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RAPOR FORMATI 

 

     Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Başlık: Kedi ve Köpeklerde mide ve barsaklarda bulunan yabancı cisimlerin 

laparoskopi eşliğinde çıkarılması  

Özet 

Bu çalışma ile kedi ve köpeklerde mide ve barsaklarda bulunan yabancı cisimlerin 

laparoskopik cerrahi yardımı ile çıkarılması ile klasik cerrahi tekniği olan laparotomik 

gastrotomi ve enteretomi yöntenmi ile çıkarılması arasındaki sonuçların 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışma materyalini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi 

ve İç hastalıkları kliniklerine yabancı cisim yutma şikâyeti ile getirilen veya 

radyografilerde tesadüfen mide ve barsaklarda yabancı cisim belirlenen olgular 

oluşturacaktır. Klinik ve radyografik ve gerektiğinde ultrasonografik muayeneler 

sonucunda sindirim sistemi içerisinde yabancı cisim olduğu belirlenen ve sağaltım için 

operasyona karar verilen farklı yaş, cinsiyet ve ırkta toplam 18 adet sahipli kedi ve 

köpekler çalışma materyalini oluşturacaktır. Bu toplam 18 olgunun 12 sinde 

laparoskopik cerrahi eşliğinde yabancı cisimler çıkarılacak. Diğer 6 olguda ise klasik 

yöntem ile yabancı cisimler çıkarılacaktır. Bu iki yöntemin; operasyon sırası ve sonrası 

dönemde sonuçlarının karşılaştırması yapılacaktır. Çalışmaya dâhil edilen hayvanlarda 

genel anestezi altında laparoskopi eşliğinde ve laparotomik gastrotomi ya da enterotomi 

operasyonları yapılacaktır. Laparoskopi eşliğinde gastrotomi ya da enterotomi 

operasyonları için modifiye Hasson tekniği kullanılacaktır. Laparotomik gastrotomi ve 

enterotomi tekniğinde ise bilinen klasik cerrahi yöntem ile operasyona alınacaktır. 

Hastaların hangi yöntem ile sağaltımı yapılacağına hastanın genel durumuna göre karar 

verilecektir. Hastanın genel durumu pneumoperiton işlemine uygun değil ise; kalp 

yetmezliği, solunum sistemi hastalıkları, gebelik gibi durumlarda; geleneksel cerrahi 

yöntem tercih edilecektir.  

Operasyon sırasında abdominal boşluğun genel değerlendirilmesi dışında olası 

yapışmalar diğer abdominal organların pozisyonları ve sağlık durumları görülebildiği 

kadar not edilecektir. 

Hastaların operasyon sonrası dönemde; klinik iyileşme, hayvanların iştahı, dışkılaması, 

ağrı durumu ve olası komplikasyonlar değerlendirilecektir. Böylece bu iki yöntemin 

birbirlerine üstünlükleri olup olmadığı varsa farklılıkları karşılaştırılacaktır. 

Çalışma konusu olan kedi ve köpeklerde laparoskopi eşliğinde ve laparotomik 

gastrotomi veya enterotomi operasyonları tekniklerinin karşılaştırılması ile ilgili dünya 

literatürlerin de sınırlı sayıda çalışma rastlanmıştır. Bu çalışma sonunda ortaya çıkacak 

verilerin veteriner hekimliğinin rutin klinik uygulamalarına önemli düzeyde katkı 

sağlayacağı düşünülmekte ayrıca Fakültemiz Cerrahi kliniğine rutin uygulamaya giren 

mikroinvaziv cerrahi yöntemi kazandırılacaktır 
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Title: Laparoscopy assisted gastrotomy and enterotomy for foreign body removal 

in cats and dogs 

Summary: 

The aim of this study is to removal of gastric or enteric foreign bodies with laparoscopy 

assisted gastrotomy or enterotomy in cats and dogs, and to evaluate the differences 

between classical surgery and laparoscopy assisted surgery.  

