SİNDİRİM SİSTEMİ İÇ HASTALIKLARI
AĞIZ BOŞLUĞU HASTALIKLARI
KEDİLERDE EOZİNOFİLİK GRANULOMLAR
DİŞ ETİ KANAMALARI
STOMATİTİS
AĞIZ BÖLGESİNDE TÜMÖRLER
DAMAK YARIĞI
SIĞIRLARDA DİL OYNATMA HASTALIĞI
DİL FELCİ
TONSİLLA HASTALIKLARI
TONSİLLİTİS
TONSİL TÜMÖRLERİ
YUTMA GÜÇLÜKLERİ
TÜKÜRÜK BEZİ HASTALIKLARI
PAROTİTİS VE SİLOADENİTİS
MUKOSEL-SİALOSEL
SİALOTHİASİS
TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ
ÖZEFAGUS HASTALIKLARI
ÖZEFAGİTİS
ÖZEFAGUSTA MOTORİK BOZUKLUKLAR
1- Faringeo-özefagal (krikofaringeal) Felç
2- Megaözefagus
3- Kalasya ve Akalaysa
ÖZEFAGUSTA TIKANMA VE DARALMALAR
ÖZEFAGAL STRİKTÜRLER
ÖZEFAGUS DİVERTİKULUM VE DİLATASYONU
ÖZEFAGAL FİSTÜL
HİATUS HERNİSİ
DİSOTONOMİ
SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA GENEL TEDAVİ
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SIVI VE ELEKTROLİT TEDAVİSİ
SİNDİRİM SİSTEMİNDE KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER
İMMUNODEPRESİF TEDAVİ
İŞTAH UYARMA
RUMİNANTLARIN ÖN MİDE HASTALIKLARI
RUMİNAL PARAKERATOSİS
BASİT İNDİGESTİONLAR (BASİT HAZIMSIZLIKLAR)
VAGUS KAYNAKLI HAZIMSIZLIKLAR
RUMEN ASİDOZU
RETİKULO PERİTONİTİS TRAUMATİKA(TRAUMATİC RETİCULİTİS)
METEORİSMUS-TYMPANİE ( METEORİSMUS RUMİNATORUM)
SIĞIRDA HERNİA DİAFRAMATİKA
RUMEN ALKALOZU
RUMEN KOKUŞMASI
OSTİUM RETİKULO-OMASİCUMUN TIKANMASI
OMASUM KONSTİPASYONU VE AKUT OMASUM ATONİSİ
ABOMASUMUN SOLA YER DEĞİŞTİRMESİ (DİSLOKASYONU)
ABOMAZUMUN SAĞA YER DEĞİŞTİRMESİ (DİSLOKASYONU)
ATLARIN MİDE VE BARSAK HASTALIKLARI
SANCI – KOLİK
DİLATASYO VENTRİKULİ
KONSTİPASYON
GAZ SANCISI. METEORİSMUS (TYMPANİE)
BARSAKLARDA PATOLOJİK VAZİYET DEĞİŞİKLİKLERİ
EMBOLİK-TROMBOTİK SANCI (KIZIL KURT SANCISI)
ENTERALGİA CATARHALİS (ROMATİZMAİ SANCI)
OBTURATİO İNTESTİNİ (BARSAK TIKANMASI, KONGLOBAT TIKAMASI)
KARNİVORLARIN MİDE HASTALIKLARI
KUSMA
AKUT GASTRİTİS
KRONİK GASTRİTİS
SİNDİRİM SİSTEMİNDE ÜLSERLER
MİDE ÜLSERİ
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HELİKOBAKTERİOZİS
PYLORUS STENOZU VE SPAZMI
AKUT MİDE DİLATASYONU
TORSİO VENTRİKULİ
KARNİVORLARIN BARSAK HASTALIKLARI
İSHAL
AKUT ENTERİTİSLER
KRONİK ENTERİTİSLER
MALASSİMİLASYON SENDROMU
BARSAKLARDA GEÇİŞ ANORMALLİKLERİ
BARSAKLARDA TYMPANİ
DIŞKIDA PARAZİT YUMURTALARININ AYIRIMI (TABLO)
KARNİVORLARIN PERİTON HASTALIKLARI
PERİTONİTİS
HYDROPS ASCİTES
KARNİVORLARIN KARACİĞER HASTALIKLARI
İKTERUS
AKUT KARACİĞER HASTALIKLARI
KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI
PORTO-SİSTEMİK ŞANT (PSŞ)
KEDİLERDE HEPATİK LİPİDOZİS
KEDİ VE KÖPEKLERİN PANKREAS HASTALIKLARI
AKUT PANKREATİS
KRONİK PANKREATİT
EKZOKRİN PANKREAS YETMEZLİĞİ

AĞIZ BOŞLUĞU HASTALIKLARI
KEDİLERDE EOZİNOFİLİK GRANULOMA KOMPLEKS
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•

Üst dudakta deri ile mukozanın kaynaştığı bölgede ve
bazen ağız mukozasında klasik granulom veya ülserlerle
karakterize bir hastalıktır.

•

Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber yangısal ve
mekanik

irritasyonların

etkisiyle

değişik

tipte

yangı

hücrelerinin bölgeye katılımından söz edilmektedir.
Belirtileri:
•

Genellikle hekime üst dudaklarda tek yada çift taraflı bir
şişkinlik şikayeti ile getirilirler.

•

Deri ile mukozanın sınır oluşturduğu bölgede, sarıkahverengi bir salgıyla örtülü katı bir granulom veya
kenarları kabarık bir ülser mevcuttur.

•

Benzeri oluşumlar ağız içinde dil, diş etleri ve sert damakta
da gözlenebilir.
Tanı:

•

Dudaklardaki değişiklikler çok tipiktir ve çoğunlukla başka
hastalıklarla karıştırılmaz.

•

Vakaların çoğunda saptanan eozinofili (her vakada değil), kabarık kenarlı ülseröz ve
granulomatöz değişimlerin görülmesi teşhis için yeterli olabilmektedir.

•

Kesin tanı histopatolojik muayeneyle kesinleşir.
Ayırıcı tanı:

•

Stomatit, ülser, neoplasi ve yaralanmalar akla getirilmelidir.
Prognoz:

•

Tedavi edilmezse sonuç şüpheli ya da kötüdür. Tedaviyle
iyi sonuçlar alınabilir.
Tedavi:

•

Methylprednisolonasetat (Örn. Depo-Medrol®) 'dan 14 günlük arayla 20 mg,

•

Kortikosteroid içeren merhemler

•

Bu ilaçlarla istenilen sonuca varılamıyorsa progestajen tedavisi (Megestrolasetat 2,5-5 mg)

•

Veya kemoterapi
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DİŞ ETİ KANAMALARI
Tanım: Kaynağını dişten alan sızma tarzındaki kanamalardır.
Nedenleri: Travmatik etkenler ya da hemostaz bozuklukları.
Belirtileri
•

Hasta hekime genellikle başka şikayetlerle getirilir.

•

Hayvanda, kronik hemorajik anemi belirtileri (=iştahsızlık, zayıflama, halsizlik, dolaşım
yetmezlikleri v.s.) göze çarpar.

•

Yutulan kan kusma ile atılabilir.

•

Kanama bölgesini çevreleyen dişler esmer ve yağlı bir görünüm almıştır.

•

Kanama bölgesinde sızıntı tarzında akan kan gözlenebilir.

Tanı:
•

Kanamanın her zaman görülebilir bir yerde olmaması nedeniyle, ağız içinin etraflı
muayenesi gereklidir.

•

Ayrıca hemostaz bakımından kan muayeneleri (=trombosit sayımı, kanama ve pıhtılaşma
testleri) yapılmalıdır.

Ayırıcı Tanı: Peteşial kanamalar, akciğer, yemek borusu ve mide kanamaları.
Tedavi:
Kanama durdurucu ilaçlar genellikle etkisizdir.
Bazen az miktarda olmak üzere tekrarlanan kan nakilleri başarı sağlar.
Pamukla tampon uygulamaları faydalı olabilir.
STOMATİTİS
Tanım:
Ağız mukozasının akut ya da kronik yangısıdır. Yangının yerleştiği mukoza bölgesine göre
farklı isimler almaktadır.
Buna göre;
•

Diş etlerinin yangısı: Gingivitis,
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•

Dudakların yangısı: Cheilitis,

•

Dilin yangısı: Glossitis,

•

Yutağın yangısı: Pharyngitis,

•

Bademciklerin yangısı: Tonsillitis,

•

Yumuşak damağın iltihabı ise Anjina olarak isimlendirilir.
Kedilerin calici virus enfeksiyonları

Ayrıca stomatitisler katarrhal, vesikular, papülöz, erosiv, ülseröz, irinli, proliferatif, difteroit,
gangranöz, flegmanöz ve nekrozlu formlarda olabilirler.

Nedenleri:
•

Enfeksiyöz etkenler, örneğin:
o Sığırların şap, veba, atların Stomatitis vesicularis
infectiosa, köpeklerin gençlik hastalıkları, kedilerin
Calici virüs enfeksiyonları
o Fusiform

bakterilerden

ileri

gelen

bakteriyel

hastalıklar
o Kandidiazis gibi mantar hastalıkları
•

Yakıcı maddeler, travmatik ve mekanik etkenler

•

Diş anomalileri ve hastalıkları, paradontoz, diş taşları

•

Toksinler (örn. kurşun ve talyum),

•

İmmun hastalıklar (örn. Pemphigus vulgaris) ve immun yetmezlikler

•

İyatrojenik

•

Maltız terrierlerindeki kronik ülseratif paradental stomatitis gibi idiopatik

•

Üremi, diyabet gibi generalize hastalıklar ve tümörler,

•

Malnutritsiyon (Özellikle Vitamin, protein ve-kalori noksanlıkları)

•

Ayrıca çok nedenli ya da izah edilemeyen nedenlerden dolayı değişik şekillerde stomatitlere

sığır vebası

rastlanılır.
Belirtileri:
•

Varsa esas hastalığın belirtileri,

•

İştahsızlık (bazen tek belirti olarak karşımıza çıkar) ya
da yeme de güçlük

•

Salivasyon,

•

Ağız kokusu
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•

Uzun süren olaylarda kilokaybı

•

Ağızdaki lezyonun karakteri stomatitin formuna göre değişir.

Tanı:
Ağzın detaylı muayenesi, şüpheli durumlarda biyopsi ve histopatolojik muayene
Ayırıcı Tanı:
Tümör, yabancı cisim, yaralanma ve generalize hastalıklar.
Prognoz:
Sebebine bağlı olmakla birlikte Stomatitis simplex acuta'da iyi, püstülöz stomatitte, özellikle
glossitiste kötüdür.

Tedavi:
Öncelikle esas hastalığın tedavisi gereklidir. Böylece akut stomatit kendiliğinden iyileşebilir.
Oluşan tabloya göre aşağıdaki tedavi uygulanmalıdır:
•

Stomatitise neden olan diş taşları veya yabancı cisimler uzaklaştırılır.

•

Sebep diş sorunuysa veya diş sorunuyla komplikeyse diş çekilir.

•

Kronik proliferatif stomatitler, özellikle gingivitler cep oluşturmaları nedeniyle cerrahi olarak
sağaltılmalıdır.

•

Her türden stomatitde, özellikle yemeği takiben ağız bakım ve temizliği gerekir. Bu amaçla
kaynatılmış ve soğutulmuş su, papatya suyu gibi antifilojistikler, %0,05' lik rivanol gibi
antiseptikler vs. verilebilir.

•

Antibiyotik ve kemoterapötikler:

•

Antimikotikler

•

Vitaminler

•

İmmun sistemi etkileyen hastalıklarda immunmodülatörler (gereğine göre immunstümulan
ya da immunodepresifler)

•

Beslenmenin düzeltilmesi: Ağız mukozasını tahrip etmeyecek çorbamsı yiyecekler.

AĞIZ BÖLGESİNDE SIK RASTLANAN TÜMÖRLER
Papilloma ve epulisler sık rastlanan tümörlerdendir.
Papillomatozis
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• Papovirusların neden olduğu bulaşıcı oral tümörlerdir.
• Mukoza üzerine serpilmiş siğil benzeri bir görünümdedirler.
• Çoğu kez gençlerde görülür.
• Çoğu kez 1-2 ayda kendiliğinden iyileşebilirler. Ancak iyileşme 5 aya kadar uzayabilir.
• İyileşmeyen ya da ağız içinde kanamaya yol açan papillomlara müdahale gerekir.
• Bunlar için levamizol gibi immunstümülanlar, azitromycine,topikal imiquimod tedavisi,
otovaksinasyon ya da cerrahi uygulamalar düşünülebilir.
Epulis
•

Özellikle periodontal stromadan köken alıp çoğu kez kesici dişlerin kenarındaki diş etlerine
yerleşen, bazen kötü, bazen de iyi huylu olabilen birincil
neoplazilerdir.

•

Normalde
Acantomatöz

bening

tümörlerdir

epulisler

ancak

özellikle

(adamantinoma)

metastaz

yapmayan malign tümör tabiatındadırlar, kemik yapıya
zarar verebilirler.
•

Özellikle Boxer ırkı köpeklerde daha sık görülür.

DAMAK YARIĞI
•

Damak kısmen ya da tamamen yarık olabilir.

•

Genellikle doğmasaldır.

•

Bazen de düşme veya diğer travmalar sonucu oluşur.

Belirtileri
•

Bu durum nedeniyle alınan sıvı nitelikteki gıdalar
burundan geri gelir.

•

İştahsızlık görülebilir

•

Bazen akciğere kaçarak aspirasyon pneumonisine yol açar.

•

Ağzın inspeksiyonunda bariz olarak görülür.

Tedavisi Cerrahi yöntemlerle yapılabilir.

SIĞIRLARDA DİL OYNATMA HASTALIĞI
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• Ahırda veya merada beslenen her ırk ve yaştaki sığırlarda görülebilen ve dilin fizyolojik
olmayan bir tarzda oynatılmasıyla karakterize bir hastalıktır.
• Bazı hayvanlarda yazın ortaya çıkıp kışın kaybolur, ancak yazın tekrar ortaya çıkabilir.
Nedenleri:
Tam olarak bilinmez ancak aşağıdaki olasılıklar düşünülür:
• Meradaki bakır ve kobalt gibi bir takım madenlerin eksikliği
• Kalıtım
• Davranış bozukluğu
Belirtileri:
• Boyun gerilmiş ve ağız açık bir vaziyette duran hayvan
dilini ileri uzatıp tuhaf kıvrılma ya da yuvarlama
hareketleri yapar.
• Bazen gargara benzeri seslerle hava ve tükürük
yutarlar.
• Bazen de saatlerce süren ve sık sık tekrarlayan dil
oynatma hareketleri nedeniyle hayvan yeterince gıda
alamaz ve buna bağlı olarak verim ve besi durumu geriler.
Prognoz: Hastaların %75'i iyileşir, ancak iyileşme geçici olabilir ve hastalık tekrar nüksedebilir.
Tedavi:
• Öncelikle hayvanın beslendiği mera toprağının niteliği, gübre durumu, özellikle mineral ve iz
element (P, Na, Cu, Co, Mn), keza vitamin A ve D içeriğine bakılır.
• Bunlardan herhangi birinin eksikliği saptandığı taktirde yem ilaveleriyle yada parenteral
olarak bu eksiklik giderilmelidir.
• Ayrıca sık aralarla ve kesif yemle besleme suretiyle verim kaybının önüne geçmeye çalışılır.
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DİL FELCİ
Tanım:
Motorik sinirlerin özellikle N.hypoglossus'un santral ya da
periferik olarak hasar görmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır.
Nedenleri:
Dilin şiddetle çekilmesi, ezilmesi veya yangısı gibi lokal etkiler
Generalize hastalıklar:
• tromboenbolik Meningoensefalitis,
• botulismus,
• kuduz,
• aujesky
• bazı toksik etkenler
• metabolik hastalıklar.
Belirtileri:
Tek taraflı olaylarda dil ucu sağlam tarafa doğru yönelir.
Tam felçlerde ise dil gevşek bir haldedir ve hareketsiz bir şekilde ağızdan sarkar.
Yem tam olarak çiğnenemez.
Hayvan dilini hissedemediği için ısırabilir.
Prognoz: Etkene bağlı olmakla beraber genellikle iyi değildir.
Tedavi: Esas hastalığın tedavisinin yanı sıra Kalsiyum boroglukonat, kortikosteroid ve B kompleks
vitaminleri verilir. Hayvan tedavi süresince sonda ile beslenir.

Atta gastrofilus larva göçü nedeniyle üst

Dudaklara kadar uzanmış karsinom

dudak mukozasındaki lezyonlar
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Atta brachygnathism (papağan ağzı): Üst kesiciler önde olduğu ve alttaki diğer dişlerle temas
etmediği için serbestçe büyümeye devam edip papağan gagası görünümü alır.

Palothoschisis: Üst damakta kongenital gelişim defektidir. Anomaliye üst dudak gelişim
anomalileri de eklenebilir. Damak anomalisi nedeniyle hayvanın yutma fonksiyonu aksar, içtiği ya
da emdiği sütün burundan geri geldiği görülür.

TONSİLLA HASTALIKLARI
TONSİLLİTİS
Farenksin yan duvarlarında yerleşmiş olan tonsillerin yangısıdır.
Nedenleri:
Köpeklerin bulaşıcı hepatiti,
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Çiftlik öksürüğü (Kennel couch),
Köpek ve kedilerin gençlik hastalıkları gibi viral etkenler ve çeşitli bakteriyel etkenler
Yabancı cisimler.
Patogenez:
•

Ağız ya da burun yoluyla alınan etken, hayvanın savunma organı olan tonsillere gelir ve
burada belirtisiz bir enfeksiyon başlatır.

•

Etkenin virulansına ve yerel bağışıklığın durumuna göre akut ya da yaygın enfeksiyon
gelişebilir.

Belirtileri:
•

esas hastalığa ait belirtiler

•

genel durumumun az ya da çok bozulması,

•

bazen ateş, iştahsızlık, hafif öksürük,

•

salivasyon, kusma,

•

tonsiller köpekte mandalin dilimi tarzında büyüme gösterir ve kızarıktır,

•

çevre dokularda da kızarıklık,

•

boğaz mukozasında müköz yada purulent bir eksudat (T.catarrhalis ya da T.purulenta),

•

palpasyonda ağrı saptanabilir,

•

nadiren nekrozlu tonsillit; bu durumda:
o genel durum ciddi olarak bozulabilir
o septik şok (ateş önceleri yüksektir sonradan normalin altına düşer)
o kusma
o dolaşım ve solunum problemleri

•

akut tonsillit kronikleştiği taktirde belirtiler şiddetini azaltır.
o Hafif bir öksürük vardır.
o Ancak bazen tonsiller büyüyüp, mekanik olarak
solunumu strese sokabilir.

Tanı: İnspeksiyon, endoskopi ve gerektiğinde etken izolasyonu.
Ayırıcı Tanı:Tonsil tümörleri, yabancı cisimler.
Prognoz:Esas hastalığa bağlıdır. Akut tonsillitte genellikle iyi, kronik tonsillitte şüpheli, akut
nekrozlu tonsillitte ise kötüdür.
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Tedavi:
a-Esas hastalığın tedavisi,
b-Hayvanın yumuşak ve sulu gıdalarla beslenmesi çoğu kez tedavi için yeterli
olabilmektedir.
c-Sıcak uygulamalar tedaviye yardımcıdır.
d-Genel durumun bozulduğu hallerde (özellikle nekrozlu tonsillitte) geniş spektrumlu
antibiyotikler ve Tonsillektomi
e-Analjezikler
f-Şok belirtilerı varsa yüksek dozda ve kısa süreli glukokortikoitler (prednisolon 5-15 mg/kg).
TONSİL TÜMÖRLERİ
•

Köpeklerde yassı epitel karsinomlarına nispeten daha çok rastlanılmaktadır.

•

Kronik tonsillit belirtileri görülür. Tonsillerin üzeri düğümlü bir hale gelebilir ve hatta
palpasyonla fark edilebilir bir tarzda ülserleşme ortaya çıkabilir.

•

Tümörler özellikle bölgesel lenf yumrularına metastaz yapar ve bunun belirtileri daha
çarpıcıdır.

•

Bazen troid büyümesiyle karıştırılabilir. Oysa tonsillerin yeri parotis ve sublingual bölgedir,
troid ise boyun bölgesinin daha alt kenarında yerleşir. Bazen de retrofaringeal apseler ve
tükürük bezi kistleriyle karıştırılabilir.

•

Prognoz kötüdür.

•

Tedavi erken teşhis ve tonsillektomi ile başarılı olabilir.
YUTMA GÜÇLÜKLERİ
Birbirinden farklı bir çok hastalıkta bu semptom görülebilir.
Dil,alt çene ve farinksi innerve eden sinirlerin (Nn.trigeminus, vagus ve glosspharyngeus)

felcinde komple ya da kısmi yutma güçlükleri saptanır.
Buna yol açan etken ve hastalıklar aşağıda sıralanmıştır;
•

Gençlik hastalığı, kuduz ve leukozun serebral formları,

•

Trauma, bölgesel apseler, tümör ve yabancı cisimler,

•

Musculus temporalis ve masseter'lerde atrofi (Myositis idiopathica,M.eosinophilica),

•

Çene eklemlerinde atropatiler,

•

Yumuşak damak yaralanmaları veya doğmasal yarık damak olguları,

•

Ağız ve boğaz enfeksiyonları.
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TÜKÜRÜK BEZİ HASTALIKLARI
şekilde

Hayvanlarda

gösterildiği

gibi dört çift önemli tükürük bezi bulunur.
Ayrıca daha ufak boyutlarda olan labial,
lingual, buccal ve palatinal bezler de
mevcuttur.
Gl.Mandibularis:
• Alt

çenenin

kaudal

kenarına

yerleşir.
• Mandibular lenf düğümünün üst ve arka hizasında kolayca palpe edilebilir.
• Mandibular tükürük kanalı dil bağcığının kenarından ağız boşluğuna açılır.
G. Parotis:
• Gl.mandibularisin kenarında, kulak bölgesi kaslarının arkasına yerleşir.
• Parotis kanalı köpekte üçüncü ve kedide ikinci üst azı dişinin üst hizasından ağız boşluğuna
açılır.
Gl.Sublingualis:
• Alt çenenin orta kısmına yerleşmiştir.
• Sublingual

kanal,

Ductus

mandibularis'in

yanından ağız boşluğuna açılır.
Gl.Zigomaticus
• Orbitanın medialindedir
• Zigomatik kanal üst azı dişlerinin arkasına
açılır.
Tükürük bezlerinin muayenesi:
• İlk önce,bu bezlerin yerleştiği bölgenin ve
mukozaların inspeksiyonu ile başlar.
• Özellikle mukozanın nemliliği incelenir. Nemlilik
birincil tükürük bezi hastalıklarında azalmakta,
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kuduz gibi diğer hastalıklarda artabilmektedir,
• Tükrük salgısının gelip gelmediğni görmek için seyreltilmiş sirke asidi veya sirkenin dildeki
tat tomurcuklarına damlatılması tükürük salgılanmasına yol açar hatta bazen tükürük fışkırır.
Tükürük salgısı sempatomimetiklerle de uyarılabilir.
• Göz yaşı kanalları için kullanılan kanül vasıtasıyla kanal içine kontrast maddenin
verilmesiyle salya kanalları radyografik olarak da incelenebilir.
PAROTİTİS VE SİLOADENİTİS
Tanım: Parotititis ve diğer tükürük bezlerinin iltihabı (siloadenitis) hayvanlarda nadirdir ve çok
önemli olmadıkça fark edilmezler.
Nedenleri:
• Köpeklerin gençlik hastalığı ve kedilerin bulaşıcı nezleleri,
• Sığırda aktinomikoz ve tüberküloz,
• Atta gurm hastalığı,
• Tükürük bezlerinin birincil enfeksiyonlarına rastlanılmamıştır.
• İkincil enfeksiyöz hastalıklardan başka yabancı cisimlerden kaynaklanan apseleşmeler,
• Çevre dokulardan ilerleyen iltihap ve yaralanmalar

Belirtileri:
• Ağız açmada isteksizlik ağrılı bir durumun işareti olabilir.
• Ağrı aynı zamanda parotis bölgesinde de kendini gösterir ve bu bölgede şişlik göze çarpar.
• Hayvan iştahsızdır.
• Mandibular siloadenitte mandibular lenf yumrusunda da ağrılı bir şişkinlik oluşabilir.
• Sublingual stomatitte dilin ventro-lateralinde ödematöz bir şişkinlik göze çarpar.
• Baş iltihaplı tükürük bezinin aksi tarafına dönük vaziyettedir.
• İrin tükürük kanalları vasıtasıyla ağza akabilir ve irin nedeniyle kollateral bir ödem
şekillenebilir.
• Nadiren ateş, yutma güçlüğü, kötü bir ağız kokusu, glottis ödemi ve yüz felci şekillenebilir.
• İrinli siloadenit ya da yabancı cisim durumlarında tükürük füstülü oluşabilir.
Tanı: Ateşle beraber leukositoz, sola kayma tarzında nötrofil anormallikleri ve sedimentasyon
hızında azalma
Ayırıcı tanı:
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Tükürük bezi kistleri, lenf düğümlerinden kaynaklanan tümör metastazları ve leukoz ile
karıştırılabilir.
Atlarda gurm, hava kesesi yangıları tükürük taşları, hava kesesi lenf yumrularının büyümesi, ikincil
sebeplere bağlı olarak şekillenen parotis ağrıları vb. göz önünde tutulmalıdır.
Tedavi:
• Sıcak uygulamalar, sistemik etkili ve geniş spektrumlu
antibiyotikler
• Apse fistülleşirse bezin alınması.
• Kronik olaylarda lokal ve genel iyot tedavileri

MUKOSEL-SİALOSEL
• İçi tükrük dolu kistik yapılardır.
• tükrük bezinin ya da kanalının travma ya da ebfeksiyona bağlı olarak rupturu nedeniyle
tükrük salgısının bez dışındaki dokularda birikmesidir.
• tam bir kist olmamakla beraber tükrük kapsüla içinde birikmiş durumdadır
• köpeklerde görülme sıklığı binde beştir.
• 6 aylıktan küçüklerde de görülebilir ama daha çok 2-4 yaşlı köpeklerde,
• daha sık olarak Alman çoban, dakshund ve minyatür kanişlerde rastlanır.
• gözlemlerimize göre seterlerde de sık rastlanmaktadır.
• kedilerde nadirdir.
• kedi ve köpeklerde en sık sublingual tükürük bezi
kistine rastlanır ve bu kist “Ranula” olarak adlandırılır.
• atlarda ise en çok parotial bez kistlerine rastlanılır.
Nedenleri:
Genellikle travmatik olaylara bağlanmaktadır
Belirtileri:
• Tükürük, kanal ya da bez içinde birikir. Bezin hacmi çok artmıştır.
• Bezin anatomik lokalizasyonuna göre, dil ve alt çene arasında, boynun
üst kısmında çene kıvrımının alt yarımında veya periorbital bölgede yumuşak
veya sert hacim artışları fark edilebilir.
• Yerleştikleri bölgeye göre fonksiyonel bozukluklar
• Farinks duvarına uzanan kistlerde solunum güçlüğü
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• Travmaya bağiı olanlarda ya da şiddetli yangının eşlik ettiği
durumlarda bazen tükrüğün kanlı ya da purulent
olması
• İri ranulaların dişler nedeniyle kanaması
• İştahsızlık ve yemin çiğnenmesinde güçlükler
• Normalde ağrısız olmasına rağmen yangısal reaksiyon
mevcudiyetinde ağrı
• Zigomatik tükrük bezinde hacim artışı nedeniyle
eksoftalmi
• Kronikleşmiş kistlerin palpasyonunda nodüller hissedilebilir
Tanı:
• Kontrast radyografi kesin tanıyı sağlarsa da genellikle
gerek kalmaz
• Şişkin

bölgeye

uygulanan

parasentezde

tükrük

görülmesiyle tanı konulur.
• Gerekirse parasentez numunesi sitolojiye gönderilebilir.

