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KCZUDA ABOMASUS TtMPANİSİ~E İLİşKİN KLİNİK GÖZLEM

Faruk Akını Mehmet Gürkan2 Yılmaz KOç3 İsmail Alkan4

Tympanitc de la caillete rencontree chez une agnelle et les absErvation c1inique.

Resume: On a constate, clıez une agnelle Merinos metisse de 5
semaine, Tympanite de la eaillete caracterisee par une forte deslıydra-
tation.

On a observe que ladi!e Tympanite etai! due ii zın tetement irregu-
lier de I'agnelle'a partir du 20 eme jour et a I'alimentation ou biberon
ainsi qu'au fourrage concentre.

Pour le diagnostic de la maladie, l'anammIse c1inique et l'examen
radiologique on ete trouves suffisants.

Comme il est possible de confondre ce cas avec les troubles ainsi
que,. ileite terminale, tympanite du panse et acidose et alcalose du
panse, gastro-cnteri!e, il a ete util d'effeetuer la laparatomie appliquee
po ur le diagnostic differentiel dans le cas au I'examen au laboratoire
pour dignostic certain serai! impossible.

Nous avons ef/ectue abomasotomie il un seul cas de tympani!e de
la caillet laquelle a donne la possibilite d'eleminer les ga~ et les corps
etrangers forme dans ledi! organe et d'obtenir un resultat favorable.

L'aplication d'eleetrolyt systematique pendant la periode pre-et
post operatoir a ete egalement efficace pour la guerison.

Özet: Beş hajialtk merinos melezi dişi bir kuzuda şiddetli bir
dehidrasyonla karakterize abomasus timpanisi tesbit edildi. i

i Prof. Dr., A. Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara.
2 Dr. Arş. Gör. A.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara.
3 Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi Vel. Fak. Gmahi Anabilim Dalı, Konya.
4 Arş. Gör., 100. Yıl Üniversitesi Vel. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı, Van.
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Bu abomasus timpanisine kuzunun, 20 günlükten itibaren annesini
düzensiz emmesinin, biberonla süt içirilmesinin, kesif yem yedirilmesinin
neden olduğu görüldü.

Hastalığın tanısında iyi bir anamnez, klinik ve röntgen muayeneleri
yeterli oldu.

Olgu, ileitis terminalis, rumen timpanisi, rumen asidoz ve alkalozu,
gastro-enteritis gibi hastaliklarla kanştınldığından, kesin tanı ve di/-
eransiyel diagnoz amacıyla yapılan laparatomi sağaltımda da yardımcı
oldu.

Tek bir olguda rastlanan abomasus timpanisinde uygulanan abo-
masotomi, organda şekillenen gaz ve yabancı cisimlerin uzaklaştınl-
malan sağaltımda başanlı sonuç alınmasında yardımcı oldu. İyileşmede
pre ve post operatif dönemde yapılan sistematik sıvı ve elektrolit uygu-
lamalarının olumlu yönde etkili olduğu görüldü.

Giriş

Koyun ve kuzuların besleme ve beslenme eksiklikleriyle, özel-
likle kuzularda suni emzirmelerle ortaya çıkan sindirim sistemi has-
talıklarına ilişkin klinik gözlem ve araştırmalar son LOyılı aşkın bir
süreden beri oldukça artmış görülmektedir. Koyunculuk Ülke ekono-
misinde önemli bir potansiyel oluşturmakla beraber bu hayvanların
hastalıklarının sağaltımları dış ülkelerde olduğu gibi bizde de fazla
ekonomik sayılmamaktadır. O nedenle bunların kasaplık edilip de-
ğerlendirilmeleri daha uygun bulunmaktadır. Ancak, koyun salgın
hastalıklarıyla, damızlık değeri yüksek olanların ve de sporadik se-
yirli bazı hastalıklarının sağaltımlarına girişilmektedir.

Koyunlarda gözlenen sindirim sistemi hastalıkları sayıca oldukça
sınırlıdır. Bunlar içinde gastro-enteritis (acut indigestion,) meteo-
rismus (mmen atonisi), özefagus obstmksiyonları, abomasus timpa-
nisi, ileitis terminali s (ileitis regionalis) ile mmen alkaloz ve asidozu
önemli kabul edilir (2, 8).