Cats and dogs will be selected base on clinical finding, report of foreign body being 

swallowed or accidental radiographic findings of gastric or enteric foreign body, which 

has been brought to Surgery or Internal Medicine Department of Ankara University 

Veterinary Hospital. This study will be performed at least 18 different breed, age and 

gender clinical cats and dogs which identified with gastric or enteric foreign body based 

on clinical examination, radiographic findings and if necessary ultrasonographic 

examination and decided to treat with operation. 12 of this 18 cases will be performed 

with laparoscopy assisted and 6 of 18 will be performed with classical surgery. Pre-, 

peri- and post-operative comparison will be made between two methods. The method 

to be used will be determined based on size of the foreign body and condition of the 

patient; if condition of the patient is not suitable for laparoscopic surgery, laparotomy 

will be performed.  

During the operation, general examination of the abdominal cavity will be performed, 

also; possible adhesions, positions general health of abdominal organs will be evaluated.  

Post-operative controls will be made for clinical wellness, appetite, defecation, pain 

scale and possible complications. 

All data obtained from all patients will be evaluated statistically and turned into a 

broadcast report results between nations, it will be presented to our colleagues. 

I. Amaç ve Kapsam  

Bu çalışma ile kedi ve köpeklerde mide ve barsaklarda bulunan yabancı cisimlerin 

laparoskopik cerrahi yardımı ile çıkarılması ile  klasik cerrahi tekniği olan laparotomik 

gastrotomi ve enteretomi yöntenmi ile çıkarılması arasındaki sonuçların değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Beşeri hekimlik alanında yerini sağlamlaştıran laparoskopik cerrahi, bugün özellikle ABD 

ve pek çok Avrupa ülkesinde veteriner hekimlik alanında da rutin cerrahi uygulamalar 

kapsamındadır. Ülkemiz laparoskopik cerrahinin henüz rutin teknikler arasında olmaması 

büyük bir eksik olarak görülmekte, dünya standartlarına ulaşabilmek için bu eksiğin hızlı 

bir şekilde kapatılmasında planlanan bu çalışmanın önemli bir basamak olması 

hedeflenmektedir.  

Çalışma konusu olan kedi ve köpeklerde laparoskopi eşliğinde gastrotomi ve enterotomi 

tekniği ile ilgili dünya literatürlerin de sınırlı sayıda çalışma olması, uygulama sonucunda 

ortaya çıkacak klinik ve radyolojik verilerin veteriner hekimliğinin rutin klinik 

uygulamalarına önemli düzeyde katkı sağlayacağı düşünülmektedir 

II. Materyal ve Yöntem  

Materyal; 
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Çalışma materyalini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi 

ve İç hastalıkları kliniklerine yabancı cisim yutma şikayeti ile getirilen veya 

radyografilerde tesadüfen mide ve barsaklarda yabancı cisim belirlenen sağaltım için 

operasyona karar verilen farklı yaş, cinsiyet ve ırkta 12 adet sahipli  köpekler 

oluşturmuştur. Bu olguların 6sınde laparoskopik cerrahi eşliğinde yabancı cisimler 

çıkarılmış. Diğer 6 olguda ise klasik yöntem ile yabancı cisimler çıkarılmıştır (Tablo 2.1.) 

Olgu no. Irk Yaş Cinsiyet Yabancı 

cisim 

Operasy

on 

yöntemi 

1 Golden 

Retriever 

3 Dişi Plasik top Laparos

kopi  

2 Alman çoban 

köpeği 

4 Erkek Tenis topu Laparos

kopi  

3 Cocker 

spaniel 

3 Dişi Metal halka Laparos

kopi  

4 Mix 6 Dişi Sünger  Laparos

kopi  

5 Pointer  2 Erkek Taş  Laparos

kopi  

6 Mix 3 Dişi Metal cisim Laparos

kopi  

7 Kangal 2 Erkek Kemik Laparoto

mi 

8 Mix 1 Erkek İğne Laparoto

mi 

9 Labrador 

retriever 

1 Dişi Plastik kapak Laparoto

mi 

10 Terrier 2 Dişi İplik Laparoto

mi 

11 Mix 1 Erkek Oyuncak 

parçası 

Laparoto

mi 

12 Mix 4 Erkek  Sünger  Laparoto

mi 

Tablo 2.1. Çalışmada kullanılan olguların ırk, yaş, cinsiyet, çıkarılan yabancı cisim ve 

