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Travaux Clinique Sur Le Traiteınent Operatif, Dans Une
Seance, de Fracture Supracondylaire du Feınur Chez le Chien

et Le Chat

ResUIDe: Dans le~ cliniques de Chirurgie de La Faculte Veterinaire d'Ankara, on a
rencontre quatre cas (Chez trois chats et un chien) des fracture~ supracondylaire bilate-
rale du femur, entre du 10.8.1973 au 10.8.1975. Apn'~ avoir executer en ouverte, La reduc-
tion des fragınents, on a ete n'parees tou~ les cas, par implantation des clous d'os intrame-
duIlaire, dans une s,'ance, par la methode Armistcad-Lıımb ct on a obtenu de bon resultats
Chez le Chat.

Özet: A.Ü. Veteriner Fakültesi Dış Hastalıkları Kliniklerine 10.8.1973 ilc 10.8.1975
tarihleri arasında bilateral supracondyler femur kırığı ile getirilen 3 kedi ve i köpeğe, ayni
operatif seansta ortopedik-operatif tedavi yöntemi uygulanmış, kırıklar açık rediiksiyon ile
düzeltilerek Armistead-Lumb yöntemine göre kemik ~:iviler intramedül\er olarak uygulan-
mış ve kedilerde başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Giriş

A.Ü. Veteriner Fakültesi Dış Hastalıkları Kliniklerine muhtelif
zamanlarda getirilen ancak, elverişsiz prognoz düşüncesiyle hayva-
nın uyutulmasına karar verilen bilateral kırık vak'aları üzerinde
durmak istedik. Bunlardan daha çok rastlanılan femur'un distalin-
deki suprakondiler bilateral kırıkları izlemek ve bunların bir operas-
yon seansında operatif sağıtımlarını yaparak alınacak sonuçları sap-
tamanın yararlı olacağını düşündük.
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Hayvanların vücut ağırlığını büyük ölçüde taşıyan ve vücudu
öne itici roloynayan arka bacakların uzun kemiklerinin yapısının bila-
teral kırıklarla bozulmasının hayvanı hareketsiz bırakacağı açıktır.
Özellikle ekleme yakın olan bilateral suprakondiler fCmur kırıklarında
tedavide geç kalındığında eklem fonksiyonu bozuklukları şekillen-
mektedir. Bu tip kırıklar genellikle genç lıayvanlarda görülmekte
(2,5,6) ve oluş nedenlerinin başında da direkt zorlamalar gelmekte-
dir. Özellikle trafik kazaları sonucu bu bölgeye isabet eden travma-
lar yapıcı neden olarak görülür (6). Bu hallerde şekiııenen femur'un
distal ucundaki kırıkların, fCmur kırıklarının i /4 ünü oluşturduğu
belirtilmektedir (5). Distal fragmanın kısa olması ve eklemin bandaja
alınma olanağı bulunmayışı önemli patolqjik değişmelere yol açar
(5,6). Femur'un distal bölgesindeki vaskülarizasyonun fazla olması,
burada şekillenecek kırığın ilk günlerde sağıtımı yönüne gidilmesini
zorunlu kılar. Aksi halde Jezyonlu bölgedeki tamir süreçi nedeniyle
eklemin ankilozu veya eğri kaynamalar oluşur. Bölgedeki fibraz doku
üremeleri sonradan yapılacak operasyonu güçleştirir (6). Bu özellik
nedeniyle femur'un bilateral suprakondiler kırıklarının bir seans ta
operatil' olarak sağıtımı üzerinde bazı araştırıcılar (i ,4,6) tarafından
durulmuştur.

Bu tip kırıklarda klinik olarak lokal bulgu: diz eklemi ve çevre-
sindeki belirgin del'ormasyondur. Krepitasyon genellikle duyulmaz.
Bölgeye basınç yapıldığında ağrı yaratır (5,6).

