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Unilateral Polymclie and Hemimclic Encounlcrcd in an Akkaraman Lamb
Summary: Po{vıııelie ıras encounfered in Akkaraman sheep which was
broughr ro deparrmem of chirurgie. Fnculry oJVeterinOly, Yüzüncü Yıl Unil'er$iry.
The leg was remO\'I!(1 chirurgically and rhen \l'a$ exaıııined onaromopathological{v.

Özet : Yüzüncil Yıl Oniversitesi Veteriner Faklılıesi Cerrahi anabilim Dalı
Klinigi'ne getirilen Akkaraman kuıııda Poly melie olgusu gözlendi
&ıcak
şirurjikal olarak uzaklaş/ ırıldı ve daha sonra A"aıomo -patolojik ince/eıııesi
yapıldı .
G iriş

Evcil memelilerde ender rastlana n kongenital anomaiiierden biri de
Polymclie'dir. Bu anomali ekstrem iı el eri n çift o l u ş um u ve yap ı bozukl uğu ilc
karakteri7..cdir. Bozuklugun genetik geç i şle olan ilgisi kesinlik ka za nma lU ışt ır (5,9).
Hücrelerdeki protein aktivasyonunun orgaıı oge nezisin baş l ang ı c ında e n
yüksck düzeyde olduğu ve bu dönemde beyinde, gözlerde. kalpte, kulaklarda.
damalaa, dudaklarda ve ekstremitelerde çeş itli anomalile rin o l uşabileceti
belirtilmektedir (1 ,6, 9,14, 15, 16, 17).
Kı saca hücre dejenerasyonuna neden olan çevresel fa ktö rler ilc c ınbrio'n un
orginasyonunu bozan kimyas.'I1 faktörler anomaiiierin nedenidir (3).
Polymclie gerçek ve paraziter olmak üzere iki şekilde ortaya ç ıkmak!.'I ,
Hemimelie'de Polymelie'ye bagıı olarak görülmektedir (4 ,9,15).
Geli şme döneminde bir bacak to murcu ğu ikiye ayrılarak gerçek polymelie
şekilleni r. Paraziler o l anı ise, baş. sırt ve bel bölgelerinde gözlenir ve isimlendirme
de buna göre yapı lı r (4,7, 10,17) .
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Bu anomali normal anatomik situsta oluşursa melomeli, sağrı üzerinde
Pygomelie. pelvisin ventralinde Pelvomelie, karında GastromeHe, göğüs duvarının
yanında Thoraeomelie, sırtta Notomelie ve ense ilc Baş'da ise Cephalomelie diye
tanımlanır (2, IL ,12,13).
Araştırmacılar, Veteriner Hekimlikte Polymelie'nin seyrek olarak kuzu ve
s ı~ırıarda görü ldüğünü bildirmektedirler (2,5,9, 17, 18).
Bu olgunun Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğinde ilk kez
görülmesi ilginç bulu nmuş ve bu nedenle yayınlanmasma karar ve riınıiştir.
Materyal "c Metot
Materyal i 5.3.1991 tarihinde Van merkez i1çcye bağlı Canik köyünden
non -ronksiyonel razla bir bacak tamsıyla Y.Y.ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi
k li niğine getirilen iki günlük erkek Akkraman bir kuzu oluşturdu (Resim- I).
Yapılan klinik muayenede ; fazla b.1cak sağ scapula nın caudalinde ve 4-6
cosıalar arasında vücuda bağlı idi (Thoracomclie).
Diğer taraftan bu bacak normale oranla küçük (mikromelie) olup, sağlam
ekstremitenin toputuna kadar ulaşan ve yürümeyi zorlaşuran . bir pozisyonda idi .
Ayrıca bacakta meıakarpusıan sonra iki ayağa ail 4 p.ırmağm mevcut oldutu ve
tırnağın deri ile tamamen örtülü oldugu anlaşıldı.
Anomalili bacağın radyografisi alımırak konumu tespit edildi (Resim-2).
Rompun'un (Xylazine Hydrochlorid, 23,32 mg/ml, Bayer) preanesıe'"l.ik olarak 15
mL. 110 kg_ im. ve rilişinden sonra sitanest'in Lo ml. lokal uygulamas ı yla cerralıi
olarak amputasyonu gerçekleştirildi . Operasyonda bacağa medial ve lateral yönlü
eliptik ensizyo,! yapıld ı . Bölgedeki kanamalar damarlara çift ligatür uygulanarak
durduruldu. Fazla bacak uzaklaşunldıktan sonra yara basit dikişlerle kapatıldı .
Bölgeye kristal penisi1in uygu landı ve aseptik bir pansumanla örtilldü. Lo gün sonra
tekrar klinig:e getirilen kuzunun dikişleri alınd ı ve tamamen iyileşliA;i gözlendi.
Anıpute edilen bacağın Patoloji Anabilim Da lında anatomopatolojik
muayenesi yapıl dı . Ayrıca Radyolojik bulgular da değerlendiri l di.
Bulgular
A- Radyogra6de; skapula. humerus ve antebrachium'un tam ge l işmediği .
radius ve ulnanın krania-dorsal yönde eğik po>,jsyonda oldutu . proksimal uçlarda
da incelemeler o ldu~ı tesbit edildi .
B- Anatoma- Patolojik kontrolde; scapula nın tek ve rudimenter ya pıda ,
C3rtilago skapu l anın geniş, korpus skapulanın ise yuvarlak ve uzun oldutu
belirlendi
Skapula -humeral eklem normal yapı ve konumdaydı. Ayrıca
humerus'un proksimalde ince. distalde ise normal yapıda olduğu gözlendi. Ancak
ossa anlebralıii ilc belirgin bi r ek1em o lu ş turmadığı görüldü. Humerus'un distalinde
ossa a ntebralıii'ye bakan üçgen şeklinde ve humerusla kominikasyon oluşturan iki
kemik pa rças ı gözlendi.
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Radius ve ulna, proksimalde ince yapılı ve hypopla7jk, kranio-kaudal
pozisyonda eg:ik, uçlan ise boşlukta (hemimelic) idi. Os carpilerin antebrachium ilc
tam olarak eklem o l uşturmadıklan ve bu kemiklerin sayısının normalin iki kaıı
kadar ,jldu~u saptandı. Di~er taraftan bu kemiklerin metakarpuslar ilc tam olarak
eklem oluşturdukları ve proksimalde ilişkili oldukları saptandı. Çift olan
metakarpus distalde belirgin biçimde ayrılmış ve iki farklı phalank.. prima ile
eklem oluştunnuştu . Phalankslar ise normalin iki katında idi.
Tartışma