Tedavi:
• Köpeklerde Ranula, kanalda oluşturulan 0,5-0,7 cm uzunluğundaki fistül ile boşaltılabilir.
Nüks olasılığı vardır
• Diğer tükürük bezi kistlerinde ekstirpasyon gereklidir.
• Ekstirpasyon işlemi gerekirse ranula için de uygulanabilir.
• Ekstirpasyon işleminin tam olmadığı durumlarda nüks kaçınılmazdır.
SİALOTHİASİS
• Salya taşları özellikle parotis kanalında bitkisel ya da organik bir kristalizasyon merkezinin
etrafında kalsiyum tuzlarının (atta parotis salgısı yüksek oranda kalsiyum ihtiva etmektedir)
birikmesiyle oluşur.
• Özellikle kronik sialosel olgularında görülür
• Çok yavaş gelişir ve klinik belirtilerin belirmesi için en az bir yıl süre gereklidir.
• Bu taşlar atlarda 200-600 gr (nadiren 2000 gr) ağırlığa ulaşabilirler.
• En önemli belirti, salya kanallarında tükürük birikimi nedeniyle oluşan genişleme.
• Uzun süren durumlarda bez atrofiye olabilir.
• Salya kanalları içinde bir ya da daha fazla sert cisim palpe edilebilir.
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• İkincil olarak gelişen yangı nedeniyle palpasyonda ağrı reaksiyonu saptanır.
• Yangı ve apseye bağlı olarak salya kanalının duvarında kalınlaşma ve irinli bir akıntı
görülebilir.
• Tedavi cerrahidir.
TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ
Oldukça nadirdir, daha çok siyam kedileri, spaniel ırkları ve kanişler predispozedir.

ÖZEFAGUS HASTALIKLARI
ÖZEFAGİTİS
Tanım: Yemek borusunun iltihabıdır.
Nedenleri ve oluşumu:
• dağlayıcı maddeler, çok sıcak veya kesici nitelikteki yiyecekler,
• bazı ilaçlar, kapsül tarzı ilaçların (özellikle doksisiklin) yeterince suyla birlikte verilmemesi ve
yabancı cisimlerin tahrişi,
• bazı oral ilaçların yutturulması sırasında ilacın mideye inemeyip bir süre özefagusta kalması
ve mukozayı tahriş etmesi
• inatçı kusmalar, mide içeriğinin özefagusa refluksu,
• mide sondaları
• özefagusta birincil enfeksiyonlar son derece nadirdir.
• sindirim sistemindeki diğer hastalıklar ikincil olarak özefagitise neden olabilirler.
• bazen kedilerde calici viral enfeksiyonlarda özefagite rastlanabilir.

Patonenez:
• En önemlisi kusma ve diğer nedenlerle mide içeriğinin özefagusa refluksudur.
• Asit nitelikteki mide içeriği özafagus duvarında tahribata yol açar.
• Anestezinin komplikasyonu olarak görülebilen özefagitiste de bu mekanizma rol oynar.
• Anestezik veya preanastezik maddelerin etkisi ile sfinkter tonuslarında azalma, karına
uygulanan müdahaleler ile mide üzerine basıncın artışı ve hayvanın yatırılış pozisyonu gibi
sebepler refluks gelişmesine imkan verirler.
• Özefagit nedeniyle aşağı özefagal kaslarda motilite kaybı daha fazla refluksa yol açar
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Belirtileri:
•

iştahsızlık,

•

öğürmek,

•

salivasyon,

•

boş çiğneme ve yutkunma hareketleri,

•

yutkunmayı takiben ağrı belirtileri,

•

ağız kokusu,

•

kronik olaylarda zayıflama,

•

DİKKAT! Şiddetli özefagitlerde özafagus dilate olabilirki çoğu kez bu durum özafagal felç

İnflamasyona bağlı özefagal dilatasyon

(megaözefagus) ile karıştırılır. Megaözafagusun aksine özefagite bağlı dilatasyonlar,
yangının tedavisini takiben iyileşirler.
•

yüzeysel ve sadece mukozayı kapsayan iltihaplarda iyileşme kısa süreli olduğu için belirtiler
genellikle göze çarpıcı değildir.

•

daha derin yaralanma, nedbe dokusu, ülser, flegmon ve bazen de
perforasyonun oluştuğu özefagitlerde ise klinik semptomlar belirgindir.

Perforasyonun etkisiyle şekillenen mediastinum iltihaplarında:
•

ateş yükselmesi

•

lökositozla birlikte genel durumun bozulması

•

kanlı bir kusma ve palpasyonda ağrı belirtileri

•

özefagoskop ile yer yer leke tarzında ya da yaygın kırmızılıklar, mukozada şişkinlik ve
nadiren ülserler

•

bazen kan ve irinle birlikte tükürük salgılanmasında artış
Tanı:
Belirtilerden yola çıkılır

•

Kesin teşhis ancak özefagoskop ile mümkündür.

•

Kontrast madde ile röntgen, ancak ağır ve maddi kayıplı olgularda sonuç verebilir.
Ayırıcı tanı: Yabancı cisim, özefagusun motilite bozuklukları, farenks ve mide hastalıkları.
Prognoz:
Genellikle iyidir,
Basit kataral yangılar bir iki hafta içinde kendiliğinden iyileşebilir
Ancak perforasyonlu olgularda prognoz şüpheli ya da kötüdür.
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Tedavi:
•

Akut yangılarda aç bırakmayı takiben yumuşak ve çorbamsı gıdalar özellikle papatya suyu,
soğuk su ve beraberinde buz parçaları,

•

Daha eskimiş olaylarda ise sıcak uygulamalar ve küçük porsiyonlar halinde proteinden
zengin ancak yağdan fakir bir diyet distal özefagal tonusu artırıp refluksu azaltır. Yağlı
yiyecekler ise aksine refluksu arttırabilir.

•

Yutma zorluğu görülen olgularda gastrik tübaj

•

Astrenjan etkili sıvılar (%1-2'lik tanen çözeltisi)
• Alkali alımına bağlı olanlarda oral yolla limon suyu gibi hafif asitler Mide içeriğinin
refluksunda antasitler (örn. alüminyum fosfat) günde 4-5 defa

•

H2 reseptör blokörleri (günde iki defa ranitidine veya günde bir defa famotidine

•

Proton bombası inhibitörleri (örn.omeprazole)

•

Sucralfat (günde üç defa)

•

Cisapride (günde iki defa) veya metoclopramide gibi ilaçlar (günde üç defa) gastroözefagal
sfinkter tonusunu arttırdığı ve gastrik boşalmayo hızlandırdığı için refluksların önlenmesinde
yararlıdır.

•

Gerekirse sıvı tedavisi

•

Varsa perforasyonun tedavisi

•

Şiddetli olaylarda özellikle aspirasyon pneumonisi ve perforasyonlarda paranteral
antibiyotikler,

•

Ağrı ve spazm varsa spazmolitikler

ÖZEFAGUSTA MOTORİK BOZUKLUKLAR
Özefagusun tamamı ya da bir bölümünde veya sfinkterlerinde görülen motilite veya koordinasyon
bozukluklarıdır.
Bu bozukluklar Faringeo-özefagal bölgede ön veya arka
kısımda lokalize olabilir veya tüm özefagusu etkileyebilir.
Bunları dört başlıkta inceleyebiliriz:
1. Kriko-faringeal felç
2. Megaözefagus
3. Kalasya ve Akalasya
4. Disotonomi

1- Faringeo-özefagal (krikofaringeal) Felç
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Krikofaringeal bölgede yer alan proksimal özefagal sfinkterin felcidir.

Nedenleri:
• Genç hayvanlarda nadir de olsa doğmasal nöro-musküler fonksiyon bozuklukları
• Yetişkinlerde ise edinsel nöro-musküler fonksiyon bozukluklarının yanı sıra merkezi sinir
sisteminde enfeksiyon, travma ve tümörler

2- Megaözefagus
• Özefagusun komple genişlemesi ve peristaltiğin yok olması megaözefagus olarak
adlandırılır.
• Genellikle afferent vagal sinirde şekillenen bir innervasyon bozukluğudur.
• Köpeklerde nispeten sık, kediler de ise nadir görülür
Nedenleri:
•

Nadiren kalıtsal

•

İdiyopatik olabilir

•

Merkezi sinir sisteminde gelişen tümör ve travmalar

•

Sitemik lupus erimatozus gibi immunolojik hastalıklar

•

Botulismus,

tetanoz,

polyneuritis,

polymyositis,

dermatomyositis, myasthenia gravis, encephalitis, distemper, disotonomi, glikojen depolama
hastalığı gibi çok sayıda kas ve sinir hastalıkları
•

Organik fosforlu veya kurşun toksikasyonu gibi nörotoksemik durumlar

•

Hipoadrenokortisizm

•

Hiatus hernisi, kardia sfinkterindeki akalasya veya tümöral infiltrasyonlar

•

Gastrik volvulus

•

Timus tümörleri

•

Ayrıca özefagusta yabancı cisimler, striktür, vascular halka anormallikleri ve özafagitisler
kısmi ya da diffuz özefagal motilite kayıplarına neden olabilirler.

Irk predispozisyonu:
•

Irlanda Seteri,

•

Danua,

•

Alman Çoban,

•

Labrador Retriever,

•

Shar-Pei,
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•

Newfoundland,

•

Miniature Schnauzer,

•

Fox Terrier

•

Siyam kedileri

Faringo-özafagal felç ve megaözafagusta belirtiler:
• Varsa esas hastalığa ait belirtiler
• Regurgitasyon veya disfaji
•

Gıda alımını takiben bir dakika ile yarım saat arası bir süre içinde regurgitasyon

•

Gıda sindirilmemiştir ve genellikle mukusludur

•

Burundan su ve bazen gıda parçaları gelebilir.

•

Bu bulgu megaözefagustan ziyade faringoözefagal felçte saptanır

•

Sürekli olarak yutkunma hareketleri,

•

Biriken gıda kitlesi nedeniyle pelikan boynunu andıran bir görünüm.

•

Gıdanın dilate olmuş özefagus bölgesinde saatlerce kalması

•

Gıdanın fermentasyona ait kokunun dışardan duyulması,

•

Aspirasyon neticesinde gıdanın akciğerlere geçebilmesi ve bu nedenle aspirasyon
pneumonisi,

•

Hastalık uzun süre devam ederse kaşeksi,

Tanı:
• Kesin tanı için röntgen gereklidir.
• Kontrast madde kullanımı faringo-özefagal motilite
bozuklukları için gerekli olduğu halde megaözefagus için
fazla önemli değildir, zira bu hastalıkta özefagus,
havayla dolu olduğu için röntgende iyi kontrast verir.
• Ancak, kuşkulu durumlarda pozitif kontrast gerekebilir.
• Radyografide

pulmoner

alveollerde

opasite

artışı

aspirasyon pneumonisini düşündürmelidir.
• Farengeal disfaji ile krikofaringeal disfaji arasındaki ayırım en iyi florografi veya
özafagoskopi ile mümkündür.
• Özefagoskopi uygulandığında hava verilmediği halde özefagusun geniş olduğu, bazen
peritaltik olmayışı nedeniyle ilerlemeyip kalmış gıda parçalarına rastlanabilir.
• Laboratuvar tetkikleri esas hastalığın saptanmasında yararlı olabilir.
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Karıştığı hastalıklar:
•

Farenks felci yapan beyin hastalıkları (kuduz, distemper)

•

Boğazda tıkanmaya yol yabancı madde veya tümörler

•

Disfajiler

•

Divertikulum ve solunum zorluğunda hayvanın başını ileri uzatması gibi durumlar

•

Disotonimi ve diğer motilite bozuklukları

Prognoz: Esas hastalığa bağlıdır. Genç hayvanlarda iyileşme mümkün olabilir, ancak yetişkinlerde
prognoz kötüdür.

Tedavi:
• Altta yatan neden kaldırılırsa ve bozukluk geri dönüşebilir nitelikteyse düzelme beklenebilir.
•

Uygulanan cerrahi girişimlerle iyi bir netice alınamama
olasılığı vardır. Ayrıca skatrix oluşarak özefagal daralmalara
yol açması bakımından operasyon en son çare olmalıdır.

•

Kalsiyum kanal blokörleri denenebilir. Kalsiyum kanal
blokerleri sinirlerde impuls iletimi için gerekli kalsiyum
miktarını ayarlar

•

Yerçekiminden faydalanmak için yüksek bir yerden küçük
porsiyonlar halinde yumuşak kıvamlı gıdalarla beslemeyle hayvan yaşamına devam edebilir.

•

Eğer az da olsa motilite mevcutsa büyük lokmaların verilmesiyle peristaltik uyarılabilir.

•

Şiddetli durumlarda gastrik tübaj uygundur.

•

Aspirasyon pneumonisi oluşursa geniş spektrumlu antibiyotikler uygulanır.

3.Kalasya ve Akalaysa
Kalazi, sfinkterlerin genişlemesi, akalazi ise daralmasıdır.
Genellikle sfinkterlerin atrofisi ya da hipertrofisiyle bu bölgede
innervasyon bozukluğu oluşmaktadır.
Kalazi Belirtileri

Akalazi Belirtileri

Kusma

Regurgitasyon

Çıkartılan gıdanın pH'sı düşük

Yüksek ve sindirilmemiş

Özefagal refluks

Özefagus dilatasyonu

Özefagit var

Yok
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Yutkunmada ağrı

Yok

İştahsızlık ve zayıflama

Var

Tedavi:

Kalazide

akalizde

ise

sfinkterin

endoskopik

daraltılmasına,

balon

dilatasyon

uygulamasıyla genişletilmesine çalışılır.

ÖZEFAGUSTA DARALMA VE TIKANMALAR
ÖZEFAGAL OBSTRUKSİYONLAR
Tanım: Periözefagal, intramural veya intraluminal
etkenlerden dolayı özefagus boşluğunun daralmasıdır.
Etyo-patogenez:

A-Periözefagal:
• Vasküler anomaliler (Bkz. Özafagusun damar anomalileri)
• Kalp büyümeleri,
• Yangısal, dejeneratif ya da neoplastik etmenler (kalp, tiroid ve mediastinum tümörleri,
servikal ya da mediastinal apseler, tüberküloz derenleri, lenf yumrusu ve timus büyümeleri)
• Mide torsiyonları
B- İntramural:
•

En önemli sebebi yabancı bir cismin etkisiyle
özefagus epitelinin hatta bazen daha da derin
mukoza katmanlarının yaralanma ve yangısı
neticesi gelişen anormal bağ dokusudur (Bkz.
Striktürler).

•

Özefagitis

de

bağ doku

üremesi

nedeniyle

intramural obstrüksiyon şekillenebilir.
•

Epitelden köken olan tümör, hematom ve apse benzeri oluşumlar da bu tür tıkanmalara yol
açabilirler.

C- İntraluminal:
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•

Sığırlarda en fazla bu tarz tıkanmalar görülür, iri hacimli patates, elma, pancar, bol
tarzındaki ilaçlar vb.

•

Köpeklerde ise kemik ve kıkırdak parçaları, iğne, balık oltası vb. Kedilerde ve atlarda daha
nadirdir.

•

Yabancı cisimler genellikle göğüs girişinde, kalp kaidesinin üstü ve diyafram hizasında
kalarak obstrüksiyona neden olabilirler.

•

Tıkanma bölgesinde ödem ve spazm gelişir

•

Batıcı cisimler özefagusun her yerinde tıkanma
yapabilirler.

•

Keskin kenarlı yabancı cisimler perforasyon, ulkus
ve hatta mediastinitise yol açabilirler.

•

Tıkanmaya sebep olan yabancı cisimler özefagusta
uzun süre kalırsa özefagus duvarına yaptığı basınca
bağlı olarak bu bölgenin kan dolaşımına engel olur
ve böylece nekroz ve rupturlar şekillenebilir.

Belirtileri:
• Niteliği ne olursa olsun özefagal obstrüksiyonların hepsinde ortak belirti salivasyonda artış,
yutma güçlüğü ve gıda alındıktan çok kısa bir süre sonra bu gıdanın regürgitasyonu ve
sığırlarda ayrıca timpanidir.
• Çıkan lokmalar özellikle büyük olanlar sindirilmemiş halde olup bol mukus ihtiva ederler.
• Sulu gıdalar tam olmayan obstrüksiyonlarda mideye geçecek bir yol bulabilirler.
• İleri derecedeki dilatasyon ve motilite bozukluğunun olduğu tıkanmalarda lokmalar saatlerce
boğazda kalabilir ve kokuşarak ağızda ekşi bir kokuya sebebiyet verir.
• Özefagit belirtilerı ortaya çıkar ve hayvan ağrı nedeniyle hemen hemen her şeyi yemeyi
reddeder.
• Genel durum bozulur ve özellikle perforasyon ve mediastinitisde yüksek ateş gözlenir.
• Aspirasyon pneumonisi belirtilerı (ateş, hırıltılı solunum sesleri, öksürük ve solunum
havasının kötü kokması) görülebilir.
• Tümör ve kalp dilatasyonlarında ilgili organlara ait fonksiyon bozuklukları da gözlenir.
Tanı:
• Anamnez
• Gerekirse kontrast madde ile çekilmiş röntgen filmiyle tıkanma bölgesi saptanır.

25

•

Hekim thoraks radyografisiyle aspiration pneumonisi (alveolar pulmonary opacite görünümü
veya özafagal perforasyon (pneumomediastinum, mediastinitis) durumu olup olmadığını
tetkik etmelidir.

•

Perforasyon şüphesi varsa kontrast madde olarak baryum sülfat yerine iohexol veya
gastrografin tercih edilmelidir.

• Uygulanan mide sondasının tıkanma nedeniyle ilerleyememesiyle de teşhis konulabilir.
Ancak, tam olmayan tıkanmalarda sondanın ilerleyebilme olasılığı göz önünde
bulundurulmalıdır.
• Gerekirse özefagoskopi.
.Ayırıcı tanı: Motilite bozukluklarıyla karışabilir.
Prognoz: Esas hastalığa bağlıdır.
Tedavi:
•

Bütün obstruksiyonlar acil müdahale gerektirir.

•

Sığırlarda timpani gelişebileceği için timpani bölümünde anlatılan tedbirler uygulanır.

•

Kraniale yakın yerleşen yabancı cisim ağız yoluyla el ya da bir takım aletlerin yardımıyla
çıkartılabilir.

•

Daha alt bölümlerdeki yabancı cisimlerde endoskopi yoluyla uygulanan yabancı cisim
forsepsleriyle çıkarma işlemi yapılabilir.

•

Mideye yakın yerlere yerleşenlerin, özellikle keskin olanların sondayla mideye itilmesi
denenebilir. Bu işlem sırasında mukozanın tahrip edilmemesine dikkat edilmelidir. Aksi
taktirde hayvanın ölümüne yol açabilen perforasyonlar yada işemik nekrozlar şekillenebilir.

•

Köpeklerde mideye indirilen kemikler sindirilirler, sindirilemeyecek nitelikteki özellikle de
keskin olan yabancı cisimler gerekirse gastrotomi ve rumenotomi operasyonu ile dışarı
alınırlar.

•

Ayrıca spazmolitik ve gerekiyorsa sedatif etkili ilaçlar denenebilir. Ancak ilaç kullanılmasına
karar vermek zordur. Çünkü yabancı cisim bazen spazmın giderilmesini takiben
kendiliğinden mideye geçebilirse de bu her zaman mümkün olmaz ve bu sefer kasılma
gücünü kaybetmiş özefagustan yabancı cismin uzaklaştırılması iyice zorlaşır. Bu nedenle
öncelikle ilaç verilmeden sondayla uğraşılmalı ve ancak başarılı olunmadığı taktirde kas
gevşetici ilaçlar denenmelidir.
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•

Bu tür tıkanmalarda bazen uygulanabilen özefagotomi çoğu kez iyi neticeler vermemekte ve
çoğunlukla postoperatif komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Ancak ventralde oluşan
tıkanmalarda endike olan laparotomi ile daha iyi neticeler alınmaktadır.

•

Obstrüksiyon giderildikten sonra özefagit komplikasyonu nedeniyle özefagitis bölümündeki
tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

•

Su ve gıda 24-48 saat süreyle kısıtlanmalı, daha sonra hayvan bir süre yumuşak gıdalarla
beslenmelidir.

•

Yabancı cismin çıkarımasın takiben hasta pneumomediastinum ve pneumothoraks
komplikasyonları yönünden izlenmeli, radyografiyle kontrol edilmelidir.

Özefagal obstruksiyona yol açan damar anomalileri
Özefagusu saran vasküler halka hayvan büyüdükçe özefagusta gittikçe ilerleyen daralma ve
daralma bölgesinin üstünde genişlemeye yol açarlar.
• Bu anomaliler köpeklerde periözefagal özefagus daralmasının en önemli sebebidir.
• En sık olarak kalıcı sağ aortik arkın sıkıştırmalarına rastlanır. Kalıcı denmesi, doğumdan
sonra bu arkın regrese olmamasına işaret eder.
• Daha az olarak kalıcı sağ veya sol subklavian arterler, çift aortik ark, kalıcı sol aortik ark,
kalıcı sağ dorsal aorta, kalıcı sağ ligamentum arteriosum ve aberan interkostal arterler

özefagusta sıkışmaya yol açabilirler.
• Bu damarlar özefagusu çevreledikleri için vasküler halka adını alır.
• Özefagus hacmi hayvanın yaşı artıkça doğal olarak artar, ancak hacim artıkça vasküler
halka (özellikle sağ aortik ark ve sol Ligamentum arteriosum) tarafından sıkıştırılır.
• Böylece özefagus sağda aorta, üstte ligamentum arteriosum, solda akciğer ve sol pulmoner
arter ve ventralde kalp arasında sıkışmış olur
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• Sağlıklı hayvanlarda bu ligament özefagusun
dorsalinde yer alır.
• Alman çoban, Danua ve İrlanda seterleri daha
yatkındırlar.
• Kedilerde de görülür ama biraz daha nadirdir.
• Semptomları diğer özafagal obstruksiyonlarda
olduğu gibidir.
Tanı:
• Hayvan sütten kesilip katı gıdalara geçtiğinde
regurgitasyon belirtileri görülürse kongenital
megaözafagus veya vasküler anomali düşünülmelidir.
• Düz radyografilerle önemli bulgular elde edilir:
• Thorakal radyografiyle kalbin üstündeki özegagus
bölgesinde bir anormallik göze çarpmazken kalbin
önündeki bazen de hem önündeki hem de arkasındaki
özefagus bölgesinde dilatasyon göze çarpar.
• Ventrodorsal ve dorsoventral radyografilerde kalbin
kranial sınırına yakın bir hizasında trakeanın sola eğilmesi önemli bir bulgudur.
• Kontrast radyografiler ise tıkanma yerini daha net gösterebilir, ayrıca geçiş zorluğuna göre
daralmanın şiddeti hakkında fikir edinilir.
• Endoskopiyle tıkanmanın intra ya da
periözefagal olduğu ortaya çıkarılır,
• Endoskopiyle ayrıca özefagustaki daralmanın
kalp hizasında olduğu netleşir.
• Ekokardiyografi ve ultrason diğer bozuklukları
elimine etmek açısından fayda sağlayabilir.
• En iyi görüntüler fluoroskopiyle alınır
• Fuoroskopiyle kontrast maddenin özefagustan
akışı, dilatasyonun ve tıkanmanın lokalizasyonu kolaylıkla saptanabilir.
Tedavi:
• Hayvanın genel durumu düzeltecek önlemler alınır,
• Mide tübajıyla enteral beslenme temin edilir
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• Kesin tedavi operasyondur, operasyonla ligamentum arteriosumun transeksiyonu ve
ligasyonu sağlanır.
• Zamanla özefagal hasar şekilleneceği için operasyon hemen yapılmalıdır.
• Yavru köpeğin biraz daha büyümesini ya da aşıların tamamlanmasını beklemek gibi
uygulamalar doğru değildir.
• Erken müdahalelerde başarı şansı oldukça
yüksektir. Daha seyrek görülen çift aortik ark ya
da aberan subklavian arter anomalilerinde şans
daha düşüktür.
• Her durumda operasyon sonucu tatmin edici
olmayabilir, çünkü özefagal motilite kaybına
bağlı regurgitasyon ve proksimaldeki dilatasyon
kalıcı olabilir. Ancak bu hayati bir tehlike oluşturmaz (Bkz.megaözefagus).
• Tanı bölümünde vurgulandığı gibi radyografide bazen kalbin hem önündeki hem de
arkasındaki özefagus bölümünde dilatasyon görülebilir. Bu durumda prognoz iyi olmayıp
operasyondan sonra motilite sorunlarının yaşanacağına işarettir.
Özefagal striktürler

Tanım:
•

Sindirim yollarında özellikle özefagusta tıkanıklık
yapabilen intramural fibröz dokuya striktür adı
verilir.

•

Skatriks ve stenozlar da aynı etkilere sahiptir.

•

Özefagus herhangi bir yerinde oluşabilir

Etyoloji:
•

En önemli sebebi yabancı bir cismin etkisiyle
özefagus epitelinin hatta bazen daha da derin
mukoza katmanlarının yaralanma ve yangısı
neticesi gelişen anormal bağ dokusudur.

•

Şiddetli özefagitis

•

Mide içeriğinin refluksu (özellikle anestezideki
hayvanın uygun olmayan şekilde taşınması,
operasyon esnasında ya da sonrasında karın
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üzerine basınç yapılması, kardia sfinkteri dilatasyonlar vb)
•

Yabancı cisme bağlı Travma

•

Yakıcı gıdalar

•

Operasyon

•

Epitelden köken olan tümör, hematom ve apse benzeri oluşumlar da bu tür daralmalara yol
açabilirler.

Semptomlar:
• Özefagal obstruksiyon semptomları
• Kilo kaybı
• Sulu gıdalardan ziyade katı gıdalar verilmesiyle şikayetlerin artışı
Tanı:
•

Anamnez,

bir

regurgitasyon

operasyonu
şikayetleri

takiben
(anestezi

komplikasyonu olarak özefagit)
•

Klinik muayene

•

Radyografi, özellikle kontrast madde içirilmesi
ya

da

kontrast

maddenin

yiyeceklerle

karıştırılarak yedirilmesi
•

Kontrast madde verilmesi striktürün lokalizasyonu ve boyutları hakkında fikir verir

•

Striktür bölgesinin üstünde dilatasyon gözlenebilir

•

Endoskopi, özellikle endoskopik biyopsi

Karıştığı durumlar:
1- Periözefagal obstruksiyon nedenleri
2- İntraluminal obstruksiyon nedenleri
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Tedavi:
•

Operasyon: Sonuçlar her zaman tatmin edici değil.

•

Stent

•

Endoskopik balon dilatasyon: En iyi netice

•

Endoskopik skleroterapi (balon dilatasyon uygulamasından sonra striktür bölgesinde birkaç
noktaya endoskopik skleroterapi iğnesiyle kortikosteroid enjeksiyonu)

•

Balon dilatasyon ardından özefagitis tedavisi ve diyeti

•

Şiddetli mukozal travma varsa yeme içme 24 saat
kesilir ve mide tübasyonu uygulanır

•

Kortikosteroidler yeni bir striktür gelişmesini önleyebilir

ÖZEFAGUS DİVERTİKULUM VE DİLATASYONU
Özefagusta
divertikulum,

kese

tarzındaki

özefagusun

bir

genişlemelere

bölgesinde

görülen

çevresel genişlemelere ise dilatasyon adı verilir.
Etyo-patogenez:
• Özefagal divertikuluma nadiren rastlanır.
•

Özellikle

obstruksiyon,

yabancı

cismin

travmatik etkisi veya yangısal bir dejenerasyonu
takiben lokal kas zayıflığı veya kas yırtılması
sonucu divertikulum oluşmaktadır.
• Obstruksiyon

aynı

zamanda

intraluminal

basınca neden olup kassal yırtılmaya yol
açabilir.
• Periözafagal
kaynaklanabilir.

yangı

ve

Özellikle

fibrozisten
oluşan

de
fibrin

özefagusta yapışmalara ve kısmı motilite kaybına neden olur. Bu esnada peristaltik devam
ettiği için özefagus yapışma yerinde kıvrılabilir. Bu bölge kese oluşumuna yatkındır.
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• Konjenital olabilir.
• Ayrıca, özefagusta stenoz oluşan bölüm
zamanla

üstünde,

biriken

gıda

maddelerinin etkisiyle yavaş yavaş bir
dilatasyon şekillenebilir. Megaözefagustan
farkı motilitenin fazla etkilenmemesi ve
kısmi bir alanı kapsamasıdır.
Belirtileri:
• Büyük ya da çok kesenin oluştuğu olgular semptom oluşturabilir.
• Obstrüksiyon belirtilerine benzer.
•

Bazen sol tarafta sulkus jugularis'te alta doğru uzanan hamur kıvamında bir şişlik.