Fonksiyonel bozukluk olarak hayvanın arka bacaklarını hiç
kullanamadığı dikkati çeker. Bu nedenle hayvan hareketsiz yatar (6).

Genel semptom olarak ağrıya bağlı ıstırap hali ve huzursuzluk
görülür. Radyolojik olarak lateral ve ventro-dorsal yönlerden alınan
radiografi1er kati diagnozu sağlar (5,6).

Konseniatil' sağıtım yolunun, fregmanları deplase olmamış vak'-
alal'da bile haşarılı olmadığı saptanmıştır (J). En uygun ve iyileşme-
ye en çabuk götürecek sağıtım yolu ortopedik-operatif yöntemlerdir
(5,6). Bölgenin lateral, medial ve vertikal yönlerden açılması olanağı
vardır. Ancak lateral yol en uygun olanıdır (6). Bu tip kırıklar için,
sağıtım yöntemi olarak literatür kaynaklarda (I ,2,3,4,5,6, 7) değişik
yöntemler bildirilmektedir.

Materyal ve Metod

Alatel}'al: Kedi ve köpeklerin bilateral suprakondiler l'emur
kırıklarının sağıtımı için klinik vak'alar üzerinde çalışıldı. Çalışma-
IlIn kapsamına giren 10.8.1973 ve 10.8.1975 tarihleri arasında A.Ü.
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Veteriner Fakültesi Dış Hastalıkları Kliniklerine bu tİp kırıklar nedeni
ile getirilen 1 köpek ve 3 kedi çalışmamızın metaryalini oluşturdu.
Kırıkların fiksasyonunda osteosentez aracı olarak sığır l{~mur ve tibi-
alarından hazırladığımız kemik çiviler kullanıldı.

Metod: Bu tip kırıklarda f'iksasyon, Armistead-Lumb yöntemi-
nin kemik çiviler kullanılarak uygulanmasıyla sağlandı. Yalnız bir
köpekteki femur'un metafiz kırığının retrograt olarak çakılan kemik
çivi ile sağıtımına çalışıldı.

Operasyon öncesi hazırlık: Operasyon yapılacak hastalar bir gün
öncesinden aç bırakılarak operasyona hazırlandı. Operasyon saha-
sını oluşturan r.genualis proximal ve distalde, lateral ve medialde
olmak üzere her iki bacakta da geniş olarak traş edildi.

Tutma ı;e Bağlama: Hastalar öncelikle sağ yanlarına yatırılarak
operasyon masasına bilinen yöntemlerle tesbit edildi.

Anestezi: Kgr. canlı ağırlığa 30 mgr. hesabı ilc Pentobarbital
Sodium (Nembutal-Abbott) kedilerde periton içi, köpeklerde i.v.
olarak enjekte edilerek, ayni seansta her iki kırık için yapılacak ope-
rasyonlara yeterli anestezi süresi sağlandı.

Operasyon için gerekli aletlerin sterilizasyonu ve ellerin dezen-
feksiyonu yapıldı.

OperaS)!on: Operasyon dört zamanda uygulandı.

ı. Zaman: Derinin ensizyonu ve kırığın ortaya çıkarılması

Tuberositas tibia ile r.f'emoralis'in lateral ve ortası arasında
antero-Iateral yapılan bir ensizyonla eklem açıldı, kırık yere ulaşıldı.
Bu arada patclla mediale doğru kaydırıldı.

2. Zaman: Distal fi'agmanda kanal açılması.

Kemik pensi veya parmaklar arasında tutulan distal f'regmanda
kemiğin medüller kanalına uygun olarak hazırlanmış kemik çıvının
kalınlığında makkap ucu ile f'ossa intercondylaris üzerinden canalis
medüllarise doğru bir kanal açıldı.

3. Zaman: Kemik çivinin yerleştirilmesi.
Fossa intercondylariste açılan delikten kanalis medüllaris'in

çapına uygun kemik çivi, fregmanlar karşı karşıya getirildikten sonra
kanal boyunca itildi ve f'iksasyon sağlandı. Kemik çivinin ucu f'ossa
intercondylarise iyice gömüldü.