AÜ. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında yapılan
bir değerlendirmede; ı975- ı985 yılları arasında LOyıllık bir dönem
içinde 386 baş koyun ve kuzu muayene edilip sağaltılmıştır. Bunların
hastalıklara göre dağılımları: % 39,8 ayak hastalıkları, % 25,6 göz
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bozuklukları, % 15,5 fıtık, % 5,4 balano-postitis ve penis tümörü,
% 6,2 idrar taşı (cakulus urethralis), % 4,5 yara, % 1,6 penis ve pre-
pusyum anomalileri, % i,4'ünü de gastro-intestinal operasyonlar oluş-
turmuştur. Kuzularla ilgili abomasus timpanisi ile ileitis termaninalis
olgusuna ise hiç rastlanmamıştır.

Son yıllarda özellikle sun'i beslenme ile ortaya çıktığı kaydedilen
abomasus timpanisi ile Cross (6), tarafından 1973'te tanımlanan
ileitis termİnalis kuzuların çok önemli iki sindirim sistemi hastalığı
olarak kabul edilir (I, 2, 3, 4, 7, iI). Adı geçen hastalıklara ilgili
çalışma ve araştırmalar halen sürdürülmektedir (2, 3).

Koyun ön midelerinde (preventriculi) yabancı cısım olarak
piloconcrement ya da fİtobezoar (phytobezoar)-trikobezoar (tricho-
bezoar) adı verilen oluşumlara 'rastlandığı kaydedilir. Bunlar hayvan-
sal ya da bitkisel kıl yumaklarından ibaretlirler. Rumen hareketleriyle
bunların yumak haline geldikleri madensel maddelerin üzerlerine
tortulaşmaları ile kabuk tuttukları görülür. Çıplak kıl yumakları şek-
linde oluşanlara da rastlanır (9). Bazı olgularda bunların lamina oma-
sii'lerin aralarına sıkıştıkları ya da ostium omasii'yi tıkadıkları ve tim-
paniye neden oldukları gözlenir. Fitobezoarların da tıpkı trikobezo-
arial' gibi bir oluşum izledikleri kaydedilir. Bazı yazarlar da koyun
keçi gibi hayvanlarda pika sonucu bu tür oluşurnlara rastlandığım
bildirmektedirler (5, 8, 9, ıo).

Özellikle uzun bir kış dönemi bir arada kalan ya da uzun süreli
nakliyatlar sırasında sıkışık bir biçimde yaşamak zorunda olan koyun-
larda gözlenen yün yeme hastalığı ve buna ilişkin şekillenen şiddetli
sindirim sistemi bozuklukları da önemli kabul edilir. Etiyolojisi henüz
kesinlik kazanmayan bu tür olguların büyük bir ihtimaııe mineral
madde ya da iz element eksikliklerinden ileri geldiği samlmaktadır.
Sağaltımları da profilaksiye dayarnı' (5).

Cross (6), tarafından tammlanan ileitis terminalis 4-6 haftalık
kuzularda gözlenir. Etiyolojisinin henüz açıklığa kavuşmadığı olguda,
bağırsaklardan irin etkenleri izole edildiği kaydedilmektedir. Ancak,
etiyolojisinin daha çok beslenme bozukluğuna ilişkin olduğu kabul
edilmektedir (4).

Hastalık duedenum ile i1eum'un son kısımlarında sucu k benzeri
şişkinliklerle karakterize olur. Bağırsak mukozasında kalırrlaşma ile
pseudo-membran oluşumları, içerik artıkları ve ülserasyonlar tipik
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bulgulardandır. Klinik semptom olarak karın şişkin, hayvanda gelişme
bozukluğu dikkat çekicidir. Otopsi bulgusu olarak omentumun ha-
cimli durumu ile lenf damar ve düğümlerinde şişkinlikler tesbit edilir
(2, 3, 6).

Letalite durumunun % 90 ın üzerinde olduğu kaydedilen abo-
masus timpanisi ise 3-4 haftalık kuzularda gözlenir. Annesiz beslenen
ya da erken sü1ten kesilen kuzularm sun'i olarak biberonla beslen-
meleri primer nedeni kabul edilir (i 1). Kuzuların biberonu emmeleri
~ırasında yutulan bol hava, hastalığın oluşumunda etkin olmaktadır.
Güçlü ya da besili kuzuların hastalığa yakalanma şansı daha fazladır.
Bozukluk akut seyirli olup, karında şişkinlik, abomasus'da gaz top-
lanması ve yumaklaşmış süt pıhtılarını içermesiyle karakterize olur
(I, 2, 3, 7, ıI).