• İleri durumlarda ise özefagal perforasyonlar
Tanı:
• Röntgende özefagusun bir kısmında hava
ya da gıda artıklarının dolu olduğu bir
genişleme dikkati çeker.
• Pozitift

kontrast

madde

ile

çekilmiş

röntgende kontrast madde kese içine
girebilir

ve

bu

durumda

tanı

daha

kuvvetlenir.
• Özefagoskopiyle daha iyi netice alınabilir.
Ancak kesenin deliği bazen çok ufak olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
• Daha büyük delikli olgularda kesenin içinde birikmiş gıda maddeleri ve delik etrafında
özefagite ait lezyonlar görülebilir.
DİKKAT ! Brachycephalic ırklarda, bulldog ve shar- pei’de özefagusun redundant yapısı nedeniyle
radyografide yanılmalar mümkündür
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.

Prognoz: Şüpheli ya da kötüdür.
Tedavi: Megaözefagustaki gibi yumuşak ve sulu gıdaların yüksekçe bir yerden verilmesi
denenebilir. Operasyon sonucunda skatriks oluşumu nedeniyle problemler ortaya çıkmaktadır.
ÖZEFAGAL FİSTÜL
• Özefagus doğuştan ya da edinsel olarak genellikle solunum sistemine, bazende deriyi
aşarak boyun derisinden dışarı fistülleşebilir. (Örneğin özafagopulmoner, özefagotrakeal ve
özefagobronşial fistüller).
• Nadir gözlenir

Nedenleri:
• Karnivorlarda kazanılmış fistülün en önemli nedeni yenilen kemikler, cam, olta iğnesi gibi
sivri yabancı cisimler,
• Dış etkilere bağlı travmalar,
• Apselerin özefagusa ulaşması,
• Özefagustaki yangının fistülleşmesi,
• Tümörler

Semptomlar:
• Fistülün yerine bağlıdır
• Hayvan su içtikçe ya da sulu gıdalar yedikçe
semtomlar barizleşir
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Tanı:
• Kontrast radyografiyle tanı konur
• DİKKAT! İodin içeren kontrast maddeler hiperosmolar ve irritandır. Bu hastalıktan şüphe
ediliyorsa kullanılmamalıdır. Perforasyonda şüpheli durumlarda uyguladığımız gibi fistül
şüphesi olan durumlarda baryum sülfat yerine iohexol veya gastrografin tercih edilmelidir.
Tedavi: Operatiftir, bazen lobektomi gerekebilir.
6- HİATUS HERNİSİ
İki şekilde görülür:
•

Kardia kendi yerinde kalırken, mide parçası özefagusa girer (Paraözefagal herni)

•

Özafagus ile birlikte kardia da özefagus içine doğru girer (gastroözefagal invaginasyon). Bu tarz
hiatal herniler daha sık görülür.

Nedenleri:
•

Çoğunlukla kalıtsal: (Özefagal hiatus veya
Freniko-özefagal

ligamentte

genişleme

tarzında gelişim defekti)
•

Erkekler ve Shar-pei’ler daha yatkın

•

Edinsel: (Travmaya bağlı olarak diyaframatik
sinirler ve kaslardaki defektler sonucunda
hiatusun gevşemesi)

•

Solunum yollarının kısmi ya da aralıklı oluşan
obstruksiyonlarında (örneğin laringeal felç) negatif intratrokal basıncın artması

Belirtileri:
Kalıtsal olgularda hayvan sütten kesilip katı mamalara geçince semptolmlar ortaya çıkmaya başlar:
•

Keyifsizlik, iştahsızlık

•

Nedeni ne olursa olsun hiatal herni alt özefagal sfinkter basıncını azaltır ve gastro-özefagal
refluks özefagiti veya özefagusta lokal ya da diffuz motilite kayıplarla alakalı semptomlara
yol açar

•

Salivasyonda artış

•

Yutma problemleri

•

İnatçı bir regurgitasyon
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•

Bazen kanlı bir kusma

•

Solunum güçlüğü (Büyük hernilerde akciğere basınç veya aspirasyon pneumonisine bağlıdır

•

Uzun süren olaylarda zayıflama

Tanı:
•

Radyografi ve endoskopi

•

Endoskopi en uygun tanıyı sağlar, hem özafagit semptomları hem de özefagusun
distalinde midenin fıtıklaşması izlenebilir.

•

Röntgende özefagusun alt kısmında gaz ve bu kısmın arkasında midenin özefagusa
olan girintisi gözlenebilir.

•

Fıtıklaşma sürekli olmadığı durumlarda bu yöntemler tanı için yetersiz kalırlar.

•

Bu nedenle mideye baskı uygulayıp fıtıklaşmanın görülmesi sağlanabilir.

•

Radyografide ayrıca aspirasyon pneumonisi bulgularına rastlanılabilir.

•

Fuoroskopiyle kontrast maddenin özefagustan akışı izlenerek özeg-fagal motilite kaybı
daha iyi değerlendirilebilir.

Prognoz:
•

İnkarserasyon neticesi ölüm

•

Büyük hernilerde asfeksi tehlikesi
Tedavi: Operatiftir, motilite kaybı oluşmayan olgularda operasyon sonuçları daha tatmin

edicidir.

Paraözefagal herni

Gastroözefagal invaginasyon
35

DİSOTONOMİ
Tanım:
Karnivorlarda otonom sinir sistemindeki fonksiyon kayıpları nedeniyle çeşitli organların motorik
aktivitesinde azalma ya da kaybolmayla karakterize bir hastalıktır.
Etyoloji: Nedeni idiyopatiktir.

Semptomlar:
Yerleştiği organa ait fonksiyon kayıpları şekillenir.
•

iştahsızlık, kilo kaybı,

•

özellikle sidik kesesindeki soruna bağlı olarak disuri

•

megaözefagus nedeniyle regurgitasyon,

•

iris fonksiyonlarında kayıp nedeniyle pupillanın ışık refleksinde azalma, keratokonjüktivit ve
midriazis,

•

benzer şekilde kusma, konstipasyon ve kolon dilatasyonu.

Tanı:
Gözlerden birine %0.05’lik plokarpin damlatılır ve pupillerdeki daralma izlenir. Disuri olan köpek,
deri altı 0.04mg/kg dozunda bethanechol enjeksiyonundan sonra idrarını yapmaya başlar. Kesin
tanı otopsiyle sağlanır.
Tedavi:
Bethanechol (1-5mg/gün) ve görülen semptomlara yönelik tedavi yapılır.
SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA GENEL TEDAVİ
1- Sıvı ve elektrolit tedavisi
2- Antibiyotikler
3- İmmunodepresif tedavi
4- İştah uyarma
Diğer tedaviler özel hastalıklarla birlikte anlatılacaktır.
1- SIVI VE ELEKTROLİT TEDAVİSİ
Sıvı ve elektrolit tedavisi vücudun sıvı ve elektrolit dengesi kadar asit baz dengesinin
yürütülmesi için yaşamsal öneme sahip oldukça detaylı düşünülmesi gereken bir tedavi şeklidir. Bu
bölümde sadece sindirim sistemi hastalıklarında, özellikle kusma ve ishalle bozulan sıvı elektrolit
dengesinin tekrar kurulması çin gerekli bazı pratik bilgiler verilecektir.
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• Sıvı

tedavisi

hipovolemi,

hipotansiyon

toksik

maddelerin

eliminasyonu

ve

renal

fonksiyonların korunması açısından endikedir.
• Koagulasyon bozukluğu yoksa kan sirkülasyonunu sağlamak için Dextran,
• Koagulasyon bozukluğu varsa %5 glikozlu ve az miktarda potasyum ilave edilen %04.5’luk
tuz solüsyonları, heparin (30-50 İÜ/kg/saat)
• Aşırı dozlarda beyin ve akciğer ödemi oluşabileceği göz ardı edilmemelidir.
• Ödemin nedeni bazen aşırı doz olmayabilir. Örneğin izotonik kristalloid sıvılar kolloid
osmotik basıncı düşürebilir.
• Bu durumda vücut boşluklarında sıvı birikimleri ve ödemler artar; dolayısıyla intrakranial
basınç iyice artabilir. Sıvının vücut boşluklarında birikimi hipovolemiyi şiddetlendirecektir.
• Kristaloid sıvıların uzun süre kullanımı uygun değildir. Bu sıvılar eksraellüler sıvıda sodyum
ile potasyumun yer değiştirmesine, diüretikler de potasyum atılımına neden olarak
hipokalemi yapabilirler. Bu da amonyağın beyne girişin, arttırmaktadır.
• Asidoz varsa bikarbonatlı solüsyonlar kullanılır.
• Vazoaktif ilaçlar hipovolemi tehlikesi giderildikten sonra verilmelidir.
Kusma ve ishalde oluşan dehidrasyonun derecesine göre verilmesi gereken sıvı ve
elektrolitler:
Kaybolan sıvıyı telafi edebilmek için sürekli infüzyon tarzında verilmesi gereken sıvı
miktarını kabaca şu formülden hesaplayabiliriz:
%5 derecedeki dehidrasyonda günlük 40-60 ml/kg
%5-10 derecede günlük 60-80 ml/kg
%10' un üzerinde günlük 80-120 ml/kg
Kusma ve ishalle birlikte kaybolan sıvının içersinde birtakım elektrolitlerde kaybolur ve
tedavide bu elektrolitler de mutlaka telafi edilmelidir. Kusma ve ishalde özellikle gözönünde
bulundurulması gereken lektrolitler şunlardır:
Kusmada:

H, Cl, K ve daha az olarak Na,

İshalde:

H2CO3, Na ve daha az olarak K

Bunu kesin sınırlarla birbirinden ayırmak mümkün değildir; zira kusmayla bir miktar bağırsak
içeriği atılabildiği gibi ishalde de mide içeriği atılabilmektedir.
Ancak oral yada İV. sıvı tedavisi için kullanılacak sıvının elektrolit düzeyi en iyisi serum
elektrolit düzeylerine göre ayarlanmalıdır. Bu yapılmadıkça Ringer solüsyonu tavsiye edilmez.
Ayrıca serum K düzeyinin hakkında karar vermek zordur. Enteritlerde bağırsaktan önemli
miktarda K kaybına rağmen serum potasyum düzeyi normal hatta yüksek olabilir. Zira potasyum
hücre içi iyonudur. Bu nedenle en iyisi hipokalemiye ilişkin bulgular değerlendirilir: EKG
bozuklukları (T dalga anormallikleri) ile beraber serum potasyum düzeyini düşmesi vb. Bu durumda
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günlük 0,3mmol/kg dozunda K verilir. Kusmada ise verilecek dengeli elektrolit solüsyonları
kaybolan potasyum miktarını telafi etmede yetersiz kalırlar. Eğer hipokalemi bulgularını saptamak
için EKG düzeneği yoksa verilen sıvıya 10-20 mEq/L KCl ilave edilmelidir.
Vücuttan kaybolan elektrolitin niteliğine göre de asit-baz denge bozuklukları oluşacaktır. K
ve HCL kaybı nedeniyle hipokalemik ya da hipokloremik alkaloz, bikarbonat kaybı nedeniyle de
asidoz gelişecektir. Bunu klinik tabloya bakarak ortaya koymak mümkün değildir. Bu nedenle “BE”
değerini saptamak gereklidir. Bu amaçla da Kan-Gaz Analizatörü adı verilen cihaza ya da kan
sodyum bikarbonat değerine ihtiyaç vardır. Laboratuvarlara gönderilecek kan heparinli enjektöre
alınmalı, havayla temas etmemesi için enjektörün iğnesi bükülmüş tarzda ve buz içersinde, en geç
½-1 saat zarfında laboratuvara ulaştırılmalıdır. Kan gaz analizatörü kan bikarbonat, pH, PCO2 ve
PO2 değerlerini de otomatik olarak ölçecektir.
Normal “BE” değeri –2 ile +2 arasındadır. Bu değerlerin üstü alkalozu altı ise asidozu
gösterir. Ayrıca ''BE'' değeri ile verilmesi gereken bikarbonat miktarı aşağıdaki formül yardımıyla
hesaplanabilir:
BE: 24- Plasma HCO3 değeri
Mmol olarak Sodyum bikarbonat ihtiyacı: -BE x 0,3 x Kg vücut ağırlığı
Bu değeri hesaplamak mümkün değilse asidoz vakalarında, günlük yavaş ve sürekli
infüzyon tarzında aşağıda verilen dozlarda bikarbonat solüsyonları kullanılabilir:
%5 dehidrasyonda % 4,2lik Na HCO3 1-2 ml/kg
%10 dehidrasyonda % 8,4lik Na HCO3 0,5-1 ml/kg
Bu dozun yarısı yavaş bir şekilde verildikten sonra geri kalan miktarı gün içinde eşit olarak
dağıtılmak suretiyle verilebilir. Bu ilaç laktatlı ringer solüsyonu içinde verilmemelidir. Ayrıca
metabolik asidozda serum glukoz kullanılmamalıdır.
Hayvan kusmadığı taktirde oral elektrolit solüsyonlarının kullanılması da yararlıdır. Örn.
WHO'nın önerdiği şu formül kullanılabilir:
Glukoz

20 gr

Tuz

3.5 gr

Kalsiyum klorür

1.5 gr

Sodyum bikarbonat

2.5 gr

Su

ad 1000 ml

Bu formülü içeren preparatlar piyasadan hazır olarak temin edilebilir.
2-SİNDİRİM SİSTEMİNDE KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER
Antibiyotik kullanımı hekimin en fazla dikkat etmesi gereken konulardan biridir. Bunlardan en
önemlileri:
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•

antibiyotiğin antibakteriyel etkinliği,

•

antibiyotiğin hedeflenen bölgeye affinitesi,

•

günde kaç kez, hangi doz da verileceği,

•

oradaki mikroorganizmanın bu antibiyotiğe karşı duyarlı olup olmaması

•

yan etkileri, biyoyararlanımı ve diğer ilaçlarla geçimliliği vb.

Yanlış antibiyotik kullanımı, tedaviyi geciktirdiği gibi ekonomik kayıplara neden olmakta ve en
önemlisi antibiyotiğin etkinliğinin azalmasına sebep olmaktadır. Örneğin parenteral tetrasiklinler
barsaklara fazla etki etmediği gibi immuniteyi olumsuz etkileyebilirler.
•

Mide ve barsaklara bakteriyel kontaminasyonun en önemli kaynağı ağız boşluğudur.

•

Sindirim sisteminin herhangi bir yerinde mukozal direncin kırıldığı durumlarda bu
mikroorganizmalar sepsise yol açabilirler.

•

Burada hakim bakteriler anaerob niteliktedirler.

Hem anaerob etkili hem de sindirim sisteminde iyi çalışan antibiyotikler:
• Penicillin derivatları, özellikle ampicillin ve ayrıca metronidazol’dür.
• Bunlar aerob etkili aminoglikozidlerle (örn: kanamycin, gentamycin vb.) birlikte daha geniş
bir spektrum elde etmek amacıyla kullanılabilirler.
• Bütün bunların yanı sıra antibiyotik seçiminde etkenin duyarlılık durumu yani antibiyogram
göz ardı edilmemelidir.
3-İMMUNODEPRESİF TEDAVİ:
• Sindirim sisteminin iç hastalıkları açısından immunodepresif tedavi genellikle sindirim
sisteminde gelişen aşırı yangısal reaksiyonların organizma aleyhinde olduğu bütün
durumlarda, şok gibi genel durum bozuklukarında, fibrinolitik tedavi gereken siroz gibi
durumlarda ya da alerjik reaksiyonlarda uygulanır.
• En sık kullanılan hastalıklar eozinofilik granulomlar alerjik gastrit ve barsak hastalıkları,
ülseratif kolit ve enfeksiyöz olmayan akut hepatitlerdir.
• En sık kullanılanlar kortikosteroidler ve azathioprinlerdir.
• Bu ilaçların en önemli yan etkileri mukozal direncin düşmesine balı olarak mukozal defektler,
feedback mekanizmasıyla böbrek üstü bezlerinden glükokortikoit salınımın inhibisyonu ve
ileri durumlarda bu bezlerin atrofisi, bağışıklığın zayıflamasına bağlı olarak enfeksiyonlara
duyarlılığın artışı, kemik gelişimine olumsuz etkisi, katobolik etkisi poliüri, poldipsi ve iştah
artışıdır.
• Azaltılarak bırakıldığında ve mide mukozasını koruyan ilaçlarla birlikte kullanıldığında önemli
bir yan etki görülmez.
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4-İSTAH UYARMA
• Hayvanların sindirim sistemi rahatsızlıklarının en sık görülen semptomu iştahsızlıktır. Bu
semptom sindirim sistemi hastalıklarının dışında da sık rastlanan bir semptomdur.
• Genellikle altta yatan hastalığın tedavi edilmesiyle iştah da düzelir.
• Ancak uzun süreli hastalıklarda yine uzun süren iştahsızlık nedeniyle önemli metabolik
bozukluklar şekillenebilir ya da hasta organın rejenerasyonu beslenme yetersizliği nedeniyle
aksayabilir.
• Özellikle şişman kedilerin iştahsızlığı önemsenecek bir tehlikedir. Hayvanın enerji açığını
dengelemek için mobilize olan depo yağları çok kısa sürede karaciğerin yağlanmasına ve
nihayetinde hayvanın ölümüne yol açar.
• Dışardan verilen serum ve vitaminlerle bu sakıncaların ortadan kalkması yeterli olmayabilir.
• Bu durumda iştah uyarıcıların kullanımı endikedir.
• Bunlar da yeterli olmazsa çeşitli sondalarla paranteral besleme uygulamaları denenmek
zorundadır.
• Diazepam gibi ilaçlar hipotalamustaki açlık merkezini uyararak etki ederler, aynı zamanda
özellikle kedideki iştahsızlığın en önemli nedenlerinden olan anksiyeteyi azaltırlar.
• Dozun yüksek olması trankilizan etkisi nedeniyle iştah uyarma açısından istenen bir durum
değildir.
• Serotoninin iştah kesici etkisi bilindiğinden siproheptadin gibi serotonin antagonistleri iştah
uyarmada faydalı olabilirler.
• Bu mantığa göre serotonerjik etkisi olam mirtazapinin iştah uyarma amacıyla kullanımı
çelişki gibi görülebilir. Ancak mirtazepin MSS’de serotonini artırırken gastrointestinal
sistemde serotonin antagonisti olarak davranır.
• Mide bulantıları önemli bir iştahsızlık nedeni olduğundan iştahsız hayvanda bulantı ve
kusma engelleyici ilaçlar da düşünülmelidir. Mirtrazepinin bu açıdan da faydası görülmüştür.
İştah uyarmada kullanılan bazı ilaçlar:
•

Anksiyolitikler: Diazepam, Oxazepam

•

Antidepresanlar: Mirtazepin

•

Anabolizanlar: Stanozolol

•

Serotonin antogonistleri: Siproheptadin

•

Steroidler: Kortikosteroid, progestajen

DİKKAT! Yukardaki ilaçların çoğu ciddi yan etkilere sahip olduğundan özellikle kedilerde uzun
kullanıma uygun değildirler,
Hepsinin kullanım sıklığı ve kullanıldığı yerler birbirinden farklıdır.
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Özellikle MSS’ne etkili ilaçların kombine kullanımından kaçınılmalıdır.
Kortikosteroidlerin aynı zamanda mide mukozasında tahribat yapıp bulantıyı körükleyebileceği de
göz önüne alınmalıdır.
Diazepam gibi GABA’erjik ilaçlar, patogenezinde GABA’nın rolü olması nedeniyle hepatik
ensefalopatide kullanılmamalıdır. Anabolizanları saymazsak, metabolizmayı hızlandırararak veya
destekleyerek iştah üzerine olumlu katkıları olan vitamin ve mineraller doğrudan iştah üzerine etkili
olmadıklarından bu listeye alınmamışlardır.
RUMİNANTLARIN ÖN MİDE HASTALIKLARI

RUMİNAL PARAKERATOSİS
• Genellikle fazla konsantre yemlerle beslenen sığır ya da
koyunlarda daha sık görülen, rumen papillalarında irileşme ve
sertleşmeyle karakterize bir hastalıktır.
• Bu lezyonlar UYA (Uçucu yağ asitleri) konsantrasyonunun
artması ve rumen içeriği pH'ının düşmesi ile şekillenir.
• Bu tür lezyonlara genellikle ön ventral kesedeki papillalarda rastlanılır.
• Ayrıca dorsal kesenin tavanında çok sayıda parakeratoz odakları şekillenebilir. Koyunlarda
bu papillalar rumen duvarının palpe edilmesiyle hissedilebilirler.
• Parakeratozlu papillaların epitel katmanları kalınlaşır ve keratenize olur. Bu nedenle hayvan
yediği gıdadan tam olarak yararlanamayıp kilo kaybeder
• Oluşan bozukluk kalıcı olup, tedavi şansı yoktur.
• Korunma için hayvanın rasyonunda kaba yem ve konsantre yem oranına dikkat edilmelidir.
PRİMER GIDASAL HAZIMSIZLIKLAR (İNDİGESTİONLAR)

primer gıdasal indigestionlar

basit indigestionlar

rumen asidozu

rumen alkalozu
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BASİT İNDİGESTİONLAR (BASİT HAZIMSIZLIKLAR)
Tanım:
Genellikle diyette kalitatif ya da kantitatif bir değişime bağlı olarak ortaya çıkan, sığırda sık,
koyunda ise nadir görülen bu hastalık hem besi ve hemde süt sığırcılığında yaygın olarak
gözlenmektedir.

Nedenleri:
Rumenin doğal ortamında değişime yol açan herhangi bir etken hazımsızlığa yol açabilir. Örneğin:
•

küflü, bozuk ve donmuş gıdalar,

•

hayvanın adapte olmadığı tane yem,üre v.s.gibi rasyonların ve doğum yapan ineklerin
plesantalarının yenmesi,

•

meradan ahır veya ahırdan mera besisine hızlı geçişler,

•

uzun süreli antibiotik tedavileri gibi faktörler

•

ruminantların, lezzetli olması nedeniyle tane yemleri oburca tüketmesi,

•

soğuk havalarda hayvanın artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere sindirimi zor ve kalitesiz
kaba yemlerin bile fazla miktarda yenilmesi vb.

Patogenez:
Basit indigestion, birincil bir rumen atonisi yapar ve alınan gıdanın aşırı fermentasyonuyla rumen
içeriği pH'ında ani değişimler meydana gelebilir.
Fazla miktardaki sindirimi zor besinler, fiziksel olarak rumen fonksiyonunda birkaç gün süren bir
bozulmaya sebep olabilirler.

Belirtileri:
Süt sığırında: daha çok,fazla miktarda silaj yemlerinin yenilmesiyle şekillenen basit indigestion,
• İştahsızlık
• süt veriminde azalma
• rumen genellikle dolgun ve hamur kıvamında
• Birincil kontraksiyonlar yoktur ancak ikincil kontraksiyonlar mevcut olabilir
• Ateş,nabız ve solunum normal
• Dışkı, normalden katıya kadar değişik kıvamlarda olup, miktarı azalmış
Besi sığırında: daha çok,aşırı miktarda kesif yeme bağlı olarak gelişen indigestion
• İştahsızlık
• ruminal staz
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• rumen dolgun olmayabilir,ancak bazen aşırı miktarda sıvı birikebilir
• Dışkı pis kokulu ve yumuşak kıvamlı
• Hayvan canlılığını kaybetmeyip 24 saat içinde tekrar yemeye başlayabilir
• Daha şiddetli olaylarda ise rumen asidozu ve alkalozu şekillenir
Tanı:Anamnez ile dietin miktarı ya da niteliğindeki değişimlere göre diğer rumen hastalıkları
elimine edilmesi suretiyle teşhis edilebilir.
Ayırıcı Tanı:
•

RPT (Reticülo-Peritonitis Traumatica),

•

ketosis,

•

vagal indigestionlar,

•

abomazum hastalıkları,

•

rumen asidozu veya alkalozu

•

bezoarlar vb. ile karıştırılabilr.

Ancak RPT'de ağrı reaksiyonu ve ketosisdeki ketonuri bu hastalıkta görülmez.
Abomasum dislokasyonları genellikle auskultasyonla elimine edilebilir.
Vagal indigestionlar ve abomasal torsiyonlar ise daha uzun seyreden hastalıklardır. Ancak bu
hastalıkların başlangıç dönemlerinde ayırım güçleşir.
Rumen asidozu ve alkalozu, klinik tablonun daha ağır olması ve rumen içeriği pH'sında
değişimlerin görülmesiyle ayırt edilir. Bitkisel bezoarlar rektal muayeneyle teşhis edilebilir.
Basit indigestionda, rumen içeriğinin muayeneleriyle mikrobiel aktivitede yetersizlik saptanabilir.
Tedavi:
•

Tedavide ilk olarak dietin düzenlenmesi hedef alınır.

•

Sonda ile 20-40 litre ılık su verilmesi ve bunu takiben dışarıdan rumene kuvvetli masajlar
yapılması rumen fonksiyonlarının uyarılmasına yardımcı olur.

•

Rumen pH ortamının düzenlenmesi (Bk. Rumen Asidozu ve Rumen Alkalozu)

•

Rumenin mikrobial aktivitesinde azalma varsa sağlıklı bir hayvandan alınmış 4-8 lt taze
rumen içeriği, mümkün olmadığı taktirde ise stabilize edilmiş rumen ekstratları verilir.

•

Rumen stimülatörleri:
•

Parasempatiği uyarıcı ilaçlar yaygın olarak kullanılabilir ancak bazen bu ilaçların
istenmiyen etkileri görülebilir. Bu ilaçların yüksek dozları rumen aktivitesini deprese eder,
düşük dozları ise bu aktiviteyi arttırır.Normalde retikülorumenden abomasuma rumen
içeriğinin

geçişi

bir

takım

komplex

senkronize

kontraksiyonlarla

sağlanır.
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Parasempatikomimetikler rumen hareketlerini arttırdıkları halde bu senkronizasyonu
sağlıyamazlar. En etkili olanı Neostigmindir (2,5 mg/45 kg). Bunlar özellikle genel
durumu iyi olmayan, peritonitli veya gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.
•

Kalsiyum da rumenotorik etkiye sahip olması ve uzun süren olaylarda azalan emilimi
nedeniyle şekillenebilecek bir hipokalsemiye engel olması açısından yararlıdır. Tercihan
deri altı yolla ve uzun etkili kalsiyum tuzları kullanılmalıdır.

•

Thiamin hem sinir sisteminde hem de karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan bir
vitamin olarak kullanımı endikedir.

VAGUS KAYNAKLI HAZIMSIZLIKLAR (VAGAL İNDİGESTİON, HOFFLUND
SENDROMU)
Tanım:
Daha çok sığırda bazen de koyunda görülen bu hastalıkta, ön
mideler ve abomasumu innerve eden N.vagusun genellikle
mekanik nedenlerle oluşan lezyonları bu organlarda değişen
derecelerde paralize neden olur.

Etyoloji
•

Daha çok gebeliğin ileri dönemlerinde, bazı formları ise
gebelikle alakası olmadan ortaya çıkar.

•

Sığırda vagus üzerindeki bu lezyonların en önemli sebebi
RPT'dır.

•

Bazı vakalarda ise vagus üzerinde herhangi bir lezyon
olmayıp

retikulumun

sağ

duvarında

apseler

veya

adhezyonlar reflektorik olarak bu sendroma yol açarlar.
•

Retikulumun anterior duvarındaki lezyonlar vagusun ventral kolunu etkilerler.

•

Nadiren rumen veya retikulumdaki aktinobasilloz da bu olaya sebebiyet verebilmektedir.