ve Sonuç

Polymelie'nin, preimplantasyon, eınbriona! ve tOtal dönemlerde çevresel ve
etkisiyle şekillendi8,i belirtilmektedir (1 ,2,3,6,7,8,18) . Diger
taraftan Samsar ve ark. ( 14) ise, eger kongenital defektler vücut sistemleri ilc
fonksiyonel ve yapısal bir baglantı içinde degillersc, bunlann operasyonla
kimy;ı~1 f;ıktörler;n

uzaklaştırılabi l cccgini savu nmaktadırlar .

Operasyon sonrası gözlemlerimizde herhangi bir komplikasyonun
bu görüşleri dognıl;ır nitelikte degerlendirilmişıir.
Diger laraftan literatür kaynaklarda gö~s bölgesinde şekiJlenen paraziıer
kaynaklı bu tür olgulara thorakomc1ie adı verilmektedir (13 , 16).
Bu olgunun 4-6 kosta'lar bölgesinde şekillendiğinin belirlenmesi
Polymelie'ye bag:ıı Thorakomelie olduğunun kanıtı kabul edildi.
Olgunun Anatomo-Patolojik degerlendirilmesinden de anlaşılaca gı üzere
Metakarpus ve Phalanksların iki farklı baeak ynpısında olduğunun anlaşılması
önemli bir bulgu olarak degertendirildi. Ayrıca klinik kontrol ve operasyon
bulgularının birlikte degerleııdirilmesinde fazla baeagın göğüse deri, bagdoku ve
zayıf bir kas ıabakası ilc bağh hgınııı hclirlenmesi ve }iirüyüş boıuklugu
oluşturması Kitt ve Yanık'ın görüşlerini dog:nıladı.
Tilrkiyede kuzularda yayı ml anmış bu olguya Yanık , K. (18) ve Karadağ
ve ark. (5) ve Bulut ve ark. (l)'dan sonra 4.kez rastlanıldl. Ancak Karadag ve
ark.'nca Thorakomelie ve Pelvomc1ie'li 7 bacakıl suje tcsbil edildiği , diğer taraftan
bu olguya cerrahi müdahalenin yapılmadığı bildirilmektedir. ThorakomeHe olarak
belirl ediğimiz Polymelie'yc Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Klinigince ilk kez
şiruıjikal müdahale yapı lması önemli olarak degerlendirildi.
Aynca patolojik bulgulardan a nlaşılacagı üzerede faz1a bacak.ta hemimelie
saptanması da ilginç kabul edildi.

