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nİRsiMENTAL İNEKTE PARMAK AMPUTASYONUNA İLişKİN 
KLİNİK GÖZLEM 
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Clinical Observstion Rclate to Ampuıııtion of Digili in a Simentsl Co,," 

Summary : In this observarion, a case of ampııralian of digW in a sill/ental 
cow which had sellerely /aıııeness which occlfred osteoarthritis chronica (/eforıııans 
and pı·ofıınd lendo necrose is subjected. Operalion was performed according to 
pJieffer meıhod's ıınder premedication and introvcnolts reglona/ anaesıhesio. ense 
was taken/ıııder clinical observalion over i month and hea/thy discharged. 

Özet : Bıı g6zfeıııde, ileri derecede topa/lık/ı, profıınd tendo nekrozlt ve 
osıeoartrifis kronica deformansı o/an simenlal ırkı inekle yapı/aıı parmak . 
ampııtosyonlt kanıı edilmektedir. Opera.~von pfieffer y6nteıııine g6re 
preıııedika:.yon ve intravenoz rejiyona/ aııesıezi a/tıııda gerçek/eşlirildi. Hayı'an i 
ay sllreyle g6zlcm altında tutuldu ve lam şifa ile laburcıı edildi. 

Giriş 

Sığırlarda panrıak amputasyonlanna. komplike ııuh değillesi. podoarthritis 
pumlenta, bursitis podoırochlearis suppurativa, exungulalion, ayağın osteoarthritis 
dıronica deformans'ları (fonn), ostcomyclilis, kemik nekrozları ile {cndo, kemik ve 
eklcm panarisyuınlarında baş VlInı lur (1 ,2,5.7, ı 1, 13). 

Genel bir prensip olaı:ak damlZıık verimi yüksek olan hayvanlarda, bu 
operasyon uygulanmaktadır. Bunun yanında hayvan sahiplerinin istegi de 
önemlidir. Topuk eklcminin ağır seyirli enfeks i yolıları, aynı ayakta iki parmağında 
etkilendiği olguların yanısıra ağır boğa ve ineklerde operasyon sakıncalıdır 
(1,2, 12,1;), 

Operasyondan önce ayağa i hafta süreyle anliseptik yaş kompres 
uygulamak ve antibiyotik kuııanmak enfeksiyonu kontrol altına almada yararlıdır 
(2), 

Operasyonun amacı , ağrıyı azaltmak ve ekstremitede yukarıya doğru 
ilerleyen bir enfeksiyona engel olmaktır (2, 14). 

P~ırınak aınputasyonları , çok ağrılı ve uzun sürelidir. Bunun için kusursuz 
bir anestezi şarttır (1,2, IL , i 2). 
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Son yıllarda klinik uygula maya giren ve son derece pratik oldu~ 

kaydedilen intravenöz rejiyonal anestezi (İVRA) ile pmmaklarda her türlü operatif 
girişimler başarıyla gerçekleşt irilmektedir. Bu anestezi şeklinde ilgili ekstremiteııin 
yüzlek venalan bir turnike arae ı lıg1 ile belirgin hale getirilir. V. metalarsalis 
dorsalis lateralis, v. digitalis communis dorsalis ile v. digiti-4 plantaris latera lis bu 
i ş lem için uygun damarlardır. lVRA'da lokal anestezik olarok o/.,4'lük 
novcaine'deıı 16-20 1IlL. , 'Yol ' lik ~ .. )' locaine'den 10-20 mL. verilmek sUretiyle 5-ıo 

dakika içerisinde anesteziilin etkisini gösterdigi vurgulanmaktadır (2,7,15). 
falanks amputasyonlarında dezart ikü lasyoıı ve falanks rezeksiyonu gibi 

yöntemler içerisinde bugün için daha çok Piicffer ve Salvisberg yöntemleri 
benimsenmektedir (1 ,2, 12). 

Pfieffer yönteminde; ı. falanksın rezeksiyonu. Salvisberg )'öııteıni nde ise; 
eklemin dezanikulasyonu yapılır (1 ,2, 12). 

