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DANA VE MALAKLARDA PAROKOSTOLL'MBAL LAPAROTOMİ TEKNI(;t İLE
SPLENEKTOMİ ÜZERİNE DE:"EYSEL ÇALIŞMALAR

Seçkin Gündüz*

Experimentelie Lintersuchungen über die Splcnckıomie mit der Technik der Paracostolum-
balen Laparolomie bei Kaclber und Büffelkaelber

Zusammenfassung: Um die Vorbereitungsphase eines parazitolo-
gisehen Versuchs Zıt realisieren, wurde diese Arbeiı mit ı4' Versuehs-
liere, die aus del! 10 Kaelber und 4 BüJJelkaelber bestanden Iwben,
durchgeJührt. Die Splenektomie ıvurde von der linken Flanke aus unter
der Praemedikation (Rompun 1,5 mi / 100 kg) und Lokalanaesthesie
O~2 Citanest 60-70 ml/ pro versuclı) am liegenden Tier eıfolgt. Bei
Versuclıstieren ıvUl.de die Sclınittlinie parallel zum letzten Rippe und
unterhalb der Queıfortsaf!tze der Lendenwirbel wie ein grosser Bue/ıs-
tabe von "L" gemaclıt. Naclı der //lit der Paralwnhoeostalen Teclınik
durehge.führten Laparotomie wurde die MUz mit der klassisclzen Met-
hade stıımpJ und sorgJaeltigerweise abgeMst und verbliebene GeJaaess-
und Nervenstiel unterbunden , Naehdenı die Stiel neben die Ligatür
durelıgeselınitten wurde, wurde die Milz mit der Hi/fe einer Darmpin-
zette aus der Baıtehhöhle herausgenommen.

Um die Operatümen unter der aseptisehen Bedingungen zu erJolgen,
wurde in der Postoperativeplıase keine komplikationen beobaehtet.
Die Teelmik der Se/mittlinie wurde bei aller Versuehstiere in der gle-
ichen Form gemaclzt. "Nur bei den besonders grassen Tiere ıvurde die
Sehnittlinie vergrösseı't,

Durch diese durchgeJührte paraeostolumbal Laparotomiemethode
wurde das Erreichen zur Mi/z erleichtert, als die anderen Methodeıı,

Özet: ParazitoÜ~iik bir denemenin hazZl'lzk dönemini gerçekleş-
tirmek için, bu çalış//w lO'u dana ve 4'ü malaktan oluşan i4 deney
hayvanmda yürütüldü, Splenekto//li, yat1l'llnllş deney hayvanlarında
prenıedikasyon (Rompll/1 1,5 ml/ 100 kg) ve 10lwI anestezi ?;,; 2 Cita-
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nest 60-70 ml her deneme için) altında sol fossa paralumbalis'ten giri-
lerek uygulandi. Eıısizyon, son kosta'ya paralel ve lumbal vertebra'-
lann proc. transFersus'lan altma kadar uzanan büyük bir "L" hUlfi
şeklinde oluşturuldu. Parakostolwnbal teknikle gerçekleştirilen lapara-
tomi'yi izleyerek dalak bilinen yöntemle küt ve özenli bir şekilde ayırt
edildi ve geride kalaıı damar ve sinirden oluşaıı kordoil Iigatüre edildi.
Kordon ligatürün yanındaıı kesildikteıı sonra clalak bir barsak pensi
yardımıyla karın boşluğundan dışarı almdi.

Operasyonlar steril koşullarda yaprldığı için postoperat~r dönemde
komplikasyon gö::lenmedi. Ensizyon tekniği tüm de.neklerde ayl1l biçimde
uygulandı. Yalnrz iri hayvanlarda ensizyon boyutlan hiraz hüyültüldii.

Uygulanan bu parakostolumbal laparotomi tekniği ile dalağa
ulaşmak d(ı'{ermetotlara oranla daha kolayoldu.

Giriş

Dalak, sığıı"da rumen'in dorsal kısmının ön ucunda ve solunda,
rumen'le diyaframa arasında vertikal denebilecek bir konumda, da-
lağııı kraniyal kenarının dorsal 1 /3'de, lig. phrenicoliende ile diyaf-
rama'ya ve lig. rumenolicnalis ile de rumcn'e bağlanmıştır. A. cocli-
uca'dem çıkan a.lienalis, v. portae'dan kol alan v. lineanCllis vc bunun
ramii lienalis'leri ve yine plexus cocli<'.cus'tan köken alıp dalağı innerve
eden plcxus ruminulis sinister'den olu~ap. arte!, vena ve sinir, bir kol"-
don h,tlinde hilus lienalis'te d,dağa girerler (2).