•

Koyunlarda

Sarcosporidia

ve

Cysticercus

tenuicollis

tarafından oluşturulan peritonit, sığırda tüberküloz derenleri
ve lenfomatiasisde lenf yumruları vagusu etkiliyebilirler.
•

Retikulo-omasal

ve

pylorik

sfinkterlerde

şekillenen

akalazidir.
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Patogenez:
Ön mideler ve abomasum duvarındaki paraliz önemli bir role sahiptir
Hofflund sendromu oluşan fonksiyonel bozukluğun şekline göre ön ya da arka stenoz olarak iki ayrı
formda ortaya çıkar.
1- Ön stenoz: Omasum ve retikulum arasında fonksiyonel
bir stenoz (akalazi) vardır. Bunun neticesi ya atoniyle (tympanisiz)
ya da hipertoniyle (tympanili) birlikte olan rumen dolgunluğu
şekillenir
2-

Arka

stenoz

(Pylorik

obstruksiyon

ve

Abomasal

dolgunluk): Pylorisin inatçı fonksiyonel stenozunda
(akalazi)

gıda

buradan

geçemez

ve

abomasum

dolgunluğu ile beraber rumino-retiküler atoni şekillenir.
Bu olguda çoğu kez pilorik ülserasyonlar gözlenir.
Fonksiyonel obstruksiyon ve hacim artışının
oluştuğu yere ve şiddetine bağlı olarak değişen
dercelerde dehidrasyon ve bunun yanı sıra hipokloremik
ve

hipokalemik

alkaloza

bir

temayül

mevcuttur.

Genellikle ölüm sebebi oluşan bu tablodur.
Belirtileri:
Bütün formlarında ortak olarak şu belirtileri gözlenmektedir:
• Bazen sadece birkaç gün süren iştahsızlık
• Bulamaç tarzında dışkı
• Abdomende gazlı ya da gazsız dilatasyon
• Rektal muayenede rumen hacminin artışı
• Tedaviye cevap alınamaması
• Ağır durumlar dışında hayvanın canlılığını sürdürmesi ve uyarımlara olan tepkisinin normal
oluşu.
Atoniyle birlikte olan rumen dolgunluğunda:
•

Bu form daha çok gebeliğin ileri dönemlerinde ortaya çıkar.

•

Klinik tablo fazla ağır değildir.

•

Ancak yem yemede isteksizlik ve buna bağlı olarak kilo kaybı,

•

Bulamaç tarzında dışkı ve abdominal hacim artışı göze çarpar

•

Purgatifler ya da parasempatikomimetiklerle tedaviye cevap alınmaz.

Motilite artışı ile birlikte olan rumen dolgunluğunda:
•

Özellikle hastalığın bu formu gebelik veya doğumla ilişkili değildir.
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•

İlk olarak gözlenen işaret orta ya da şiddetli tympanidir.

•

Bazen iştah azalır ve uzun süren durumlarda hayvan zayıflar.

•

Abdomenin hacmi artmıştır.

•

Rumen muhtevası genellikle yumuşak ve köpüklüdür. Rumende hiperaktiviteye rağmen
normal rumen sesleri azalmıştır. Dışkı normal ya da bulamaç tarzında olup, miktarı
azalmıştır.

•

Ateş ve nabız normaldir.

•

Tympanide veya rumenin gıdai dolgunluğunda uygulanan tedavi bu hastalıkta hiç bir fayda
sağlamaz.

•

Rumen hareketleri ciddi olarak azalmış ya da tamamen durmuştur. Bazen orta derecede
ancak inatçı bir şişkinlik gözlenebilir.

Pylorik obstruksiyon ve Abomasal dolgunlukta:
•

Bu vakalarda çoğu defa gebeliğin ileri dönemlerinde ortaya çıkar.

•

İştahsızlık ve azalmış miktarlarda bulamaç tarzında dışkı ile karakterizedir.

•

Abdomenin solundaki ve sağ distalindeki genişlemeye her zaman rastlanılmayabilir.

•

Genellikle nabzın yükseldiği son safhaya kadar hiç bir sistemik belirti oluşmayabilir.

•

Rumen hareketleri tamamen kaybolmuştur.

•

Hayvan birinci formda olduğu gibi yavaş gelişen bir zaafiyet neticesi ya da abomazum
rupturu nedeniyle aniden ölebilir.

•

Bu üç tip kombine halde de görülebilir.

•

Özellikle abomasal tıkanma ve rumen atonisiyle kombine tarzdaki rumen hacminde artış
olayı sık gözlenmektedir.

•

Çoğu vakalarda hematolojik bir anormallik şekilenmez. Ancak akut RPT mevcudiyetinde bu
hastalıkla ilgili kan bulguları elde edilebilir. Ayrıca rumene sıvı hücumu ve abomasal
dilatasyon olaylarında değişen derecelerde hipokloremik ve hipokalemik alkaloz ve
hemakonsantrasyon nedeniyle hematolojik anormallikler saptanabilir.

46

Tanı ve ayırıcı tanı:
Hipermotilite ile beraber olan rumen hacmindeki artışlar genellikle başka hastalıklarla karıştırılmaz.
Ancak bu bozukluğun RPT ya da benzeri bir lezyondan ileri gelip gelmediğine karar vermek güçtür.
Rumende atoni olan iki formda tanı kolay olamamaktadır. Diğer karışabileceği hastalıklar:
•

kronik ve diete bağlı abomasum genişlemesi,

•

omasum konstipasyonu,

•

abomasal pylorusta tıkanmaya yol açan sindirilemeyen nitelikteki yabancı maddeler ve
bitkisel bezoarlar,

•

melenasız seyreden abomasal ülserler,

•

abomasum mezenteriumunda ve omentumda yağ nekrozu vb. karışabilir.

Özellikle retikulo-omasal geçişin naylon veya paçavra gibi maddelerle tıkanmasıyla vagal
indigestionun ayrımı son derece güçtür.
Tedavi:
•

Genellikle tatmin edici bir tedavi şekli yoktur. Rumen fazla miktarda sıvıyla dolmuşsa
sondayla veya rumenotomiyle boşaltılır. Hipermotilite formu yapılan bu uygulamadan 7-10
gün sonra düzelebilir.

•

Üç gün süreyle yağlı sürgütler denenir ve bu arada paranteral sıvı tedavisi uygulanır.

•

Hayvan gebe ve değerliyse gebeliğin sekizinci ayına kadar hayvana yine parenteral sıvı
tedavisi uygulanır. Daha sonra 20 mg ve kas içi yolla Dexamethazon verilir. Bu uygulamayla
yavrunun doğması sağlanır. Bazı sığırlar doğumdan sonra düzelir ve sonraki gebelik
esnasında tekrar hastalanırlar.

•

Gaz oluşumunun fazla olduğu durumlarda kalıcı rumen fistülü yararlıdır.

•

Rumenotomi ya da laparotomi ile etken aranabilse de bulunma ve bozukluğun giderilme
şansı fazla değildir.

•

Çoğu kez abomasotomi ve diğer cerrahi girişimlerinde faydası olmaz ve en iyisi hayvanı
kesime göndermektir.
RUMEN ASİDOZU
Tanım:

Rumende ve kanda laktik asit düzeyinin artması, rumen içerik pH'sının düşmesi, depresyon ve
komayla karakterize bir hastalıktır. Bütün koyun keçi ve sığırlarda hatta geyiklerde görülmektedir.
Nedenleri:
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•

Buğday, arpa, mısır, pirinç, melas, glikoz gibi enerji yem ve maddeleri,

•

lahana, patates ve kabukları ve diğer sebzeler,

•

şeker pancarı gibi silo yemleri, elma,

•

üzüm gibi meyvalar,

•

değirmen ve fırın artıkları,

•

hasat sonrası anız tarlalarında dökülmüş tane yemler vb.

Bu gibi karbonhidratdan zengin gıdaların, bu gıdalara adapte olmayan hayvan tarafından ani ve
fazla miktarda yenmesiyle rumen asidozu şekillenir. Asidoz bakımından en toksik olan gıda çeşidi
buğday ve arpadır. Hele ki bu yemlerin ezilmiş ya da yarılmış formları, ihtiva ettikleri nişasta
ruminal floraya direk olarak maruz kaldığı için daha toksiktir.
Fazla miktarda tahıl içeren rasyona alışkın bir süt sığırı 15-20 kg tahıl tükettiğinde sadece
hafif şiddette bir asidoz oluşmasına rağmen 10 kg tahıl bile alışkın olmayan bir hayvanı
öldürebilmektedir.
Hayvanların:
• genellikle bakıcının insiyatifi dışında yem depolarına girmeleri,
• anız tarlalarında otlamaları
• hayvanın kendi yemiyle birlikte, yanındaki iştahsız olan bir hayvana ait yemi de yemesiyle,
• kışın bastırmasıyla yem tüketiminin ani olarak artması
• özellikle kurban bayramında adak olarak alınan hayvanların bol miktarda ekmek ile
beslenmesi

Patogenez:
•

Bu tür gıdaların alınmasını takiben 2-6 saat içinde rumen
ortamında kimyasal ve mikrobiolojik bir dizi değişimler
ortaya çıkar.

•

İçerikte Uçucu yağ asitleri (UYA) miktarı artmasıyla rumen
içeriği pH'ındaki ilk düşüş meydana gelmiş olur. Ancak
UYA'lar zayıf asidik özelliğe sahip olup, içeriğin pH'sını
asidoz oluşturacak düzeyde düşüremezler.

•

Asidozda Gram (+) bakteriler

İçerik pH'sındaki bu değişimleri takiben ortamda gram (+) bakteriler çoğalırlar (normalde
rumen mikroflorasına gram (-) bakteriler hakimdir). Karbonhidratlı gıdalar gram (+)
bakteriler, özellikle Streptococcus bovis tarafından hızlı bir şekilde laktik aside fermente olur
ve içeriğin pH’ı 5 ya da daha aşağı düşer.

•

pH'ın 5'in altına düşmesiyle normalde bir içeriğin ml 'sinde 1-40 X 105 sayıda olan
infüsoryalar tamamen tahrip olur.
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•

Sağlıklı bir hayvan rumeninde laktik asit yok denecek kadar azdır, ancak akut rumen
asidozunda total laktik asit 200 mg/dl 'yi aşabilir.

•

Asidozda bu asitten başka histamin, etanol, metanol, bakteriyel endotoksin gibi toksik
maddeler de üretilir. Muhtemelen gerek pH düşmesinin, gereksede bu toksinlerin santral
etkisiyle rumen motilitesi inhibe olur ve rumen içeriğini osmolalitesi artar.

•

Bunun neticesi kandan rumene litrelerce sıvı çekilir ve sonuçta hemakonsantrasyon, oliguri
ve dehidrasyon şekillenir.

•

Rumenin asidik ortamı nedeniyle rumenitis, bazende rumen duvarında nekroz, tromboz,
infarktüsler ve peritonit oluşur.

•

Üreyen nekroz basilleri ve mantarlar karaciğere kadar yayılabilirler.

•

Rumende üretilen laktik asit daha sonra kana emilerek kan pH'sını düşürür ve asidoz
sistemik bir karakter alır.

•

Toksik olmayan miktarlardaki laktik asit mevcudiyetinde asit baz dengesi, solunumun
hızlanması suretiyle CO2 atılımı ve bikarbonat tampon sistemiyle korunmaya çalışılır.

•

Bu mekanizmanın yetersiz kaldığı durumlarda böbrekler H+ atmaya çalışır ve buna karşı
HCO3 reabsorbe eder. Bu da yetersiz kalırsa kan pH'ı düşer ve hayvanın yaşamı tehlikeye
girer.

Belirtileri :
Hastalık belirtileri alınan gıdanın tabiatı ve miktarı ile yem alındıktan sonra geçen süre, hayvanın
kesif yeme adaptasyon durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişir.
Perakut durumlarda,
• yem alımını takiben 8 saat içinde semptomlar belirir
• hayvan yere yatar ve komaya girer.
• dolaşım şiddetle bozulur,
• nabız 90-140'a, solunum ise 60-90'a çıkmıştır.
• ateş oldukça değişkendir. Normalin altına düştüğü gibi, bazen 40 dereceye çıkabilir.
• Nabzın yüksek, mukozaların hiperemik olması burundan sarı bir akıntının gelişi ve anuri
dolaşım kollapsının belirtileridir.
Akut vakalarda,
• 12-14 saat içinde intoksikasyon ve indigestion belirtileri gözlenir.
• iştah yoktur,
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• inleme, diş gıcırtısı, kas titremeleri,
• deri elastikiyetinde azalma
• dehidrasyon
• bazen timpani, rumende atoni,
• kolik belirtileri, sarı yeşil renkte bir ishal
• tane yemle dolu rumende sert gıdai materyal sol
paralumbar çukurdan veya rektal yolla palpe edilebilir
• dehidrasyon nedeniyle oligouri veya anüri şekillenir.
• salivasyon,sero-mukopurulent bir burun akıntısı, laminitis
ve opistotonus görülebilir.
• hayvan başı böğrüne dönük vaziyette hareketsiz bir
şekilde uzanmıştır.

Asidoza bağlı rumenitis

Subakut vakalarda
• iştah azalmış olsa bile hayvan aktivitesini kaybetmez,
• rumen hareketleri azalır
• gri renkli yağlı bir ishale rastlanabilir
• bu hayvanlar tedavisiz düzelebilirler.
Kronik yani 48 saati aşan olaylarda
• laminitise bağlı tırnak bozuklukları,
• rumenitis ve pika belirtileri göze çarpar.
• ölümcül olan kronik vakalar da görülebilmektedir.
Tanı:
Teşhis anemnez, klinik bulgular ve rumen sıvısı muayeneleriyle kolayca konur.
Özellikle normal vücut ısısına göre iştahsızlık, depresyon, rumen stazı ve diyare belirtilerı çok
karakteristiktir.
Kanda hematokrit %55'e, hemoglobin %17.8 kadar yükselebilir,
Rumen içeriğinin muayenesi:
• mide sondası veya sol paralumbar çukurdan parasentez
yoluyla elde edilen içeriğin pH'sına (normalde kaba yem
ile

beslenen

hayvanda

6-7,

yüksek

oranda

tahıl

besisindeki hayvanda ise 5.8-6 dır) bakılır.

50

• Yüksek oranda tahıl besisinde olmayan bir hayvanda rumen pH'sı 5-6 arasında ise hafif,
5'den aşağı ise şiddetli bir rumen asidozu varlığından söz edilir.
• Rumen içeriği mide sondasıyla alındıysa tükürük temasından dolayı hatalı sonuçlar elde
edilebilir.
• Asidozlu içeriğin muayenesinde şunlar göze çarpar:
-renk

: sarımsı

-koku

:asidik

-kıvam

: sulu

-sedimentasyon

:azalmış

-flotasyon

: yok

Sağda normal, solda asidozlu içerik

-mikroskobik muayene: infusorya sayısı, canlılığı ve
hareketliliği azalmış veya
tamamen kaybolmuş.
-mikrobiolojik muayene: Gram boyama ile baskın gram
(+) flora
-biokimyasal muayene: glikoz fermentasyon deneyinde gaz oluşmamış, nitrit redüksiyon ve
sellüloz sindirim süreleri uzamıştır.
• Sistemik asidozun tayininde kan gaz analizlerinden yararlanılabilir.
Sistemik asidozda tanı:
• Klinik bulgular: Nabız ve solunum sayısının artşı
• Plazma bikarbonatının 10 mEq/L'dan kan pH'sının ise 7 ve daha aza düşmesi metabolik
asidozun sistemik bir karakter aldığını gösterir.
• Ancak vücutta asit-baz statüsünü gösteren en önemli kriter ''BE'' değeridir (Bkz. Genel
tedavi).
• BE’nin normal değeri +2.3 ve -2.3 arasında olup, baz fazlalığı yada noksanlığına işaret eder
(-4 olduğunda metabolik asidoz, +4 olduğunda alkaloz).
• Pratik klinik amaçlar için sadece kan bikarbonat değerine bakmak yeterli olur.
Ayırıcı Tanı:
Septik mastit, metrit, puerperal karaciğer koması, peritonit, diğer intoksikasyonlar, abomasum
deplasmanları, barsak invaginasyonu, vagal indigestionlar ve hipokalsemi.
Prognoz:
• Asidozun süresi ve şiddetine bağlıdır.
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• Morbidite %10-90 arasında değişir.
• Mortalite tedaviye rağmen %30-40 tedavisiz ise %90'dır.
• Ağır vakalarda hayvan ilk günlerde ölebildiği gibi hızlı bir şekilde iyileşebilir.
• Bazen fungal rumenitis ya da ülser nedeniyle

Rumen içeriğinin sondayla boşaltılması

iyileşme mümkün olmaz.
Tedavi:
Bozuk rumen içeriğinin atılması:
• Hafif ve sadece sindirim bozukluğu olan olaylarda, hemen rumenin sifone edilmesi ve
rumene 1-2 lt su verilmesi şeklinde lavaj yapılabilir.
• Buna alternatif olarak rumenotomi yapılabilir.
• Rumen içeriği boşaltıldıktan sonra rumene 10-20 lt taze rumen içeriği, bu olmadığı takdirde
bir miktar kaba yem ve Stabilize rumen ekstratları(SRE) konulmalıdır.
• Bu uygulamalarla, rumende normal flora ve fauna oluşumu desteklenmiş olur.
• Rumenotomi ya da rumen lavajı yapılamayan durumlarda purgatiflere başvurulur. Bu
amaçla 5 mg lentin ve 1 gr arekolin hydrobromid enjekte edilebilir. Antrakinon bileşikleri,
tuzlu ve yağlı sürgütlerin etkisi şüphelidir.
Rumendeki hiperasiditenin antasitlerle azaltılması:
• Sondayla 100 kg canlı ağırlığa 100 gr dozunda MgO ve CaOH
• Bunların rumende karışımını sağlamak için dışarıdan rumene masaj
• MgOH'ın etkisi daha yavaş ve zayıftır, MgCO3 gaz oluşturur.
• Antasitler erken ve pH'da önemli düşüşlerin olmadığı durumlarda alkaloza neden olabileceği
için kullanılmamalıdır.
Rumen duvarında laktik asit absorbsiyonunun azaltılması ve laktat metabolizmasının
hızlandırılması:
• 1/2-1 gr kas içi Tiamin yada ağızdan ekmek mayası
• Laktik asit üreten bakteri çoğalmasını ve anormal mikrobial fermentasyonu engellemek için,
oral 20-50 milyon ünite penisilin, 5-10 gr tetrasiklin, 2-5 gr kloramfenikol, 1-2 gr neomisin ve
monensin
• Oral aminopirin rumen kapillerlerinin büzüşmesini sağlıyarak rumen duvarında laktik asit ve
diğer toksinlerin absorbsiyonunu azaltır.
Toksinlerin nötralizasyonu: Anormal metabolizma nedeniyle üretilen toksinlere karşı
konulması:
•

Kortikosteroidler

•

Antihistaminikler
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Sistemik asidoz ve dehidrasyonla mücadele:
•

Kan pH'sı 7.3'den, kanbikarbonatı ise 18-20 mEq/L'den aşağı değilse sistemik asidoz
şekillenmemiştir.

•

Ancak bunun tesbiti her zaman mümkün olmaz.

•

Bu taktirde nabzın ve solunumun artışı depresyon gibi belirtilere bakılarak asidozun
sistemik olduğuna karar verilmelidir.

•

Sistemik asidozun düzeltilmesi için başlangıçta i.v. yolla 5 lt / 450 kg dozunda %5 lik
Sodyumbikarbonat 30 dakikayı aşan bir sürede verilir.

•

Bundan 6-12 saat sonra 150 mg/kg dozunda izotonik (%1.3'lük) sodyumbikarbonat
verilir.

•

Ayrıca oluşan elektrolit denge bozukluğu ve dehidrasyonu düzeltilmesi için NaCl ve KCl
içeren solüsyonlar bol miktarda verilir.

•

Ayrıca asidozda sık görülen hipokalsemiyi düzeltmek için deri altı kalsiyum boroglukanat
enjeksiyonları yararlıdır.

Korunma :
Ruminantların yüksek oranda tahıl içeren bir rasyona başlaması için dereceli bir adaptasyon
peryodu sağlaması en önemli koruma yoludur. Bu gıdalara adaptasyon süresi hayvana önceden
uygulanan rasyona, hayvanın iştahı ve besi durumuna göre değişir.
RETİKULO PERİTONİTİS TRAUMATİKA (TRAUMATİC
RETİCULİTİS)
Süt emen buzağılar dışında, her yaştaki sığırlarda ve
yılın her mevsiminde görülebilen bir hastalıktır. Hastalık akut
lokal, akut diffuz ya da kronik olmak üzere üç formda görülür.
• Sığırlar obur hayvanlardır. Herşeyi çabucak yemek ve
yutmak eğilimindedirler. Bu nedenle gıdaları arasında yabancı cisimleri de alabilirler.
Sığırların dil ve yanaklarındaki papillaların yönü, ağıza alınan yabancı cisimlerin yutulmasını
kolaylaştırır.
• Ayrıca Ca veya P gibi inorganik madde yetersizlikleri, hayvanlarda iştah ve zevk hissinin
sapmasına

neden

olduğundan

yabancı

cisimlerin

alınmasına rol oynarlar.
• Madeni olan yabancı cisimler ağırlıkları dolayısıyla
hemen daima retikuluma düşerler.
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• Küt olanlar retikulum içerisinde zararsız olarak kalabildiği halde, uçları sivri (tel, iğne, çivi
vs.) yabancı cisimler ise retikuluma batarlar. Retikulumun petek şeklindeki mukozası,
cisimlerin batması için iyi bir dayanak olur. Zira retikulum, kardiya yönünde yapmış olduğu
maksimal kontraksiyon sonucu yumruk kadar küçülür.
• Ayrıca karın boşuğunda basıncı arttıran gebelik, diyet hataları ve hayvanların araçlarla
sıkışık olarak uzak yerlere taşınmaları hazırlayıcı nedenlerdendir.
• Hastalık, ineklerde çoğunlukla gebeliğin son devrelerinde görülmektedir. Doğum sırasında
harcanan çabalar ve karın organların yaptığı basınç, batıcı sivri cisimlerin hareketlerini
arttırır. (Boğalarda ise aşım nedeniyle yabancı cisimler arkaya doğru ilerler).
• Retikulum mukozasına batan sivri cisimlerin boyları kısa ise epitelyal ve müsküler
tabakalara gömülü kalırlar, uzun olanları peritonuda delerek civardaki hatta daha
uzaklardaki organlara (Diyaframa, pericardium, kalp, akciğer, karaciğer ve dalağa) ulaşır.
Nadirende abdomenin yan ve alt kısımlarına gömülerek, karın veya kaburgalar üzerinden
dışarıya çıkarak abseler meydana getirirler.
Yabancı cismin retikulumu delmesine: Reticulitis traumatica, peritona batmasına: Reticuloperitonitis traumatica, diyafrağma'yı hastalandırmasına: Reticulo-Frenitis traumatica denir.
Çoğunlukla pericardiumu delerek Pericarditis traumatica yapar ve bazende kalbin içine kadar girer.
Belirtileri:
•

Genellikle aniden meydana gelirler. Hayvan derhal yemesinin keser ve pek az su içer.

•

Şayet hasta laktasyon devresinde ise, süt verimi azalır veya tamamen kesilir.

•

Rumen kontraksiyonları azalmış ve zayıflamıştır.

•

Bazen ön midelerin faaliyetleri tamamen durmuştur. O zaman hafif bir meteorismus dikkati
çeker. Ayrıca barsak hareketleri de azalmıştır.

•

Ender olarak gaita'da ancak benzidin reaksiyonu ile anlaşılabilen hafif kan vardır.

•

Retikulitis traumatika'nın erken dönemlerinde beden ısısı 40 °C kadar hafif bir artış gösterir.
Derece genellikle birkaç gün içinde normale döner.

Akut lokal peritonitis (peritonitis traumatica circumscripta):
•

Erken dönemlerde solunum daima ağrılıdır. Solunum abdominal karakterdedir ve
expirasyon başlangıcında hafif bir hırıltı sesi işitilir.

•

Diş gıcırdatma, dirsek ve kavram kaslarında titremeler görülür.

•

Nabız biraz artmıştır.

•

Peritonda penetrasyon bölgesindeki akut yangısel reaksiyon nedeniyle, retikulumun her
türlü hareketi ağrıya sebebiyet verir. Onun için hastalar ayakta hareketsiz ve kambur olarak
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durmayı tercih ederler. Kolaylıkla dönme hareketleri yapamazlar, dönerlerken adeta harp
gemisi gibi hareket ederler.
Yabancı cisimler retikulumu delerken, mikroorganizmaları da beraberinde sürüklediğinde
ilkin sınırlı akut bir peritonitis yaparlar. Bu noktadan fibrin şekillenmesi başlar ve katılgan doku bu
fibrin arasına girerek bir yapışmaya sebebiyet verir (adhesion). Bu durumda solunum daha az
ağrılı ve dönme hareketleri daha rahattır. İştiha da kısmen eski durumunu alır.
Şayet yabancı cisim retikuluma tekrar düşerse (ki bu durum pek nadirdir) daimi kalacak
adhesion'a rağmen tam bir iyileşme olabilir. Ancak yabancı cisim ilerlemek eğilimindedir
Akut diffuz peritonit:
• Genel durum hızla bozulur ve hasta kısa süre içinda ağırlaşır.
Kronik peritonitis:
• Sindirim bozuklukları tekrarlayıcıdır.
• Hayvanın zayıflaması ve bitkinleşmesi yavaş yavaş olur.
Hastalığın seyir ve süresi:
Yabancı cismin alınmasıyla hastalığın oluşumu arasında geçen süre çok değişiktir.
Genellikle belirtiler yabancı cismin batmasından 1-4 gün sonra dikkati çekerler.
•

Akut peritonitis sircumscripta'da belirtiler 1-5 gün içinde azalır ve kaybolur.

•

Akut diffuz peritonitis genellikle 2-7 gün içinde ölümle sonuçlanır.

•

Kronik diffuz peritonitis ise aylarca uzayabilir ve sonuç ölüm veya kesimdir.

Tanı:
Özellikle akut devreyi atlatan olaylarda zordur.
Genellikle muhtemel bir teşhisle yetinilir
Teşhis'te anemnez, klinik bulgular, ağrı deneyleri, kandaki değişiklikler ve metal dedektörlerden
yararlanılır.
1- Ağrı deneyleri:
•

Williams'ın tracheal auskultasyon deneyi: Bir yardımcı rumen hareketlerini kontrol
ederken,hekim stetoskopla trachea'yı dinler.Burda duyulan inleme sesini takiben 2-3 saniye
sonra birincil rumen hareketinin oluşması retikulumdaki ağrı için oldukça tipiktir.

•

Sağ el yumruk yapılarak sol xyphoidal bölgede retikuluma dışardan basınç uygulanır. Daha
güçlü bir basınç uygulayabilmek için diz kullanılabilir. Bu yöntemde de inleme sesi
tracheadan steteskop vasıtasıyla daha iyi duyulur.Bu deney vakaların % 60'ında doğru
netice vermektedir.

•

Hayvan mümkün olduğu kadar dar bir bölgede döndürülür.
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•

Karın ve thorax cidarı, diyafrağmanın hizasında çekiçle perküte edilir ve gerekirse tracheal
auskultasyon yapılır.

•

Götze'nin sopa deneyi: İki ucu ayrı ayrı yardımcılar tarafından tutulan bir sopa, yatay olarak
hayvanın karın altına geçirilip, cartilago xyphoidea'nın bir el ayası gerisinden başlayarak
memelere kadar, karnın ventral kısmını yavaşça kaldırıp hızla indirmek suretiyle yapılır.

•

Karchschimidt deneyi: Cidago arkasında 6-8. thoracal omurlar arası bölge ile, retikulumda
yabancı cisimlerin battığı bölgeler, N. spinalise giden aynı sensible sinir bölgesindedirler. Bu
nedenle 6-8. thoracal omurlar arasında deriye yapılacak hafif bir kıvrım hareketi, müsbet
olaylarda hayvanın ağrı duymasına ve inlemesine neden olur.
Teşhiste salt ağrı denemeleriyle yetinilmez, zira bazen aşağıdaki hastalıklarda ağrı

deneyleri müsbet olabilir:
•

akut tympani

•

diyafram hernisi

•

mide-barsak yangıları,

•

akut metritis,

•

kosta kırıklarının olduğu osteomalasia, raşitzm

•

ağır pneumonie ve tuberculose

•

şiddetli anfizem

•

traumatik perikardit

•

abomasum ülser ve dislokasyonları

•

peritonit

•

hepatomegali

•

fluorozis

•

genitoüriner sistem kolikler

2- Laboratuvar muayeneleri
•

Akut retikulitis traumatikanın erken döneminde kanda akyuvar sayısı artar.

