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Les Cas des Fissures Palatine Congenitale et Trauınatique
Chez le Chat et Leur Traiteınent Chirurgicale

Resunıe : 4- cas des fissures palatine (urıe congenitale et 3 traumatiques) ehez le elıat,
qui presentes aux colsultations de notre e1inique, aux differeııte dates, oııt cte traite avec

sueces par la methode staphylorraphie.

Özet: Değişik tarihlerde kliniğimize muayeneye getirilen kedilere ilişkin 4- damak
yarığı olayı (i konjenitaI ve 3 travmatik) staphylorraphie yöntemi ile başarılı şekilde sağı-

tılmıştır.

Giriş

Diğer hayvan türlerinde olduğu gibi, kedilerde de doğuştan veya
sonradan travmaya bağlı olarak oluşan damak yarığı olaylarına rast-
lanmaktadır. Çoğukez median hatta, bazen unilateral veya bilateral,
total ya da parsiyel olarak palatinum durum ve molle'de konjenital
anomali olarak görülen damak yarığı olaylarına (Palatoschisis) bazen
tavşan dudaklılık anomalisi de eşlik etmektedir. Letal faktörlerden ileri
gelen, bu gibi yapılış bozuklukları, her tür hayvan yetiştiriciliğinde dik-
kate alınması gerekli kusurlar olarak kabul edilmektedir (ı, 2, 3, 5).

Hangi nedene bağlı olursa olsun, damak yarığı, ağız ile burun boş-
lukları arasında bağlantı sağlar. Ekspirasyonda gıdalar burun boşlu-
ğuna geçerler. Sonra inspirasyonda farinks'den geçerek pnömoni
gibi önemli komplikasyon yaratabilir. Doğmasal damak yarığı bu-
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lunan yavrular, ağızda negatif basınç yaratamadığı için ememez ve
giderek inanİtion'dan ölürler (ı, 3).

Damak yarığı bulunan kediler, su içme ve yemede güçlük çeker-
ler. Damak yarığından giren su ve gıda artıklarının devamlı irritas-
yonu sonucu görülen aksırma ve rinitis en belirgin bulgulardır.

Bu gibi olayların sağıtımı için, yarığı kapatmak amacı ile ağız
mukozasından alınan bir parça lambo aracılığı ile uygulanan pala-
toplastic (stahpyloplastie) operasyonuna başvurulabilir. Bu autoplas-
tiq uc operasyon için uranoplastie terimi de kullanılmaktadır (4).
Bunun dışında, damak yarığı büyük değilse, lamboya gereksinme duy-
madan, yarık kenarları karşılıklı olarak dikilrnek suretiyle sağıtım
amaçlanır (staphylorraphie operasyonu) (I, 3,4). Bu operatif yöntem-
lerden palatoplastie operasyonunda kullanılan lam boyu besleyen
damarların korunmasına dikkat etmek gerekir (I, 2, 3). Operasyon,
anesteziden sonra trachea'ya tüp koymak suretiyle gerçekleştirilir.
Geniş damak yarıklarında, kenarların dikiş için karşılıklı olarak yak-
laşmasını sağlamak amacı ilc damakta her iki tarafta, üst dişlere yakın
olarak birer ensizyon yapılması gereklidir. Bu ensizyonların uzunluğu
damak yarığı boyunu geçmemelidir. Bu olaylarda dikiş yöntemi ola-
rak, yarık kenarlarında nasal mukoza ince krome kat güt ilc, muko-
periost lamboların median hat üzerinde karşılıklı olarak ince paslan-
maz çelik tel ile dikilmesi önerilmektedir (I). Dikiş materyali olarak
tel'in seçimi, hayvanın dili ile dikişleri çıkarma girişimini önlemektir.
Bu operasyonda ipek iplik veya sentetik dikiş materyali de kullanıla-
bilir. Dişlere yakın olarak mukozada yapılan ensizyonlara dikiş uy-
gulanmaz. Çünki bu yaralar kısa sürede kapanır.

Operasyon sonrası devrede, 4-5 gün süre ilc parenteral antibi-
otik enjeksiyonları yapılır. Hayvana yumuşak ve sulu gıdalar verilir.
Ağıza, gıda kalıntılarını temizlemek için serum fizyolojikle irrigasyon-
lar uygulanır. Dikişler 10-14 gün sonra alınabilir. Asepsi noksanlığı
ve fazla şirıırjikal travma, çok genç hayvanların damak kemiği gelişi-
minde bir yavaşlamaya neden olur (I, 3).

