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BIR BVZAGIDA ANOMALİ DIzİsİ

Belma Alaba)'l

Abnormalitics occurring in a calf

Kadircan Özkan2

Summary: One two dayold BrOlvn SlViss calf was our material in
this study. The calf has been observed to have defects of atresia ani,
recti, ıtretlıral hypoplasia, tail defects and absenc'e of external genital
organs. Animal has been treated c1lirurgically. Meanwhile leucocytes
ıvere cultured for routine chromosomal analysis by using standard tissue
culture procedures. No clıromosomal abnormalities were found geneti-
cally on examined slides. Sex chromosome analysis of the animal was
determined to be 60, XX.

Özet: Çalışman1lZa konu olcm materyal 2 gül/lıik bir montafon bu-
zağısı idi. Hayvanda atresia ani ve rekti yanıiıda ıtretra hipoplazisi,
kuyruk omur/arında eksiklik ve dış genital organlann yokluğu söz konusu
idi.

Bu hayvana şirUljikal tedavi uygulandı. Diğer taraftan kromazam
analizi için kan alınarak klasik yöntemle IiJkosit kültürü yapıldı.

incelenen preparatlarda genetik yönden kromozom düzensizliğine
rastlanmadı,. kromozoma/ kuruluş 60, XX olarak saptandı.

Giriş

Kliniklerimize getirilen kuzu ve buzağılarda konjenital anomali
olgularına oldukça az rastlanmakta (i), bu olguların da çoğunluğunu
atresia ani oluşturmaktadır.

Atresia ani'nin oluşumunda insanlarda ve hayvanlarda genetik
faktörlerin önemli olduğu bildirilmiştir (2,4, 5, 6, 15, 19). Bu anomali-
ye insanlarda 1 i 5000 oranında rastlandığı halde, hayvanlardaki gö-
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rülmc sıklığı bilinmemektedir (5). Eksperimental olarak farelere try-
pan blue verilmiş ve atresia ani meydana getirilmiştir (7, 10). İnsan-
larda da thalidomide kullanılması sonucu anal stenoz ve anal atresi
birlikte görülmüştür (11).

Greiner'e (9) göre hayvanlarda rektum ve anüsün anomalileri de-
ğişik tiplerde belirmektedir: Sadece anüsün kapalı olması (atresia
ani simplex), anüs ve rektumun birlikte tıkanıklığı (atresia ani et rekti),
yalnız rektumun kapalı olması (atresia recti simplex) ya da rektumun
hiç gelişmemesi (aplasia recti). Bu anomali şekillerine daha çok buza-
ğı larda ve domuz yavrularında rastlandığı bildirilmektedir (2, 5).
Söz konusu anomaliler yalnız başına şekillenebildikleri gibi, diğer
anomalilerle, özellikle de ürogenital sistemin malformasyonlarıyla
birlikte bulunabilirler (3, 15).

Buzağılarda embriyonal gelişmenin 7.-8. haftasına kadar anal
invaginasyonu rektumdan ayıran anüs zarı erir ve rektum dış ortama
açılır. Eğer zar erimez ise atresia ani oluşur. İmperforasyon olmadı-
ğından bu durumda anüs deliği bulunmaz. Ancak, rektum ve anüs
normalolarak şekillenmiştir; çoğu kez sfinkter ani de gelişmiştir (2).
Atresia ani bulunan hayvanlarda doğumdan hemen sonra belirgin
klinik bulgular görülür. Bunlar ağrı, karın şişliği, mckonyumu çıkart-
mak için ıkınma hareketleri ve süt emmede isteksizlik gibi belirtilerdir
(2). Atresia ani olgusunda anüs bölgesinin derisi altında, ıkınma so-
nucu çıkıntı görülür. Hayvanda doğumdan sonraki ilk 2 gün pek bir
bozukluk dikkati çekmez; 3.-6. günlerde genel durum bozuklukları
ortaya çıkar, 8.-10. günlerde ise ölüm şekillenir.

Anamnez, klinik görünüm ve kontrast madde verilerek çekilen
radyografi ile, atresia ani'ye teşhis konur (2).

Materyal ve Metot

çalışmaımza konu olan materyal 2 günlük bir montafon buzağı-
sı idi. Hayvanda atresia ani ve recti yanında, uretra hipoplazisi, kuy-
ruk omurlannda eksiklik ve dış genital organların yokluğu görülmek-
tcydi (Resim 1 ve 2). Bu hayvana Anteplioğlu ve arkadaşlarının (2)
yöntemiyle şiruıjikal tedavi uygulandı. Anüsün bulunması gereken
yere "+" şeklinde ensizyon yapılarak, bağırsak (rektum) çepeçevre
deriye dikildi. Diğer taraftan, kromozom analizi için kan alınarak,
bunun klasik yöntemle kültürü yapıldı. Bu iş için % 20 fötal dana se-
rumlu, fitohemaglutininli Medium 199 kullanıldı. Bu va~ata ekim ya-
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Resim ı. Atresia ani'!i buzağının arkadan görünüşü. Pası erior vicw of the calf wiılı
atresia ani

Resim 2. Aynı atresia ani'li buza~nın başka bir görünüşü. Ok) Hipoplazik uretra'ya uygu-
lanmış Kateter.