•

Formül lökositte, ortalama olarak Nötrofiller %68'e çıkar.
(Normali ortalama olarak %55 civarındadır),

•

Lenfositler %29’a düşer
(Bunun da normali ortalama olarak %55 civarındadır).

•

Polymorph neutrofiller özellikle immatür olanlarının arttığı görülür. (Schilling'in sola kayışı.)

•

Bu bakımdan 12-24 saat ara ile iki kez kan sayımı, tek kan sayımından daha çok anlam
ifade eder.
Schilling'in sola kayışı
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(olgunlaşmamış neutrofillerde artış)

Dejeneratif (lökopenili) Schillingin sola kayışı

Rejeneratif (Lökositozlu) Schillingin
sola kayışı

Akut diffuz peritonit

parçalı çekirdekli olgun nötrofiller

Akut lokal peritonit

parçalı olmayan/bant çekirdekli immatür nötrofiller

• Gluteraldehid testi: Sığırlarlar da görülen yangısal durumlarda kanda fibrinojen üretimi
hızlıdır. Böylece me kapasitesine sahiptir. Bu nedenle fibrinojen tayini esasına dayalı
gluteraldehid testi ve benzeri testler, bir hastalığın yangısal tabiatlı olup olmadığını
göstermek açısından yarar sağlarlar. Test solüsyonuyla kan karıştırıldığında ilk 5 dakika
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içersinde pıhtılaşma oluyorsa RPT gibi şiddetli bir yangının mevcudiyetinden söz edilebilir.
Pıhtılaşma süresi 15 dakikayı geçiyorsa sonuç negatiftir.
3-Metal Dedektörü:
• Metal dedektörün önemli sakıncası, pek çok sığırda olduğu gibi retikulumda bulunan veya
mukozaya batarak zarar vermemiş durumlarda da müsbet sonuç vermesidir.
Ayırıcı tanı :
Rumenin

dolgunluğu,

akut

tympanie,

mide-barsak

yangıları,

abomasum

ülser

ve

dislokasyonları,hofflund sendromu, invagination ve torsiyouteri düşünülmelidir.
Prognoz :
Akut durumlarda operasyon ile tedavi olanağı vardır. Buna karşılık diffuz peritonitli olaylarda
iyileşme şansı çok azdır.
Tedavi:
• En ekonomik çözüm hayvanın kesime gönderilmesidir.
• Eğer hayvan değerliyse akut ya da lokal peritonitli olgularda
rumenotomi yapılır.
• Hayvan değerli olsa bile eğer laboratuvar muayeneleriyle diffuz peritonit saptanmışsa
kesime gönderilmesi daha doğrudur.
• Rumenotomi yapılacaksa hem operasyonun masrafı ve hem de operasyon nedeniyle
hayvanın kilo ve verim kaybı göz ardı edilmemelidir.
• Besi hayvanları kesim zamanı gelene kadar, süt hayvanı gebelik ya da laktasyon sona
erene kadar ön ayakları yükseğe gelecek şekildeki zemin ya da platform üzerinde
beslenebilirler.

METEORİSMUS-TYMPANİE ( METEORİSMUS RUMİNATORUM)
Tanım:
Rumen ve retikulumda fermentasyon sonucu, kitle veya köpük halinde, fazla miktarda
gazın toplanması ile karakterize bir sindirim bozukluğudur. Çoğunluk sığırlarda
görülür, fakat gaz oluşumuna yardımcı koşullar altında bulundurulan koyun ve
keçilerde de rastlanır. Atlarda tympaniler genellikle ilkbaharda kuru yemlemeden
yeşile geçildiği zaman meydana gelirler.
58

Rumen ve retikulumda gaz şekillenmesi fizyolojik bir olaydır. Gaz oluştukça, geviş ve
geğirme mekanizması yardımıyla, dışarıya atılmış olurlar. Rumende süratli gaz oluşumundan geviş
ve geğirme fiilinin azalması yada tamamen durması tympanide başlıca rolü oynamaktadır. Alınan
gıdaların anormal fermentasyonu sonucu şekillenen tympani haline birincil tympani, herhangi bir
nedenle ruktusun engellenmesine neden olan diğer bozukluklara ilişkin olarak şekillenenlere de
ikincil tympani adı verilir.
Nedenleri:
Birincil timpani:
•

Körpe otlar, özellikle legiminose familyasına mensup yonca, bakla bezelye gibi bitkilerin
yeşil kısımları,

•

Hububat taneleri, patates pancar ve benzeri kök bitkileri, gıda sanayi artıkları gibi kolay
hazmolabilir karbonhidrat ve proteinlerden zengin yemlerin fazla miktarda yedirilmesi,

•

Kızışmış otların, fermente olmuş yemlerin, yada bunların çiğli, kırağılı soğuk olarak
yedirilmeleri vb.

Bunlar ön midelerde köpük tarzında gıda ile karışık gaz toplanmasına sebeb olur.
Karbonhydrat ve proteince zengin olan bu gıda maddeleri çabucak fermente olarak rumende
fazla miktarda gazın açığa çıkmasına sebeb olurlar.
Bu yemlerin terkibine giren suda eriyebilir cytoplasma proteinleri, nişasta ve pektin polimerleri,
pektin-methyl-esteraze gibi jel yapıcı fermentler keza saponin gibi zehirler rumen sıvısının yüzey
gerilimini arttrdıklarından fermentasyon gazları aynen pasta hamurunda olduğu gibi gıda ile karışık
köpük görünümünde rumende birikir.
Köpük tarzındaki gazlar ruktus yoluyla atılamaz.
Muhtemelen saponin ve benzeri zehirlerin ruktusu önleyici etkileride mevcut olabilir.
İkincil tympani:
•

Özefagus tıkanmanması nedenleri, oesophagusa basınç yapan papillom carcinom gibi urlar,
tüberküloza bağlı lenf yumruları şişliği, genç hayvanlarda tymusun büyüklüğü,

•

Bez paçavra veya naylon parçaları gibi maddelerle cardia'nın tıkanması,

•

rumen hareketlerini durduran zehirler (siyanitrik asit, histamin, atropin v.s. gibi)

•

ileri gebelik,

•

diyafrağmatik hernia,

•

abomasumun yer değiştirmesi,

•

tetanoz vb.

Bu durumlarda ruktus engellendiği için şekillenen gazlar rumende kitle halinde toplanır ve köpük
halinde değildir.
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Belirtileri:
•

Tympaniye sebeb olan gıdanın alınmasından bir süre sonra
hasta yem yemez,

•

İlk olarak karın şiştiği, bilhassa sol açlık çukurluğunun belirgin
şekilde gerildiği, bazen sırt hizasını dahi aştığı olur.

•

Rumenin

üst

kısmının

perküsyonunda

davul

sesi,

askultasyonunda ise krepitan sesler duyulur.
•

Hastada gevişin durması, huzursuzluk, solunum sayısı artması
hızlı ve zayıf nabız farkedilir.

•

Gaz ileri derecede ise ağızdan solunum görülür, mukozalar
siyanotik renktedir. Hayvan asfeksiden ölebilir.

•

Zaman zaman yere yatma, ayakları sık sık değiştirme, karına vurma gibi hafif sancı belirtileri
gösterir.

Tanı:
Klinik tabloya göre kolayca tanınır. Bazen sebebi ortaya çıkarmak güç olur. Köpüklü gazın mide
sondasıyla alınması güç olduğu halde ikincil timpanilerde kitle halindeki serbest gazın çabucak
dışarı alınması mümkün olur.
Ayırıcı Tanı:
•

Özefagus tıkanmaları,

•

retikulo-peritonitis traumatika,

•

son dönemlerinde tympani gösteren şarbon, yanıkara, tetanoz

•

sık sık tekerrür eden tympanilerde tüberkülozu hatıda tutmak gerekir.

Prognoz:
Hafif vakalarda gaz kendiliğinden tedavisiz kaybolur. Bazende süratle gelişen gaz bir kaç saat
içinde hayvanın ölümüne sebeb olur. Kronik olanlarda zaman zaman gaz teşekkülü ve uzun süreli
seyri dikkati çeker.

Tedavi:
•

Rumende oluşan fazla gazın çıkarılması ve geçişin sağlanmasından ibarettir.

•

Asfeksi tehlikesini azaltmak için hayvanın ön ayakları yükseğe gelecek şekilde meyilli bir
yere alınır. Rumen üzerine dıştan elle kuvvetli masajlar yapılır. Sığırlarda sırta soğuk su
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dökülmesi, koyunlarda seri halde şekillenen tympanilerde hayvanların suya sürülmesi
rumen hareketlerini uyarabilir.
•

Çapı 30-50 mm geniş mareck sondası veya ucuna madeni ağırlık takılı rumen içinde
kalacak kısmı üzerinde çok sayıda delikler açılmış plastik sonda padan yardımı ile rumene
sokulur. Böylece serbest olan gazın mümkün oldugu
kadarı almağa çalışılmalıdır.

•

Şekillenen

gazın,

hayvanı

asfeksi

ile

tehdit

ettiği

durumlarda (yani zorunlu kalındığında) rumene thorakarla
punksiyon yapmak gerekir.
•

Bu amaçla kullanılacak trokar rumende kurtulmayacak
kadarıyla uzun ve gıda parçalarıyla hemen tıkanmayacak
kadar geniş çapta (Sığırda 3-9mm,koyunda 1,5-2mm
çapta) olmalıdır.

•

Gaz teşekkülü devam ediyorsa ve gerekirse, trokar birkaç
saat, hatta normal geviş başlayıncaya kadar yerinde
bırakılır.

•

Kanül kenarlarından dikilerek karına tespit edilir.

•

Geğirme ve gevişi kamçılamak için basit olarak iple veya birdemet kuru ottan saç örgüsü
yapılarak hayvanın ağzına gem şeklinde uygulamakta fayda vardır.

•

Gaz köpüklü ve içerik ile karışık ise ne sonda ve ne de trokarla gazı çıkarmak mümkün
olmaz.

•

Köpüğü söndürmek için polimerize slikon preparatları kullanmak uygun olur. Bu ilaçların 3050 cc miktarı, yarım veya 1 lt su içerisinde şişe veya sonda ile içirilir.

•

Bu ilaçlar rumen içine, trokar yardımıyla doğrudan doğruya vermekte mümkündür.

•

Ayrıca gaz emici, fermentasyona mani olucu antiseptik ilaçlar da kullanılabilir.
o 100-150 gr Carbo-medicinalis
o 30-50 gr Amonyak
o 15 gr kreoline,
o 120 gr Resorsin
o 50-80 gr terebentin esansı
o

yağlı ve tuzlu müshiller,

o sabunlu sular, hatta 3-5 gr deterjan suda eritilerek içirilebilir.
•

Bakteriyel floranın aktivitesini sağlamak için oral antibiyotikler.
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•

İkincil timpanilerde esas sebebi ortadan kaldırmak gerekir. Gaz alındıktan sonra hayvanın 1
gün kadar aç bırakılması veya kuru ot ve saman gibi güç fermente olan yemlerin verilmesi
tavsiye edilir.

•

Belirtilen tedavilerden iyi sonuç alınamadığı, gıda ile karışık gaz vakalarında son çare
rumenotomiye başvurulur.

Korunma :
Hayvanlara fazla miktarda yonca vermemek, yonca ve diğer baklagilleri güneşte kısmen suyunu
kaybettikten sonra yedirmek, hayvanlar sabah meraya çıkmadan önce bir miktar kuru ot vermek,
bozuk gıdaların ve kızışmış yemlerin verilmesinden sakınmak gereklidir.
SIĞIRDA HERNİA DİAFRAMATİKA

Tanım:
Sığırlarda diafram yırtılması neticesi retikulumun ve hatta bazen abomasumun bir bölümünün
thorax'a girmesiyle oluşan ve nadir görülen bir hastalıktır.
Etyo-patogenez :
Konjenital ya da traumatik sebeblerden ileri gelir. Traumatik kaynaklı diaframatik herniler gebe
hayvanlarda daha çok görülür. En sık rastlanan sebebi RPT'dir. Diaframda oluşan yırtığın hacmi
10-25 cm olabilir ve genellikle median hattın sağında yer alır.
Belirtileri :
•

En belirgin semptomu kronik timpanidir.

•

Hayvan genellikle iştahsızdır ve bunun sebebi diaframadaki yırtıktan ziyade gelişen
timpanidir.

•

Defakasyon azalmıştır.

•

Bazen solunum sayısı artar ve solunum güçlüğü şekillenir. Solunum abdominal
karakterdedir.

•

Çoğu kez diş gıcırdatması vardır ve bu muhtemelen hayvandaki sancının spesifik olmayan
bir tezahürüdür.

•

Ağrıyı tespit etmek her zaman müspet sonuç vermez.Bu amaçla xphoid bölgede
uygulanabilen ağrı deneyinden sonuç alınmayabilir. Bazı durumlarda rumen hareketleri
azalır ve zayıflar, çok nadiren de artabilir. (dakikada 2 veya daha fazla) ruminasyon
durmuştur, bazı hayvanlar kusarlar ( özellikle rumen sondalanırken).
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•

Askultasyonda thorax'ın bir tarafında ( daha çok solda ) veziküler seslerin zayıfladığı, aşağı
kısımlarda ise peristaltik seslerinin mevcut olduğu tespit edilebilir.

•

Yine auskultasyonla sağ tarafta kalp seslerinin duyulması zorlaşmıştır.

•

Thorax'da peristaltik seslerinin duyulması hastalık için patognomoniktir.

•

Bazı hayvanlarda kalbin askultasyonu ile bradikardi, bazılarında ise kalp üfürümleri saptanır.
Bu üfürümler muhtemelen kalbin retikulum tarafından baskılanmasından ileri gelir.

•

Perküsyonda ise lezyonun olduğu tarafta mat ses aksi tarafta ise hyperrezonans (yankı
seslerinin şiddetlenmesi) saptanır.

Tanı :
Kronik aralıklı tympanili hayvanlarda diaframadaki bu bozukluk akla getirilmelidir. Klinik belirtiler
karakteristiktir. Ancak bazen kesin teşhis için laparotomi veya radyodrafi gerekebilir.
Tedavi:
Operatiftir.

RUMEN ALKALOZU
Tanım :
Rumen içeriği pH'sında yükselme ile karakterize subakut, akut veya kronik seyirli bir hastalıktır.
Nedenleri :
Hastalık temel olarak rasyonun protein bakımından zengin ancak sindirilebilir karbonhidrat
bakımından fakir olması neticesi oluşmaktadır.
• Protein muhtevası yüksek gıdalar,
• üre ve amonyum bikarbonat içeren rasyona ani geçişler
• proteinden zengin körpe otların fazla yenildiği durumlar
Patogenez :
• Rumende fazla miktarda proteinin parçalanmasına bağlı olarak aşırı miktarda amonyak
üretilir
• bunun neticesi pH yükselir,
• normal flora tahrip olur ve bu şartlara dayanıklı patojen bakteriler artmaya başlar.
Belirtileri :
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• İştahsızlık,
• sütün yağ içeriğinin azalması,
• sallantılı yürüyüş,
• rumen hareketlerinde ve ruminasyonda azalma,
• bazen inatçı bir tympani ve ishal
Tanı :
• Anemnez,
• klinik bulgular
• rumen içeriği muayenesinde pH'ın alkali olması,rumen protozoasının sayıca azalması ve
canlılıklarını kaybetmesi
• ileri durumlarda amonyak kokusunun saptanması
Tedavi:
Rumen içeriği lavajı: İçerik boşaltıldıktan sonra yerine taze rumen içeriği konulur.
Asiditeyi artırıcı ajanlar
•

80 lt su içerisinde 50-70 ml laktik asit,

•

10-15 lt su içinde 50 ml %80'lik asetik asit

•

3 misli sulandırılmış 1 lt sirke

Parezi belirtileri görüldüğünde:
• parenteral glikoz,
• Ca ve Mg preparatları
• antihistaminikler
Bu tedaviyi takiben hayvana kolay sindirilebilir karbonhidratlı gıdalar ve iyi kalitede kuru ot
verilmelidir.
RUMEN KOKUŞMASI
Tanım:
Çoğunlukla rumen alkalozunun neticesi olarak rumende patojen bakterilerin çoğalması ve oluşan
anormal fermantasyon neticesi rumen içeriginin kokuşmasıyla karekterize rumen hastalığıdır.
Hastalık erişkin sığırlarda olduğu gibi bir iki aylık buzağılarda da görülebilir.
Nedenleri:
• Proteinden zengin, karbonhidrattan fakir rasyonlar,
• çürük, bozuk ve pis gıda maddeleri,
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• kötü şartlarda depolanmış saman, çürük pancar, patates,
• bira sanayi artıkları,
• atık lağım sularıyla sulanan otlar vb.
• Nadiren rumen asidozu neticesi oluşan kronik rumenitise bağlı olarak şekillenmektedir.
Patogenez :
Rumende oluşan alkali ortamda koli ve proteus grubu mikroorganizmalar üreme fırsatı bulurlar.
Böylece ortamda toksik metabolizma ürünleri artar, B komplex ve K vitaminlerinin sentezi
engellenir.

Belirtileri :
•

Oluşan klinik tablo yenilen gıdaya ve gelişen tokseminin derecesine bağlı olarak oldukça
farklıdır.

•

Bazen sadece iştahın ve sütün miktarıyla içerdiği yağ oranının azaldığı gözlenir.

•

Bazen de inatçı hazımsızlık, tympani ve aralıklı ishal,

•

Toksinlerin rezorpsiyonu neticesinde dolaşım bozuklukları, ağrılı karaciğer büyümeleri,
parazi ve kasılmalar

•

Genç boğalarda raşitizm benzeri bozukluklar,

•

Ekstremitelerde ödem ve krüstöz tabiatta bir ekzema gözlenir.

•

Süt ineklerinde E.coli ve Klepsiella mastitleri, endometrit ve doğum sonrası problemleri
şekillenir.

Tanı:
• Karakteristik olaylarda rumen içeriğinin makroskobik olarak incelenmesi tanı için yeterlidir.
• Anemnez ile hayvanın beslenme şekli öğrenilir,
• Rasyonun kalitatif ve kantitatif bileşiminin saptanması,
• Gerekirse besinlerin analizi,
•

Rumen içeriğinin bakteriyolojik muayenesi (koliform ve proteus grubu bakteriler) yapılabilir.

•

Rumen içeriği siyahımsı-gri renkli köpüğümsüden suluya kadar değişen kıvamda olup,
çürük ve iğrenç kokuludur.

•

İçerik PH'sı 7.5-8.5 arasında olup, infüsorya sayısı azalmıştır.

• Glikozfermentasyon deneyinde gaz oluşumu artmış nitrit redüksiyon testinin süresi
uzamıştır.
• UYA miktarı azalmış, amonyak miktarı ise artmıştır.
Tedavi :
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•

Ağır olmayan olaylar beslenmenin düzeltilmesi ile iyileşirler. Ancak ağır olaylarda lavaj
yöntemiyle içeriğin boşaltılması, rumenin ılık ve hafif antiseptik sular ile yıkanması gerekir.

•

Boşaltılan rumene taze rumen içeriği konur, bunun başarılamadığı olaylarda aşağıdaki
karışım mide sondasıyla içirilir:
o 50 gr Askorbikasit
o 20 ml %10'luk bakırsülfat
o 500 ml %3'lük Hidrojenperoksit

•

5-10 gr streptomisin veya tetrasiklin 3 gün süreyle, oral yolla verilir.

•

Genel durum bozulmuşsa paranteral sıvı tedavisi, paranteral antibiyotik ve histaminikler
verilir.

•

Rasyonda melas gibi kolay sindirilebilir karbonhidratlar eklenir.
OSTİUM RETİKULO-OMASİCUMUN TIKANMASI
Tanım :

Sığırların yemleriyle birlikte aldıkları gıda niteliğinde olmayan bir takım maddelerin, retikulum ile
omasum arasında tıkanıklığa yol açmasıdır.
Etyopatogenez:
• Naylon torbalar, naylon parçaları, plastik ve lastik parçaları, çuval, her türlü kumaş parçaları
ve benzeri maddeler.
• Bunlar rumen kontraksiyonlarıyla retikuluma doğru ilerletilir.
• Omasuma geçemeyip burada sıkışan maddeler burayı tam ya da kısmi olarak tıkarlar.
Belirtileri :
•

Omasuma olan geçişin aksaması nedeniyle içerik rumende birikir, karın hacmi artar. Rumen
hareketleri azalır, hatta bazen tamamen kaybolur.

•

Su emilimi aksadığı için hayvan doymaksızın su içme arzusundadır.

•

Hayvan su içtiği halde dehidrasyon gelişir ve genel durum bozulur.

•

Defekasyon genellikle tamamen durmuştur.

Tedavi :
Rumenotomiyle mümkündür.
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OMASUM KONSTİPASYONU VE AKUT OMASUM ATONİSİ
Tanım :
Omasum konstipasyonu klinik olarak tanınması zor olup, genellikle otopside farkedilen, omasumun
genişlemesi ve sertleşmesi ile karakterize bir hastalıktır.
Omasum atonisi ise, omasumun fonksiyonlarının tamamen durması ve omasum duvarında
nekrozların oluşması ile karakterizedir.
Nedenleri :
• Bu hastalıkların özellikle yonca sapları gibi sert ve lifli
gıdalarla besleme ve suyun kısıtlanmasıyla oluştuğu
kabul görmektedir.
• Akut omasal atoni birincil olarak oluşabildiği gibi doğum
sonrası hemeglobinüri ve hipokalsemi nedeniyle ikincil olarak da şekillenebilir.
Belirtileri :
Omasum konstipasyonunda:
• kronik ve tekrarlayıcı sindirim bozuklukları,
• rumen hareketlerinde azalma,
• dışkı miktarı ve sıklığında azalma,
• ağrı belirtileri
• iştahsızlık
Omasum atonisinde
• iştah ve dışkılama tamamen kesilmiş
• rektum boş
• karında subakut bir ağrı
• hareket etmede isteksizlik ve yatma
• peritonit ile komplike olabilir
Tanı:
• Ağrının mevcudiyeti sağ tarafta 7-8 kostalar arasında derinlemesine yapılan palpasyonla
sert ve büyümüş viskusun saptanması,
• rektal yolla büyükçe yuvarlak ve sert bir kitlenin palpe edilmesi
• Rektal muayenede omasum, yüzeyinin düz olmaması ile abomasumdan ayırt edilir.
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• Ketozis ve Abomasum deplasmanlarından idrar ve sütte keton cisimlerinin olmayışıyla ayırt
edilebilir
• Kesin tanı için laporatomi gereklidir.
Tedavi:
• Ekmek mayası ve yağlı sürgütler verilir.
• Bu sürgütler omasum içine de verilebilir.
• İkincil olayların tedavi şansı esas hastalığın iyileştirilmesine bağlıdır.
• İnatçı olaylarda en iyi çözüm laparotomidir.
ABOMAZUMUN SOLA YER DEĞİŞTİRMESİ (DİSLOKASYONU)
Tanım:
Abomasumun abdomenin tabanındaki normal yerinden ayrılıp,
abdomende rumen ile karın duvarı arasındaki bölgeye yerleşmesi
olayıdır.
Etyopatogenez :
Daha çok iri hacimli, yüksek süt verimine sahip hayvanlarda doğumdan hemen sonra (genellikle ilk
6 hafta içinde) ortaya çıkar.
Yaşlı hayvanlarda daha çok görülmektedir bazı vakalar doğumdan birkaç hafta önce meydana
gelebilir ve oluşan klinik tablo doğum sonrası ile aynıdır.
Yüksek süt üretimine sahip süt sığırlarının beslendiği bol miktarda tane yemler özellikle mısır ve
mısır silajı önemli bir nedenlerik faktördür.
Patogenez :
•

Genelde kabul gören bir görüşe göre yüksek oranda tane yem besisi nedeniyle abomasuma
daha fazla rumen içeriği gelir, ayrıca bu tarz beslenmenin neticesi olarak artan uçucu yağ
asitleri abomasumda motiliteyi inhibe eder.

•

Motilite azalınca abomasumdan duedonuma geçiş aksar ve gıda maddeleri abomasumda
birikir.
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•

Burada yine tane yem besisi nedeniyle büyük miktarda metan gazı şekillenir ve böylece
abomasum hem genişler hem de yerini değiştirebilir.

•

Abomasumun yer değiştirmesiyle omasum, retikulum ve
karaciğer de değişen derecelerde kıvrılırlar.

•

Doğum çok önemli bir hazırlayıcı faktördür. Gebeliğin ileri
dönemlerinde uterusun genişlemesiyle rumen yukarı ve
öne itilirken abomasum rumen altında sola ve ileri
iteklenir. Doğumu takiben rumen tekrar tabana iner ve
abomasum sol tarafta kalır.

•

Hipokalseminin de önemli bir faktör olduğu öne sürülür ancak birincil mi yoksa bu hastalıkta
oluşan iştahsızlık nedeniyle ikincil mi olduğu tam bilinememektedir.

•

Abomasal atoni nedeniyle abomasumda sürekli hydroklorik asit sekresyonuna rağmen
duedonuma akışın ve dolayısıyla emilimin aksaması, hypokloremik ve hypokalemik alkoloza
yol açar.

•

Ketozis de sık görülen bir komplikasyondur.

•

Ayrıca uzun süren olaylarda abomasum ülserleri, adhezyonlar ve ölümle neticelenen
perforasyonlar şekillenebilir.

•

Metritis, mastitis gibi enfeksiyonlardan kaynaklanan endotoksikozisde atoniye yol açarak
hastalığa neden olabilir

Belirtileri :
•

Genellikle doğumu takiben ilk hafta içinde, iştahın azaldığı ya da tamamen yok olduğu ve
süt üretiminin azaldığı görülür.

•

Değişen derecelerde ketozis semtomları ortaya çıkar. Bazen ketozis tedavisiyle hayvanda
geçici bir düzelmenin görülmesi nedeniyle hastalık ketozisle karıştırılabilir.

•

Dışkı hacmi genellikle azalmış ve yumuşamıştır. Bazen ishal şekillenebilir. İshalin görüldüğü
vakalarda mortalite daha yüksektir.

•

Bazen hayvana özellikle arkadan bakıldığında sol tarafta kosta bölgesindeki hacmin artışına
bağlı bir asimetri göze çarpar.

•

Rumen hareketleri mevcut ancak zayıflamıştır.

•

Sol fossa paralumbalisin ortasına çizilecek çizginin alt ve geri kısmında, steteskopla rumen
seslerinden bağımsız metalik çınlama ve fışırdama sesleri duyulur. Bu sesler abomasum
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peristaltik hareketler sırasında oluşur. Bu hareketler sık aralıklarla olabildiği gibi bazen bu
aralar 15 dakikaya kadar uzayabilirler. Bu nedenle askultasyon sırasında aceleci
davranılmamalıdır.
•

Sol abdominal duvarda dirsekten tuber koksaya bir çizgi
çekildiğinde

9-12

kostalar

arasında

ve

bu

çizginin

çoğunlukla üstünde kalan alanda parmakla yada perkütörün
sapıyla yapılan fıske hareketiyle askultasyonda tympanik
seslerin (ping sesleri) duyulması sola dislokasyon için
tipiktir. Bu seslerin yeri az çok değişebilir.
•

Akut vakalarda aniden orta dereceli abdominal ağrı ve genişleme ile beraber iştahsızlık
ortaya çıkabilir.

•

Bazen sol fossaparalumbar çukurun üst ve ön bölümünde abomasumun genişlemesinden
ötürü bariz bir tümseğin oluştuğu gözlenir. Bu bölgenin perküsyonunda tympanik sesler
duyulur.

•

Akut vakalarda bazen ateş 39.5 dereceye, nabız 100’e yükselebilir.

