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VE I'A:'-iOI'I1TMAU"II.'\ I'CRULEI\TX!\'J:'\ OPERATİF S:\(;ITIMI

Seçkin Gündüz*

Ein Beitrag über die angeborene Augapfelvorlagerung bei einem Kalb und die
operative Behandlung der Panophthalmie

Zusammenfassung: Bei einem ji'in/;:,elm Tagen alten weibliehen
Braunvieh-kalb wurde eine mit der PaılOphthalmie kompli;:,ierte angeborClle
Aııgapfelsvorverlagenmg (e:ı.pohthalmus eongenitus), die bei der neugeboreneıı
Kalbn aller Rinderrassen sehr selteııer beobaehtet wcrden, /estgestellt. Die
Behandlung des Aııgapfelsdıfektes wımle die /\ lethode der Ausraıımz{//g des
Augapfels (extirpatio bulbi) dunhgeführt. Am /ünften Woehen nach der Ope-
ration wurde am linkm Aııge des Kalbes dııreh's <ıısammeıınaehen der Aıı-
genlidraender eine künstliehe Verwachsuıı,l!, der Augenlidraender (artefi;:,ielles
Ankyloblepha1'On) ;:,ustaııde gekommen. Dzmlz in der postopcratii;eıı Periode
angewendete granulatioııreizcnde Salbe-Aladecassol wıırde siclz die Heilımg-
dauer ca. i<~vVoehen vakür;:,t, als die Normale.

Özet: Onbeş günlük dişi bir monta/on bu;:,ağıda, tüm sı.~ır ırklarının
yeni doğmuş bu;:,ağılarında ender gridenen ve /)(171Oftalmi ile kom/)like olmuş
doğmasal gö;:, çıkığı (exophthalmuJ eongenitııs) ile karşılaşıldı. Gö.: yuvarla-
la,~zızzn le::::,yoııu,bulbııs oculi 'nin total çıkarılması yö'ntemi (extirpatio bulbi)
ilc Jağıtıldı. Bu<.a.ğzızın JOl gö::;ünün gö<. kapaklamlUl biribiriyle dikilmeJi JO-
nııw operasyondan Jonra 5. haftada yapa} gö;:, kapaklan )'apışmaJI (artifidel-
le ankyloblepharOlI) şekillendi. Postoperatif devrede kullanılan granulaj)oıı
ıryarzeı /)om. .M adecaJsol Ja)'ejinde iyileşme süreJi nonnale oranla 13 Izafla
kısaldı.

Giriş

Prolapsııs bulbi veya lukzasyo bulbi diy{~ de adlandırılan göz
çıkığı (exophılıalmus); göz yuvarlağının çqitli nedenlerle orbita'dan
dışarıya doğru çıkması olarak tcı.nımlanır (4., 5, 6, 7) .
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Yerel bozukluklara bağlı olarak tek gözde, genel bir hastalığı
izleyerek de iki gözde olu~an ekzoftalmusların her iki ~eklinin de sı-
ğırlarda gözlendiği bildirilmi~tir (4, 5, 6). Edinsel olarak ~ekillenen
göz çıkığı olguları, köpek, kedi ve sığırlarda fazla görüldüğü halde,
doğmasal olanlarıyla özellikle sığırlarda ender kar~ıla~ılmı~tır. (2, 5,
6). Rosenberger (6, 7), uzun yıııar süren gözlemleri sırasında sığır-
larda, ilkinde bir incktc sağlam gözde medial'e dönük ~a~ılık (strabis-
mus convergens) ile, ikincisinde ise, yeni doğmuş bir buzağıda üst çe-
ne kısafığı (brachygnathia superior) ilc beraberce bulunan doğma-
sal göz çıkığı olgularında, yalnızca iki kez rastladığını bildirmiştir.
Schütz-Hanke ve ark. (8), 1958-1977 tarihleri arasında Holstein ırkı
39 sığırda heriki gözde hafif derecc'de ekzoftalmusla seyreden ~a~ılık
olgularına rastladıklarını açıklamışlardır. Yine bir Shorthorn sığırın-
da da şa~ılık ilc birlikte bulunan güz çıkığı görülmüştür (3).