operasyon yöntemi 

Laparoskopi işlemi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim 

dalı Radyoloji ünitesi bünyesinde bulunan Storz marka Telecam SLII model endoskopik 

kamera ve monitör ünitesi, Storz marka Xenon nova 175 model xenon, soğuk ışık 

kaynağı, Storz marka Vetpump 2 model CO2 insuffilatör cihazı, Storz marka, 

laparoskopik palpasyon probu, yakalama forsepsi, bağırsak forsepsi, makas, bisturi, 

porteque, bipolar endokoter, anestezi işlemi için SMS marka inhalasyon anestezisi 

cihazı ve işlemlerin kaydedilmesi içi Dexonic marka kayıt cihazı kullanılmıştır. 

Laparotomi işlemi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim 

dalı Operasyon ünitesi bünyesinde bulunan rutin yumuşak doku seti kullanılmıştır. 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 

17/12/2016 tarih, 2016-24 toplantı no, 2016-146 dosya no ve 2016-24-202 sayılı kararı 

ile onaylanmıştır.  

Metot; 

Olgu seçimi yapılırken,  

        Klinik bulgular ve anamnez sonucunda yabancı cisim yuttuğundan şüphelenilen 

her olgunun radyografik ve ultrasonografik muayeneleri yapılarak, mide ve barsaklar 

içerisinde yabancı cisim bulunan olgular çalışmaya dâhil edilmiştir. 

        Bu çalışma kapsamında; Kedi ve köpek sahiplerinin verdiği anamnez bilgisinden 

sonra klinik muayeneleri yapıldıktan sonra her olgunun (direkt ve/veya indirekt) 

radyografik muayenesi, her olgunun ultrasonografik muayenesi, anestezi öncesi 

hastaların operasyona uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla rutin kan ve 

idrar analizleri, laparoskopik ve ya laparotomi eşliğinde cerrahi tekniği ile gastrotomi 

ve enterotomi operasyonu, operasyon sonrası dönemde hastalarda antibiyoterapi ve ağrı 

kontrolü (iki gün süreyle opioid uygulamaları, gerekli görülen durumlarda bu sürenin 

uzatılması), hastaların operasyon sonrası 3. gün, 10. gün radyografik muayenesi, 

hastaların operasyon sonrası anesteziden uyanınca, birinci, üçünü ve onuncu günlerde 

ağrı skorlaması yapılmıştır 

Direkt radyografi ile bir numaralı olguda mide içerisinde plastik top (Şekil 1), iki 

numaralı olguda mide içerisinde tenis topu, üç numaralı olguda mide içerisinde metal 

halka, dört numaralı olguda indirekt radryografi ile mide çıkışını tıkayan sünger, beş 

numaralı olguda mide içerisinde taş (Şekil 2), altı numaralı olguda mide içerisinde metal 

cisim, yedi numaralı olguda mide içerisinde kemik (Şekil 3), sekiz numaralı olguda 

mide içerisinde iğne (Şekil 4), dokuz numaralı olguda bağırsaklarda metal kapak (Şekil 

5), on numaralı olguda bağırsaklarda iplik, on bir numaralı olguda mide içerisinde 

oyuncak parçası, on iki numaralı olguda indirekt radyografi ile mide ve bağırsaklarda 

sünger tespit edilmiştir.  

 
Şekil 1. Bir numaralı olguda mide içerisinde görülen radyoopak topların 

radyografisi 
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Şekil 2. Beş numaralı olguda mide içerisinde görülen radyoopak taşların 

radyografisi 

 

 
Şekil 3. Yedi numaralı olguda mide içerisinde görülen kemiklerin topların 

radyografisi 

 

 
Şekil 4. Sekiz numaralı olguda mide içerisinde görülen radyoopak iğnenin 

radyografisi 
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Şekil 5. Dokuz numaralı olguda bağısaklarda görülen radyoopak şişe kapağının 

radyografisi 

 

Olguların operasyon öncesi değerlendirmesinde, hastaların tam kan sayımı ve 

biyokimyasal kan değerlerine bakılarak, anestezi öncesi muayene amacıyla toraks 

radyografileri alınmış ve abdominal ultrasonografi yapılmıştır. Abdominal 

ultrasonografi sırasında abdominal organların genel muayenesiyle birlikte, 

gastrointestinal sistemde sızıntı, abdomende serbest sıvı birikimi olup olmadığı 

değerlendirilmiştir. Sızıntı ya da tıkanıklık gibi patolojiler olan olgular çalışma dışı 

bırakılarak farklı yöntemlerle sağaltım planlaması yapılmıştır.  