Ayırıcı Tanı:
• Perkusyon ve askultasyon yöntemi ile duyulan tympanik sesler ayırıcı teşhiste çok
önemlidir.
• Bu hastalıktan ötürü oluşan ikincil ketozis doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıkmaktadır.
Birincil ketozis ise 2-6 hafta sonra ortaya çıkar. Sola yer değiştirmedeki ketozise uygulanan
tedavi genellikle geçicibir iyileşme sağlar ve bir kaç gün içinde ketozis tekrar şekillenir.
• Akut RPT'da ruminal staz, orta şiddette ateş ve xphoid bölgesinde ağrı vardır. Ayrıca kan
muayenelerinde rejeneratif sola kayma tarzında nötrofili saptanır. Ancak subakut ve kronik
RPT'da ateş normal olup, kan bulguları menfidir ve atonik haldeki rumen perkusyon ve
askultasyonla muayene edildiğinde alınan sesler Abomasumun sola yer değiştirmesi (LDA)
ile karıştırılabilir. Ancak RPT'de duyulabilen tympanik sesler, LDA'dakinden daha geniş bir
sahada duyulur. Ayrıca LDA'daki kadar bariz pink sesi oluşmaz.
• Vagus indigesyonları ise, daha çok doğum öncesi oluşur.
• Bazen ayırt edilemeyen vakalarda laparatomi gerekebilmektedir. Bu amaçla peritonoskop
denenebilir.
Prognoz : Hayvan tedavi edilmediği taktirde peritonal adhezyonlar ve abomasum ülserleri
şekillenir.
Tedavi :
• En pratik tedavi yöntemi operasyondur.
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• En iyi netice sağ tarafta yapılan laparotomi ve omentopeksi operasyonudur.
• Ayrıca sağ paramedian abomasopekside yapılabilmektedir.
• Yuvarlama yöntemi ile olumlu sonuç alma şansı fazla değildir ve nüks ihtimali vardır. Bu
işleme geçmeden önce hayvan 48 saat aç bırakılır, su kısıtlanır. Böylece rumen hacmi
azaltılır. Zira rumen hacmi az olduğunda bu yöntem daha başarılı olmaktadır. Hayvan
ayaklarından bağlanarak sırt üstü yatırılır ve yavaşça sağa yuvarlanır. Bu esnada hayvan
hafifçe sarsılır. Abomasumun serbestleştiği farkedilirse yuvarlama durdurulur. Hayvanın
engebeli yolda taşınması ve exersiz ile bazen spontan iyileşme sağlanabilir.
• Ketozis ve Karaciğer yağlanmasında kaçınmak için paranteral glükoz ve propilen glikol
kullanılması gereklidir.
ABOMAZUMUN SAĞA YER DEĞİŞTİRMESİ
(DİSLOKASYONU)
Tanım: Genellikle doğumdan sonraki bir kaç hafta içinde
oluşan iştahsızlık, depresyon, dehidrasyon ve karnın sağ
tarafındaki şişkinlik ile karakterize subakut bir hastalıktır.
Teşhis yöntemlerinin gelişmesiyle bu hastalık daha sık
görülmeye başlanmıştır.

Abomasum: Normal konumu

Nedenleri:
• Genellikle yetişkin süt ineklerinde görülmektedir.
• Skandinavyada diğer ülkelere nazaran daha sık görülmektedir. Bunun beslenme tarzından
ileri geldiği düşünülmektedir.
• Genellikle abomasum düz kaslarının atonisi ve pyloris obstruksiyonu bu hastalığa neden
olmaktadır.
• Ancak bazan bu bozukluklarının olmadığı abomosal dislokasyon olayları da görülmektedir.
• Abomasal atoni nedeniyle biriken sıvı ve gaz gittikçe abomasumun genişlemesine neden
olur.
• Genişleyen abomasum kaudal istikamete doğru uzanır(dilaitasyon fazı).
• Bu faz birkaç günden fazla sürer ve bu süre esnasında abomasuma su, HCl, NaCl ve K
salgılanması devam eder.
• Duodenuma geçiş engelllendiği için genişlemenin derecesi daha da artar.
• Böylece hipokloremik ve hipokalemik alkaloz ve dehidrasyon şekillenir.
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• Dilatasyon fazını takiben abomasum saat yelkovanı yönünde veya bazen aksi yönde
bükülebilir.
• Torsiyon

genellikle

180-270

derece

olup

abomasumun

işemik

nekrozuyla

akut

obustruksiyon semptomlarının oluşmasına neden olur.
• Bazı durumlarda ise bükülme 360 derece olabilir ve bu tür vakalarda prognoz, operasyon
yapılsa bile kötüdür.
Belirtileri:
•

Anamlezle, doğumdan sonra birkaç hafta içinde iştahsızlık, süt
veriminden azalma ve dışkı anormalliklerinin oluştuğu öğrenilir.

•

Abomasum genişlemişse iştah tamamen kesilir ve genellikle
depresyon, dehidrasyon, bazen su içme arzusunda artma ve
kassal dermansızlık gözlenir.

•

Temparatür genellikle normaldir

•

Torsiyonda nabız 120-160'a yükselebilir.

•

Mukozalar soluk renktedir, rumen hareketleri durmuştur.

•

Oskultasyon ve beraberinde perkusyon yöntemiyle tympanik
yankı sesleri alınır.

•

Torsiyon oluştuğunda ağrı belirtileri saptanır.

•

Torsiyonda su sıçrama sesleri (perkusyonla ) duyulur.

•

Genişleyen abomasum sağ kostal kavisin arkasında ve aşağısında inspeksiyon ve
palpasyonla hissedilebilir.

•

Dışkı genellikle azalmış miktarda, yumuşak ve koyu renklidir.

•

Torsiyon geliştikten 24 saat sonra hayvan yere uzanır ve 48-96 saat içinde şok ve
dehidrasyon nedeniyle ölür.

•

Bazen ruptur nedeniyle ani ölümler de görülmektedir.

Tanı :
• Sağ abdomende hacim artışı, palpasyon bulguları,
• Perküsyonda

tympanik sesler gibi belirtiler tanıya

yardımcı olur.
• Sağ

taraftaki

hacim

artışının

sebebini

saptamak

amacıyla punksiyon yapılabilir.
• Abomasum punksiyonuyla elde edilen sıvının pH'sı 2-4
arasındadır
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• Kesin teşhis için laparoskopi ya da laparotomi gereklidir.

• Ping seslerinin yeri sola kaymada olduğu gibi az çok değişkendir.
• Torsiyon mevcudiyetinde ping sesi duyulan alan daha genişlemiştir.
Prognoz : Tedaviye rağmen kötüdür. Kesim en iyi çözümdür. Ancak çok değerli hayvanlarda
tedavi denenebilir.

Tedavi :
•

Dilatasyon fazında sıvı ve elektrolit tedavisiyle, dehidrasyon ve elektrolit dengesizliklerinin
engellenmesine çalışılır. Hafif vakalarda 500-1000 ml %25'lik Kalsiyumboroglukonat iyi
neticeler verir.

•

Hayvan 3-5 gün süreyle taze yem verilmeden sadece kuru otla beslenir.

•

Abomasum atonisi mevcutsa yağlı sürgütler Magnezyumhidroksit kullanılır.

•

İştah ve mide hareketleri normale dönmezse operasyona başvurulur. Operasyon öncesi ve
sonrası yoğun sıvı tedavisi yapılmalı, motilitenin giderilmesine çalışılmalıdır.

•

Sıvı tedavisi mümkünse serumdaki elektrolitlerin düzeyine göre ayarlanmalıdır. Bu mümkün
olmadığı takdirde glikoz, sodyum, klor, potasyum ve kalsiyum içeren dengeli elektrolit
solusyonları kullanılmalıdır.108 gr KCl ve 80 gr amonyumklorür 20 lt su içinde verilerek,
alkoloz düzeltilir. Bu solusyon 400 kg'lık bir ineğe 20 lt dozunda damar içi ve yavaş bir
şekilde ( en aşağı 4 saatte) verilmelidir. Bunu takiben dengeli elektrolit solusyonları 100-150
ml/kg dozunda 24 saat aralıkla verilir.
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•

Oral elektrolit tedavisi de tavsiye edilir: Bu amaçla 50-100 gr NaCl, 50 gr KCl, 50-100 gr
Amonyum Klorür birkaç gün süreyle verilir. Tedaviye normal iştah sağlanana kadar günlük
50 gr KCl ile devam edilir.
ATLARIN MİDE VE BARSAK HASTALIKLARI
Bu bölümde atlarda en sık görülen sindirim sistemi hastalıklarına
değinilmiştir.
SANCI – KOLİK
Sancı, bir hastalık olmayıp, çeşitli mide-barsak hastalıklarında görülen bir semptomdur.
Sancının oluşmasında mide barsak tonusu ve peristaltikteki artışlar başlıca rol oynarlar.

Bunda da N.vagusun payı büyüktür.
Sancı semptomu ile seyreden hastalıklar primer ve sekonder sancılar olarak ikiye ayrılırlar:
A.Primer Sancılar : Mide barsak kanalındaki çeşitli bozukluklara bağlı olarak oluşan
sancılardır. Bunlar:
• Dilatatio ventrikuli
• Konstipasyon (ince ve kalın barsaklar)
• Meteorismus (tympani)
• Barsaklarda patolojik vaziyet değişiklikleri

(Volvulus, invaginasyon, rotasyon, fleksiyon,

strongilasyon, incarceration)
• Embolik-trombotik sancı
• Enteralgia catharalis
• Obsturatio intestini
• Mide barsak nezle ve yangıları
B. Sekonder Sancılar : Mide-barsak kanalının dışındaki organların hastalıklarından ileri
gelen hastalıklardır.
• Anthrax,
• peritonitis,
• retentiourinea,
• oesophaghus tıkanması,
• karın boşluğunda neoplasmlar,
• uterus torsiyonu
• doğum gibi fizyolojik olaylarda görülen sancılar
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Nedenleri :
Hazırlayıcı nedenler olarak atlardaki mide-bağırsakların anatomik rolu büyüktür:
• Midenin küçük olması,
• atların kusmamaları,
• ince barsak mezenteryumunun uzun olması,
• kör barsağın çok büyük olması
• kolonların geniş, uzun ve yer yer dirseklenmeler ve daralmalar göstermesi,
Ayrıca yaşlılık ve diş bozuklukları, mide barsak kanalını innerve eden otonom sinir sistemin
meteorolojik değişimlere karşı çok duyarlı olması bu konuda etkin olmaktadır.
Yapıcı nedenler:
• diet hataları,
• çok fazla ve tek yönlü gıda bozulmuş fermente olmuş içinde kum, taş, toprak gibi yabancı
maddeleri ve kimyasal, bitkisel zehirleri içeren gıdalar
• Samanın çok kaba veya aksine çok ince (2 cm 'den küçük olması) ve çok fazla saman
verilmesi sancıya neden olabilmektedir.
• Sıcak, sıkıcı ve fırtınalı havalar
• Atlarda

mide-barsak

sisteminin

regülasyon

merkezi

arteria

mezenterika

kranialis

çevresidedir. Bu yüzden A. mezenterika kranialisdeki tromboz ve embolilerde sancılara
neden olurlar.
Belirtileri :
Hayvanın sahibi de çoğunlukla hayvanını sancılanıyor ve idrarını yapamıyor diye getirir.
Sancının şiddetine, aralığına ve hayvanın özel durumlar alıp almadığına göre belirtiler değişir.
Sancının şiddeti: Sancı, şiddeti yönünden hafif, orta ve
şiddetli olmak üzere 3'e ayrılır:
Hafif sancılarda:
• hayvan zaman zaman ön ayakları ile yeri eşeler.
• Zaman zaman başını çevirip, böğürlerine bakar,
• Kkuyruğunu sağa-sola çarpar.
• Sık sık işeme vaziyeti alır, fakat çoğu kez ne dışkı ve
nede idrar yapar.
Orta şiddetteki sancılarda:
• hayvan yerinde duramaz.
• Yatıp kalkmak ister.
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• Yatarken ihtiyatlıdır.
•

Kendini yaralamaktan sakınır.

Şiddetli sancılarda:
• hayvan ihtiyatsızca kendini yere yatar
• yerde yuvarlanıp, inler.
Sancının aralığı (Fasılası): Sancı ya süreklidir ya da
aralıklıdır.
• Aralar, dakikalar, saatler ve hatta günlerce olabilir.
• Örneğin enteralgia catharalis de sancı aralıkları 5-10 dakika, bazı kalın barsak
konstipasyonunda günlerce olabilir.
• Patolojik vaziyet değişikliklerinde, mide dilatationunda ve ince barsak konstipasyonunda
sancı süreklidir.
Vücudun tutuluşu: Sancılanan hayvanlar özel durumlar
alabilirler. Örneğin:
• mide dilatatiyonunda köpek oturuşu vaziyeti,
• bazı patolojik vaziyet değişikliklerinde sırt üstü yatma
• kalın barsak konstipasyonlarında idrar yapma vaziyeti
gözlenebilir. Ön ayaklar öne arka ayaklar geriye
doğru bir pozisyon alır.
Genel durum: Sancıya neden olan hastalığa bağlı olarak değişebilir:
• Bazı olaylarda nabız, solunum sayıları ve vucut ısısı artar.
• Asfeksi ve sepsis tablosu gelişebilir.
• Göz konjunktivaları kirli kırmızı renkl alır
• Soğuk terleme gözlenebilir.
Prognoz:
• Sancının şiddeti, süresi ve genel durumun bozulup bozulmaması, sancı olaylarında prognoz
yönünden fikir verir.
• Genel durumun bozulmadığı hafif şiddetteki ve uzun süreli sancılarda prognoz genellikle
iyidir.
• Buna karşılık, çok şiddetli, sürekli ve genel durumun bozulduğu olaylarda ise prognoz
çoğunlukla kötüdür.
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Tanı :
Sancının tanımı kolaydır; fakat asıl hastalığı anlamak zordur. İsabetli bir tanıma ulaşmak için
hastanın özenli bir şekilde muayene edilmesi gerekir. Sancılardan bu yüzden özel bir muayene
şeması (sırası uygulanır ):
• Anemnez : Burada sancının ilk başladığı zaman, yemle ve sulama ile ilgisi, yemin niteliği ve
niceliği ile sancının hayvanın yaptığı işle ilgisi saptanmaya çalışılır.
• Genel durum : Hayvanın durgunluk derecesi, iştah, nabız, solunum,vucut ısısı,konjunktivalar
ve terleme incelenir
• Sancı : Şiddeti, süresi,aralığı ve hayvanın özel durumlar alıp almadığı kontrol edilir.
• Sindirim sisteminin muayenesi : Klinik Muayene Yöntemlerinde belirtildiği şekilde yapılır.
Tedavi:
• Tüm sancı ile ile seyreden hastalıkların hepsinde birden kullanabileceğimiz bir ilaç yoktur.
Tedaviyi koyacağımız teşhise göre düzenlemek gerekir.Yalnız göz önünde tutulması
gereken en önemli noktalardan biri hastanın ıstırabını hafifletmektir.
• Sancıya neden olan hastalıklarda sindirim kanalını innerve eden para sempatik sinirin
(N.Vagus'un) tonusu artar. Düz kasların spazmı sırasında sensibil sinir liflerinin basınç
altında kalışı sancı semptomunun oluşmasına neden olur. Bunun için sancılarda vagolitik
etkili ilaçlar, sympathico-mimetik ilaçlar ve spazmolitik ilaçlar kullanılabilirler.
• Vagolitik ilaçların başında atropin gelir, atlarda atropin 0,01-0,05gr, s.c. uygulanır. Yanlız
atropin iyi bir vagolitik ilaç olmakla beraber bağırsaklarda 8-12 saat süren bir felç
yaptığından her tür sancıda düşünülmeden kullanılması sakıncalıdır.
• Sympatho-mimetik ilaçlardan atlara %0.1 lik adrenalin 5-15ml s.c. kullanılır. Yerine sentetik
türevden olan adrianol, octinum ve özellikle sympathol önerilmektedir. Sympathol'ün atlara
0,05 gr, 5ml'lik ampulleri s.c. enjekte edilir.
• Sancılarda kullanılan spazmolitik ilaçların başında Novalgin gelir. Novalgin sancılarda
uyarılma yeteneği azalmış olan sempatik merkezler üzerine uyarıcı etki yapar ve böylece
bağırsaklardaki, özellikle ince bağırsaklardaki spazmı çözerek bağırsak peristaltiğinin
normalleşmesini sağlar. Novalgin atlara %50 solusyonundan 20-40 ml. i.v. veya i.m. yolla
uygulanır. Doğrudan doğruya düz kaslar üzerine etki yaparak spazmı çözen bir ilaç da
papaverindir. Gerek papaverin gerekse sentetik türevi olan perparin -0,4 gr dozunda ve
%5'lik solusyon halinde sc. veya im. enjekte edilir.
• Eskiden sancılarda kullanılan parasympato-mimetik ilaçlar bugün kullanılmamaktadır. Zira
sancıları bir vagotoni durumu kabul ettiğimize göre, var olan vagatonusu arttırmakta anlam
yoktur. Çünkü mide dilatasyonu, şiddetli konstipasyonlar ve meteorismuslarda bu ilaçlar
mide ve bağırsak rupturuna neden olabilirler.Bu grup ilaçlar aracolin, pilokarpin, lentin vb.
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dir.(Atlara arecolin %5 solusyon halinde 2-5 ml s.c., Eserine %1solusyon halinde 4-6 ml s.c.
ve Lentin 2-4 gr. s.c. kullanılır.
• Yatıştırıcı ve ağrı durdurucu ilaç olan morphin de eskiden sancı sagaltımında kullanılırdı,
fakat atropin gibi bağırsak felcine neden olduğundan bugün kullanılmamaktadır.(Atlarda
morphin 0,05 gr. S.C enjekte edilir. Teint. d'opium 'un ağızdan verilen dozu 50-75 ml.,
intravenöz dozu ise 10-20 ml. dir.)
• Sancı tedavisinde kullanılan bir yöntemde mide lavanjı ve lavmanıdır. Böylece soğuk suyun
mide bagırsak spazmını çözücü etkisinden yararlanılır.
• Ortaya atılan yeni bir teoriye göre, sancılarda önce sempatik sinir kolunun tonusu artar ve
bu sinirlerin innerve ettiği, sphincterpylori, sphincter ileo-caecocolica gibi sfinkterler daralır.
İçerik yer değiştiremediği için bağırsak duvarına etki yapar ve bunun sonucu olarakta vagus
tonusu artar. Bunun için sempatik tonusu ortadan kaldırıcı bazı gangliyon bloke edici ilaçlar
da sağaltımda kullanılmaktadır. Sempatik gangliyonları bloke eden ilaçlardan, Mecamine
atlara 6-8 tablet, Hexamethonium %1'lik solüsyon halinde 80-100mg, Ecolic 3-4 amp. ve
Plegerol 3-4 amp. kullanılır.
• Sancıların tedavisinde operasyon yöntemlerinden de yararlanılabilir, bu sancının türüne
göre ya ceacum'un punksiyonu veya laparatomie şeklinde olur.

DİLATASYO VENTRİKULİ
Tanım:
Midenin gıda ile çok fazla dolması veya mide içeriğinin barsaklara geçişinin engellenmesi ile mide
volümünün artmasıdır.
Hayvanın yediği yemlerden ileri gelen mide dilatasyonuna birincil mide dilatasyonu, barsakların
tıkanması ya da diyet değiştirmesi sonucu oluşanına ise ikincil mide dilatasyonu denir. Hastalık
akut veya kronik olabilir.
Nedenleri :
Birincil mide dilatasyonuna neden olan etkenler:
• fazla yeme,
• sindirimi güç gıdalar,
• yemden sonra hemen işe gönderme,
• diş bozuklukları
• yel yutma sayılabilir.
İkincil mide dilatasyonu ise:
• ince barsak konstipasyonunda,
• ince barsaklarda patolojik vaziyet değişimlerinde
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• gastrophylus larvalarının pylorus'u tıkaması
• nadiren neoplasmalar
Belirtileri :
• Sancı yemden hemen veya kısa bir süre sonra başlar.
• Sancı şiddetli ve kısa aralıklıdır. Giderek bu aralar daha da kısalır.
• Bazen hayvan köpek oturuşu pozisyonu gösterir.
• Solunum ve nabız sayıları artar. Solunum kostaldır.
• Bazen hayvanın geğirmek istediği farkedilir.
• Bazı olaylarda kanlı, ekşi kokulu, içinde yem ve saman parçaları bulunan mide içeriğinin
burundan geldiği görülür. Bu, kusma belirtisidir.
• Kusmanın en büyük sakıncası mide yırtılmasına neden olmasıdır. Mide yırtılırsa sancı
birdenbire kesilir. Hayvan durgunlaşır. Genel durum hızla bozulur. Soğuk ter başlar. Nabız
ve solunum sayısı çok artar. Derece yüksekken düşmeye başlar. Göz konjunktivaları
mavimtrak bir renk alır. Hayvan bir-iki saat içinde ölür.
Seyir ve Prognoz :
• Hafif dilatasyon olayları birkaç saat içinde kendiliğinden iyileşebilir.
• Hafif bir mide nezlesi oluşursa da, bu bir-iki gün içinde düzelir.
• Ağır dilatasyon olaylarına uygun bir şekilde müdahale edilmez ise, asfeksi, mide ve diyafram
yırtılması sonu ölüm görülür.
• Ölüm oranı %15-35 arasındadır.
Tanı :
• Belirtilere göre konur.
• Mideye burun-meri sondası sokar sokmaz darbeler halinde sulu çukulata renkli kanlı ve
içinde yem parçaları bulunan, ekşi kokulu mide içeriği gelir.
• Burundan gelen mide içeriğinin kanlı, çukulata renkli olmasından, mide rupturunun
oluştuğunu düşünülebilir. Ama ruptur oluşmadan da gelen veya alınan mide içeriği
çoğunlukla çukulata rengindedir.
• Aslında ruptur olduğunda burun-meri sondası ila birşey alınmaz.
• Karın boşluğu punksiyonunun ancak ruptur olmuşsa bir anlamı vardır. Alınan kırmızımtrak
sıvı içinde, lugol solusyonu ila boyanırsa, nişasta granülleri, ince bitkisel parçacıklar ve
bakteriler saptanır.
Tedavi:
Tedavide yapılacak ilk iş mide yırtılmasını önlemek için mideyi boşaltmaktır.
• Bunun için burun-meri sondasından yararlanılır.
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• Hayvanın başı yere doğru eğilerek, önceleri rahatlıkla alınan mide içeriği sonraları zor
alınmaya başlar.
• Zira burun meri sondası sık sık gıda parçaları ila tıkanır.
• Bazen mide içeriği katı da olabilir.
• Gerek sondanın gıda parçalarından açılması ve gerekse mide içeriğinin yumuşatılması için
sık sık lavaj yapmak gerekir.
• Mide içeriğini sulandırmak için 2-4 litre su verilir ve hayvanın başı aşağı eğilerek tekrar
alınır.
• Alınan ve verilen su miktarları ölçülmelidir. Zira verilen su alınmazsa dilatasyon daha da
şiddetlenebilir.
• Mide içeriği katı ise, az su içinde eritilmiş 300-500 gr Sulfate de soude verilir ve yarım-bir
saat sonra yumuşayan içerik alınmaya çalışılır. Tüm bu işlemler sırasında novalgin
enjeksiyonu ile hayvanın biraz olsun rahatlamasına yardımcı olunur.
• İkincil mide dilatasyonunda da önce mide boşaltılır, fakat esas hastalık ortadan
kalkmadığından mide tekrar dolar. Bunun için mideyi yarım bir saat aralıklarla sondalamak
gerekir. Bu sırada 0.5-1 lt paraffine liquide verilerek muhtemel tıkanmalar açılmaya çalışılır.
• Fermentasyona engel olmak için 500 ml. su içinde 10-15 gr laktik asit ya da hidroklorik asit
verilebilir.
• Adsorban olarak ise Carbo medicinalis preparatı 100 gr. dozunda kullanılır.
• Parasympatikomimetik ilaçların kullanılması kontra-endikedir.

KONSTİPASYON
Tanım:
• Barsak kanalındaki içeriğin sertleşerek barsak kanalını tıkamasına denir.
• Kostipasyonlar önce ince ve kalın barsak konstipasyonları diye ikiye ayrılır.
• Kalın barsak konstipasyonları da kolon, kolon parvum, caecum ve rektum konstipasyon'ları
diye bölümlenir.
• Sancı semptomu ila seyreden hastalıkların büyük çoğunluğunu konstipasyonlar oluşturur.
Nedenleri :
• Genel bölümde belirtilen hazırlayıcı ve yapıcı nedenlerle konstipasyonlar oluşur.
• Yapıcı nedenler büyük çoğunlukla gıdaya bağlıdırlar.
• Diş bozuklukları sonucu çiğnemegüçlükleri, yaşlı ve zayıf hayvanlarda barsakların tembel
çalışması da konstipasyonların oluşumunda etkendirler.
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• Yeni doğan taylarda mekonyum kendiliğinden çıkmazsa, mekonyum konstipasyonu görülür.
• İkincil

konstipasyonlar

barsaklarda

daralma,

obstruction,

barsak

dolaşmaları

ve

paraplegie'ler neticesinde oluşabilirler.
Semptom :
Konstipasyonların belirtileri tıkanan yere göre az çok farklılıklar gösterir.
Rektum konstipasyonu :
•

Dışkı rektumda toplanarak kurur.

•

Anusun kısmen açık olmasına neden olduğundan, dışkı dıştan gözükebilir.

•

Daha çok bir paraplegie'ye ve proctitis'e ilgili olarak oluşur.

•

Sancının şiddeti hafiftir. En dikkati çeken semptom hayvanın sık sık ıkınması ve inlemesidir.

•

Rectal muayenede rektuma girilir girilmez sert ve bol dışkı kitleleri ile karşılaşılır ve el daha
ileriye gidemez.

•

Rektum konstipasyon'unda prognoz iyidir. Dışkının uygun yöntemlerle boşaltılmasıyla
hayvan iyileşir.

•

Tayların mekonium konstipasyon'u da aslında bir rektum konstipasyon'udur.

Küçük kolon (kolon parvum) konstipasyonu :
•

Sancı orta şiddettedir ve aralıklıdır.

•

Arasıra ıkınma görülür.

•

Rectal muayenede kolonparvum'da sert dışkı yumakları ele gelir.

Kolon Konstipasyonu :
•

Kolonların her yerinde konstipasyonlar oluşturulabilirse de, en çok Flexura Pelvina'da
şekillenir.

•

Sancı hafif veya orta şiddette ve aralıklıdır. Bu aralar 10-15 dakikadan 1-2 saate kadar
uzayabilir.

•

Barsak peristaltiği azalmıştır, ama genel durum bozulmadıkça tamamen durmaz.

•

Hastalığın süresi uzarsa göz konjunktivaları kızarır, nabız ve solunum hızlanır.

•

Barsaklarda yangı ve özellikle nekroz oluşursa genel durum bozulur.

•

Rectal muayene ile tanım yapılır.

Sekum konstipasyonu :
•

Sancı hafif veya orta şiddette ve aralıklıdır. Aralıklar 1-2 güne dek uzayabilir.

•

Dışkı başlangıçta azdır ve kurudur, fakat sonraları bollaşabilir.
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•

Ostium ileo-caeco-colica'nın açık olmasıyla hayvan pisleyebilir ama konstipasyon devam
edebilir.

•

Genel durum önceleri pek bozulmaz, fakat yangı, nekroz
ve peritonitis gelişirse bozulur.

•

Rectal muayenede pelvis boşluğunun oldukça önünde ve
sağda karın duvarına dayalı olarak, çoçuk başına dek
varan değişik büyüklükte kör barsak ele gelir.

İnce barsak konstipasyonu :
•

Sancı çok şiddetlidir.

•

Genel durum kısa zamanda bozulur.

•

Göz konjunktivaları kızarır. Nabız hızlanır ve zayıflar.

•

Terleme gözlenir.

•

Sancının şiddetinden hayvanı muayene etme olanağı bile bulunmaz.

•

Bu belirtilera ikincil mide genişlemesi belirtilerı da eklenir. Bundan dolayı solunum da
güçleşir. Hayvan yarım veya bir gün içinde sepsis veya asfeksiden ölür.

Tedavi:
Rektum konstipasyonunda, dışkı elle veya lavmanla temizlenir. Ağızdan herhangi bir ilaç
vermeye gerek yoktur. Şayet durum bir proctitis'den ileri gelmişse büzüştürücü ve antiseptik
solüsyonlarla lavman yapılır.
Tayların mekonyum konstipasyon'unda ağızdan yağlı sürgütler verillir ve parmakla da
rektum temizlemeye çalışılır.
Küçük kolon konstipasyon'unda, kolun ulaşabileceği yere dek kolon ve rektum temizlenir.
Özellikle bol lavmanlardan yararlanılır. Lavmanlar salt su ile yapılabileceği gibi, sabunlu veya yağlı
sürgüt karıştırılmış sularla da yapılabilir. Sancının durumuna göre novalgine uygulanır. Ağızdan
sürgütlerde verilebilir. Eskiden parasympathico-mimetik ilaçlar küçük dozlarda kullanırdı ama,
bugün hemen hemen hiç uygulanmamaktadır.
Kolon Konstipasyon'unda, sancıyı hafifletmek için novalgine verilir. Sert içeriği sulandırılarak
yumuşatmak ve barsak paristaltiğini arttırmak amacı ile tuzlu, yağlı sürgütler ve antrakinon
bileşikleri (aloes, sürsil, istizin ve diaquone 10-15 gr. dozunda) kullanılır.
Parasympathico-mimetik

ilaçların

kullanılması

sakıncalıdır.

