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1988-1992 YILLARI ARASINDA YÜZÜNCÜ YIL ÜNİvERSİTESi 
VETERİNER FAKÜLTESi CERRAHİ KLiNİCİNE GETiRİLEN 

HA YVANLARDA KARŞ[L~ŞlLAN CERRAHİ HASTALıKlARıN TOPLU 
BiR DEGERLENOİRİLMESI 

İsmail A1kan 1 Mehmet Gürkan) Musa Gençcetep2 Bahıiyar Bakıri 

An O'·crall E\'aluation of Chirurgit:al Discasc! Encountcrcd in animab 
Brought to Deııartmcnt of ehirurgy, Facult)' of Vcıcrinary, Yüzüncü Yıl 

Un in:!rsity Bctwccn Ycars 1988 and 1992 

Summary : in 'his stU(~v pnliem nniıııals of seveml breed nnd species 
brought to 100. Yıl University facıılıy of Veıerinaıy deparlment of chirurgie 
between 1988-1992 were exaıııin(!tl and resulı were el'alııated. 

Öuı: Bıı çalış/l/ada Y.YG. I'eleriner Fokallesi Cerrahi Klinigi'ne 1988-
1992 yılları arasında getirilen çeşitli ırk ı'e Iflrden hasfa hayvanlar gözden 
geçiri/erek sonuçları degerleııdirilmiş!ir. 

Giriş 

Van ve yöresinde türlere göre hayvan populasyonu oldukça önemli 
sayıdad ı r. Tarım ve Köyişleri Bakan lı gı Van iı Müdürlüğü Hayvan Sağlığı 
Şubesinden alımın bilgilere göre 199 1 yı lı itibariyle Van merkezinde 7.700 baş 
kühür ırkı süt sıgırı . 32.500 baş melez s ı ~ır, 227.400 koyun , 21.530 kıl keçisi. 
2446 tek t ırnaklı (at: 527 . Katır: 13 . Eşek 1906) , 2000 köpek ve 700 kedi 
(bunun 150' Van kedisi) mevcuttur. Toplam kanatlı sayısı ise 306.740 adettir. 

Ülkemiz Veteriner Fakültelerince bugüne dek yapılan araşıırma larda 
sığır larda ilk sırayı ayak hastalıklar ı nın aldığı. mide-harsak hastalı kları ve buı.agı 
göbek lezyon larının ise 2.slrada yer aldıg ı belirtilmektc<lir ( 1.2,3.7,8. 10. 11). 

Koyun ve keçilerde ise CiL çok a( ı ı;:süı .mi ct rocti iLC fıuklar gö;rJcnirken. 
ayak IcZ)·onları da önemli oranda seyretmekte ve bununla birlikte genelik 
bozukluklara da (Polydactyly. Heminıclie, Polyınelie) rastlanılmaktadır 

(2,5,6,8, LO). 
Agı r çekim amaçlı kuııanılan atlarda özellikle araba atlannda tcndolarla 

ilgili hastalıkların şekillendiği belirti lmekte, bunun yanısıra bu hayvanlarda hatalı 
nallama sonucu ortapc<lik hastalıklar da gözlenmektedir (5.6). 
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Kanatlı hayvanlarda da taban yasutı nekrozu. kursak ve göz lezyon1an ile 
lonk çıloklann daha sıklıkla ıekil1endi~ vurgu1arunaktadır (5,10). 

Kedi ve köpeklerde trafik kazaları, vunna, çarpma gibi nedenlerle kırık, 
çıkık olguları ve çeşitli tip yaralar daha stk şekillenirken, mide-barsak yabancı 
cisim hastalıkları ile göz hastalıklanna da kayda deAer oranda rastlanılmaktadır 
(5,6,10). 

Bu degerlendinnenin amacı, yöredeki cerrahi hastalıklara yapılan 

müdahaleler ve sonuçlanmn ortaya konulması ve buna baAIı olarakta profilaktik 
tedbirlerin gözden geçirilmesidir. 

Materyal .. ·e Metot 

Bu çalışmamn materyalini ı 988- 1992 yılı yaz dönemine kadar olan sürede 
Y.Y.O. Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniw.'ne getirilen detişik: tür ve cinsiyctten 
oluşan 240 sıgır -buzag:ı, 44 koyun -keçi , 28 at, 52 kedi -köpek ve 26 kanatlı 
hayvan oluşturdu. 

Bulgular 

Cinsiyet, tür ve hastalıkların aylarn, yıllara ve sistemlere g~re dagtlımı 
tablolar halinde sunuldu (TablOoI,2,3,4,S,6,7,8). 1988-1992 yılları arasında Y.Y.O. 
Veteriner Fakültesi Cerrahi Klinigi'ne getirilen hayvanlardaki hastalıklann türleri • 
loka1izasyonJan ile sayılan , aylara ve yıllara göre dagılımlan belirlenerek yüzde 
oranIan toplam hasta sayısına göre araştın1dl. Elde edilen degerIerin yüzde 
oranları en yüksekten en dOşüAe dogru sıralandl. 