Hastalık orbita ve bulbus oculi'nin travmatik, enfeksiyöz ve
yangısc1 nedenlere dayanan lokal bozuklukları sonucu veya lenfade-
noz, lüykemi, Basedow hastalığı, guatr gibi genel bir hastalığın be-
lirtisi olarak şekillenir (4, 5). Ayrıca ckzoftalmus altçene çıkığının
veya rctrobulbar basınç değişimi sonucu oluşan hidroftalmusun kli-
nik görünümü olarak da gözlenmiştir (5). Sığır tüberkulozunda da
retrookuler lenf yumrularının yangısel şişkinliğinc bağlı olarak göz
çıkığının olu~abileceği bildirilmi~tir (6). Ayrıca bozukluğun hypophy-
sis cerebri ve hypothalamus'un fonksiyon bozukluklarına bağımlı olarak
da ~ekiııeJlebilcceği (endocrine ophtlıalmopatlıie) açıklanmıştır (4).

Klinik görünüm olarak: Bulbus oculi, farklı derecelerde orbi-
ta' dan çıkar. Çıkığın derecesine göre gözkapaklarının açık kalmasına
bağlı olarak COl"neave conjunctiva'da kurumalar oluşur. Bunun so- 7
sonucu cornea çatlar ve saydamlığını kaybeder, hatta ulkus kornca
şekillenebilir. Gecikmiş olgular panoftalmi ilc komplike olup bazen
meningoensefalitis, septisemi ve piyemi gibi hastalıklar da olu~arak
hastanın ya~amını ciddi ~ekilde tehlikeye sokar. Bazen de n. opticus
kopabilir (4, :), 6).

Tck taraflı ekzoftalmusun tanısı kolayolmakla beraber bazı ol-
gularda bunu hidroftalmustan ayırt etmek gerekir. Hastalığın her iki
gözde oluşması halinde, kesin tanı için patolojik gelişimin araştırıl-
ması zorunludur (5).

Gözün fonksiyonu açısından prognoz, hastalığın nedenine göre
şüpheli veya gecikmiş olgularda ise olumsuzdur (4). Bulbus oculi'



BIR BUZACılDA DOGMASAL GÖZ çIKICır ... 55

nin ekstirpasyonu yöntemi ik retrobulbar flegmon vc tümöre bağlı
olarak gcli~en vcya panoftalmiye dönü~cn ckzoftalmusların progno-
zu olumlu; löykemilerde ise hastalığın özelliği gereği sağıtım denense
bile olumsuzdur (6).

Konservatil' sağıumda ilke, hastalığı oluşturan nedenin ortadaıı
kaldırılmasıdır (4). Basit olgularda göze antibiyotikli pomatlar sürü-
lerek gözkapaklarının 2-3 basit dikişle kapatılması çoğu kez amaca
yeter (6). Fonksiyon bozukluğunun olmadığı olgularda kantatomi
yapıldıktan sonra gözün reddedilmesinden olumlu sonuçlar alına-
bilir .(5). Bozukluk panoftalmi ilc komplike olmu~sa, kötü huylu bir
tümör söz konusu ise enüklüasyo bulbi (I, 4, 5), ekstirpasyo buIbi ve-
ya eksenterasyo bulbi yöntemlerinden birine ba~vıırularak operatil'
sağıtım denenebilir. Operasyonları izley:en 6-8. haftalarda yapay bir
ankilobleferon oluşur (4, 5, 7).

Sığır/arda doğmasal göz Çıkığı (exophthalmus congcnitus) ye
buna bağlı göz yuvarlağının irinli yangısı (panophthalmia purulenta)
cnder rastlanılan olgulardandır. Bu nedenle ender rastlanılan böyle
bir olgunun ve sağıtımının bu makale ilc meskkta~lara duyurulması
amaçlanmı~tır.

Materyal ve Metot

İnceleme materyalini F Ü Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabi-
lim Dalı Polikliniğine getirilen ve protokol ddtninin i9. i. i979 ta-
rih ve 768 sayılı sırasına kaydedilen onbeş günlük yarım kan Mon-
tafon di~i buzağı oluşturdu.