Lavmanlardan

kolon

konstipasyon'unda da yararlanılır.
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Konstipasyonlara neden olan etkenler arasında kumlu gıdalarında bulunduğunu belirtmiştik.
Derelerden su içmek ve kumlu yerlerde otlamak zorunda kalan atların aldıkları kumlar, çoğunlukla
kolonlarda ve caecum'da toplanırlar. Mukozayı çizerek yangı ve sepsise neden olurlar. Bunun için,
kum sancısında tuzlu sürgütler ve antrakinon bileşiği sürgütlerin kullanılması kontraendikedir. Buna
karşın yağlı sürgütler verilerek mukozanın kayganlaştırılması ve korunması sağlanır. Bu arada
creoline gibi antiseptikler ve bol miktarda keten toğumu maserasyonu verilebilir.
Sekum konstipasyonnun sağaltımı, genel olarak kolon konstipasyonunun sağıtımına benzer.
Yalnız ayrıcalığı kullanılan sürgütlerin yanı sıra, bazı günler içeriğin yumuşatılması amacı ile
fermentasyon yapıcı maddeler verilir. Bunun için 50-100 gr kuru bira mayası veya kolaylıkla
kullanılabilen kuru ekmek mayası 100-200 gr dozunda ılık su ile ezilerek içirilir. Ertesi günü uygun
görülecek bir sürgüt verilerek yumuşamış kitlenin atılmasına çalışılır. İnatçı körbarsak
konstipasyonlarında trokarla sekum'a girilerek bol su veya 300-500 gr sulff.de soude solusyonu
verilebilir. Böylece hem içerik yumuşatılır hemde peristaltik uyarılmış olur. Yalnız bu işlemin
trokarın ucunun kör barsaktan çıkarak verilen sıvının karın boşluğuna gitmesi gibi büyük bir
sakıncası vardır. Onun için bu yöntem uygulanacak ise mutlaka bir yardımcının rektal olarak
trokarın ucunun kör barsak içinde bulunduğunu kontroll etmesi gerekir.
İnce barsak konstipasyon'unda, hızla oluşan ikincil mide dilatationu nedeniyle mide
boşaltılır. İnce barsağa süratle etki yapan yağlı sürgütler verilir. Bu arada novalgine enjekte
edilerek hayvanın biraz olsun rahatlaması sağlanır.
Tüm konstipasyonlarda, genel durum bozulacak olursa analeptikler, serum enjeksiyonlarıve
antibiyotikler kullanılır.
Korunma :
• Hayvanlara kaba gıda ve özellikle saman fazla verilmemeli mümkünse bol kuru ot
yedirilmelidir.
• Yeşil yemden kuru yeme geçiş birden bire yapılmamalıdır.
• Hayvanları derelerde sulamamalı, kumlu, taşlı, topraklı gıdalarla beslememelidir.
• Keza atlar susuz bırakılmamalı ve uzun süre hareketsiz tutulmamalıdır.
• Diş bozuklukları zamanında sağaltılmalıdır.
•

GAZ SANCISI. METEORİSMUS (TYMPANİE)
Tanım:
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• Barsaklarda fazla gaz toplanmasına denir.
• Gazlar, çoğunlukla sindirim kanalındaki içeriğin fermentasyonu sonucu oluşur.
• Oluşan gazlar kimyaca kükürtlü hidrojen, metan, etan, azot ve karbondioksit gibi gazlardır.
• Gaz nedeniyle genişleyen karın organları diaframa basınç yaparak asfeksiye neden olabilir.
Etyopatogenez:
• Birincil nedenlerin başında fermentasyona müsait gıdaların alınması gelir.
• Bunlar arasında çiğli veya kızışmış yeşil ot, taze yonca, ıslatılarak bir süre bekletilmiş ve
dolayısıyla ekşimiş ekmek, kepek, kırma, sulu kuru kökler, küflenmiş gıdalar ve kolay
fermente olabilen nişastalı ve şekerli gıda maddeleri sayılabilir.
• Hele böyle gıdalardan sonra hayvanlara su verilmesi gaz oluşumunu kolaylaştırır.
• İçeriğin yüzey gerilimi yüksek olduğundan, oluşan gazlar çoğunlıkla köpük tarzındadır.
Bunun için flatus ile dışarı atılmaz.
• Böylece toplanan gazlar barsakları gererek şiddetli sancıya neden olur.
• Atlarda yel yutma alışkanlıklarından dolayı nadiren meteorismus oluşur.
• İkincil meteorismus ise, barsaklarda patolojik vaziyet değişikliklerinde, konstipasyon'larda,
obturatio intestini'de ve peritonitislerde görülebilir.

Semptom:
• Karın şişkinleşir, özellikle sağ açlık çukurluğu kabarır.
• Perkusyon da davul sesi duyulur.
• Sancı, oluşan gazların derecelerine bağlı olarak şiddetlenir.
• Nabız ve solunum sayıları artar.
• Göz konjunktivaları kızarık, hatta mavimtıraktır.
• Bazen terleme görülür.
• Meteorismus şiddetlendikçe genel durum iyice bozulur.
• Barsak peristaltiği başlangıçta kuvvetlidir;
• fakat meteorismus ilerledikçe metalik ses zaman zaman duyulur.
• İleri derecedeki olaylarda defekasyon da durur.
Seyir ve Prognoz :
Seyir çoğunlukla akuttur. Gaz boşaltılmadığı taktirde prognoz kötüdür, ölüm çoğunlukla asfeksi
sonunda olur. Ruptur nadirdir.
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Tedavi:
• Sancıyı hafifletmek için novalgin enjekte edilir.
• Hayvan hafif hafif dolaştırılır.
• Karın üzerinde masajlar yapılır.
• Soğuk su ile lavman ve karın yöresine duşlar yapılarak peristaltik uyarılmaya çalışılır.
• Barsakları boşaltmak için tuzlu sürgütler, fermentasyona engel olmak için kreolin veya diğer
barsak antiseptikleri, gazı bağlayabilmek için karbo-medicinalis gibi absorban ilaçlar
kullanılır.
• Gaz çok fazla olduğundan, hayvanın asfeksiden ölmemesi için sekuma punksiyon
yapılabilir. Gaz önceleri basınçlı olarak çıkar. Kibritle tutuşturulduğunda hava gazı gibi
yanar.
• Trokar kanülünün içerik ile tıkanmasını önlemek için trokarın sapını arada sırada sokmak
gerekir.
• Birincil meteorismus'larda içerik köpüklü olduğundan gazın tümü punksiyonla alınamaz.
• Ama ikincil meteorismus da gazın hepsinin boşaltılması kolay olur. Sönen bir balon gibi
barsaklar çabucak boşalır.
• Ancak tıkanma ortadan kaldırılamamışsa bir süre sonra tekrar gaz birikir.

BARSAKLARDA PATOLOJİK VAZİYET DEĞİŞİKLİKLERİ
Tanım:
Barsakların normal durumlarının değişmesine denir.
Başlıcaları:
Volvulus; ince barsakların bir parçasının öbür barsak
üzerine dolaşarak düğümlenmesidir.
İnvaginasyon; bir barsak parçasının kendi veya başka bir
boş organ içine kayarak girmesidir. Örneğin ince barsağın kendi
içine, duedenumun mide içine, ileumun sekum içine girmesidir.
Rotasyon, kolonların uzunlamasına çapı etrafında kendi üzerlerine dönmesidir.
Torsiyon, ince barsak ve mezenteryumun birlikte en çapı
etrafında bükülmesidir.
Fleksiyon (eğilme, bükülme), bir barsak parçasının en çok
körbarsak ucunun dirseklenmesi, kendi üzerine bükülmesidir.
Strongilasyon, bir barsak parçasının bantlarla boğulmasıdır.
Söz gelimi saplı tümörlerle üreterler ve göbek kordonu gibi bantlarla barsağın boğulmasıdır.
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İnkarserasyon, barsak parçalarının dar boşluklara girip boğulmasıdır (Özellikle kanalis
inguinalis).

Nedenleri :
Başlıca üç faktörün oynadığı genellikle kabul edilmektedir :
1. Karın üzerine darbeler, yuvarlanma ve sıçrama gibi ani ve şiddetli hareketler.
2. Barsak kanalının her yerine aynı olmayıp, yer yer dolgunluk göstermesi.
3. Peristaltik hareketlerinin artmasıdır.
Ayrıca karın içinde saplı urlar, karın içinde ve çevresinde doğal ve patolojik deliklerde
barsak dolaşmalarına neden olabilirler.
Patogenezis :
• Dolaşmış olan barsağın ve buraya ait mezenteryumun kıvrılma, bükülme ve burkulma
yerinde kan damarları sıkıştığı için kan dolaşımı aksar ve
venöz durgunluk olur.
• Sonunda gerek barsak boşluğuna ve gerekse periton
boşluğuna kan sızması olur.
• Barsağın boğulduğu yerlerde gaz ve dışkının geçişi
engellendiği için meteorismus oluşur.
• Boğulma yerinde sürekli basınç sonu nekroz ve buna bağlı peritonitis şekillenir. Bu
kısımlarda yırtılmalar da olabilir.
Semptom :
• Sancı çok şiddetli ve süreklidir.
• Peristaltik hareketleri ve defekasyon önceleri vardır, fakat sonraları tamamen durur.
• İkincil mide dilatasyonu ve ikincil meteorismus belirtilerı gelişir.
• Genel durum kısa sürede bozulur.
• Nabız hızlanır, gittikçe zayıflar ve hissedilmez olur, solunum artar.
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• Gözler gittikçe kızarır ve kirli sarımtrak-mavimtrak renk alır (siyanoz).
• Terleme vardır.
• Kulaklar, burun ucu ve ayaklar soğuktur.
• Vucut ısısı önceleri yükselir, fakat kollaps başladığı zaman düşer.
• Rektal muayenede dolaşmanın yeri ve türüne göre değişik bulgular elde edilirse de sancının
çok şiddetli olması nedeniyle rektal muayene yapma olanağı bulunamaz.
Seyir ve Prognoz :
• Hastalığın seyri çok kısadır.
• Genellikle bir gün içinde yırtılma nekroz ve peritonitis sonu ölüm görülür.
• Tüm dolaşmalarda kendiliğinden iyileşme olabilir fakat bu çok nadirdir.
Tedavi:
• Sancıyı yatıştırıcı ve spazm çözücü ilaçların sık sık verilmesine rağmen sancı yine devam
eder.
• Kalbi ve genel durumu kuvvetlendirecek ilaçlar kullanılabilir.
• Midenin boşaltılması ve sekuma punksiyon yapılması gibi semptomatik sağaltım
yöntemlerinden yararlanılabilir.
• Yalnız tüm bu işlemlerin hayvanın hayatını biraz olsun uzatmaktan öte yararı olmaz.
• Hayvanın yatıp yatıp yuvarlanması sırasında dolaşmaların kendiliğinden iyileşmeleri ise çok
nadirdir.
• Tüm barsak dolaşmalarında laparotomi ile dolaşan barsak kısımlarının düzeltilmesi daha
çok teoriktir.
• Bu yöntemin pratikte uygulama olanağı çok kısıtlıdır.

EMBOLİK-TROMBOTİK SANCI (KIZIL KURT SANCISI)
Tanım:
Arteriya mezenterika kranialisde oluşan tromboz ve bundan kopan parçaların (emboli) çeşitli
barsak damarlarını tıkayarak neden olduğu sancıdır.
Nedenleri :
Atlarda arteria mezenterika kranialisde tromboz, strongilus vulgaris larvaları tarafından yapılır. Bu
larvaların A. mezenterika kranialise gelişleri kesin olarak açıklanmamıştır.
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Patogenez:
• A.mezenterica cranialisde oluşan trombozdan kopan
parçalar barsak damarlarını birkaç yerde tıkadığı zaman o
kısımlarda kan dolaşımı durur.
• Venöz durgunluk oluşur ve gerek barsak içine ve gerekse
periton boşluğuna kanlı sıvı akımı başlar.
• Peristaltik hareketleri durur ve barsak içeriği fermente olur.
• Barsak cidarında nekroz ve daha sonra peritonitis gelişir.
• Barsak damarları anatomik olarak birçok anastomoz yaparlar.
Belirtileri:
• Aynı patolojik vaziyet değişikliklerinde olduğu gibi çoğu kez çok şiddetli ve sürekli bir sancı
gözlenir.
• Genel durum çabucak bozulur.
• Ölüm, meteorismus, yırtılma ve peritonitis sonu sepsis'den olur.

Tanı :
• Çok güçtür.
• Patolojik vaziyet değişiklikleri ile karıştırılabilir.
• Dışkıda strongylidae veya yumurtalarının saptanması sancı tanımı için yeterli değildir.
• Zira, atların pek çoğunda bu parazit bulunabilir.
• Bu yüzden kesin tanı ancak otopsi ile yapılabilir.
Tedavi:
Etkili bir sağaltım yöntemi yoktur. Semptomatik sağaltım denenebilir.

ENTERALGİA CATARHALİS (ROMATİZMAİ SANCI)
Tanım:
Sindirim kanalında herhangi bir anatomik patolojik bozukluğa bağlı olmaksızın sindirim
kanalını innerve eden N.Vagus'un tonusunun artması ila oluşan sancıdır.
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Nedenleri :
Üşüme, rüzgara maruz kalma, soğuk su içme, ani hava değişiklikleri, lodoslu havalar başlıca
nedenlerdir.
Havadaki iyonizasyon değişimlerinin vagotonie'ye yol açtığı öne sürülmektedir.
Belirtileri :
• Sancı ani olarak başlar ve şiddetlidir.
• Kısa aralıklıdır, aralıklar 1-2 dakika kadardır.
• Peristaltik hareketleri artar.
• Dışkı yumuşar ve giderek sulanır.
• Genel durum bozulmaz.
• Göz konjunktivaları hafif hiperemik olabilir.
Seyir ve Prognoz :
Sancı 1-2 saat, en çok 6 saat içinde çoğunlukla kendiliğinden iyileşebilir.
Komplikasyon olarak, fazlalaşmış peristaltik hareketleri sonucu, volvulus ve invaginasyon gibi
barsak dolaşmaları da oluşabilir.
Tedavi:
• Hayvan sıcak bir yere çekilir ve karın bölgesi örtülerle sarılırsa kendiliğinden bile geçebilir.
• Peristaltik hareketlerini yatıştırmak için, novalgine, papaverine, atropine enjeksiyonlarından
yararlanılır.
• Ağızdan keten tohumu maserasyonu içinde 30-50 ml teint. d'opium veya 10-20 gr chloral
hydrat da bu amaçla kullanılabilir.
• Keza ağızdan bir miktar su içinde 15-30 gr creoline verilmesi de barsaklarda oluşan nezle
için önerilir.
OBTURATİO İNTESTİNİ
(BARSAK TIKANMASI, KONGLOBAT TIKAMASI)
Tanım:
• Barsakların, barsak taşları, kıl yumakları ve parazit
yumakları

gibi,

barsak

içeriği

niteliğinde

olmayan

maddelerle tıkanmasıdır.
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• Fosfor ve diğer mineral madddeler bakımından zengin yemlerle beslenen atlarda
konglobotlar (barsak taşları) daha çok şekillenir.
• Çoğunlukla kolonlarda oluşur.
• Barsağın iç yapısından daha büyük olmadıkça ciddi bir tehlike oluşturmalar.
• Ancak, kendilerinden daha küçük çaplı barsak parçalarına doğru hareket etmişlerse, o kısmı
tıkarlar ve obturatio intestini'ye neden olurlar.
• Konglobatlara en çok büyük kolonun kolon parvum'a geçtiği yerde rastlanır.
Belirtileri:
• Sancı ansızın başlar, şiddetli ve daha çok süreklidir.
• Şayet konglobat küçük kolonda ise hayvan sürekli ıkınır,
• Önceleri genel durum bozuk değildir, fakat obturatio
devam ederse birkaç gün içinde tıkanan barsak parçası
yangılaşır, nekroze olur ve delinir.
• Bu arada genel durum da bozulabilir.

Tedavi:
• Şayet tıkanma kolon parvumda rektuma yakın bir yerde ise, lavmanla veya elle dışarı
çıkarılabilir.
• Taş büyük kolonun küçük kolona geçtiği yerde ise, kolon dorsale parvuma itilmesi gerekir.
• Bununiçin önce epidural anestezi yapılır ve bol lavmanla konglobat itilmeye çalışılır.
KARNİVORLARIN MİDE HASTALIKLARI
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KUSMA
Tanım:
• Kusma kardia sfinkteri açıkken antrum kaslarının kontraksiyonu ile midenin retrograt olarak
boşaltılma işlemi olarak tanımlanabilir.
• Bir hastalık olmayıp sindirim sistemi hastalıklarında çok rastlanılan belirtilerden biridir.
• Bazen aciliyeti nedeniyle kesin tanıya varılmadan biran önce semptomatik önlemlerle
giderilmeye çalışılır
• Ancak bazı oral yolla oluşan zehirlenmelerde kusmanın bazen istenilen bir durum olduğu
unutulmamalıdır.
• Genellikle salivasyon ve huzursuzluk gibi belirtiler veren bir mide bulantısının ardından
abdomen ve diyafram kaslarının kasılmasıyla mide ve barsakların proksimalindeki içerik
dışarı çıkarılır.
• Sarı renkli kusmuk büyük olasılıkla duodenal içerikte bulunan safradan kaynaklanır.
• Regurgitasyondan ayırt edilmelidir. Regurgitasyonda çıkarılan gıda maddeleri fermente
olmamıştır, genellikle yemekten hemen sonra çıkarılır, şüpheli durumlarda kontrol edilmesi
gereken pH değeri düşük değildir.
• Mide boşalmasını geciktiren bozuklukluklarda da gıda maddeleri kusmayla çıkarılır, ama az
çok fermente olmuştur, yemekten birkaç saat sonra çıkarılmıştır. pH değeri ise düşüktür.

Nedenleri:
1-Gastro intestinal sistem hastalıkları: Faringitis, tonsillitis, gastritis, mide barsakta yabancı
cisimler, tümörler, plorus ve ince barsak tıkanmaları (intra veya eksraluminal), yangısal barsak
hastalıkları, barsaklarda patolojik durum değişiklikleri, alerjik reaksiyonlar, hietal herni, hepatitis ve
pankreatitis.
2-Diğer abdominal hastalıklar: Peritonitis, nefritis, endometritis ve abdominal tümörler.
3-Sistemik hastalıklar: Akut enfeksiyon hastalıkları, konjestif kalp yetmezlikleri, Malign tümörler,
sıvı ve elektrolit denge bozuklukları,
4-Endokrin ve metabolik bozukluklar: Böbrek üstü bezi yetmezliği (addison krizi), hiperkalsemi,
diabet ve gebelikle ilişkili sorunlar.
5-Merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları: Tümörler, infeksiyonlar, vestibulum bozuklukları, trauma,
hemoraji ve hidrosefalus.
6-Fiziksel faktörler, ilaç ve zehirler (Zn,Pb vb.)
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7- Motion-hareket rahatsızlıkları: örneğin taşıt tutmaları
Patogenez:
Kusma bir reflekstir ve bu refleksin merkezi medulla oblangatadır. Aşağıdaki etkenlerin bu merkezi
uyarmasıyla kusma şekillenir.
a) Hematojen yolla beyindeki kusma merkezini uyaran toksinler,
b) Merkezin periferal reseptörler vasıtasıyla uyarılması
c) Bu merkezin kemoreseptörtrigger zone, vestibular aparat ya da yüksek kortikal alanlar
tarafından doğrudan aktivasyonu
Çok sayıda organ (özellikle farinks, mide, barsak, periton ve pankreas) bu reseptörlere sahiptir.
Herkesin bildiği gibi insanların parmaklarını larinkse doğru uzatmaları bu kusmaya neden olur,
çünkü bu bölgede bulunan reseptörler parmakla uyarılır.
Reseptörler açısından duodenum özel bir öneme sahiptir.
Hızlı bir şekilde yenilen fazla miktardaki gıda maddesi duodenuma geldiğinde kusmayı uyarabilir.
Benzer şekilde duodenum hastalıkları ve vagus ile sympatikusda uyarıma yol açan diğer organ
hastalıklarında kusma şekillenebilir.
Özellikle yavru köpeklerde sık görülen taşıt tutmalarında kusma merkezi vestibulum (denge
merkezi) tarafından uyarılır.
Tümör ya da ensefalit gibi hastalıklarda kusma merkezi doğrudan da uyarılabilir.
Kusmada semptomatik tedavi:
•

En önemlisi, vücudun sıvı ve elektrolit dengesini muhafaza etmektir.

•

Dehidrasyon şekillendiği takdirde kullanılacak en uygun solüsyon dengeli elektrolit
solüsyonlarıdır.

•

Ancak kusmayla klor atılımına bağlı olarak hipokloremik alkaloz şekillenirse % 09'luk NaCl
ve Laktatsız Ringer solüsyonları verilir.

•

Kusmayla duodenum içeriğinin kaybedilmesi (safra) neticesi oluşan asidoz nedeniyle
Laktatlı Ringer solüsyonları kullanılmalıdır.

•

Buradaki asidoz dolaşım şoku ile öldürücü olabilmektedir. Bu tehlike söz konusuysa 12mg/kg dozunda % 4,2'lik bikarbonatlı solüsyonlar uygundur.

•

Akut kusmada hayvan 24 saat süreyle aç bırakılır. Gerekirse su dahi verilmez (Su
ihtiyacının İ.V. yolla karşılanması kaydıyla).

•

Kullanılan antiemetikler doğrudan merkez ve/veya reseptörler üzerine etkilidirler. Bu
reseptörler serotonerjik, histaminerjik, adrenerjik, kolinerjik ve dopaminerjik olabilir. İlaçlar
bu bölgeleri bloke ederek etki gösterirler:
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-Fenotiazin grubu (örn. chlorpromazin): Adrenergic, dopaminergic, histaminergic ve
cholinergic reseptörleri etkiler.
-Ondansetron seretonerjik reseptörleri etkiler, (CRTZ’nin uyarımıyla ilgili durumlarda faydalı
olabilir)
-Trimetobenzamid HCl antikolinerjiktir, CRTZ üzerine etkilidir.
-Maropitant citrate kusma merkezini farklı yollarla etkiler, uzun süreli antiemetik etkiye
sahiptir.
-Diphenhydramin ve Dimenhydrinat antihistaminiktir, özellikle motion rahatsızlıkları ve
vestibuler hastalıklarda etkilidir.
-Metoclopramid. En sık kullanılan antiemetiktir, hem dopaminerjik hem seretonerjik
reseptörleri etkiler
• DİKKAT! Metoclopramide ve merkezi sinir sistemi üzerine etkili antiemetiklerin çoğu
hipotansif etkilidir.
• Bu nedenle dehidrasyonlu hastalarda kontrendike olabilirler.
• Kombine kullanılacaksa bu etki daha da şiddetlenebilir.
• Bu nedenle önce hipotansif olmayanlarla başlamalı, dehidrasyon kontrol altına
alındıktan sonra merkezi sinir sistemine etki edenler kullanılmalıdırlar.
• Ayrıca ileusda da kontrendikedirler.
Kusmanın özel bir şekli “Safra Kusma Sendromu”: Köpekler gün içersinde en aç oldukları
saatlerde, özellikle sabahları kusarlar. Duodeno-gastrik refluksun mevcut olduğu bir motilite
sorunudur. Akşamları geç vakit yerlerse bu sorun gözükmez. Tedavisinde prokinetikler
kullanılmaktadır (Prokinetikler için bkz. plor spazmı)
AKUT GASTRİTİS
Tanım: Mide mukozasında birincil veya ikincil nedenlerden ileri gelen akut yangıdır.
Nedenleri:
Birincil gastrit nedenleri

İkincil gastrit nedenleri:

Enfeksiyöz etkenler

Septisemiler

Bakteriyel ve fungal toksinler

Renal yetmezlikler

Gıdasal nedenler

Karaciğer hastalıkları

Allergenler

Hiperadrenokortizm

İlaç, kimyasal madde ve zehirler

Dolaşım şoku ve stres
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Yabancı cisimler (taş,kemik, kum vs.)

Radyasyon

Kedilerde tüy yumakları

CNS hastalıkları

Gastroduodenal refluks

Patogenez:
En önemlisi mukoza direncinin düşmesi ve aşırı gastrin üretimine
bağlı olarak HCL salgılanmasında artıştır. Mukoza direncinin
düşmesi ile normal mide asiditesi bile mide mukozası için zararlı
olur. Gastrin salgılanmasında artış şu şekilde ortaya çıkabilir:
•

Çeşitli etkenler mide mukozasında irritasyona yol açabildiği
gibi gastrin salınımı da sebep olabilirler.

•

Örneğin bazı yabancı cisimler mideyi uzun süre terk
etmeyip sürekli gastrin salgılanmasını uyarırlar. Bunun
kedilerde en sık görülen örneği yaladıkları kılların yumak
halinde midede kalmasıdır.

•

Bazı maddeler gastrik boşalmayı engelleyip gıdasal içeriğin veya yabancı maddelerin
midede uzun süre kalmasına neden olarak yine aşırı gastrin üretimine yol açabilirler.

•

Merkezi sinir sistemi hastalıklarında ve stres durumlarında da vagal uyarıma bağlı olarak
aşırı gastrin salgılanır. Ayrıca stres durumları, spazmlar ve dolaşım bozukluklarında
mukozal kan dolaşımı aksayarak lokal işemiler şekillenebilir.

•

Çeşitli ilaçlar:
-

Bazıları mide mukozasında stabiliteyi sürdürmede önemli görevi olan prostaglandin
sentezini aksatır.

-

Bazıları mukozal iyon transportu, mukus, bikarbonat sekresyonu, hücre stabilitesi ve
rejenerasyonunu sağlayan diğer koruyucu mekanizmaları etkileyerek mukoza direncini
azaltırlar

-

Bazıları doğrudan gastrin salgılanmasını uyarır

-

Bazıları da lokal işemilere yol açarlar

-

Hipertonik solüsyonlar da mukozal bariyeri tahrip edebilirler.

• Allergenler duyarlı olan hayvanlarda mide mukozasına antijenik etki gösteren maddelerdir.
Bunların alınmasıyla aşırı duyarlılık reaksiyonları şekillenir.
• Duodenum içeriğinin mideye refluksu:
-

Özellikle duodenumda bol olan kusma reseptörleri nedeniyle duodenal kaynaklı
kusmalara çok rastlanır.

-

Böyle durumlarda özellikle aç hayvanlarda safranın kusmukla atıldığı gözlenir.

-

Bu tür kusmalar uzun sürdüğü taktirde gastrit şekillenebilir.
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-

Yine refluksu engellemede görevi olan pylorus sfinkterinde bozukluklar da bu yolla
gastrite neden olabilirler.

• Karaciğer ve böbrek yetmezlikleri:
-

Vücudun genelinde oluşan dolaşım bozuklukları ve damar tahribatları midede de
kendisini gösteririr ve mide mukozasında kan dolaşımı etkilenir.

-

Renal yetmezliklerde artan kan üre düzeyi nedeniyle vücuttaki diğer sıvılara da üre
diffuze olur. Üre, çok irritan olmasa da mide ve barsaklarda üreaz üreten bakteriler
tarafından amonyağa dönüşmesiyle mukozal irritasyonlara neden olur.

-

Bu

iki

organın

yetmezliğinde

de

görülen

hipoproteinemi

nedeniyle

doku

rejenerasyonunda görülen azalmalar hastalığı şiddetlendirirler.
-

Karaciğer hastalıklarında artan safra asitleri gastrin salınımını uyarırken, karaciğer
yetmezliklerinde gastrinin metabolize olma hızı azalmaktadır.

