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KUGULARDA MUSCULL'S EXTEI'SOR POLLlCJS BREVIS'İN TENEKTOMisİ
İLE VÇMA YETENEGINİN ORTADAN KALDıRıLMASı ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Doğan Aslanbe)' ı Mehmet Gürkan2 Mehmet Sağlam'

Studies on inhihition of f1ying ability in mans by tenectomy of tendon of the extensrr
po lJicis brevis muscles.

Summary: Some surgical opewtioııs are genaa/ly required for
depril'ing luxurious bire/s of the power olflight, beiııg raised in the
pone/s at zoos, eity parks or private gardens. Cutting oH the flight fe-
athers 011 the apices of wiııgs, eouldıı't giııe a eomplete solutiol1.

Neureetol1lY, 011 the other hand, spoils the esthetieal appearance
in the bird and arises soıııe problems with balancing for a male during
copulation. Accordiııg to a restricted amount of obtainable Iiterature,
teneetomy of extensor po/lieis bre Ilis muscle is aıı applicable aııd a
radical'-v solution method, for this purpose.

Taking the recourses to our surgery C1inic into consideration, we
peıformed the lenectomy of extensor po/lieis brevis lJ1uscle,on ı5 sıraııs
migrated to Ordu Provinee, and on ı sıvan belanging to Ankara 1I1uni-
cipality. /n <7/1 the birds, <1 eomplete success have been obtained and
there have not been Illet any uildesired eonıplication.

Özet: Hayvanat bahçeleri, şehir parklan ve özel bahçelerdeki
havuzlarda barındmıaıı kuğu gibi süs hayvanlanıım, uçmalanl1l ön-
lemek için operatif uygulamalar gerekmektedir. Kanat uçkll'lndaki
telekleri kesmek tam bir çözüm getirmemektedir. Neureetomie ise
kanaıb hayvanda estetik görünümü bozmak ta ve çiftleşmede denge
sağlama yönünden büyük sakmcalar dolturmaktadır. Temin edebil.
diğimiz çok sıll/rtı olan birkaç literalür kaynağa göre, m. extensoı
pollicis brevis'in tenektomisi bu amaçla başvurulabilecek ve radikal
çözüm getirecek hir yöntelli olarak helirtilmektedir.
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Biz de kliniğimize yapilan başvurular karşlSlııda, Ordu ili'ne göç
eden kuğulardaıı 16'sl ile Ankara Belediyesi'ne ait bir kuğu'da m. ex-
tensor pollicis brevis'in tenektomisiııi uyguladık. Bu operasyonla bütün
hayvanlarda kesin sonuç abndı ve herhangi bir arzulanmayan kompli-
kasyonla karşilaşilmadı.

Giriş

Süs hayvanı olarak beslenen bazı kaneı.tlı hayv::ı.n türlerinin, bu-
lundukla.rı bölgeden uçarak uzakh.~malarım veya kaçmala.rını ön-
lemek ya da kendi doğ::ıJ orta.ırundeı.n alımuak ehlileştirmek üzere
belirli bir yörede devamlı kalmalulllı sağlamak için kalıcı önlemler
?lınması gerekmektedir. Bu A-mıı.çlakuğu, f1amingo, pelikan., kaz
veya ördek gibi hayv<:ı.nların k,mat uçlarından telek kesme yöntemi
arzulanan amaca radikal bir çözüm getirmemektedir. Bu beı-sit ve
klasik yöntem dı Şınd::ı., kesin kalıcı etkisi olduğu bilinen neurectomie
işlemi ise, ka.nat huekf.tleri üzerine olan olumsuz etkisi ll.edeniyle,
hayvanın estetik görünümün'l bozmakta ve ayrıca çiftleşmede kannt-
luın oynadığı denge rolünü tamamen ortad.<l.n.kaldırmaktadır. Bu
yöntemler dışında. kalan diğer bir uygulam::ı. ise m. extensor pollicis
brevis'in tenotomie vey::ı.tenectomie'sidir.

Wissdorf ve ark. (5) bir kuşun uçma yetenr;ğinin. ortad<:>.nbl-
dınlmasının ba~llCa zararlarını, her zaman görülmemesine rağmen,
önüne geçilemeyen estetik bozukluk ve daha ciddi boyutta ise, kuşun
normal aktivitesini yerine getirmesinde ortaya çıkabilecek engeııer
olarak belirtmektedirler.

