiruıjikal girişimin
göstereceği olumlu veya olumsuz sonuç saptanamamıştır. Bu olay-
larda bizi şiruıjikal girişime zorlayan durum, öncelikle ağızı tıkayan
ve çene hareketlerini tamamen kısıtlayan hematom'lar olmuştur.
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Kliniğe getirilerek, ekonomik düşünceler etkisiyle sağıtımları
istenecek benzerİ olaylarda öncelikle izlenecek yolun, hayvanların
sun'i olarak beslenerek genel durumlarını düzeltmck, daha sonra
şirurjikal yöntemlerle sağıtıma girişmcnin yerinde olacağı kanısın-
dayız.
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,)ekil ı. Birinci olayııı radiografisi.
Fig. I. Radiographic du preınicre cas.



Şekil il ve III. Birinci olayın operasyon öncesi görünümleri.
Fig. II ve III. Vues du prcmiere cas, avant l'operation.
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Şekil IV. Birinci olayın operasyon sonrası görünümü.
Fig. IV. Vue du premiere cas, Apres l'operation.

Şekil V. İkinci olayın operasyon öncesi görünümü.
Fig. \i. Vuc du deuxieme cas, avant l'operation.
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Şekil VI. İkinci olayııı operasyon sonrası görünümü.

Fig. VI. Vue du deuxieme cas, apres I'opcraıion.
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