Operasyon öncesi değerlendirme ile çalışmaya alınabileceğine karar verilen 

olgularda hasta sahiplerinden onam alınarak olgular çalışmaya dahil edilmiştir.  

Çalışmaya katılan olgulara, operasyon öncesinde 12 saat yiyecek ve 6 saat sıvı 

verilmeyerek operasyon öncesi gastrointestinal sistemin boşalması sağlanmıştır. 

Hastaların operasyon için anestezisi; propofol indüksiyonunu takiben isofluran idamesi 

ile sağlanmıştır.  

Laparoskopik olarak sağaltımı yapılmasına karar verilen hastalar; 

Hasta operasyon masasına dorsal pozisyonda yatırılacak ve abdominal bölge operasyon 

için hazırlanmıştır. Bu amaçla abdominal bölgenin tıraşı, dezenfeksiyonu ve 

sterilizasyonu yapılmıştır. Laparoskopik gastrotomi veya enteretomi yapılmasına karar 

verilen hastalarda modifiye Hasson tekniği kullanılarak, ilk ensizyon sternumun ksifoid 

çıkıntısının 5-6 cm kaudaline yapılmıştır. Veress iğnesi bu ensizyondan dik bir açıyla 

abdominal boşluğa yerleştirilerek iğnenin abdominal boşlukta olduğunun doğrulanması 

için 5 ml izotonik sıvının bulunduğu 5 ml’lik enjektör ile damla testi yapılmıştır. 

Sonrasında iğne karbondioksit insufflatörüne bağlanarak abdominal boşlukta 10-12 

mmHg CO2 basıncının ve pneumoperiton oluşması sağlanmıştır. Pneumoperiton 

sağlandıktan sonra insufflatör kapatılıp, Veress iğnesi çıkarılıp birinci 5mm, yivli ve 

valve sistemi bulunan bir trokar kanül ünitesi buraya yerleştirilmiştir, birinci trokar 

yerleştirildikten sonra küt trokar çıkarılıp insufflatör tekrar takılarak abdomen içindeki 

10-12 mmHg basınç korunmuştur. Birinci kanülden, videoendoskopi kamerası ve ışık 

kaynağı olan rijit bir teleskop yollanmıştır. Trokarın abdominal herhangi bir organa 
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zarar verip vermediğinin kontrolü amacıyla abdominal boşluğun genel bir incelemesi 

yapılmıştır. Mide açılmış olan ensizyonun dorsal ve kranialinde görüntülendikten sonra 

ikinci ensizyon midenin konumuna göre ilkinin birkaç santimetre kranialinden 

yapılmıştır. Yaklaşık olarak 1 cm boyutunda yapılan ensizyondan 10 mm, yivli ve valve 

sistemi bulunan bir trokar kanül ünitesi linea albea üzerinde yerleştirilmiştir. İkinci 

kanül ünitesinin yerleştirilmesinde ilk kanülden gönderilmiş olan kameradan 

yararlanılmıştır (Şekil 6). İkinci kanül yerleştirildikten sonra kanülden bağırsak forsepsi 

yollanarak yabancı cismin bulunduğu mide ve ya barsaklar yakalanmıştır. Ardından 

laparoskop ve 5 mm kanül uzaklaştırılarak abdomen içerisinde bulunan hava 

boşaltılmıştır. Ardından 10 mm’lik kanül bağırsak forsepsi ile birlikte çekilmiş ve 

yapılmış olan ensizyonlar birleştirilerek, yabancı cismin büyüklüğüne göre 1-10 cm’lik 

bir ensizyon oluşturulmuştur. Ensizyonun uzunluğuna mide veya barsaklardan 

çıkarılacak olan yabancı cismin büyüklüğüne göre karar verilmiştir. Ensizyonun 

genişletilmesi ve abdominal basıncın düşürülmesi ile birlikte mide veya barsaklar 