Bu olguda, son yıllarda veteriner cerrahi ve onopedi a l anında oldukça 
güncelleşcil ayak operasyonlannruıki gelişmelerin literatür veri leri ış lglllda , bir 
olgu ile gözleminüzi de katı. rak, meslek pratigine aktarılması düşünü lmüştür . 

Olgu RKlıoru 

Bu gözlemin inateryalini, 11.08.1993 tarihinde V.V.Ü. Yet.Fak. Cerrahi 
klinigine getirilerek 207 proıokol no ile hasta kay ı t defterine kaydedilen 4 yaşında 
Si mental bir inek oluşturdu . Alınan anaınnezde , hastanın yaklaşık bir aydan beri 
topaııadıgı , son zamanlarda adeta üç bacak üzerinde yiirüdüg~ , yem yeme ve su 
içmenin azaldıgı , süt veriminin düştügü belirlendi. 

Yapılan klinik muayenede sağ arka ayakta ineigiıı proksimaline kadar 
ulaşan bir şişkin l ik. şiddetli bir basış topalhgı , capsula ungulae' nin corium 
coronarium ve yumuşak ökçelerdcn ayrılmış oldugu, corium coronarium ve 
yumuşak ökçelerden fena kokulu ve bol miktarda bir irin akınt ısının varlığı tesbit 
edildi. 

Pododermatitis nccroticans tanısı konularak ayak LO gün süre ile 
antiseptik komprese alındı. Bu arada parenteral yoğun antibiyotik uygu landı . 
SUrenin sonunda hasta sahibinin yogun istegı de dikkate alınarak sag arka lateral 
parmağın ampuıasyonuna karar verildi. Hayvan bir gün öncesinden aç bırakıldı. 
Rompuıı premedikasyonunu takiben hasta yatırılanık lezyonlu ayak üste gelecek 
şekilde tespit edildi. Metaıarsusa kadar olan bölgenin tıraş ve de7..enfeksiyonu 
yapıldı. HemostaZ! saglamak amacıyla incik bölgesine garo yerleştir il di. Bir süre 
beklendikten sonra steril bir eı*kıör iğnesi ile Y. digiti -4 plantaris lateralis'e 
giri ldi 15 ml. venöz kan boşaltıldıktan !;Onra aynı miktar siıanesl (sitanest HCL, 
%0.5, Lo ml. Ecz.) enjekte edildi. Anestezini n yerleşmes i için Lo dakika beklenildi. 

Korona bölgesinde tı rnağ.1 i eııı . kadar uzunlukta, proksinıa lde tüm 
parmak çevresini kapsayacak bir biçimde sirküler olarak bir deri ensizyoııu yapıld ı . 

İkinci cıısizyon parmagın lateralinde fa lanks eksenine pm"lel ve topuğa doğru 
uza nan 5 cm. uzuıı lukta sirküler ensizyona dik olarak deri üzerinde gerçekleştirildi 
(Resim - I). 
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Yapılan ensizyonda deri, sonra ıendo ve Iigamentler küı olarak d iscke 
edilerek ayrıl dı. Bu işlem sırasında profund tendoda nekroz ve fıstül oldug:u 
gözıendi (Resim.2) Tımag:ın bifurkasyon bölgesi ne tel testere yerleştirildi ve 
PfiefTer yöntemiyle birinci falanksın distal l13 ten rezeksiyonu gerçek leştirildi 

Bölge kristal pcnisilin karıştırılmış scrum fizyo lojik ile yıkand ı . Yara, pomad 
furacinli gazlı be7je tamponlandı. Deri mümkün oldugu kadar operasyon yarasını 
kapatacak tarzda dikildi, ayak metatarsusa kadar pansuman altına alındı. Bu 
işlemden yaklaşık iki saat sonra garo kaldırı l dı. Bu esnada pansuman 
materyalinin kanlandıgı dikkati çekti. İlk pansuman üç gün sonra değiştirildiğinde 
bölgede aşırı miktarda kan pıht ı ları belirlendi. İkinc i kontrolde yara oldukça temiz 
ve enfeksiyonsuz idi. 15. günde yara iyileşmcsi hl7janmış ve bel irgin iyileşme vardı 
(Resim.3) 

Hasta S. haftanın sonunda ayağı ile hiç sakınmaksızın yürüyor olarak ıanı 
şifa ile tabureu edildi. 