Materyal ve Metod

Mateı]al: Tablo: i de izleneceği gibi, değişik tarihlerde kliniği-
mize damak yarığı nedeniyle muayene ve sağltımı için getirilen 4
kedi materyalimizi oluşturmuştur. Bunlardan birini 4 aylık kediye
ilişkin median hatta konjenital damak yarığı, üçünü ise, değişik yaş-
lardaki kedilerde rastladığımız, yine median hatta oluşmuş travmatik
damak yarığı olayları oluşturmuştur.
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Metod: Konjenital damak yarığı nedeniyle geregınce beslene-
memiş, kaşektik ve kronik rinitisli 4 aylık erkek yerli tekil' kedide Nem-
butal ile genel anestezi sağlandı. Sol yanağa yakın mukozadan alınan
bir lambo aracılığı ile yarık (000) no. supramid ile gerçekleştiren üç
ayrı basit ve bir (U) dikişi ile kapatıldı. (Palatoplastie). Ancak, hay-
vanın dili ile yarattığı devamlı irritasyon sonucu, dikişlerden birinin
açılması lambonun stabil durumunun bozulması ve oluşan küçük ara-
lıktan gıda artıklarının girmesi bu uygulamayı başarısız kıldı.

ilk operasyondan 9 gün sonra aynı kediye staphylorraphie yön-
temi uygulandı: Nembutal ile gerçekleştirilen genel anestezi ve trac-
hea'ya sokulan tracheal tüp'ten sonra, operasyon masasına sırt üstü
tesbit edilen kedinin ağızı bez şeritler aracılığı ile açık tutuldu. Damak
yarığının içi ve çevresi serum fizyolojikle temizlendi. Yarı k kenarla-
rından çok ince birer tabaka kesilerek canlandırıldı. Damak mukozası
ile damak kemiği arası her iki yana doğru ince uçlu bir makas ile ayırt
edildi. Daha sonra, damakta iki yanda dişlere yakın olarak ve konje-
nital damak yarığı boyunda iki ensizyon yapıldı. Bu ensizyonlarla
yarık kenarları dikiş için birbirine yaklaştırılabildi. (000) ipek iplikle
ortaya bir (u) dikişi, her iki uca doğru da basit ayrı dikişler uygulandı
(şekil I).

Operasyondan sonra 3 gün süre ile hayvana parenteral antibio-
tik enjeksiyonları yapıldı. Hayvanın ağzı bu süre içinde günde bir defa
serum fizyolojik ile yıkandı. Hayvanın on gün süre ile sadece süt veya
sulu gıdalar ile beslenmesi önerildi. Operasyondan 12 gün sonra, da-
makta her iki tarafta yapılan ensizyon yaralarının tamamen kapan-
dığı, damak yarığının birleşerek yara sikatriksi oluştuğu görüldü ve
dikişler alındı. Bunu izleyen günlerde kedinin her türlü gıdayı rahatça
yediği, kronik rinitis durumunun geçtiği ve genel durumunun düzel-
diği saptandı.

Bu olayı izleyen ve (Tablo: I) de belirtilen üç travmatik damak
yarı ğı olaylarında da, yukarıda belirttiğimiz staphylorraphie yöntemi
uygulandı. Ancak bunlardan 2 nci sırada yer alan kedide, damak ya-
rığı kenarlarını birbirine yaklaştırmak için damağın iki yanında birer
ensizyon yapıldığı halde; 3 ve 4 ncü olaylarda yarıkların geniş olma-
ması nedeniyle bu ensizyonlara gereksinme duymadan dikişler uygu-
lanabildi (Şekil: II, III, IV ve V). Bu operasyonlarda (000) no. ipek
iplik ve yarım daire şeklinde yuvarlak gövdeli, ince dikiş iğneleri kul-
lanıldı. Hepsinde de yarığın ortasına bir (U) dikişi ve bu dikişin iki
tarafına da sık aralıklarla basit ayrı dikişler uygulandı.