nazikçe ensizyon hattına doğru çekilmiştir. Yabancı cisim bulunan mide ve barsak 

duvarının kranial ve kaudaline konulan iki adet rehber dikiş ve forseps ile mide ve 

barsak duvarının bir kısmı ensizyon hattının dışına çekilmiştir. Bu noktada mide ve 

bağırsak duvarlarının daha iyi kontrolünün sağlanması amacıyla mide ve bağırsak 

duvarının laterallerine iki adet daha rehber dikiş eklenmiştir (Şekil 7). Ensizyonun 

çevresi dört adet nemli steril gazlı bez ile kapatıldıktan sonra rehber dikişler gazlı bezler 

üzerine düşürülmüştür. Bağırsak forsepsi ya da başka bir yakalama forsepsi mide veya 

barsak içerisine gönderilerek yabancı cisim yakalanmış ve ensizyon hattından 

çıkarılmıştır (Şekil 8). Mide ve barsaklara yapılan ensizyon, abdominal duvarın dışında, 

rutin yöntemlerle kapatılmıştır, rehber dikişler uzaklaştırıldıktan sonra mide veya 

barsaklar abdominal boşluğu geri gönderilmiştir. Abdominal duvar rutin yöntemler 

kullanılarak kapatılmıştır (Şekil 9) 

 

Şekil 6. Veress iğnesi be birinci torakar yerleştirildikten sonra abdomenin görünümü 
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Şekil 7. Rehber dikişler konularak mide duvarının abdomen duvarına sabitlenmesi ve 

mide içerisinin dış ortama açılması 

 

Şekil 8. Operasyon sonunda abdomende bulunan ensizyonların kapatılması  

Laparotomik olarak sağaltımı yapılmasına karar verilen hastalar; 

Hasta operasyon masasına dorsal pozisyonda yatırılacak ve abdominal bölge operasyon 

için hazırlanmıştır. Bu amaçla abdominal bölgenin tıraşı, dezenfeksiyonu ve 
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sterilizasyonu yapılmıştır. Operasyona orta hattan yapılan bir ensizyon ile başlanmıştır. 

Ensizyona sternumun ksifoid çıkıntısından başlanmış ve gerekli görüldüğü olgularda 

göbek deliğine kadar uzatılmıştır. Abdominal kaslar açıldıktan sonra mide ve ya yabancı 

cisim bulunan bağırsak sekmesi tespit edilerek abdomen dışına çıkarılmıştır. Mideye ve 

ya bağırsağa yapılan ensizyon sonrası mide ve ya bağırsak içerisinde bulunan yabancı 

cisim uzaklaştırılmış, ensizyon rutin yöntemle kapatılmıştır. Sonrasında abdominal 

kaslar, deri altı ve deri uygun dikiş yöntemleri kullanılarak kapatılmıştır. 

Operasyon sonrası anesteziden uyanan tüm hastaların abdomen bölgesine kuru 

pansuman yapılmıştır. Tüm hastaların operasyon sonrası 3. gün, 10. gün radyografik 

muayenesi ile operasyon sonrası birinci, üçünü ve onuncu günlerde ağrı skorlamasının 

yapılması yapılarak iyileşme değerlendirilmiştir. Ayrıca hastalar ensizyon bölgesi 

iyileşmesi açısından da takip edilmiştir. 

III. Analiz ve Bulgular 

Hastaların ağrı skorlamasında dünyada Veteriner Hekimlik alanında kabul görmüş olan 

Sayısal Değerlendirme Ölçeği (SDÖ) kullanılmıştır. Bu amaçla köpeklerin ağrı 

değerlendirmesi için Modifiye Melbourne Ağrı Skalası (Şekil 9) kullanılmıştır. Bu 

skalalar ile hastanın operasyon sonrası anesteziden uyanınca, birinci, üçüncü ve onuncu 

günlerde; köpeklerde hastanın fizyolojik ve davranışsal durumuna, palpasyona tepkisine 

ve vücut gerginliğine bakılmıştır. Bu gözlemler hem klinik muayenelerde hem de hasta 

sahibinden hayvanın evdeki davranışlarına dair alınan anamnezlerle değerlendirilmiştir. 