4. Zaman: Operasyon yarasına dikiş uygulanması.
Fiksasyondan sonra patclla yerine yerleştirildi. Eklem kapsü-

lasına ve kas tabakasına naylon iplikle uygulanan basit ayrı dikişleri
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takiben fascia genualis de 00 katgüt kullanılarak basit ayrı dikişlerle
kapatıldı. Deriye ise ipek iplik ile basit ayrı dikişler uygulandı.

Eklem içi ve diğer operasyon sahasına 500.000 U.İ. kristal peni-
silin eriyiği enjekte edildi. Daha sonra, hayvan diğer tarafına çevri-
lerek ayni yöntemle bu taraftaki kırığında fiksasyonu yapıldı.

Sonraki Özen: Vak'alarda, dört gün süre ile operasyon sonrası
oluşabilecek enfeksiyonları önlemek için antibiotik enjeksiyonları
ile kaIIus şekillenmesine yardımcı olmak amacı ilc dört gün süre ile
Cal d'Olein ve Fosfostimol enjeksiyonları yapıldı. Bacaklar sadece
basit bir pansumana alındı.

VAK'ALAR

VAK'A i

Tarih ve ProL ~o.
Nevi ve Cinsi
Irkı ve Eşkali
Yaşı ve Ağırlığı

Anemnez

10.8.1973j223
Kedi, dişi
Yerli, Tekir
2 yaş, 2,5 Kgr.

Üç gün önce otomobil çarpması sonucu
yürüyemediği şikayeti ile getirildi. Ayrıca
hayvan sahibi tarafından euthenasİc iste-
nildi.

Radyolojik Bulgular Ventro-dorsal radiografide her iki fı:mur'da
suprakondiler kırık. (Resim. I.)

Operasyon Kliniğe terk edilip g-idilen hayvanın, euthe-
nasie yerine sağıtımına karar verildi. Ope-

rasyon alanı ventral'den açıldıktan sonra kemik çiviler fossa inter-
condylaristen açılan delikten çakılarak her iki femurda da fregmanlar
karşı karşıya getirildikten sonra medüller kanal boyunda itildi ve çivi-
lerin uçları fossa intereondylaris'e iyice gömüldü. (Resim. 2.)

Sonuç Hayvan operasyonu izliyen üçüncü günde
dört ayak üzerinde durabiIdi ve daha son-
raki günlerde yürümeye başladı. (Resim.3.)
Kedi iki ay süre ile kontrol edildi Bu süre
sonunda kırıklardaki kal1us formasyon u tet-
kik edilmek üzere uyutuldu ve maserasyon-
la kırık bölgesindeki kal1us incelendi.
(Resim. 4.)
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VA/CA 2

Anemnez

Radyolojik Bulgular

Irkı ve Eşkali

Yaşı ve Ağırlığı

Tarih ve ProL No.

Nevi ve Cinsi

5.9.1973/448

Kedi, erkek

Yerli, Sarı

1,5 yaş, 2 Kgr.

İki gün önce, üçüncü kattan merdiven boş-
luğuna düştüğü ve yürüyemediği şikayeti ile
getirildi.

V en tro-dorsal radiografide sol fem ur' da dis-
tal cpifizer dekolman, sağ [emur'da supra-
condyler kırık.

Operasyon Birinci vak'ada uygulanan yöntemle operas-
yon yapıldı.

Sonuç Operasyonu izleyen onuneu günde dikişleri
alındı. Operasyonun üzerinden kısa bir süre

geçmesine rağmen hayvanın rahatlıkla yürüyebildiği saptandı. Daha
sonraki kontrollerde hayvanın koşma, yükseğe sıçrama gibi fonksi.
yonlarını normal bir şekilde kazandığı saptandı.

VAK'A 3

Tarih ve Prot. No.