Another view of the same calf with atresia ani. Arrow) The catheter is inserted in the hy-
poplasic urethra.
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pıldıktan 72 saat sonra"O,0004 mg i ml kolşisineklendi;-3 saat bekletil-
dikten sonra vasat döküldü ve tüpe 0,075 M KCT kondu, 30 dk tu-
tulduktan sonra bu da döküldü. Tüpteki lenfosit kültürü taze hazır-
lanan ı i 3 oranındaki asetik asit Imethanol karışımında tesbit edildi
ve soğuk lama yayılarak froti hazırlandı. Frotiler tamponlu Giemsa
ile boyandı. Preparatlarda iyi dağılmış metafazlar sayıldı ve bunların
immersiyonla fotoğraf/arı çekildi.

Bulgular

İncelenen preparatlarda genetik olarak kromozom düzensizli-
ğine rastlanmadı; kromozomal kuruluş 60, XX olarak saptandı (Re-
sim 3).

Resim 3. 60, XX kuruluşundaki metafaz plağının görünümü a) x i600 b) x 2400. Oklar) X
kromozomları, Mctaphase chromosomes of karyotype 60, XX Arrows) X chromosomes,

T~lftışma ve Sonuç

Anal atresının insanlarda görülme insidansı bilindiği halde (4,
9, 14, ı 7), hayvanlardaki durum beııi değildir (5). Bazı araştırıcılar
bu anomalinin genetik olduğunu bildirmektedirler (4, 6, 8, ı 6, 20).

Suckling (16) saptadığı 13 hastanın 2. generasyonlarında aıiüs ve
konjenital rektum anomalisi gördüğünü bildirmiştir. Cochron (4) 2
kardeşin her ikisinde de imperfore anüs gördüğünü, ayrıca bunlardan
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büyük olanının konjenital kalp hastası olduğunu, iki adet sağ başpar-
mağı bulunduğunu belirtmiştir. Fuhrmann (6) da 2 kardeş te imperfore
anüs bulunduğunu bildirmiştir. Grebe (8) 2 kardeş te anorektal atresi
ile birlikte üriner kanalda epispadiasis, sağ böbrek, prostat ve seminal
bezde hipoplazi bulmuştur. Van Gelder ve Kleopfer (20) de bir aileye
ait 4 çocukta anorektal anomali gözlemlemişlerdir. Bütün araştırıcı-
lar söz konusu bulgulara dayanarak bu olguların insanlarda resesif
gene bağlı kalıtsal bir hastalık olduğunda birIeşmektedirler. Weinstein
(19) izlediği 3 ailenin erkek çocuklarında anal atresiye rastlamış ve
bunun X'e bağlı resesif kalıbına uyduğunu bildirmiştir.

Konjenital ano-rektal malformasyonlar diğer organ anomalile-
riyle birlikte de görülebilirler (3,4,8, 13, 14, ı5). İnsanlarda Moore ve
Lawrence (14) bu anomaliyi 120 vakada ~~ 72 oranında diğer maIfor-
masyonlarla birlikte görmüşlerdir. Stephens (L5) insanlarda sakral
koksigeal anomalilerle beraber gördüğünü, Berdon (3) myelomeningo-
sel ile diğer merkezi sinir sistemi ve ürogenital sistem anomalileriyle
birlikte gördüğünü bildirmişlerdir.

Hayvanlarda da anal atresinin, % 76 oranında diğer anol11aliler-
le birlikte görüldüğü (5) ve bu anomalilerinin otozomal resesif kalı-
tıldığı bildirilmektedir (5, i2, ı8). Bizim vakamızda, insanlarda Gre-
be'nin (8) bildirdiği gibi, uretra hipoplazisi ve dış genital organların
yokluğu bulunmaktaydı. Yine insanda Stephen'in (15) belirttiği gibi,
vakam1Zın kuyruk omurlarında eksiklik olması, iskelet sistemindeki
anomalilerle birlikte bulunduğunu da göstermektedir.

İncelediğimiz vakanın XX olması, anomalinin X'e bağlı resesif
kalıbına uygun olmadığını göstermektedir. Hayvanın pedigrisinin
incelenmesinin mümkün olmaması nedeniyle, olayda resesif genlerin
etkili olduğunu kesinlikle söyleyebilecek durumda değiliz. Ayrıca
Tunte (17) çevresel faktörlerin de önemli olabileceğinden söz etmek-
tedir. Bu anomali olgusunun gebelik sırasındaki çevresel faktörlerin
etkisi altında şekilIenip şekillenmediği konusunda da kesin bilgi sa-
hibi olamadık. Sonraki döllerde ortaya çıkabilecek olguları inceleme
şansı, dış genital organların şekillenmemiş olması nedeniyle mümkün
değildir.

Sonuç olarak, anal atresi, uretra hipoplazisi, kuyruk omurların-
da eksiklik ve dış genital organların bulunmayışı ile birlikte görülen
bu vakanın, multifaktoriyel temcle dayalı olarak, intrauterin dönemde
bilemediğimiz çevresel faktörler veya resesif genlerin etkisiyle meydana
gelmiş olabileceği kanısına varıldı.
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