Sığırlarda splenektomi'ye; dalak kucose'u, amyloidose'u, çeşitli
protozoon (theilcriose, babesiesc, trypanasomose) ve bakterİ (antrax)
enfeksiyonları ve tümörleri izleyerek oluşan splenomcgali sonucu
meydana gelebilen spontan (rupturc lieais spontanicus) ve dış etkiler
sonucu oluşabilen travmatik (ruptura lienis traumaticus) dalak yırül-
malarında; zor da olsa erken tam konulabildiğinde, başvurulduğu
bildirilmiştir (9, 12). Bu operasyonun, daha çok dalağın ekstirpasyo-
nunu izleyerek şekillenebilecek doğal ve deneysel par,:ziter protozoon
enfeksiyonlarırun biyolojilerinin incelenmesi ve diğer bazı araştırma-
ların yapılabilmesi am2.cıyla deneyselolarak uygulandığı duyurulmuş-
tur (3, 5-8, ll, 14).

Splenektomi'nin birİnci evresi olan laparotomi'de, parakostal
ensizyonun, dalağa ulaşmayı kolaylaştıracağı savunulmuştur (4, 5, ıo).
Bazı araştırıcılar, 12. kosta'nın dorsal yarımının rezeksiyonu yön-
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temiyle (3, 8, II), bazılarıysa 12. interkostal aralıktan abdominal
boşluğa girmekle (7, 13) splenektomi'nin rahatlıkla uygulanabileceğini
bildirmişlerdir.

Tüm araştırıcılar, ventral ucundan başlayarak dorsal uca doğru
gidişle küt ve özenli bir biçimde dalağın tamamen ayırt edilmesini ve
hilus lienalis'teki kordona iki pens konularak, bunların arasından
dalağın kesilip çıkarılmasını ve kordonun karın boşluğunda kalan kıs-
mına ligatür uygulanmasını önermişlerdir (1,4,7, 8, 12, 13).

Bu çalışma ile özellikle genç büyük ruminant'larda yapılabilecck
sağıtım ve deneysel amaçlı splenektomi'lerde; uygun seçim yerinin
saptanabilmesinin deneyselolarak araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Materyalimizi Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazito-
loji Anabilim Dalında planlanan deneysel bir araştırıııa için, ilgili
araştırıcı tarafından sağlanan 6-8 aylık LO adet saf kan Montafon
dana ve 4 adet malak olmak üzere toplam 14 baş erkek hayvan oluş-
turdu.

Hayvanlar, preoperatif dönemde genel kontrolden geçirilerek
uygunlukları saptandıktan ve yaklaşık 24 saat süreyle aç bırakıldı k-
tan sonra operasyona alındılar.

Denekler, sol fossa paralumbalis üste gelecek şekide yan yatrıl-
dılar. Operasyon bölgesi; genişçe traş ve dezenfekte edilerek stc:il
örtülerle sınırlandırıldı. Operasyonlar, Rompun (l,5 ml 100 kg) ile
yapılan premedikasyondan sonra seçim yerinde uygulanan kat anC3-
tezisi (Citanest % 2) ile gerçekleştirildi.

ilk denemede uygulanan parakostal ensizyonla dalağa ulaşmak
güç oldu, Bu nedenle diğer 13 hayvanda modifiye bir ensizyon tekniği
uygul,mdı. Sol tarafta, son kosta'nın proksimal 2/ 3'ünden başlayıp,
dorso-kaudal yönde ilerleycn paraktostal ve lumbal vertebra'ların
proc. transversus'larına paralelolacak şekilde devam eden paraluın-
bal ve yaklaşık büyük bir "L" harfi görünümündeki birleşik birer en-
yonla laparotomi'ler gerçekleştirildi (Şekil 1-2).

Dalak, ventral uçtan başlaıup, vento-dosal yönde devam eden küt
ve düzenli disseksiyonla hilus lienalis'e kadar ayırt edildi. Buradaki
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Şekil J. Ensizyonun sol fossa paralumbaliste şematik görünümü. Die schematische
Darstcllung der Schniıılinİe von der linken Flanke.

kordonun da küt olarak serbest duruma getirilmesini izleyerek (Şekil
3-4), biri hilus'un hemen önünde, diğeri bundan 5-6 cm uzakta olacak
tarzda kordona iki eğri barsak pensi yerleştirildi. İkinci pensin arka-

Şekil 2. Ensizyonun bİr "L" harfi gibi gerçek.leştirilişİ Die Rcalisation der Schniıılinic
wİe cin grosser Buchstabe von "L".
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Şekil 3. Dalağ;ın serbest hale getirilişişi. Die Ablösuııg dcr Milz