(Tablo 1., Tablo 2. ve Tablo 3.) Değerlendirme sonucu 0, ağrı yokluğu, 1-8 hafif ağrı, 

9-15 orta ve 15'ten fazla, şiddetli ağrı olarak kabul edilmiştir.  
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Şekil 9. Modifiye Melbourne ağrı skalası.   

 

 

 

 

 

Kategori Tanım Puan 

Biyolojik değişiklikler   

 Göz bebeklerinde genişleme 2 
 Normal göz bebekleri 0 

 Kalp atımı  

 %20 azalma 0 
 %20 artış 1 

 %50 artış 2 

 %100 artış 3 
 Salya salgısında artış 2 

 Normal salya salgısı 0 

Davranışsal değişiklikler   
Palpasyona tepsi Değişiklik yok 0 

 Dokunuşa tepki verir 2 

 Dokunmadan önce tepki verir 3 
Motor aktivite Uyur, dinlenir 0 

 Yarı bilinçsiz 0 

 Uyanık 1 
 Hareketli 3 

 Yemek yiyor 0 
Mental durum Durgun  0 

 Sosyal  1 

 Dikkatli 2 
 Agresif 3 

Duruş Etkilenen bölgeyi korur 2 

 Lateral pozisyonda 0 
 Göğüs üstü yatar pozisyonda 1 

 Oturuyor ya da  ayakta 1 
 Hareketli 1 
 Abnormal duruş 2 

Sesli tepki Sesli tepki vermez 0 

 Dokunulduğunda ses çıkarır 2 
 Aralıklı ses çıkarır 2 

 Sürekli ses çıkarır 3 
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Olgu no Pupiller Kalp 
atımı 

Palpasyona 
tepki 

Motor 
aktivite 

Mental 
durum 

Duruş Sesli 
tepki 

Topla
m 
skor 

1 2 0 0 0 1 1 0 4 

2 2 1 0 0 2 1 2 8 

3 2 1 0 0 1 1 2 7 

4 2 0 0 0 0 1 0 3 

5 2 0 0 0 0 1 0 3 

6 2 1 0 0 1 1 0 5 

7 2 2 2 0 2 1 3 13 

8 2 2 2 0 2 1 0 9 

9 2 1 3 0 1 1 0 8 

10 2 1 3 0 1 1 0 8 

11 2 0 2 0 0 1 0 5 

12 2 1 2 0 1 1 2 9 

Tablo 1. Operasyon sonrası 0. günde yapılan Melbourne ağrı skalasının olgulara göre 

puanlanması 

 

 

 

Olgu no Pupiller Kalp 
atımı 

Palpasyona 
tepki 

Motor 
aktivite 

Mental 
durum 

Duruş Sesli 
tepki 

Topla
m 
skor 

1 0 0 0 0 1 1 0 2 

2 0 0 0 0 1 1 1 3 

3 0 0 0 0 0 1 1 2 

4 0 0 0 0 0 1 0 1 

5 0 0 0 0 0 1 0 1 

6 0 0 0 0 0 1 0 1 

7 0 0 0 0 1 1 1 3 

8 0 0 0 0 1 1 0 2 

9 0 0 0 0 1 1 0 2 

10 0 0 0 0 0 1 0 1 

11 0 0 0 0 0 1 0 1 

12 0 0 0 0 0 1 1 2 

Tablo 2. Operasyon sonrası 3. günde yapılan Melbourne ağrı skalasının olgulara göre 

puanlanması 
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Olgu no Pupiller Kalp 
atımı 