Alınan anamnezde: Buzağının ekzoftalmuslu olarak doğduğu,
iyile~ir dü~üncesi ilc bu güne değin sağıtım için bir veteriner hekime
ba~vurulmadığı, ancak son iki günde hayyanda iştahsızlık ve dü~kün-
lük halinin görülmesi nedeniyle polikliniğe getirildiği öğrenildi. Bu-
zağının, annesinin ikinci yavrusu olduğu, gebcliğin ve doğumun nor-
mal gcli~tiği anla~ıldı.

Yapılan sistematik yoklamada: Buzağmın dü~kün, çevresi ilc
ilgisiz, vücut derecesinin 39,8° C ve sağlam göz conjunctiva'sının da
hipcremik olduğu saptandı. Ayrıca, hayvanm diğer kısımlarında ne
bir anomali nede enfeksiyonla seyreden dış hastalıklarla ilgili bir bo-
zukluk görülmedi. Hasta gözde; bulbus oeuli'nin büyük ölçüde dıp
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doğru çıktığ'l ve buna bağlı olarak lagoftalınus şekilkndiği gözkndi
(Şekil I). Göz çevresinin palpasyonunda; bölgenin ağrılı olduğu,
lokal olarak ısınm arttığı ve gözkapaklarının şiştiği saptandı. Gözün
derin tabakalarının ortalmaskop ile yoklanmasında belirgin bir şey
görülmemesine karşın, yüzlek katlarda ve özellikle cornca'da boz be-
yaz bir tablo, iki noktada ulkus oluşumu, gözün iç vc dış açılarında
kurumalar, ınukopurulent bir akıııtı ve kirpiklcrde yapışmalar gibi
görünümlcr saptandı.

ŞekiL. I. Buzağıııın opnasyoııdan önceki görünümü

Die Ansiclıt des Kalbes vol' der Operation

Alınan anamneze ve saptanan klinik bulgulara. dayanılarak bo-
zukluğun bir "Exophthalmus congcnitus et panophthalmia purulcn-
ta" olduğuna karar \'Crildi.

Hayvanııı. yeni doğmuş \'C genel durumunun da bozuk olması
nedeniyle hastalığın konscrvatif sağıtım] düşünülmedi ve gözün to-
tal çıkarılmasına karar verildi vc bu amaçla da ckstirpasyo bulbi me-
todu sCt,-ildi.

Hayvan masaya hasta göz üste gelecek biçimde yan yatırıldı.
Bölgc traş ve dezenfckte edilerek, steril örtülerle sınırlandırıldı (Şe-
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kil 2). Operasyon Rompun (0,20 mg i kg) ilc yapılan premedibs-
yondan sonra uygulanan retrabulbar lokal anestezi (cit:-mest % 2
iO ml) ile gerçekleştirildi.

Şekil 2. Op('J'as\'on bölgesinin sıeril "rtiikrle "nırlandınbşl.

Di,~miı den s,erilen Tiic1ıern Abdcckung der 0pl'raıionsgcbict.

Gözkapakları üç noktadan basit dikişlerle dikilerek kapatıldı.
Dikişlerin uzun bırakılmış iplikleri penskr yardımı ile bir yardımcı
tarafından gerginec tutuldu ve göz kapakları limbus palp(~bralis'lere
0,5 cm uzaklıkta v(~ onlara paralel iki cnsizyonla kesildi. Kanamalar
elektrokoter ilc dindirilerek, bulbus oculi, retrobıılbar boşluğa kadar
küt olarak disseke edildi. 1\.1. retractor bulbi ile sarılı f~ısciculus opti-
cus'a 3 nolu ipek iplikle kaydırma yöntemi ile ligatür kondu ve bunun
yaklaşık 1 cm üzerinden kesilerek bulbus oculi uzaklaştırıldı. Uzun
bırakılan ipe bir iğne geçirilerek ligatürün üzerinde üısciculus opti-
ticus'a bir "U" dikişi uygulanarak hemostaz güvence altına alındı.
Kas ve koı,:junktif doku artıkları kesileTek uzaklaştırıldı. Orbital boş-
luk pom. madecassol sürülmüş gaz fitiııerle tanıponlandı. Sonra ya-
ra dudakları, medialdc iki dikişlik açıklık bırakılmak üzere, basit
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dikişlerle dikildi (Şekil 3). Hospitalizasyon olanağı bulunmadığından,
hayvana parenteral antibiyotik uygulanarak sahibine teslim edildi
ve dört gün süreyle bu uygulamanın yapılması salık verildi. Posto-
peratil' dönemde ~ün aşırı yaranın pansumanı yapıldı ve fitilkr kü-
<;ültülerek deği~tiriıdi. Dikişler iO. günde alındı.