Nevi ve Cinsİ

irkı ve Eşkali

Yaşı ve Ağırlığı

16.8.1974/262

Köpek, Dişi

Kaniş, Kahverengi

i2 yaş, 8 Kgr.

Anemncz

Radyolojik Bulgular

Dört gün önce, ikinci katpenceresinden
düştüğü ve bir daha avağa kalkamadığı şi ka-
yeti ilc getirildi.

Sağ femur'da metafizcr, solda supracondy-
ler kırık.

Operasyon Önceki vak'alardaki gibi operatif sağıtım
yöntemi uygulandı. Sağ femur'a uygulanan

kemik çivi yi 4 ve 5 er gün arayla iki kez kırdı. Her seferinde yeniden
çivilendi. Ancak iki aylık kontrol süresi sonunda yaşlılık nedeni ile
yeterli kallus şekillenmediği görüldü. Hayvanın yürümekte büyük güç-
lük çektiği ve başarılı bir sonuç alınamadığı için, hayvan sahibinin
arzusu na uyularak hayvanın uyu tu lmasına karar verildi.
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VAK'A 4
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Radyolojik Bulgular

Tarih ve Prot. No.

~cvi ve Cinsi

Irkı ve Eşkali

Yaşı ve Ağırlığı

Anemnez

3.4.1975/109

Kedi, Erkek

Yerli, Sarı-beyaz Alaca

7 Aylık, 2 Kgr.
Bir gün önce trafik kazası geçirmiş arka ba-
cakları üzerinde duramadığı şikayeti ile ge-
tirildi.

Sol femurda supracondyler, sağ femur'da
distal epifizer kırık. (Resim. 5.)

Operasyon Diğer vak'alarda olduğu gibi sağıtım yön-
temi uygulandı. (Resim. 6-7.)

Sonuç Operasyondan sonraki onuncu günde deri
dikişleri alındı. Daha sonraki günlerde hay-

van normal biçimde yürürneğe başlamıştı. İki ay sonraki kontrolde
yeterli kallus şekillendiği ve bacakların tüm fonksiyonlarını kazan-
dığı görüldü.

Sonuçlar

1 . A.Ü. Veteriner Fakültesi Dış Hastalıkları Kliniklerine iki yıl
içinde Bilateral Suprakondiler Femur Kırığı nedeni ile getirilen
3 kedi ve i köpeğe ayni seansta operatil' sağıtım yöntemi uygulan-
mıştır.

2- Bilateral kırıkların her biri ayrı ayrı dikkate alındığında toplam
8 kırıktan 5 tanesi gerçek tanımı ile suprakondiler, 2 tanesi epi-
fizer dekolman ve birinin metafize yakın olduğu saptanmıştır.

3- Bütün vak'alarda sığır kemiğinden yapılmış kemik çiviler kulla-
nılmıştır.

4- Osteosentez operasyonları Armistead-Lumb yöntemine göre
kemik çiviler uygulanarak gerçekleştirilmiştir.

5- Vak'alarda operasyon sonrası, yarayı korumak için uygulanan
basit kuru pansuman dışında, herhangi bir başka destekleyici
bandaj uygulanmamıştır.

6- İki ay sonuna kadar kontrol edilen vak'alardan, 3 kedide bu süre
sonunda normal bacak fonksiyonlarını kazandıkları saptanılmış-
tır. Köpekte ise hayvanın yaşlı oluşu ve sağ femur'da uygulanan
kemik çivinin iki kez kırılması nedeni ile başarılı sonuç alınama-
mıştır.
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7- Hiç bir vak'ada operasyon yarasında herhangi bir komplikasyon-
la karşılaşılmamıştır.

8- Pentobarbital sodium ile elde ettiğimiz şiruıjikal genel anestezi
süresi ortalama 1,5 saat sürmüş ve bu süre tüm operasyon Secll1S1
boyunea yeterli ve rahat bir çalışma olanağını vermiştir.