Palpasyona 
tepki 

Motor 
aktivite 

Mental 
durum 

Duruş Sesli 
tepki 

Topla
m 
skor 

1 0 0 0 0 1 1 0 2 

2 0 0 0 0 1 1 0 2 

3 0 0 0 0 1 1 0 2 

4 0 0 0 0 0 1 0 1 

5 0 0 0 0 0 1 0 1 

6 0 0 0 0 0 1 0 1 

7 0 1 0 0 1 1 2 5 

8 0 1 0 0 1 1 0 3 

9 0 1 0 0 1 1 0 3 

10 0 1 0 0 1 1 0 3 

11 0 0 0 0 0 1 0 1 

12 0 1 0 0 1 1 0 3 

Tablo 2. Operasyon sonrası 10. günde yapılan Melbourne ağrı skalasının olgulara göre 

puanlanması 

IV. Sonuç ve Öneriler  

Laparoskopik cerrahi, insan ve hayvanlarda abdominal boşluktaki yapıların görülmesini 

sağlayan minimal invaziv bir operasyon tekniğidir. Bu teknik geliştirilerek pek çok doku 

ve organın cerrahi müdahalesinin yapıldığı laparoskopik cerrahi alanı doğurulmuştur. 

Vücutta açılan küçük portlardan abdomen içinde geniş bir alanın incelenmesine olanak 

vermesi, klasik cerrahi teknikten daha hızlı olması, operasyon sonrası dönemde daha az 

ağrılı ve komplikasyonlu olması ve klasik tekniğe göre hastadaki iyileşme süresinin 

kısalması gibi pek çok avantajı, tekniğin kısa sürede veteriner hekimlik alanında 

ilerlemesine ve kullanılmasına yol açmıştır 

Özel ekipmana ihtiyaç duyulan laparoskopi ile hayvanlarda karaciğer, pankreas, böbrek, 

barsak biyopsileri alınmakta, böbrek üstü bezi, dalak, reprodüktif organ değerlendirmesi 

yapılmakta, beslenme tüpü yerleştirilerek, gastropeksi, ovariohisterektomi, 

kolesistosentez, kolesistektomi, kriptorşidik cerrahi, mideden yabancı cisim uzaklaştırma, 

sistoskopi gibi pek çok cerrahi müdahale gerçekleştirilmektedir. Bugün dünyada ABD ve 

pek çok Avrupa ülkesinde laparoskopik cerrahi rutin cerrahi girişim olarak uygulanmakta, 

çoğu zaman klasik cerrahiye tercih edilmektedir 

Laparoskopik ve laparotomi eşliğinde gastrotomi ya da enterotomi operasyonları temelde 

aynı amaca sahiptir; mide ya da bağırsak içerisinde bulunan yabancı cismin mide ya da 

barsaklardan uzaklaştırılmasıdır. 

Köpeklerde laparotomi ile gastrotomi ve enteretomi başarı ile yapılmışsa da minimal 

girişimsel cerrahiye olan ilgi son zamanlarda artmaktadır. Laparoskopik cerrahi 

mükemmel sonuçları olan minimal invaziv işlemlerdir. Laparoskopi, abdominal 

organların, özelliklede laparotomi ile görülmesi zor olan, incelenmesine olanak sağlayan 

minimal girişimsel bir cerrahi tekniktir ve laparotomi ile kıyaslandığında minimal 

ensizyon, daha az ağrı ve daha az postoperatif komplikasyonlara sahiptir. Bu işlemin 

dezavantajı özel aletlere ihtiyaç duyulması ve laparoskopik cerrahiye ilk başlandığı 

zamanlarda operasyon süresinin uzun olmasıdır 

Yapılan ağrı skorlaması ve hastaların genel durumu değerlendirmesi sonucu laparotomi 

ile sağaltımı yapılan hastalarda laparotomi yapılanlara göre operasyon sonrasında ağrı 
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skorlamasının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Ağrı skorlamalarının laparoskopi 

olgularında ortalaması 0. günde 5, 3. günde 1.6, 10. günde 1, lapatomi olgularında 0. 

günde 8, 3. günde 1.8, 10. günde 3 olduğu izlenmiştir. Operasyon sonrası 0., 3. ve 10. 

günlerde yapılan değerlendirmelerde ağrı skorlamalarının her iki hasta grubunda birbirine 

yakın olduğu gözlenmiştir. Operasyonların süreleri, hastaların iyileşme süreleri, 

operasyon sonrası ağrı skorlamaları göz önüne alındığında laparotomik operasyonların 

literatür bilgisine uyumlu olarak laparotomik operasyonlara göre avantajları olduğu 

sonucuna varılmıştır.  