Şekil 3. BlIza.~lnııı. IHılbııs oculi'nin exlripation'undaıı sonraki, görünümü.

Die Ansichı cI"s I'"lh"s nacl, d"r El1lfernııng des AlIgapfds.

Bulgular

Operasyonun steri! koşullarda yapılması ve konjunktif dokula-
rın da tamamiyle uzaklaştırılması nedeniyle irinleşme ve aşırı bir sek-
l'Cs}on gözlemlendi. Pom. Madecassol sürülmüş ve her seferinde kü-
çültülerek konulan fitilıcrle granülasyon stimuk edildiğinden orbital
boşluk kısa sürede granulasyonla doldu. Bu gelişim, operasyon sonra-
sı 5. haftada giizde tam bir yapay ankiloblcfaron şekillenerek tamam-
landı.

Ekstirpc <'dilerek çıkarılan bulbus oculi, bir büstüri ilc kesildi-
ğinde ; gözün iç tabakalarının tamamiyle irink kaplı olduğu görüldü.
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Çeşitli nedenlere bağlı olarak, tek veya her iki gözde oluşan ek-
zoftalmuslar tüm evcil hayvanlarda görüldüğü halde (2, 3, 4, 5, 8),
konjenital ckzoftalmuslara ilişkin literatür veriler çok azdır (6, 7) .
Literatür verilerde sığırlarda görülen konjenital ekzoftalmusların
brachygnathia superior veya strabismus convergens gibi anomaliler-
lerlc birlikte olmasına karşın (6, 7), sunulan olgunun böyle bir ano-
mali ile ilişkili olmaması dikkat çekicidir. Ayrıca şunuda belirtmek
gerekirki, bu gibi olguların ender görülmesi veya sayısal azlığında,
özellikle damızlık değeri olmayan hayvanların sağıtıma Rerek görül-
meden kesime sevk edilmeleri önemli roloynamaktadır.

EJinsel göz çıkıklarında sağıtımın gecikmesine bağlı olarak şe-
killenen panaftaImi komplikasyonu (4, 5, 6), sunulan olguda da göz-
lenmiştir.

Ekstirpe edilen bulbus oculi'de görülen irin tablosu, konserva-
tif sağıtım yerine operatif sağltımın seçilmesi kararının yerinde oldu-
ğ"unu kanıtlamıştır. Opnatif sağıtınıda gözün konjunktif dokuları ile
çıkarılmasını amaçlayan ekstirpasyo bulbi metodu literatür veriler
doğrultusunda (4, 5, 7) başarı ilc uygulanml~tır. Yine postoperatif
6-8. haftalarda şekillendiği bildirilen yapay ankiloblefaronla sonIan-
ma (4, 5, 7), bu olguda 5. haftada gelişmiştir. Bu erken oluşum, bü-
yük ölçüde postoperatif dönemde uygulanan pom. madecassol'a bağ-
landı. Granulasyonu stimüle eden bu ilaç yardımı ile, genellikle 6-8.
haftalarda oluşan yapay ankiloblcfaron, sunulan olguda 1-3 hafta
önce şekillenmiştir. Ancak tek olguya dayanarak süre kısalması için
kesin yargıya varmak olanaksızdır. Bu nedenle benzeri uygulamanın
bir çok olguda denenmesinin yararlı olacağı yargısına varıldı.

Sonuç olarak, bu gibi olguların en kısa sürede operatif sağıtıma
alınmasının, hayvanın geleceği açısından yararlı olacağı kanısına va-
rıldı.
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