Sağaltımında abomasus punksiyonu, sütün yerden ve soğuk
verilmesi ve beher kg. süte ıml formalin katılması önerilir (7).

Araştırıcıların üzerlerinde önemle durdukları ileitis terminali s
ile abomasus timpanisine ilişkin çalışmalar halen sürdürülmektedir.
Merinos melezi bir kuzuda raslanan akut dijestif bozuklukla karak-
terize abomasus timpanisinin, başta ileitis terminalis olmak üzere
diğer dijestif bozukluklardan ayırte dilmesinde klinik bulgular, rönt-
gen, laparatomi gibi muayenelerden yararlanılmıştır. Ülkemizde
ilk kez rastlanan kuzu abomasus timpanisinin bir gözlem şeklinde
klinik tanı, diferansiyel diagnoz ve sağaltım yollarının tanımlanması,
ortaya konmaya çalışılmıştır. Başta klinik yapan meslektaşlara yararlı
olmaya çalışılırken bilimsel açıdan da hastalıkla ilgili şimdiye dek
yapılanlara tesbit edilen bazı bulgularla katkıda bulunulmak amaç-
lanmıştır.

Materyal ve Metod

Materyali 5 haftalık merinos melezi dişi bir kuzu oluşturdu.
Alınan anamneze göre, kuzu 20 günlükten itibaren annesine düzensiz
emzirilmiş, kesif yem yemesi için zorlanmış bu arada biberonla süt
verilmiştir. Hastalığın başlangıcından 4 gün sonrada kliniğe getiril-
miştir.

Kuzunun klinik muayenesinde; karın boşluğunun inguinal böl-
geye doğru yaygın bir biçimde şişkin olduğu, kaidede bir sıra dahi-
linde sınırlı sertçe şişkinliklerin palpe edildiği tesbit edildi.
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Hayvanın iştahsız, durgun, ayakta duramayacak kadar guçsuz
bulunduğu ve sırtta kamburlaşma olduğu, vücudundaki yapağının
yer yer döküldüğü ayrıca şiddetli dehidre olduğudikkati çekti. Beden
ısısı 37,8' C, nabız 82, solunum sayısıda 32 olduğu saptandı.

Röntgen muayenesinde; ab0!TIasusun oldukça hacimli ve gazlı
olduğu, organın fundus ve pylorus'unda sınırlı oluşumlar görüldüğün-
den kuzuda abomasus timpanisi olabileceği düşünüldü.

Tanıyı kesinleştirmek amacıyla ve diferansiyel diagnoz ıçın ku-
zuya laparatomi yapma gereği duyuldu. Mevcut dehidrasyonun
giderilmesi amacıyla öncelikle hayvana 24 saat süreyle 250 mL. serum
fizyolojik ile 250 ml % 5 lik dextros eriyiği iv. olarak verildi.

Laparatomi 0,3 mL. rompun anestezi si altında gerçekleştirildi.
Başta abomasus ve doudenum ile jejenumun son kısımları incelendi.
Abomasus'da gaz punksiyonla dışarı alındı.

Yapılan abomasotomi ile de organda yer alan yapancı cisimler
uzaklaştırıldı. Abomasus Shmiden ve Lembert dikişleriyle dikildi.

Karın boşluğu 100 ml serum fizyolojik içersinde eritilmiş 1 mil-
yon iü. kristal penisilin ile tamponlandı. Karın duvarı ayrı dikişlerle
kapatıldı. Karına fıtık sargısı uygulandı.

Operasyonu izleyen ilk 24 saatlik sürede iv., sonradan deri altı
olarak toplam 500 ml serum fizyolojik ve % 5 dextros serumu, 150
ml de isolyt uygulandı. Aynı uygulama üç gün süreyle tekrar edildi.
Kas içi olarak da 400.000 bin ünite penisilin enjekte edildi.

Olgu bir hafta süreyle izlendi.

Bulgular

Kliniğe sindirim bozukluğu nedeniyle getirilen 5 haftalık kuzunun
ağırlığı 5,5 kg. olarak tesbit edildi. Şiddetli dehidrasyon, genel durum
bozukluğu, vücudunda yer yer yünü dökülmüş sahalar, dışkılaına
yokluğu, ağız ve göz mukozalarında solgunluk, inspeksiyonda ilk
dikkati çeken bulgular olarak değerlendirildi (Resim: 1).

