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Kirschner wire which is used in a' dysplasia was broken.

Sunımary: A coxae-dysplasia was tre<\ted with a Kirschner wire; but it was broken
after 3 weaks.

Özet: Bir kurt köpeğinde bilateral coxae dysplasia'sı olayına rasladık. Tedavide co-
xae-feınoral eklcmi tesbit etmek için Kirschner teli kullandık. Tel kırılmasına rağmen tedavi
başarılı olmuştur.

Giriş

Coxae dysplasia'sı evcil hayvanlardan daha çok köpeklerde görül.
mektedir. Kürsümüzün son beş yıllık poliklhıik kayıtlarını incele-
diğimizde böyle bir olaya ilk kez rasladığımızı saptamaktayız. Sağıtım
amacı ile coxae eklemine Kirschner teli uygulamamızdan 3 hafta
sonraki radyolojik kontrolda telin kırılmasının görülmesi, bu güne ka-
dar hiç görülmemiş bir olayolmasından dolayı bizi bu gözlemi yayın-
lamaya neden oldu.

Coxae dysplasia, eklemin doğuş anomalisi olup bir subluxati-
on'un bulunması ile karekterizedir. Patolojik olarak iki tipi vardır.
Birincisinde acetabulum'un şekil ve büyüklüğünde defekt vardır.
Acetabulum, derinliğini kaybederek düz bir şekil alır. İkincisinde
acetabulum ve Caput femoris'in şekli ve büyüklüğü normal isede yal-
nız subluxation durumunda Caput femoris acetabulum'dan uzak bu-
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lunur. Yahut eklemin capsula'sının gevşekliğinden dolayı intermitent
subluxation görülür (2). '\

Özellikle Alsation, Buldog, Samoyed, Labradur, Boxer (2),
Schaferhund (3) gibi köpek ırkıarında uni-veya bilateral olara~ görü-
lür (2, 3). Belirli köpek ırkıarında görülmesi olayın herediter oldu.ğu
yargıiarına kuvvet kazandırır (2).

tık aylarda bir veya iki kalçadaki bozukluk dikkati çekmez. 4-6
aydan sonra anomalinin derecesine göre kalça eklemindeki hareketler
sınırlıdır. Hayvan bel salıklığı varmış gibi yürür. Yürürken arka kısmı
sallantılıdır. Bozukluk gevşek eklem kapsulasından ileri geliyor:;a Çı-
kan Caput femoris acetabulum içine kütleme sesi ile kayar (2).

Diagnoz köpeğin ırkına, klinik bulgularına ve radyolojik kont-
rola göre konur (2). '

Sağıtırnda redden sonra intraartiküler olarak Clukokortikoid'-
lerin verilmesi öğütlenmektedir (4).

1ı. Dünya sava~ı sırasında kırıkların intramedüllar pinlerle tes-
biti ilk kez bildirilmeye başlanmıştır (1). 1939 yılında Rush hastonlu
ve içerisinde C, Mn, Ni, P,S, Mo, Si, Cr. bulunan kendi özel pinini
(6); 1949 da Kün tseher boru şeklinde, 1950 de Knight ve Jona s ;
1952 de Leiglmn; 1947 de Amman ve Lawson silindirik formda; aynı
yıllarda Hansen ve Brewer 4 köşeli özel çivilerini yapmışlardır. Bun-
ları Tordior, Moey~, Soeur, Friek ve Mosier'in çalışmaları izlemiştir.
Çiviler paslanmaz aşınmaz çelik 316 SS'ten (Stainles steel) yapılmış-
tır (5).

Kliniğimizde intramedullar fikzasyonlarda kemik çiviler ku.lla-
nılarak başarılı sonuçlar alınmıştır (3,7). 7 kg. dan ağır köpeklerde,
kemik çivilerin kırılabildiği saptanmıştır (3).

~aretyaı ve ~etod

Materyalimizi 22 kg. ağırlığında bilateral acetabular dysplasia
bulunan 7 aylık erkek bir kurt köpeği oluşturmaktadır.

Sağıtırnda metod olarak Caput femoris'i acetabulu.m'a Kirsch-
ner teli ile tesbit etmeyi denedik.

Operasyon masasına alınan köpek 1 kg 10,029 gr. Nembutal i.v.
verilerek anestezi edildi. Kalça eklemi genişçe traş ve dezenfekte edil-
di, örtüler ile sınırlandırıldı.

Trochanter major üzerinden başlayan cranio-dorsal'e devam eden
9 cm. uzunluğunda dcriye yapılan enzsiyonu takiben m. gluteus supf,
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m. gluteus medius, m. gluteus prof: ve eklem kapsulası kesildi. 3 mm.
kalınlığındaki Kirschner teli trochanter major'un lateralinden ve
caput femoris'in ortasından dönme hareketleri yaptırılarak aceta-
bulum'a çakıldı. Bundan sonra eklem kapsvIası sırasıile m. gluteus
prof, m. gluteus medius, m. gluteus supf: kat dikişleri ilc dikildi. De-
riye de basit dikiş uygulandı. Kirschner telinin dışarda kalan ucu
tel makası ile deri hizasından 2 cm. uzun kesilerek opreasyon tamam-
lanmış oldu.