TABLO i.
Kedilerde rastladığımız damak yarığı olayları

Sıra Protokol Ko. Hayvanın tanımı Damak yarığının Uygulanan operasyon ve
Ko. ve tarih özelliği alınan sonuç

----- -- ---_.- -_ .._----- ._0- ______ . ___ ._. ____ --- _. _'O .----~----
ı. Palatoplastie

i 221 [24 . 8 . 1972 Erkek, yerli, tekil' Konjenital (Başarısız)
kedi, 4 aylık 2. Staphylorraplıie

(Başarılı)
---------- ------------- ..-- ------ ---- ------._-

2 44 [15 . 2 . 1973 Dişi, yerli, boz Travmatik Staphylorraphie
kedi 2 yaş (Başarılı)

---- ------------- ----- ._- - .-- -- -- ------------- ._. __ ..._-
3 2c,3/ 6.9. 1973 Dişi,yerli, alaca Travmatik Staplıylorraphie

kedi, 9 yaş (Başarılı)---- ---_._---- --- -------_._-
4 347[24.10.1975 Erkek, yerli, sarı- Travmatik Staphylorraphie

beyaz alaca kedi (Başarılı)
1.5 yaş

00
<il



86 Doğan Aslanbey

Bu olaylarda damak yarıklarının bir hafta ile on gün sonunda
kapandığı saptanarak dikişler alındı. Bunlarda da, birinci olayda
olduğu gibi operasyon sonrası bakım izlendi. Herhangi bir komplikas-
yonla karşılaşılmadı.

Sonuç

Bir konjenital ve üç travmatik damak yarığı bulunan kedilerden
ilk olayda baş vurulan palatoplastie yöntemi başarısız sonuçlanmış,
ancak bu olay ilc diğer üç travmatik damak yarığı olaylarının hepsinde
staphylorraphie yöntemi ile başarılı sonuç alınmıştır.

Tartışma

Kedilerde beslenme yönünden büyük sakınca doğuran konjeni-
tal damak yarığı olayına, biz kliniğimizde 4 aylık bir kedide rastladık.
Literatür verilerde de (I, 3) kaydedildiği gibi, böyle olaylarda hayva-
nın inanition'dan (Beslenme güçlüğü) ölebileceği şeklinde belirtilen
ciddi proğnoz hali bizim olayımız için de söz konusu idi. Çünkü hay-
van gereğince beslenemediğinden genel durumu bozulmuş, kaşektik
hali ve kronik rinitis tablosu proğnoz için elverişsiz ve ağır bulgulardı.
Bu gibi olaylarda devamlı olarak serum enjeksiyonları ile hayvanın
genel durumunu iyileştirmek isteği soruna köklü çözüm getirmiye-
ceğinden; tek sağıtım yolunun literatür kaynaklarda da (I, 2, 3)
belirtildiği gibi, damak yarığının operatir olarak kapatılması gereğine
uyarak biz de, ilk olayımızda palatoplastie yöntemine başvurduk.
Ancak ağız mukozasından alınan lambo ile kapatılması öngörülen bu
uygulamada; lambo'nun kanla beslenmesinin devamlılığını sağlamak,
ağız içi gibi bir bölgede, gıda kalıntıları, devamlı salivasyon ve dil
hareketleri ile yaratılan irritasyonlar gibi sakıncalarla güç olduğu
saptandı.

Literatürlerde (1, 2, 3) yer aldığı şekilde yarığın çok ince paslan-
maz çelik tel ilc dikilmesine, bu dikiş materyaline sahip olmadığımız
için başvurulamadı. Bu nedenlere bağlı olarak başarısızlıkla sonuç-
lanan palatoplastie yerine staphylorraphie yöntemine başvurduk.
Bu yöntemin bir auplastique operasyon özelliğ'inde olan palatoplas-
tie'ye oranla daha pratik ve başarılı sonuç verebilen bir sağıtım yön-
temi olduğunu 4 olayımıza dayanarak söyliyebiliriz.
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Şekil i oDamak yarığı olayında uygulanan staphylorraphie yöntemi. D) Damak yarığı,
E) Damakıa iki yanda yapılan ensizyonlar.

Fig. ı o La methodc staphylorraphic, praıiquc chez le eas de fi"lIrc palaıineo D) Fissurc
pala(ine, E) incisioııs soııt faites de chaguc c(ııe de la palaıiııc.
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~ekiı Il. 3 ncü olayımızın operasyondan
önceki görünüşü. Ok, damak yanğını göster-

mektedir.
Fig. Il. 3 eme cas, avant I'opcration. La

fleche indirıue au fissure palatine.

~ekil IV. 4 ncü olayımızın operasyondan
önceki görünümü. Ok, damak yanğını

belirtmektedir.
Fig. IV. 4 eme cas, avant I'opcration.
La fleche indique au fissure palatine.

Şekil III . 3 ncü o!ayımız, dikiş uygulan-
dıktan sonra görülmektedir.

Fig. III. On voit le 3 eme cas, ap res avoir
pratiquer les points des sutures.

Şekil V. 4 ncü olayımızda, dikişler
alınmadan önceki görünüm.

Fig. V. On voitle 4 erne cas, avant
retil'er les points des sutures.
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