bulunmaması

Kaynaklar
ı.nargai, U. and Dentzioni, Y. (1966): Po/ypodia in a Calf, Refuah
Vet. 23,226-228, cit. Index Veterinarius, 35,3.
2. Bulut, S., Ünsa ldı, S., Durgun, T., Girgin, A. (1987) : Bir Kıızuda
Rast/adıiımız Polymelie Olgusu. F.Ü. Sat. BiL. Derg. Sayı l-A. cilt 1 ,sayfa 6772.

13

3. Bulut, S., Ünsaldı, S., Durgun, T., GÜndüz,S., An'8S, H. (1987): Bir
Bumğıda G(Jzlenen Pelvomclie Olgusu. KÜ. Sağ.BiI.Derg. Sayı l-A, Cilt I, Sayra
73-80.
4. Cohrs, P. (1952): Lehrbuch der Spe:ieJlen Pathologischen Anatomie
der Haustiere, Verlag "on Gusta,' Fischer, Jena, 600.
5. Karadağ, H., Gül, Y., Dönme7" ıur. (1992): llginç Bir Po/yıııelie
(Thoraeomelie ve Pe/vomelie) olgusu. S.O. VetFak. Derg. 8,2, 77-79.
Kıhço~lu, ç., Alaçam, E. (1985): Veteriner Doğum Bilgisi ve Oreme
Organlan Hastalıkları. Ank.Üni. Basımevi. Sayra 73-75 Ank.
7. Kitt, T. (1950): Lehrbuch der Allegeıııeinen Parhologie. Feniinand
Enkc Verlag Sluttgard, 418.
8. KOCh, P., Io' kher,n .• Schumann, JI. (1957): Erbpothologie der
Landwirıschaftlichen Haustiere . Paul Parey, llerlin-Hamburg,222.
9. Köküuslu, C., Deniz, E. (1974): Sığırdo Po~yıııelie. A.-o.
VeI.Fak.Dcrg. Gıt XXi, No 1-2, L67-17ı.
10. Nieberle und Cohrs, P. (1962): Lehrbııch der Speziel/en Pathologis
Anatomie der Haustuere . Gusta,· Fischer Verlag, Slulgard. 842.
LL. Pohhneyer, K. (1975): Nofoıııelie beim Ka/b .. Dtsch. Tierantl.
Wschr., 82. 190-195.
12. Rickc, H.;und Allmaeher, E. (1982): Die Operafiiıe Behamllung der
Nofomelie (Ku/'ZlIliftei/ung). Dtsch. Ticrantı. Wıchr., 89, 113-114.
13. Roıcnberger, G. (1970): MissbilcJııng iiLi Bereich der Gliedıııassen. ,
Krankheifen des Rindes. , Verlag Paul Parc:", Berlin und Haml'ıurg, 524-526.
14. Samsar. E., Akın, F., GÜ7.cI, N. (1977): Danndn Polydnctyly Olgusu.
A.-o. Vet.Fak.Derg., Cilt XXIV.No:2. 233-2-'0.
15. Sengir, E. (1962): Genel Pntoloji. A.Ü. Vet.Fak. Yayınlan: 11. Den
kiıabı 9,2.Baskl.
16. Wicdeking, J.F. (1969): Terıııinologie der Eıııbıyonalen
EnIWicklungsst6rungen Zugleich Bib/iograjie neverer literntur au! delil Geibeı der
Ternı%gie in der Veterin(Jmedizin. Gienen. 76.
17. Wiesner, E. (1960): Die Erbschneten der landwirtschafllichen
nl/ttiere. Vcb. Gustav Fischer Verlag Jena, 86,
18. Yıınık, K. (1984): Kuzıııla Po~yıııe/ie .U.Ü. Vet . lı'ak. Derg.• Sayı- l,
dlt-3,57-61.

14

Resim- i tki günlük Akkaraman kuzuda Polymelie olgusu
Fıgure -I A ease ofpolymelie in 2 dny Akkarama n Lamb.
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