Karında inguinal bölgeye doğru yayılan şişkinlik, sürekli yatma
isteği, sık ve yüzlek bir solunum tesbit edildi.
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Resim I. Mcrinos melezi kuzunun genel görünümü.
(vuc generale de I' agnelle mcrinos metisse)

Anamnez ve palpasyondan elde edilen bulgular ışığında, karında
tesbit edilen kitleler ilk anda kuzuda pilokonkrament oluşumunu
düşündürdü. O nedenle de röntgen muayenesi, daha sonrada lapa-
ratomi yapma gereği duyuldu.

Röntgende abomasusda düzgün odacıklar şeklinde gaz birikin-
tileri ile kaidede fundus ve pilorusa doğru dizilmiş belirgin sınırlanmış
yabancı cisimler görüldü (Resim: 2).

Laparatomide; abomasusun şişkinliği dışında (özellikle ileitis
terminaliste bulunduğu kaydedilen) ileum ve jejenumun son bölü-
münde, omentum ve lenf düğümlerinde dikkati çeker bir değişiklik
izlenmedi.

Abomasotomide; kokulu bir gaz dışında organa özgü içerik tes-
bit edilmedi. Organı n fundus ve pilorusunda dizilmiş bir şekilde top-
lam 350 g. ağırlığında, AÜ. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim
Dalınca bileşiminin bitkisel elyaf, nişasta kıl yumakları ve sütten iba-
ret olduğu bildirilen yabancı cisim çıkartılmıştır (Resim: 3).
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Resim 2. Kuzunun abomasumundaki yabancı cisim ve gaz oluşumunun
radyolojik görünümü.

(Vue radiologique des corps etrangers et du gaz de la cailIete chez I'agnelle).

Resim 3. Kuzudan abomasotomi'den sonra uzaklaştırılan yabancı cisimler.
(Les corps etrangers eleminant apres I'abomasotomie chez I'agnelle).
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Dehidrasyona karşı uygulanan sistematik elektrolit solusyon ları-
nın pre ve post operatif dönemde .kullanılması hayvanın iyileşmesinde
etkili oldu.

Operasyon sonrası hayvan bir hafta kadar izlendi. Gıda olarak
kuzuya sadece ılık süt verilmesi, anasında eğer sütü varsa eımirilmesi
öneriidi.

Tartışma ve Sonuç

Kuzuların beslenme bozukluğu ya da suni yolla beslenmelerine
ilişkin olarak şekillenen abomasus timpanisi (2, 3, 4), biberonla bes-
lenme durumunda kalan kuzularda emme hareketleri sırasında yutu-
lan havanın abomasum'da birikmesi sonucu oluşur (I, 2, 4, ll). Lite-
ratür verilere paralel bir biçimde tek olguda gözlenen abomasus
timpanisine, henüz anasını emme çağında olan hayvana biberonla
süt verilmesinin yanısıra, kesif yem yedirilmesinin de etkili olabileceği
düşünüldü. Ayrıca kuzunun çok aralıklı olarak sütü emmesi ve bu
sırada hızla biberona saldırması ve fazla miktarda havayı yutması
oluşurnda etkili olabileceğinin yanısıra, yabancı bir sütün aboma.sum-
da sindirilememesi pıhtılaşıp gaz oluşumuna yol açabileceği de yakın
bir ihtimalolarak düşünüldü.

Cross (6), tarafından tanımlanan terminal ileitis olgusu bu gün
için kuzu besiciliğinde ortaya çıkan en belli başlı ve etiyolojisi açık-
lığa tam olarak kavuşmayan bir sorundur. Gözlernde öncelikle sözü
edilen bu hastalık üzerinde duruldu. Alınan anamnez, klinik muayene,
röntgen ve nihayet laparatomi hastalığı abomasus timpanisinden
ayırt etmek için yeterli oldu.

Benzer semptomlarla ortaya çıkan, bitki elyafı ve kıl yumak-
larından ibaret pilokonkrament, trikobezoar-fitobezoar gibi olu-
şumların sadece ön midelerde gözlendiği, abomasusda rastlanmadığı,
koyunlarda oluştuğu, kuzularda ise bulunduğuna dair her hangi
bir kayıdın olmadığı bildirilir (5, 10). Özellikle palpasyon ve rön.tgen
bulgularında gözlenen bu tür oluşumlarm gene ilk anda sözü edilen
hastalığı düşündürdü ise de, abomasotomi ve biyoşimik muayene
ile cisimlerio. yerleşim yerleri dikkate alındığında olgunun, abomasus
timpanisi olduğunu kanıtlar nitelikte bulundu.