Hasta sahiplerinden alınan ananmez bilgilerinde, laparoskopik operasyon yapılan 

olguların laparotomi operasyonu yapılan olgulara göre özellikle operasyon sonrası ilk üç 

günde daha az ağrılı olduğu, beslenmenin daha erken başladığı, hastanın genel durumunun 

daha erken düzeldiği bilgisi edinilmiştir. 

Operasyon bölgesinin iyileşmesi durumu kıyaslandığında laparoskopik operasyon geçiren 

hastaların ensizyon hatları laparotomi operasyonu geçiren hastalara oranla daha küçük 

olduğu için bölgenin temiz tutulmasının daha kolay olduğu ve iyileşmenin daha iyi olduğu 

gözlemlenmiştir. Laparoskopi operasyonu sonrası hastanın ensizyon hatları küçük olduğu 

için abdomeni saran kuru pansumana ihtiyaç duyulmazken, laparotomi operasyonu 

yapılan hastalarda ensizyon hattının geniş olması ve linea albea’nın kesilmesi nedeniyle 

iyileşme süresince abdominal kasları desteklemesi amacıyla abdomene kuru pansuman ve 

bandaj uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur. Bandaj varlığının hastaları rahatsız ettiği ve 

günlük yaşantılarını zorlaştırdığı bilgisi hasta sahiplerinden alınmıştır.  

Laparotomik operasyonların başarısı, operasyon süresinin kısa olması, hastanın ağrısının 

az olması ve enfeksiyon riskinin az olması operatörün deneyimine bağlıdır. Bu çalışma 

yapılırken proje yöneticisinin laparotomik operasyon bilgisinden yararlanılmış, proje 

araştırmacısı da bu konuda deneyim kazandıktan sonra operasyon başarıları artmıştır.  

Üniversitemiz Veteriner Fakültesinde dünyada yaygın olarak kullanılan laparotomik 

operasyonların rutin bir şekilde uygulamaya sokulması gerekmektedir. Şu anda araştırma 

görevlisi yetersizliği nedeniyle laparoskopik operasyonlar rutin olarak yapılamamakta 

genellikle tez çalışmaları olarak yürütülmektedir.  

Tez ve proje konusu, projenin kabulünden bir yıl sonra değiştirilmiştir. Projenin son 

döneminde Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde Corona Virüs pandemisi 

ilan edilmesi ile, Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında acil 

hastalar dışında hasta kabulü yapılamamış ve projede yapılması öngörülen 12 laparotomik 

operasyon sayısına ulaşılamamıştır.  

Projede araştırmacı olarak görev alan Doktora öğrencisinin kalan doktora süresi boyunca 

en az 6 olgu daha opere ederek tez ve projede öngörülen 12 laparoskopik olgu sayısına 

ulaşması hedeflenmektedir.  

V. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Bu proje ile anabilim dalımız bünyesine katılan laporoskopik bağırsak forsepsi ve 

elektrokoter cihazı ile rutin olgularda rutin operasyonlarda kullanılacaktır. Anabilim 

dalımız bünyesine katılan bu cihazlar Yüksek lisans ve Doktora tezleri yapımında 

kullanılacaktır. Bu olgular ve çalışmalar sonucu elde edilen veriler bilimsel çalışmalarda 

kullanılacaktır.  

VI. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  
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VII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları  

VIII. Kaynaklar  
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IX. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Proje kapsamında menkul mal alımı olarak Laparoskopik Bağırsak Forsepsi ve Bipolar Elektrokoter 

cihazı 21.000,00 TL’ye alındı. 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Alınmış olan Laparoskopik bağırsak forsepsi ve bipolar koter cihazı Anabilim dalımızda rutin olarak 

yapılmakta olan ameliyatlarda kullanılmaktadır ve ilerideki ameliyatlar ve çalışmalarda da 

kullanılacaktır.  

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar  

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı  ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz) 

e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı  ve Yönlendirilmiş Projeler için 

uygulanmaz) 

 

 NOT: Verilen sonuç raporu bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, sonuç raporu Komisyon onayından 

sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte sunulacaktır. Sonuç raporunda proje 

sonuçlarını içeren, ISI’ nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslar arası 

dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz 

ve Bulgular bölümleri yerine kabul edilir. 

 

 