Şekil 4. Hilus lienalis'leki kordonun serbest hale getirilişi.
Die freie Preparation dcr am Hilus Lienis gelegenen stiel.

sında kalan kordon kısmına önce 4 no'lu krome katgüt ve sonra 3
no'lu ipek iplik le kaydırma tekniği yardımıyla iki ligatür uygulandı
(Şekil 5). Bu işlemden sonra kordon iki pensin arasından küt uçlu
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Şekil 5. Hilus lienalis'teki kardanun ligatüre edilişi.
Das Unterbunden der am Hilus Licnis gelcgenen StiL.

bir makasla kesildi ve dalak hilus lienalis'teki pensin yardımıyla dı-
şanalındı (Şekil 6). Kordonun kann boşluğundaki kısmına konan
ligatürlerin uzun bırakılan uçları bir pensle tutturuldu ve barsak pensi

Şekil 6. Dalağın bir pens yardımıyla uzaklaştınldıktan sonraki görünümü.
Die Ansicht der Milz nach der Entfernung mit der Hilfe eincr Pinzette.
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özenle uzaklaştırıldı. Kanama olmadığı görüldükten sonra uzun bıra-
kılan uçlar kesildi. Laparotomi açıklığı bilinen yöntemle kapatıldı.
Postoperatif 5 gün süreyle deneklere antibiyotik uygulandı.

Bulgular

On'u dana ve dördü malak olmak üzere toplam 14 hayvan üze-
rinde yapılan bu çalışmada; operasyonlar steril koşullarda yapıldığı
için postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.
Dikişler ortalama 8.-10. günlerde alındı.

Hayvanların 6 ve 8 aylık oluşlarına bağlı 5-10 kg' lık ağırlık fark-
ları operasyon tekniğini etkiIemedi. Ancak iri cüsseli hayvanlarda
ensizyon boyutları biraz uzatıldl.

Tartışma ve Sonuç

Genç ve erişkin ruminant'larda, splenektomi'nin deneysel amaçla
uygulandığının bildirilmiş olmasına karşın (3, 5, 6, 7, 8, i i, 14), mev-
cut .kaynaklarda, yapılan denemelerin birkaç taneden fazla olmayışı
operasyon teknikleri hakkında yeterli bir bilgi verememektedir. Bu
nedenle 10 dana ve 4 malakta uygulanılan toplam 14 hayvanlık bu
çalışma, kaynak verilerine oranla daha çok fikir verecek nitelik ve ni-
celiktedir.

Operasyonlarda laparotomi için parakostal olarak önerilen basit
bir ensizyonla dalağa rahatlıkla ulaşılabileceğinin savunulmasına
rağmen (4, 5, 10). çalışma sırasında aynı yöntem bir olguda denenmiş
ve bunun hiç de kolayolmadığı saptanmıştır. Bu nedenle çalışmada;
parakostal ensizyonun paralumbal olarak uzatılmasıyla büyük bir
"L" harfinin tersi görünümünü alan geliştirilmiş ve "Paracostolumba/"
diye isimlcııdirilebilen ensizyon tekniğinin uygulanmasıyla, dalağa
daha kolay ulaşılabiIeceği kanıtlanmış ve kaynaklardan ayrılık sağ-
lanmış oldu.

Laparotomi'nin uygulanmasını izleyerek, preparasyona ve uy-
gulanan Egatür tekniklerine ilişkin kaynaklara (1, 4, 5, 7, 12, 13)
paralelolarak dalak serbest hale getirildi ve ligatüre edildi. Bazı
yazarlar, dalağa Jigatür uygulamadan kısa bir süre önce, kapsulası
içerisine küçük dozlarda adrenalin enjekte etmekle, kırmızı kan hüc-
relerinin dalaktan dolaşıma geçmelerinin sağlanabileceğini, böylece



DANA YE MALAKLARDA PARAKOSTOLUMBAL TEKNİGİ... IS

hem kısmen de olsa anemi'nin önleneceğini ve hem de alyuvarlar için-
de bulunan protozoon'ların (babesia, piroplazma, muttalia ve thei-
leria gametocyte'leri) perifer kana geçmesini sağlamak ve kene için
hayvanların portörlüğünü artırmak amacıyla uygulanabileceğini bil-
dirmişlerdir (I, 4, 6).

Sonuç olarak, dana ve malaklarda uygulanabilecek splenektomi'-
lerde, dalağa kolay ulaşmak için modifiye "L" harfi biçimindeki para-
kosto-lumbal ensizyonun kullanılmasının yararlı olacağı anlaşılmak-
tadır.
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