M. extensor pollicis brevis'in tenektomisi h::ı.yvanda çok az bir
operatif stres'e neden olan küçük bir cerrahi müdahale olması ya-
nında kuşların uçma yeteneklerini de kesin olarak engeııemektedir
(2, 5). Geron (2) bu teknikle flamingo, pelikan, Icylek, sülün, ördek,
tuma, martı ve papağan gibi birçok türdeki toplaın 59 kanatlı hay-
vanın uçma yeteneklerinin tamamen ortadan kaldırıldığını ve dikkate
değer bir komplikasyonIt!. karşılaşılmadığını kaydetmektedir.

Tenectomie operasyonu basit birk::ı.ç safhadan oluşmaktadır.
Anestezi uygulandıktan som?., kanat gerdirilir ve carpometacarpal
eklemin medialindeki tüyler yolunur. Eklem üzerinde, uzunlama.sına
deri ensizyonu yapılır. Hemen. deri altında ortaya çıkan m. extensor
poııicis brevis'in tendosu, izole edilerek bir pensle dışarı çekilip distal
taraftan kesilir. Kanat bükülerek tendonun büyük bir kısmının dışarı
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alınması sağlanır ve ten.do proksim?.Jinden kesilerek tenectoınİe
gerçekleştirilir (Şekil I). Bu operasyonun genç kuşlarda uçmayeı. baş-

Şekil ı. Musculus exıensor pollicis brevis'in tenektomisi. Te,lectol11Y of the exte:ısor
pollicis brevis tendon. a) ürerasyon için bölgenin hazırlığı. Spot prepared for operation.
b) Tendonun distal ucunun dışarı çekilmesi ve kesilmesi. Tendon is pulled out and cut
at the distal end. c) Kanadm bükülerek. tendonun proksimal ucunun kesilmesi. The
wing is flexed and tendon cut at proximal end.
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lamadan önce uygulanması, hcı,yvanın kanat açma yeteneğin: k?y-
betmcsine ve kanadın sürekli bükülü kalmasına neden olmakt2.dır.
Erişkinlerde ise, eklem esnekliğini korumakta, anc?k kemadın açıl-
mas~ mümkün olmamaktadır (2). Bu teknikle y::ı.pıl::ı.n.işl('mlerde
kanadm operr.syon öncesi görünüşünü sürdürdüğü ve hayv(l.nl::ı.rm
hem gösteri, hem de üreme için gerekli aktivitelerini gerçekleşti re-
bildikleri kaydedilmektedir (5).

Musculus extensor pollicis brevis (m. ext. brevis [I.lul,'.e,m. ext.
brevis digiti J i) baş parmağa ycı.pışan tck dorsal pozisyondcı.ki ~s;:ı.s
baş parm,ı.k kasıdır. Orijinini metacarpus'un proccssus e\tensorius
unun dors,ıj yüzünden eı.lır. Insertion yeri, beı.sal phalan.'\'ıil. proximal
ucudur. Burası m. abductor ::tiulae'nin insersiyosunun karşısıdır. Bu
kasın fonksiyonu; parmağm genel extensorunun bir elem.p.nı ol?!"eı.k
baş parmcı.ğın abductoru'dur. Böylece parmağı dışcı. doğru çekerek
k::ı.ncı.dıeı..çıcıözellikte bir fonksiyon ycı.:-ım[l.kt?dILBunun iımerv?s-
yonu ise N. radicı.lis tanfından gerçekleştirilmektedir (I, 3, 4).

Çok sınırlı ohn literatür bilgilere dayanar?k yuk2.rıda sunulan
ve kana~1ı hayvanıum uçma yeteneğinin t3.mamen ortcd?n bldırıl-
ması konusunda, seyrt'k de olsa A.Ü. Veteriner Fakültesi ('ermhi
Kliniği'ne başvurular olmaktcı.dır. Örneğin; Ankara Kuğulu Park'-
ından, Seyrnenler Parkı'na nakledilen kuğulardan üçü, değişik zaman-
larda eski yerlerine dönmek üzere uçmuşlar ve yüksek binalar ile ağaç-
lanı ç?rparak, travmatik kom<ı,tablosu içinde kliniğimize getirilmişler,
yapılc.n müdahalelere rağmen kurtarılamamışlardır. Belediye park
yöneticileri diğer kuğularm uçmalarınm önlenmesi için gerekli ope-
rasyonun.un yapılması isteğinde bulun.rnuşl?,[dır. Ayrıca, 1984 yı-
lında S.S.C.B.'den aşırı soğukl?,[ nedeniyle Ordu ili'mize göç eden
kuğulardan bazılarının uçmalarının önlenerek Melet Çayı'nda barın-
dınlma istekleri, yerel Belediye yetkililcrince ta! aflffiı.za bildirilmiştir.
Bu istekler doğrultusunda toplam 17 kuğu'da m. extensor pollicis
brevis'in bilatenı.) tenectomie'leri yapılarak uçma yetenekleri ortadan
kaldınlniıştır. Bu konudaki uygulcı.mamızın, gcnç meslektaşlarımıza,
benzeri durumlarda başvurabilecekleri bir yöntem olarak tanıtılması
amacıyla yayımlanması yararlı görülmüştür.