Klİnİk olgu:

Hayvanın Ilcvi Camİvor

" ırkı Kurt köpeği

" don u ve eİnsi : Boz, erkek

yaşı

I'rot. no ve tarih

7 aylık

'i13j2H.7.l976

Hayvanın küçükken yürüyüşünde bozukluk görülmemiş, büyü-
yüp kilosu arttıkça arka tarafında sallantı, basışta kalçanın aşağı düş-
mesi fark edilmiş, hastaya özel bir klinikte raşitizma teşhisi konarak
bu yönde bir ay süre ile tedavi görmüş, iyileşme görülmediği için kıi-
niğimize getirilmiştir.

Klinik kontrolda, hayvanın genel durumunun iyi olduğu yürü-
me sırasında kalçanın hareketlerinin bel salıklığını hatırlattığı ve ar-
ka ayaklarında koordinsayonun tam olmadığı coxae-femoral eklernde
luxation bulunduğu saptandı. Red işleminde hafif bir kütleme sesi
ile caput femoris'in acetabvlum'a girdiği ve pasıf hareket yaptırılınca
tekrar çıktığı tesbıt edildi.

Radyolojik bulguda bilateral eoxae dysplasia'sı tesbit edildi
(Şekil: I).

Tedavi: Metod bölümünde izah edildiği gibi Kirschner teli 'uy-
guıandı. Hayvana 5 gün süre ile antibiyotik verildi. Operasyon
yarasında supurasyon görülmedi. Yedinci gün dikişleri birer atlanarak
sekizinci günü de tamamı alındı.

Hayvan operasyonu izleyen beşinci günden sonra hafif hafif
bacağının üzerine basmaya, onuncu günden sonra da yürüyüşte ba-
cağı üzerine daha fazla ağırlığını vermeye başladı. 2 ı. gün teli çı-
kartılması için hayvan getirildiğinde yürüyüşünün tekrar bozulmuş,
telin dışarıda kalan ucunun kaybolmuş olduğu görüldü. Hayvan sahi-
bi kontrolsuz geçen iO gün içinde çivinin derinin dışındaki ucunun
içeri doğru ilerlediğini ve tamamen kaybolduğunu bildirdi. Yapılan
radyografide (Şekil: 2) Kirschner telinin kırıldığı tesbit edildi. Yap-
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tırılan pasifhareketlerde kırılan ucun caput femoris'e sürttüğü ve
hayvanın bu hareketlerden rahatsız olduğu görüldü. Rektal muaye-
neden fibröz bir kapsulanın içinde bulunan Kirschncr telinin pelvis
içindeki ucuna temas edildi.
: i

Penisin sağ 'tarafında yapılan laparatomi ile çivi kapsulasından
ayrılarak çekilip <;ıkartıldı. (Şekil: 5). Operasyondan sonra 5 gün
süre ile antibiyotik ve novaljin uygulandı. Yedinci gün laparatomi
yaraSIliın tüm dikişleri alındı. ıO. gün yapılan yürüyüş kontrollarında
.bacak hareketlerinin tamamen düzeldiği görüldü (Şekil 4).

Sonuç ve Tartışma

Kalça çıkıklarında reddcn sonra intraartiküler oıarak gluko-
kortikoid verilmesi bildirilmektedir (3). Biz intraartiküler enjeksiyon-
da sonucun ne olacağını pek tayin edemediğimizden caput femoris'i
yerleştirdikten sonra onu 3 hafta süre ile acetabulum'a tesbit etmeyi
uygun bulduk. Bu güne kadar kemik çivilerin bazı uygulamalarda
kırıldıklan saptanmıştır (3). Hastamızın 22 kg. olmasından dolayı
pinin kırılma ihtimalini ortadan kaldırmak için bu operasyonda
madeni çivi uygulamasını gerekli gördük. Ancak bu operasyonda
kullandığımız 3 mm. lik Kirschner telininde yapılan radyolojik k~nt-
rolda kırıldığını gördük. Bu gibi bir köpektc olaya ilk kez tanık olduk.
Literatürlerde de bv. tür olaya raslamadık. Bu olayımız tek de olsa
madeni çivilerin de kırılabileceğini bize gösterdi. 3. hafta sonunda
kırılmal'ı fark ettik. Kırık tel parçasının laparatomi yolu ile uzaklaş-
tınlmasından ıo gün sonraki kontroıda hayvanın basışlarının tama-
mcn düzeldiği görüldü. Bu olay bize kalça dysplasia'sının sağıtımında
Kirschner teli ile eklemlerin tesbitinin yararlı olabileceğini kırılması-
na rağmen gösterdi.
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Şekil: ı. Olayın radyografik görünümü.
General view of the ease in x-ray examination.

Şekil: 2. Kirschner telinin 21 gün sonra kınlnuş hali
Broken Kirsclıner wirc af ter 21 days.
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Şekil: 3. Şekil 3 teki telin çıka,'ılan parçası
Broken Kirschner wire was taken by laparatomie.

Şekil: 1. Kirschner telinin çıkanldıktan iO gün sonra köpeğin normal basışı.
General view of the dog. af ter IOdays.
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