Yün yeme hastalığı olarak bildirilen olgularda ise bozukluk,
ergin koyun ve toplu yaşayan sürülerde gözlenir (5). Adı geçen olgu
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ise henüz 5 haftalık olup annesiyle olan temasının bile oldukça sımrlı
bulunuşu nedeniyle biyoşimik analizde tesbit edilen kılların büyük
bir olasılıkla kuzunun fazla dökülen. yünlerini yalanma yolu ile yut-
tuğu düşünüldü. Olgunun kliniğe acİlolarak getirilmesi, sağaItımında
buna paralel yürütülmesi sonuca olumlu etkidi.

Sun'İ ye.ı.dabiberonla beslenme duruınunda bulunan kuzularda
ortaya çıkan abomasum timpanisi olgularında koruyucu olarak bir-
takım önlemlerin alınması gereği üzerinde de durulmuştur (i, 2, 3,
4, 8, iI). Post-operatif dönemde olası bir nüks olayına karşı hayvanın
annesini emmesi veya ılık sayılabilecek sütün az ve sık aralıklarla
içirilmesi öneıildi. 15 gün süreyle sütten başka herhangi bir yiyeceğin
verilmemesi içine de günde bir kez çay kaşığı miktarında bikarbonat
katılması söylendi.

Sonuç olarak, merinos melezi dişi bir kuzuda Ülkemizde ilk kcz
rastlanan abomasus timpanisi olgusu klinik tam, röntgen ve lapara-
tomi aracılıyla hastalık tanıtılınaya çalış] ldı. Olgunun etiyolojisi,
klinik seyir, semptomatoloji, diferansiyel diagnozu bir sıra dahilinde
ele alınırken elde edilen tüm bulgular ışığı altında, hastalığın başta
ileitİs terminalis olmak üzere diğer tüm dijestif bozukluklardan ayırt
edilmesi ortaya konulmaya çalışıldı.

Sağaltımda uygulanan abomasotomi olgunun iyileşmesinde et-
kili oldu. Ancak İyileşmede ve başarılı sonuç almada pre ve post
operatif dönemlerde uygulanan sistematik sıvı ve elektralitlerin payı
çok fazla oldu.

Kaynaklar

I. Bauer, J. und Kırclıgessner, M.B. (1971): Zıır mııtlerloseıı Liiııımeraufzueht. ZüclıtulıgS-
kuııde. 43. 55-62.

2. Behrens, E.K. (1975): Probleme der mııtlerlosel1 Laııııııeraııfzllc!lt. Vbers. Tierer-
nahrg. 3, 304-305.

3. Behrens, H. (1978): Teclıııopathien beim Sc!ıaf Fortschritte Vet. Med., Hcfte 28, 47-77.

4. Behrens, H. (1979): "Lehrbııeh der Sehafkraııkheiteıı". Paul Parcy - Berlin und Ham-
burg. 279.

5. Rostedt, H. und Dedie, K. (1985): Sch2fkral1kheitel1. 192. 147.

6. Cross, R.F. and Smith, C.K. and Varker, C.F. 11973): Terminal ileilis iıı I"mbs. J. Am.
Vet. Med. Ass. 162. 565-566.



KUZUDA ABOMASUS TİMPANİsİNE iLIşKİN KLiNİK GÖZLEM 135

7. GorriJ, A.D.L. and Nicholson, J.W.G. and Ma::ntyrc, T.M. (1975): Effects of formalin
added to milk riiplClce..s WL !!1'O,vl:ı,fid İ'I'a'(c, d;i{!stioı 0'1.1 hcid:ııce of abamasal
b/aat in lambs. Ca;ıad. J. Anim. Sçi. 55, 557-563.

8. Marsh, H. (1961): "L?s A1a!ali~s du Mo!llo.'ı". Vigot Fn~r':::;, Ed. Paris-6e 447.

9. Pamukçu, M. (1968): "Veterfoıer P:ıtolcıji" ı. cilt "Shdirim Sistemi Hast.7lıklan".
A.Ü. Basımevi, Ankara 494.

10. Sengir, E. (1964): "Özel Paıaluii" J. "Kan, Dolaşımı, R.E.S., Sindirim, Solunum ve Sinir
Sistemi Hastalıklan". AÜ. Ba:;ımevi Ankara. 586.

11. Treacher, T.T. (1973): Arıifieicıl re.7ri'l; of lam)s: A rl!l'if!iv.Vel. Rcc. 92, 311-315.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012