Materyal ve Metot

Çalışma materyalini; i984 yılında S.S.C.B.'den Ordu ili'mize
göç eden kuğulardan 16 kuğu ile Seymcnler Parkl'nd?ll kliniğimize
getirilen i kuğu olmCJ.küzere, toplam 17 kuğu oluşturdu.
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Genel anestezi ile gerçekleştirilen operasyonlarda, anestezik
madde olarak Ketalar (P('.rke-Davi,>, ketamin hidroklorür, 50 mg /
ml) 0,8- i mL. miktarında pektonı.! adeleye enjekte edilmek suretiyle
kullanıldı.

Genel ,mestezisi s".ğlanan kuğular, sterno-abdominal pozisyonda
masaya yatırıldı ve kıı.natlar ('.çık pozisyondCl. tesbit edildi. Her iki
carpometacarpal eklem' üzerindeki tüyler yolumı.nı.k, bölgenin ten-
türdiyot ve a.lkol ile dezenfeksiyonu yapıldı.

Carpometacarpal eklem üzerinde kanat ucuna doğru uzunla-
ma.sına 2-3 cın.'lik bir deri ensizyonu yapıldı. Deri Cl.ltındaaçığa çıkan
m. extensor pollicis brevis'in tendosu ayırt edilerek, 1 cm.'lik tendo
parçası kesilerek uzakl.1.ştırmgk suretiyle, tenektomi işlemi gerçek-
leştirildi. Deri O No. normal katgüt'le ayrı dikiş uygulanarak ka-
patıldı. Aynı işlemler diğer hnat'd'l. da tekrarlandı.

Postoperatif olargk, lokal antibiyotik uyguhndı.

Bulgular

Kuğuların poçtoperatif kontrollerinde, genel durum ve aktivite
bozukluğu ile ilgj.{i bir komplikasyonla karşılaşılmadı.

Halen, ç:I'ıJşma materyalini oluşturan olgulL1.rdan 16 kuğu Ordu
ili Melet (ayı'nda, 1 kuğu da Ankara Seymenler Parkı'nda normal
yaşamlarını, uçamadan sürdürmektedirler.

Tartışma ve Sonuç

Kanatlı süs hayvanlarından olan kuğuların, uçarak bulundukları
yerleri (hayvanHt bahçeleri, şehir parkleı.rı vb.) terketmelerini önlemek
için başvurulabilecek yöntemlerden ol,m, kanat uçlarındaki telekleri
kesmenin radikal bir çözüm olmadığı bilinmektedir. Konuya kesin
çözüm getirecek cerrahi uygulamanın ise, bulabildiğimiz ve çok
sınırlı olan literatür kaynaklara (2,5) göre m. extensor pollicis brevi5in
tenotomie veya tenectomie'si olduğu dikkat çekmektedir.

Kliniğimize yan<;ıyan istekler doğrultusunda, 17 kuğu'da baş-
vurduğumuz m. extensor polIicis brevis'in tendosunun tenectomie
işleminden arzulanan sonuçlar elde edilmiştir. Literatür kaynak-
larda (2, 5) belirtildiği gibi, bu opemtif işlemden sonra kanadm uçmayı
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engeııeyecek oranda bükülü kaldığı ve kanat tam açılamadığı için,
kuğuların uçup uzaklaşamadıkları tesbit edilmiştir. Tenectomie ope-
rasyonunun basit olduğu kadar çok kısa bir sürede gerçekleştiril-
diğini vurgulamak yerinde olacaktır. Ayrıca kuğuların bu operasyona
bağlı olarak, havuzdaki normal yaşr.mlarını olumsuz yönde etkiliye-
bilecek bir komplikasyonla da karşılaşılmamıştır.

Bu uygulamalarımız ve aldığımız olumlu sonuçlara dayanarak,
pratisyen meslektaşlarımıza, benzeri istekler karşısında kaldıklarında,
kısaca sunduğumuz yönteme başvurmalarını önerebiliriz.
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