Klinigimizdc sıgırlarda en çok görülen hastalıklar; % 20 ile ayak 
hastalıklan ve tırnak deformasyonlan , %15 ilc degişik tUr (akut-kronik) apseler, 
% i 1.60 ile gObek enfeksiyonJan ve 4.16 ile eklem ve synovial kese hastalıklarıdır 
(Tablo-4). 

At1arda ise birinci sırayı eklem ve kaslarla ilgili hastalıklar % 39.28'lc 
alırken, bunu degişik türdc şekillenen yaralar 0/035.71 ve ortopcdik bozukluklar 
%17.8S'le illernektedir (Tablo -6). 

Koyun ve keçilerde iIk sırada atresia ani ve rectiler % 22.72 ile 
şekillenirken, fıtıklar % 20.45 ve eklemlerle ilgili hastalıklar ise %13.63 
oranındadır (TablOoS). 

Kedi ve köpeklerde degişik türde yaralar %23, kınk ve çıkıklar %19.20, 
çeşitli paresie ve paralisie'ler ilc agılla ilgili hastalıklar %9.6 oranında göllenmiştir 
(Tablo .7). 

Kanatıdarda eklem ve kaslarla ilgili hastaIlklann % 34.6 gibi bir oranla 
iIk sırada yer aldtgı belirlenirken, kerniklerle ilgili kırık ve çıkıklann da 0/023.07 ile 
ikinci s ırayı ald.ıAı görülmüştür (Tablo -8). 
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Tartışma ve sonuç 

1988 yılı ile 1992 yılı bahar dönemi dahil Y.YÜ. Veteriner Fakültesi 
Cerrahi Kliniklerine getirilen toplam hayvan say ıs ı 390 adettir. Ülkemiz Veteriner 
Fakültelerince diagnoz ve sağaitımının yapıldı~ı hasta sayılarına oranla bu sayının 
düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni hasta muayenesi için Tarım ve 
Köyişleri bakanlığı Van il Müdürlü~ü Hayvan Sa~lıg1 Şube müdürıü~üne ait 
kliniklerin kullanılması ve aylara göre tablolar incelendiginde klinik uygulamanın 
ahı ay gibi bir süre yapılabi lmesidir (Tablo -I ). 

Diğer taraftan bu sayıya getici klinik çalışmaları sırasında muayene edilen 
hastalar katılmamış, aynca acil vakalar için gidilen hasta hayvan sayılan da ilave 
edilmemiştir. 

Kaynaklarda (1 ,3 ,6,8,10), sığırlarda karşılaşılan hastalıklar arasında ; ayak 
hastalıkları ve umak deforınasyonları ilc sindirim sistemi yabancı eisim 
hastalıklarının birinci sırada oldu~u belirtilmektedir. Buzağılarda ise, göbek 
lezyonları (Hernia Umbliealis, Omphalitis)'nııı ilk s ırada yer a ldı~ ı 

vurguıanmaktadır (7,9, i O). 
Yaptığımız diagnoz ve sağaitım ile ilgili çalışmalarda sığırlarda %20 ile 

(Tablo-4) ilk sırayı urnak deformasyonları alırken, sindirim sistemi yabancı cisim 
hastalıklarının da % 15.83 ile önemli kabul edilebilecek sayıda olduğu saptandı. 
Apseler ile ilgili lezyonlar % 15 ile üçüncü ve göbek enfeksiyonlan ise %11.6 ile 
dördüncü sırada yer aldı . 

Koyun ve keçilerde (Tablo -5) %22.72 oranında Atresia ani ve rectiler 
saptanırken, %20.45 ile fıtıklar ve %13.63 ile eklemler ile ilgili hastalıklar 

belirlendi. 
Bn sonuçlardan, doğum sonrası bakım ve beslenmenin yeterince yerine 

getirilmediği anlaşılmaktadır. Aynı görüntünün buzağı göbek l ezyoıılanndaki oran 
göz önünde bulundurulduğunda ciddi boyutlarda oldu~ ve düşündürücü bir tablo 
çizdiği dikkati çekmektedir. 

AHarda eklemlerle ilgili IcZ)'onların ortaya çıkışında hayvanın gördüğü 
hizmetin önemli olduğu belirtilmekte, ayrıca ağır çekim amaçlı hayvanlarda m. 
flex dig. prof. tendosunun yangısının gözleneceği bildirilmektedir (8,1 i). Y.Y.Ü. 
Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getiri len allarda (Tablo-6) , birinci sırayı 

%39.28 ilc kas ve tendo hastalıklarının almas ı ve bu atların yük arabası 

taşımacılıll;ında kullanılması bu görüşü doll;rulamaktadır. 