9- Vak'alarda dört gün süre ile antibiotik ve kallus oluşmasını olum-
lu yönde etkileyecek preparatlardan Cal d'Olein ve Fosfostimol
enjeksiyonları uygulanması, sonuçlara olumlu yönde etkilediği
kanısına varılmıştır.

Tartışma

Kedi ve köpaklerde oluşan bilateral suprakondiIcr femur kırık-
larının literatür kaynaklarda (i ,4,6) belirtildiği gibi ,bir seansta
operatif-ortopedik yöntemlerle sağıtılabileceğine bizde tanık olduk.
Vak'alarımızda Armistead-Lumb yöntemini metal çivi yerine kemik
çivilerle uyguladık ve Küçüker'in (6) de belirttiği gibi bir overredük-
siyon (fi-egmanların tam karşılıklı değilde birinin diğerinin biraz üze-
rinde görünmesi) ile karşılaşılmasına rağmen başarısız sonuçlanan
yaşlı köpek vak'ası hariç fonksiyonel bozukluk görmedik. Ayni seansta
her iki taraftaki kınklara da operatif müdahale gereği konusunda,
bölgenin zengin vaskülarize yapısı iyileşme fenomenlerini süratle oluş-
turacağından operasyonda gecikildiği zaman, sağıtım yönteminin
zorlaşacağı görüşün ü savunan Iiteratür verilere (4,5,6) bizde katılı-
yoruz. Operasyon süresinin uzaması halinde yeterli süreyi sağlayacak
bir anesteziğin seçilmesini öneren Eisenmenger (i) ilc aynı görüşü
paylaşmaktayız. Biz bilateral kırıklarda bir seansta operasyonu ta-
mamlamak için pentobarbital sodium ile yeterli süre ve derinlikte
bir anestezi sağlanabileceğini, vak'alarımızda uyguladığımız operas-
yonları dikkate alarak söyleyebiliriz. Bu çalışmamızı oluşturan vak'a
adedi çok azdır ve bizi kesin bir yargıya götürmekten uzaktır. Ancak
i köpeğe ilişkin vak'anın başarısız sonucunun hayvanın çok yaşlı
olmasına ve kullandığımız kemik çivilerin iki kez kırılmasına bağIa-
yabiliriz. Bunun için kemik çivilerin hazırlanması ve operasyonda
çakılması evrelerinde çok dikkatli davranılması gereğini belirtmekte
yarar görmekteyiz.
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ii

Resİm. i . Vak'a i deki Kedinin ventro-dorsal Alınan radİograLsinde kırıkların görü-
nüşü.

Fig. i . On voit le radiographic en posilion ventro-dorsaJ, des Craetures Chez le Chat
d'observation No. ı.
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Resim. 2. Vak'a i deki kırıkların operatil' sağıtımından sonraki radiografik görünüşleri.
Fig. 2. Vu radiographique des fractures aprcs le trailemenl d'operatifChez le cas No. i.

Resim. 3. Vak'a i deki kedinin operasyondan sonraki onuncu gündeki gorunuşu.
Fig. 3. Vu generale du chat (Obs.No.I.), dixieme jour d'apn!s l'operation.
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Resim. 4. Vak'a i deki kırık kalluslarının maserasyonla elde edilen görünümlcrİ.
Fig. 4. Apres la maceration des femurs, on voİt les callus des fractures. (Obs. No. ı)

Rc;im. 5. V~k'a 4' deki kırık formasyonun görünümü.
Fig. j. On voit la formatian du fracture chez le cas No. 4.



Resim. 6. Yak'a 4 deki kırıkların operasyon sonrası lateral radio~;rafik görünümleri.
Fig.6. Vu radiographique des fraetures en position laterale ehez le eas No. 4.

Resim. 7. Yak'a 4 ün operasyondan sonraki ventro-dosal radiografik gorunumu.
Fig. 7. Vu radiographique en position ventro-dorsal apres 1'operation ehez le cas No. 4.
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