Taı1l~ma ve Sonuç 

Literatür verilerde (I ,2.12, i 5), parmak ampuıasyonlarının hayvanın 

mezbaha degerinin kendi değerinden daha düşük ve danmlık değerinin yüksek 
olduğu durumlarda endike oldugu iJade edilmektedir. Olgu. Tarım iı Müdürlüğü 
k<ınah ile daını7jık amaçlı olarak ithal edilmiş süt ve ct verimi yüksek .ı yaşında 

bir ınek idi. Bu nedenle hasta sahibinin YOğun isteği dog,mHusuııda bu degerler göz 
önüne alınarak operasyona karar verildi. 

Operasyon öncesi i hafta süre ile ayağın aııtiseptik koınpresc alınmasının 
enfeksiyonu kontrol açısmdaıı yararlılıg:ıııı belirten görüşler (i) dogrultusunda 
ayak LO gün süre ile anliseplik kompreste kaldı. aynı zamanda yoğun antibiyotik 
uygulandı. Ancak bu uygulalamaların fazlaca bir yararı görülmedi. Zira, operasyon 
anında , derin dokulardaki şiddetli enfeksi)'onun önüne geçilcmediğ i kanısına 

varıldı. Aynı zamanda ikinci ve üçüncü falanksta karies ve üremeler dikkati çekti. 
Parmak ampuıasyonlarında ağrının giderilmesi amacıy la , genci 

anestezinin ya nıs ı ra loka l anestezi uygu laması da sııwnu l maktad ı r (1 , 11). 
Premedikasyon mnac ı ile rompun enjeksiyonuTlu tak iben İVRA ' nın yeterli olduğu 
gözlendi. Operasyon sırasında ancsıeziye ilişkin herhangi bir komplikasyona 
rastlanmadı . 

Candaş ve ark. (2). operasyonun tamamlanmasından 3 5.1at sonra garonun 
ka ldırılması gerektiğini , aksi takdirde kanama gözlenebileceğin i belirtmektedirler. 
Operasyonda n iki saat sonra garo u7 .. aklaştınld l. bu esnada yoğun kanama gözlendi. 
Ancak garoııun tekrarlanmasını gerektirir bir dıınun meydana gelmedi. Bununla 
birlikte araştırıcı ların görüşlerine kat ı lıyoruz. 

Ayak operasyonlarında perprimam iyileşme gözlenmez. Bu nedenle doku 
üremesinin sikatrizan özellikli ilaçlar ile aktive edilmesi gereklilig:i görtişünden ( I) 
hareketle post operatif dönemde pansumanlar sırasında pom.madekasoL 
pom.furasin ve derikam gibi yara tozlarından yarar lanı ldı. Bunların yanı sıra 
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pfiieffer tekniğinin uygulanması enfeksiyonun bertaraf edilmesinde oldukça yflrarlı 
gözüktü. 

Sonuç olarak; yeterli anestezi altında, parmak amputasyonlarından pre ve 
post operatif dönemde uygun bakımla her zaman olumlu yanıt alınabileceği 
kanısına varılarak, pratik yapan meslektaşlanmıza yararlı olur düşüncesi ile 
gözlernin yayınlanması uygun bulunmuştur. 
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Resim·l . Deri ensizyonu tamamlandıktan sonraki görünüm. 
Figure ·1. Appeareııce after skin incision fınished . 
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Resim -2 . Nekrozc olan profund tcııdoııun görünümü. 
Figure -2. Appe.:'lrence of nccrotizerl profund tendo. 
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Resim -3 . Granulasyon dokusunun görünümü. 
Figurc -3. Appearcnce of granulation tissue. 
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