Köpek ve kedilerde (Tablo-?) - % 23 ilc yaralar birinçi sırada, 

ekstremitelerle ilgili lezyonlar (kırık-çıkık v.s.) ikinci s ırada yer aldı . Fıtıklar ile 
parasie ve paralisie'lerin de bu hayvanlarda önemli olduğu gözlendi (%9.6). 

Ancak köpeklerde kalça lezyonlarıyla ilgil i herhangi bir boZllklu~ın 
varlığı saptanamadı. Bunun nedeni de halihazırda röntgen ünitesinin fiili olarak 
hizmete sokulamamasıdır. Bölgedeki köpek popülasyonu göz önüne alındı~ında bu 
tür bozuklukların araştırılması yararlı olacaktır. 
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Klinığiıııize getirilen hastalarda sağalt ı md.'1 % 95'e wıra n bir oranda 
olumlu sonuç alınması , gerçekleştirilen hizmetlerin önemini vu rgulanuıkıadır . Bu 
sağailim iarın yaygınlaşıınlmasının bölge hayvancılığına oluın lu k.:'1tkl sağlayacağı 
inancıncL'I}' I z. 
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Tablo ı. Hastaltkıann aylarn ve yıllara göre da~lımı 
Aylarlyın..- 1988 1989 1990 1991 1992 oplam 

Ekim 10 II 14 LO - 45 

Kasım 6 13 14 16 - 49 

Amhk LO LO 18 17 - 55 

Man 12 16 17 21 13 79 

Nisan 12 14 14 13 16 69 

Mayıs 18 24 16 20 15 93 

Toplam 68 88 93 97 44 390 

Tablo 2. Hastalık1ann Hayvan türlerine göre da~lımı ve yüzdesi (%) 

Hayvanın türü Hayvan Sayısı Has. türlere göre %'si 

Sı~ır-Buzatı 240 61.50 

Kedi-köpek 52 13.33 

Koyun-keçi 44 11.28 

Al 28 7.17 

Kanatlı 26 6.66 

Toplam 390 100.00 
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Tablo 3. Hastalıklann cinsiyetIere göre daıııımı 
Hayvanın türü Dişi Erkek Toplam 

Sı~ır 166 12 178 

Buzagı 37 25 62 

Kedi 12 18 30 

Köpek 9 13 22 

Koyun 23 II 34 

Keçi 6 4 , LO 

At 3 25 28 

Kanatlı 6 20 26 

Toplam 262 128 390 
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Tablo 4. Sıibr ve Buıa~lardaki hastalıklann daiWımlan ve \'ÜZdeleri (%) 

HastaltAm türü Hast. Hayvan sayısı Hast.dağılımı (%) 

Ayak hastalıklan ve tırnak defo 48 20 

Sindirim sis. yabancı cisim hası. 38 15.83 

Apseleri 36 15 

Göbek lezyonlan 28 i L.6O 

Fıuklar 12 5 

Ürogemta1 sistem hastalıklan II 4.58 

Eklem ve Synovial hastalıkları LO 4.16 

Göz hasta1ıklan 9 3.75 

Yaralar 6 2.50 

Atresia ani ct recti 6 2.50 

Paralisie 'ler 4 1.66 

Boynuz lezyonlan 4 1.66 

Çeşitli tUrnOder 4 1.66 

Ekstremite hastalıklan 
, 

2 0.83 

DiA:er Hastalıklar 22 9.16 

Toplam 240 100.00 
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Tablo S. Koyun ve Keçilerdeki hastalık dag:ılımlan ve yü7.dcleri 

Hastalıklann türü H3sı. Hayvan scyısı Hası.dag:Jlımı (%) 

Atresia ani et recti. 10 22.72 

Fıtıklar. 9 20.45 

Eklemlerle ilgili hast. 6 ' 13,63 

Ayak hastalıklan 4 9,09 

Göbek lezyonlan 3 6,81 

Göz ile ilgili hastalıklar 3 6,81 

Ag:ız -burun hastalıklan 3 6.81 

Apseler 3 6,81 

Testislerle ilgili hastalıklar 2 4.54 

Böbreklerle ilgili hastalıklar 1 2,27 

Toplam 44 100.00 
• 

Tablo 6. Atlarda görülen hastalıklann dag:l1ımı ve yüzdesi 

Hastalıktann türü Hayvan Sayısı Hastalıklann dag:Jlınu (%) 

Kas ve Tendo hast. II 39.28 

De~şik türdc yaralar LO 35,71 

Onopedil< hasta1UdM 5 11,85 

Gözlerle ilgili bast. 2 7,14 

Toplam 28 100,00 
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