Mide mukozası koruyucu mekanizmalar sayesinde asiditeye karşı bir dereceye kadar dirençlidir,
ancak bu mekanizmaların tahrip olması sonucu mukozanın da hasar görmesi ile musküler tabaka,
asiditeden perforasyona gidecek boyutlarda etkilenmeye başlar.
• İlk etki genellikle bu düz kaslarda sinirsel uyarım neticesi oluşan motilite artışı, spazmdır,
kusma ve iştahsızlıktır.
• Mukozanın koruyucu etkisi kalktığından HCl yanısıra histamin, çeşitli toksin ve enzim gibi
kimyasal maddeler düz kasları etkileyip irritasyona yol açtığı gibi bu maddeler kan
dolaşımına da emilirler.
• Bunlar da merkezi sinir sistemini uyararak kusmayı başlatırlar.
• Ayrıca lezyonların yol açtığı ağrı nedeniyle hayvan yemekten kesilir.
Belirtileri:
•

Patogenezinden de anlaşıldığı gibi akut gastritisin birincil semptomu kusma ve iştahsızlıktır.

•

Hayvan bazen böğürme hareketleri yapar.

•

Kusmukla duodenal içerik ve bazen de kan ile birlikte mukoza parçaları çıkarılır.

•

Genel durum sadece ağır olgularda bozulur.

•

Palpasyonda bazen ağrı saptanır.

•

Çoğu kez halitozis (ağız kokusu),

•

salivasyon, titreme ve polidipsi, nadiren de ateş görülür.

•

Süregelen olgularda hemokonsantrasyon

•

Elektrolit dengesizlikler (özellikle metabolik alkaloz) şekillenir.

Tanı:
•

Sadece klinik belirtilere dayalı teşhis konulması zordur ancak anamnezle önemli bilgiler elde
edilebilir.
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•

Mide kısmen intratorakal olarak yerleştiği için ancak kısmen palpe edilebilir.

•

Kontrast maddeli radyografilerle yabancı cisimler, obsruksiyonlar ve spazmlar saptanabilir.

•

İkincil olarak gastritis yapan hastalıklar göz önünde tutulmalı ve özellikle semptomatik
tedaviye cevap vermeyen durumlarda bu hastalıklar yönünden ayrıntlı tetkikler yapılmalıdır.

•

Şüpheli durumlarda gastroskopi veya laparotomi ve bu yolla elde edilen biyopsi materyalinin
histopatolojik tetkiki ile kesin teşhis yapılabilir

Ayırıcı Tanı: Kusma ile seyreden bütün hastalıklar düşünülmelidir
Prognoz:
• İkincil gastritlerde prognoz esas hastalığa bağlı olarak değişir.
• Birincillerde ise hastalığı yapan etken yok edilebildiği taktirde ve mukoza tahribatının fazla
olmadığı durumlarda iyidir.
Tedavi:
• Tedavi öncelikle etkene yönelik olmalıdır ancak çoğu vakalarda etken saptanamadığından
semptomatik tedaviye başvurulur.
• Akut birincil gastritlerin spesifik bir tedavisi yoktur, genel tedavi prenskpleri uygulanır ancak
ikincil olanlarda spesifik tedavi daha önemlidir.
Hem birincil ve hem de ikincil gastritte aşağıdaki uygulamalar denenebilir:
Diyet:
• Hayvan 24-48 saat aç bırakılır. Bu şekilde asit üretimi, duodenal içeriğin refluksu ve motilite
azaltılmış olur.
• Buz parçacıklarının içirilmesi yararlıdır. Bu hayvanlar genelde buz yalamaktan hoşlanırlar.
• Aç bırakmayı takiben sık aralarla küçük porsiyonlar halinde lifsiz, protein ve yağdan fakir,
karbonhidrattan zengin, ancak allergen olmayan besinler verilir.
• En iyisi kaynatılmış pirinç ve % 5'lik glikoz solüsyonlarının oral olarak verilmesidir.
Monosakkarit veya kolay sindirilebilir nişasta formundaki karbonhidratlar en uygunudur.
96

Enterit varsa, şekerleri monosakkaritlere dönüştüren disakkaridazlar kayba uğrayacağı için
şekerlerin sindiriminin aksayabileceği unutulmamalıdır.
• Et ve proteinden zengin diğer maddeler sekresyonu uyardığı için fazla verilmemelidir; et
ayrıca liften zengin olduğu için sekresyonu daha da fazla uyarabilir. Yağ ise gastrik
boşalmayı geciktirdiği için önerilmez. Hastalık belirtilerı kaybolduktan iki gün sonra yavaş
yavaş normal besinler verilmeye başlanılır.
Prostaglandinler:
• Bunlar H iyon üretimi için gerekli olan proteinkinaz aktivitesini azaltarak asit oluşumunu
azaltırlar.
• Ayrıca mukozal kan dolaşımını artırararak mukozal rejenerasyonu hızlandırırlar (Misoprostol
1-3 μg/kg, günde üç kez PO).
Antiemetikler:
• Kusma, diet tedbirleriyle kontrole alınamıyorsa en iyisi chlorpromazin gibi sentral etkili bir
antiemetik ile durdurulmaya çalışılır (Bkz. kusmada tedavi). Ancak hipotansiyon
oluşturabildiği için kullanılmadan önce hastanın hidrasyon durumu kontrol altına alınır.
• Hidrasyon sağlanana kadar diphenhydramine veya dimenhydrinate gibi antihistaminik etkili
antiemetiklerle antiemesis sağlanabilir.

Metoclopramide gibi dopamin antogonistleri

kullanılmaz.
Sucralfate:
• Asit etkisine karşı mukozayı korumasının yanısıra prostaglandin, bikarbonat ve mukus
salgılanmasını arttırdığı için oral yolla günde 2-3 kez kedilerde 0.25 gr, köpeklerde ise 0.251 gr dozunda kullanılır.
• Alkali ortamda etkisi azalacağı için asit blokörleri ve antasit kullanımından en az iki saat
evvel kullanılmalıdır.
• Bu uygulama sukralfatın, kullanılan asit blokörlerini bağlaması ve böylece etkinliğini
azaltması nedeniyle de önemlidir.
Asit salgılanmasını azaltan ilaçlar:
1- H2 reseptör blökörleri:
• H-reseptör blokörü olan histamin analogları, asit üretimini azaltırlar.
• Bu amaçla cimetidin günlük 5-10 mg/kg dozunda veya ranitidine 1-4 mg/kg dozunda, PO,
SC

günde üç parçaya bölünmüş şekilde veya serum içersinde İV yolla gün içersine

dağıtılmış şekilde verilirler.
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• Ranitidine’nin etkisi cimetidine’den daha fazla ve uzun sürelidir.
• Fomatidine 0.3-0.6 mg/kg dozunda oral olarak kullanılır; daha etkili olduğu ileri
sürülmektedir.
2- Proton bombası inhibitörleri:
• Proton pompası gastrik asit sekresyonunda en son evre olup gastrik lümene H+
sekresyonunu sağlar. Bu nedenle proton bombasının dışarıdan verilecek ilaçlarla inhibe
edilmesi asit üretimin engellenmesi için idealdir.
• Bu şekilde % 99 a varan oranlarda asit sekresyonunu engellerler ve H2 Reseptör
antagonistlerine göre çok daha iyi sonuç sağlarlar.
• Daha da uzun etkilidir ve günde bir kere kullanılması yeterli olabilmektedir. Ancak uzun süre
asit inhibisyonlarının bakteriyel çoğalma için ortam hazırlayacağı unutulmamalıdır
(Örn:Lansoprazol ve Omeprazole 0.7-2 mg/kg PO).
3- Parasempatolitikler(antikolinerjikler):
• Mide motilitesini, mide içeriğinin sekresyonunu ve kusmayı azaltırlar.
• Ancak bu ilaçlar midede gıda maddesi varsa verilmemelidirler. Gastrik boşalmayı
azaltacakları için dolaylı olarak gastrin uyarımını arttırabilirler.
• Diyet tedbirlerine rağmen ağrılı mide spazmlarında kullanılmaları mantıkidir. Ancak kısa
etkili olanlar tercih edilmeli ve ayrıca oral yolla değil intra venöz ya da rektal yolla
verilmelidir.
• Aynı zamanda enterit varsa bu ilaçların kullanımına karar vermek zordur.
• Butylscopolamin (örn:Buscopan®) 0,5-2 mg/kg günde üç kez, propanthelin 1mg/kg günde
üç kez olarak verilebilir.

Antasitler:
(Alüminyum, Magnesyum, Kalsiyum ve Sodyum bileşikleri) Bu ilaçlar ancak belirli şartlar altında
yararlı olabilirler.
Öncelikle hiperasiditenin mevcudiyeti saptanmalı (gıda maddesi içermeyen kusmukta) ve günde en
aşağı 4-6 kez tekrarlanmalıdırlar. Bu amaçla günlük 50 mg/kg dozunda sodyum bikarbonat,100400mg Alüminyum hidroksit veya magnezyum hidroksit kullanılabilir.
Sıvı ve elektrolitler:
Hafif olgularda kaybolan sıvı ve elektrolit miktarı tedavi gerektirecek boyutlarda olmayabilir.
Ancak özellikle kusma nedeniyle, akut gastrit olaylarında hipokloremik alkaloz sık görülen bir
durumdur (Bkz sıvı ve elektrolit tedavisi).
Antibiyotikler:
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Komplike olmayan gastrit olaylarında gereksizdir.
Ancak mukoza tahribatının fazla olduğu olgularda özellikle ateşli bir durum veya kusmukta kan
varsa sepsise engel olmak için kullanılabilir (Bkz: Sindirim sisteminde kullanılan antibiyotikler)
Kortikosteroidler:
Allerjik nedenli gastro-enteropatilerde etkilidir.
Şok belirtilerı varsa membran stabilizasyonu ve periferde kan akımının kolaylaştırılarak, lokal
işemilere engel olunması ve bu nedenle oluşacak mukoza tahribatının önüne geçilmesi umuduyla
bu ilaçlar kullanılabilirler (yüksek dozda ve kısa süre).
Ancak bu belirtiler olmadığı takdirde kullanılmaması daha uygundur zira bu ilaçlar midedeki asit
üretimini de uyarırlar.
Ayrıca uzun süre kullanıldıklarında ülserasyona yol açabilirler.
Bismuth tuzları:
Mukozal direnci arttırıp pepsin salınımını azaltığı için kullanılması anlamlıdır. Ancak hemorajik
gastroenteritlerde ve renal yetmezlikte kullanılmazlar. Ayrıca dışkının koyu bir renk almasına
neden olduğu için dışkının görünümü melena ile karıştırlmamalıdır.

KRONİK GASTRİT
Tanım:
Kronik gastritlerin atrofik, hipertrofik, eozinofilik, ülseröz ve hemorajik olmak üzere beş ayrı formu
vardır. Bu hastalıklar nadiren fark edilmektedir.
Nedenleri:
• Sebepleri genellikle ortaya konulamamaktadır.
• Akut gastrit yapıcı nedenlerin uzun süre etkili olması:
• Özellikle böbrek, karaciğer ve pankreas hastalıkları,
• Allerjik reaksiyonlar,
• Duodenum içeriğinin mideye refluksu gibi etkenler
• Uzun süre fazla miktarda gastrin salınmasına yol açan yabancı cisim, tümör gibi sebepler
• Kalıtım; özellikle Basenji ırkı köpekler
Patogenez:
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Hastalığın oluşumu ile ilgili bilgiler tatmin edici değildir. Bu tür bilgiler genellikle deneysel
çalışmalardan elde edilmişlerdir.
Kronik atrofik gastritis'de
• Mide bezlerinin atrofisiyle zamanla mide sıvısı gittikçe
azalır ve bunun neticesi ve aklorhidri oluşur.
• Özellikle tuz asidi ve pepsin azalmıştır.
• Bunların ikisi de sindirim için esansiyel değildir ve
eksikliklerinde sindirim yetersizliği oluşmaz.
• Bu nedenle tedavide bunların bir değeri yoktur.
• Asit miktarının azaldığı mide ve bağırsak ortamında bakteri ve mantar üremeleri nedeniyle
enfeksiyon şekillenebilir.
Kronik hipertrofik gastritis;
• Çeşitli kronik irritasyonlar nedeniyle şekillenir.
• Kalıtsal faktörler de rol oynar ve Basenji ırkı köpeklerde daha sık görülür.
• Salisilatların uzun süre kullanılması bu tarzda gastritise neden olur.
• Uzun süre midede kalan yabancı cisimler, parazitler sürekli gastrin salınımına sebep olur.
Bu durum mide mukozasına hipertrofisi ile sonuçlanır.
• Pilor stenozu da benzeri mekanizmayla hipertrofiye yol açar.
Eozinofilik gastritis eosinophilica;
• Patogenezi tam bilinmez.
• Ancak bazı immunolojik faktörler (gıda ve parazit allerjileri) kusmada rol oynamaktadır.
Kronik hemorajik gastritis çoğunlukla üreminin etkisiyle oluşur. Üre,
mukozayı irrite ettiği gibi gastrin salgılanmasını da uyarır.
Belirtileri:
•

Anoraksi ve kilo kaybı

•

Düzensiz kusma

•

Kanamaya bağlı olarak hipokrom anemi

•

Nadiren melana ve ishal

•

Genel durum, hastalığın şiddetine bağlı olarak değişir.

•

Kusmukta az ya da çok sindirilmemiş gıda parçaları

•

Bazen ince bağırsak içeriği de kusulabilir.

Tanı:
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• Kesin tanı ancak gastroskop yardımıyla mide mukozasının biyopsisi ve histolojik
muayeneyle mümkündür.
• Röntgen tatmin edici değildir. Ancak gıda birikimi ve yavaş boşalma tarzındaki fonksiyon
bozuklukları, mukoza kalınlaşmaları saptanabilir.
• Kan muayeneleriyle anemi, eozinofili ve hipoproteinemi ve serum gastrin düzeylerinde artış
saptanabilir.
Ayırıcı tanı :
Birincil ve ikincil gastritlerin ayırımı prognoz ve tedavi açısından önemlidir.
Bağırsak, karaciğer ve plevra hastalıkları, nefropatiler, endokrin bozukluklar (adrenokortikal
hastalıklar, diabet), dolaşım bozuklukları ve beyin hastalıkları ikincil olarak mide fonksiyonlarını
bozabilir.

Tedavi:
İdeal tedavi sebebin ortadan kaldırılmasıdır; ancak bu çoğu vakalarda mümkün olmaz; aşağıdaki
tedavi yöntemleri denenebilir:
Diyet: Gıda allerjisi varsa hangi gıdanın allerjik olduğu saptanıp, bu gıda bir daha verilmez. Ayrıca
akut gastritte anlatıldığı gibi proteinden fakir, karbonhidrattan zengin gıdalar tavsiye edilir. En
uygunu bir kısım yağsız peynir ve 3 kısım pirinç karışımından hazırlanan diyettir. Bu gıda 2 hafta
verilir. Bu amaca uygun mamalar piyasada bulunmaktadır. Belirtileri kaybolduktan bir hafta sonra
diğer gıdalara başlanabilir.
Kortikosteroidler : Allerjik, eozinofilik ve immun sistem hastalıklarında verilebilir. Mide ülserinde
kullanılması mahsurludur.
Antasidler: Sadece hiperasidite durumlarında kullanılmalıdır. Atrofik formda kontrendikedir.
Antiemetikler: Genellikle antiemetik kullanacak boyutlarda kusma olmamaktadır. Ancak
metoclopramide gastrik boşalmanın ikincil olarak geciktiği durumlarda (ileus gibi birincil olanlarda
kontrendikedir) faydalı olabilir.
Sucralfate ve bismuth tuzları: Akut gastritte olduğu gibi kronik gastritte de kullanımı endikedir.
Operasyon: Hipertrofik, hiperplazik veya tümöral değişimler cerrahi olarak düzeltilmelidir.
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SİNDİRİM SİSTEMİNDE ÜLSERLER
Ağız ve dudak, özefagus, mukozasından rektuma kadar ülserler
sindirim sisteminin her yanında rastlanılabilir. Ancak etyolojileri
birbirinden farklı olabilir. Bu bölümde mide ülseri
İncelenecektir.

MİDE ÜLSERİ
Tanım :
• Midenin tunika muskularis tabakasına kadar uzayabilen ve
duvar tarzında bir kenarla çevrili, akut ya da kronik mukoza
bozukluklarıdır.
• Köpek ve kedilerde genellikle peptik ülserlere rastlanır.
• Daha çok midenin asit üretmeyen kısımlarında özellikle
antrumda rastlanırlar.
Nedenleri :
• Akut yada kronik gastrit yapabilen bütün

Stres

etkenler
• Ayrıca Pb zehirlenmeleri, mastositoz ve
ülserlere yol açan kötü huylu tümörler
• Stres faktörleri
• Helikobakter

(Ayrı

bir

bölümde

Vagal uyarım

Gastrin

HCl

Katekolaminler

Vasokontrüksiyon

Mukazada işemi

incelenmiştir).
Patogenez:

GASTRİTİS

• Stres ülserleri genellikle fark edilmemekle
beraber bazen mide duvarına perforasyon yapmak suretiyle akut bir hastalık oluşturup
dolaşım şoku ve ölüme neden olabilir.
• Patogenezi tam bilinmemektedir.
• Bazı araştırıcılara göre mide mukozasında strese bağlı olarak oluşan vasokonstriksiyonun
ve salgılanan kateşolaminlerin yol açtığı geçici işemiler nedeniyle mukoza nekrozu
şekillenir.
• Bu esnada asit sekresyonu azalır.
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• Kan akımı normalleşince asit sekresyonu tekrar başlar ve hatta yine stres ve kateşolaminler
etkisine bağlı olarak vagal aktivitenin artışı ile histamin salınımındaki artış asit üretimini
körükler; böylece nekroze dokular, mide içeriğinin etkisine maruz kalıp ülserleşirler.
• Mastositozda

mide

içeriğinin

sekresyonunun

azalması

ve

mast

hücrelerinin

degranülizasyonu ile büyük miktarlarda histamin açığa çıkar ve midede histamin etkisiyle
hiperasidite ülserleri oluşur.
• İnsanlardaki Zollinger-Ellison

sendromuna benzer bir problem

olan

gastrinomalar

pankreasın islet hücrelerinden köken alır ve gastrin salınımına bağlı olarak ülserlere yol
açar.

Belirtileri:
•

İştahsızlık, kusma ve uzun süren durumlarda kilo kaybı

•

Kusmukta taze kan izleri (hematemez) veya sindirilmiş kan

•

Melena

•

Şiddetli kanamalarda aplastik anemi veya hipovolemik dolaşım şoku

•

Kusmaya bağlı dehidrasyon

•

Abdomenin palpasyonunda ağrı reaksiyonu

•

Mide ülserinin delinmesi ile birkaç dakika içinde ölüm

Tanı:
• Hematemez, melena, değişken iştah, bazen anemi,
perakut seyirli hipovolemi ve palpasyonda ağrı ile tanıya
varılır.
•

Tanıda röntgen ve endoskopiden yararlanılır.

•

Çift kontrast (hava ve opak madde) radyografilerde geniş
ve derin olan ülserler görülebilir.

•

Ülser kraterleri içine opak maddenin girmediği durumlarda
(özellikle kraterde oluşan fibröz doku nedeniyle giremez) ve yüzeysel olanlar ülserler
görülemez.

•

Bu nedenle en değerli teşhis yöntemi gastroskopidir.

•

Laboratuvar çalışmalarıyla ülsere neden olan organ hastalıklarına ilişkin profil ortaya
konabilir.

•

Hemogramla rejeneratif tarzda ve genellikle makrositikhipokromik karakterde anemi saptanır.
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•

Bazen de kronik kanamaya bağlı olarak gelişen demir eksikliği nedeniyle nonrejeneratif
anemi de oluşabilir.

•

Kanamaya bağlı olarak üremi ve hipoproteinemi görülebilir.

•

Gastrin düzeylerine de bakılabilir, ancak bu düzeyin birçok fizyolojik durumda da arttığı
unutulmamalıdır,

gerekiyorsa

(ki

gastrinoma

şüphesi

varsa

gerekecektir)

gastrin

sitümülasyon testleri yapılabilir.
Ayırıcı Tanı: Duodenal ülser, ileus, pankreas nekrozu, gastrit ve yabancı cisimler.
Tedavi :
1. Etkenin ortadan kaldırılması, hatta ülserin perforasyonuna engel olmak için hasta kliniğe
getirilip götürülürken bile stresin kontrol altına alınması (Anksiyolitikler, örn. Diazepam;1-2
mg /kg, kediler günde iki kere köpeklere daha sık).
2. Antasidler: Günde birkaç defa, mümkünse 2-3 saatte bir 100-400mg Alüminyum hidroksit,
Magnezyum hidroksit veya 50mg/kg NaHCO3 içirilmelidir. Alüminyum gastrik motliteyi
azaltabilir, fosfatları bağladığından uzun süre kullanılırsa kemiklerde problemler başlatabilir.
Antasitlerr düzenli kulanılmazlarsa aksine asit üretimine de yol açabilirler. Zira asit
nötralizasyonu asit üretimini kontrol eden feedback mekanizmasının da çalışmasına da
engel olurlar. Bu nedenle köpeklerde üretilen asidi nötralize etmek değil H- reseptör
blokörleriyle asit üretimini bloke etmek daha önemlidir.
3. H-reseptör blokörleri ve prostoglandinler: Bkz. Akut gastritler
4. Kan nakilleri: Hemotkritte anormal düşüşler olduğu taktirde yapılır. DIC durumlarına dikkat
edilmelidir. DIC durumlarında heparin kullanılır. Veya heparin ilave edilmiş kan nakli yapılır.
5. Sıvı tedavisi: Özellikle hipovolemi durumlarında gerekir.
6. 500ml soğuk suda 8mg dozunda adrenalin lavajı ile kanamalı mide ülserleri tedavi edilir.
Sıvı yarım saat midede bırakılıp, alınabildiği kadar tekrar alınır. Bu uygulama periton içi de
denenebilir. Bu yolla verildiklerinde kardiak etkileri görülmeden portal kan akımını azaltır ve
çabuk şekilde metabolize olurlar
7. Perforasyon tehlikesi varsa operasyon.
8. Diyet: Gastritislerdeki ile aynıdır.
HELİKOBAKTERİOZİS
• Genellikle yüksek bir insidense sahiptir
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• En sık görülenler Helicobacter heilmannii, Helicobacter felis, Helicobacter bizzozeronii’dir.
• İnsanlarda kansere yol açabilen H.pylori hayvanlarda da saptanmış hatta antropozoonoz
olabileği ileri sürülmüştür. Ancak hayvanlarda kanser yaptığına dair bir bulgu yoktur.
• Bu bakterilerin zoonotik olasılığı da düşünülmüş ancak hayvan sahibi olan ve olmayan
ülserli insanların sayısı açısından önemli bir fark gözlenmemiştir.
• Helicobacterlerin hayvanlarda ülser ya da gastrit patogenezinde rol oynayıp oynamadığı
henüz tartışmalıdır. Bu olasılık göz önünde bulundurulmalı, bu tür mikroorganizmalar her
bulunuşunda bu hastalıklara neden olduğuna emin olunmamalıdır.
• Helikobakterlerin gastritis, lymphoid hyperplasia ya da fibrosis yapabileceğini, bunun bakteri
çeşidine ve hayvanın bireysel durumuna göre değişebildiğini ileri sürenler vardır.
Semptomlar:
• Çoğu kez herhangi bir semptoma rastlanmaz.
• Bazı hayvanlardaysa gastrit semtomları izlenebilir.
Tanı:
Midede bu bakterilerin görülmesi klinik semptomların bu bakterilerden ileri geldiğini ispatlamaz.
Hekim gerek görüyorsa şu yöntemler bakterinin varlığını ortaya koyabilir:
• Endoskopik yolla biyopsi örneğinin histopatolojik muayenesi
• Fırça biyopsi sitolojisi
• Işık mikroskopunda, Wright boyasıyla boyanan örneklerde spiral bakterilerin görülmesi veya
kültür yapılması
• Ureaz aktivitesinin tayini
• PCR (polymerase chain reactio) testi
• Seroloji

Tedavi:
• Gerek olup olmadığı tartışmalıdır.
• Helikobakter mevcudiyeti saptanan semptomsuz vakalarda tedavi uygulanmaz.
• Gerek görülen durumlarda ise başlangıçta iki hafta süreyle Amoxicillin günde iki kez 20
mg/kg, Metronidazole günde iki kez 15 mg/kg) ve asit blokörü kombinasyonu uygulanır.
•

Ya da Amoxicillin ve azithromycin (günde bir kez 10 mg/kg) veya clarithromycin (günde iki
kez 7.5 mg/kg) kombinasyonu uygulanabilir.
PYLORUS STENOZU VE SPAZMI (GASTRİK BOŞALMADA GECİKMELER)
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Tanım:
Mide içeriğinin pilorustan geçişinin mekanik ya da işlevsel olarak engellenmesidir.
Nedenleri:
Mekanik tıkanma ve stenozunun nedenleri:
a-Yabancı cisim
b- İntraploral tümörler, granulom veya fibröz kitleler
c- Ploral hipertrofi
d-Eksternal kompresyonlar (tümörler, yapışmalar veya pankreas kist ve apseleri) mukoza ya
da sfinkter kaslarının hipertrofisi
e-Kongenital stenoz
f-Gastrik volvulus
Pilor spazmı ve motilite bozuklıklarının nedenleri:
a- Bazı ilaçlar(antikolinerjikler ve narkotikler),
b- Travma
c- Psikolojik etmenler
d- Gastritis, ülser, gastroenterit, gastrik dilatasyon
e) Motiliteyi aksatan nöronal hastalıklar, disotonomi
f) Hipokalsemi, hipokalemi, hipotroidi, renal ve hepatik yetmezlikler, asidoz gibi bozukluklar
g) İdiyopatik
Patogenez:
• Konjenital stenozlar olabilir ve Boxer benzeri brahiyosefalik ırklarda daha sık görülür.
• Küçük yaştaki kedi ve köpeklerdeki yabancı cisimler,
• Orta yaşlarda hipertrofiler,
• İleri yaşlarda ise tümörler daha sık görülür.
• Pilorustaki hipertrofiye, kronik hipertirofik gastritlerdeki gibi anormal gastrin salgılanmas yol
açar.
• Pilor spazmında midede bir motilite bozukluğu söz konusudur.
Belirtileri:
•

Özellikle yabancı cisim stenozlarında ani başlayan kusma ve iştahsızlık

•

Diğer sebeplere bağlı stenozlarda semptomlar daha yavaş şekillenir.

•

Midede gıda maddesi ya da gaza bağlı şişkinlik oluşabilir

•

Tümör gibi sebeplere bağlı tam olmayan stenozlarda zayıflama ve kaşeksi mevcuttur.
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•

Yemekten birkaç saat süre geçmesine rağmen (bu süre geçiş anormalliğinin şiddetine
bağlıdır) gıda maddeleri sindirilmeden kusulur. Bu en tipik semptomudur.

•

Özellikle yemekten 8-10 saat sonra kusulan içerikte yemek artıklarının görülmesi çok önemli
bir semptomdur.

•

Kusmuktaki gıda az yada çok fermente olmuştur, gıda maddelerinin boşaltılmasını takiben
sadece mide içeriği kusulur.

•

Kusmukta genellikle safra görülmez.

•

Olay eskidikçe genel durum bozulur,

•

Dolaşım yetersizlikleri, elektrolit dengesizlikleri (metobolik alkaloz, hipokalemi) ve
dehidrasyon şekillenir.

Tanı:
• Opak maddeli ya da maddesiz röntgen
• Normalde 20 dakikada kontrast maddenin mideyi geçmesi
gerekir.
• Baryumlu yiyeceklerde verilebilir.
• Bunlar 8-10 saatte mideyi terk etmiyorsa boşalmada
gecikme olduğu kesinleşir.
• Ancak bu uygulamalarda verilen süreler standart değildir.
• Yandaki filmde olduğu gibi baryum emdirilmiş sferler
(kürecikler) konserve gıdayla verilip bir seri rontgenle takip
edilebilir. Bu kısmi tıkanmalar için daha yararlı bir
yöntemdir. Bunların tıkanma yerinde birikmeleri hem daha
iyi gözlenir, hem de bazen baryumun geçebildiği daralma
yerinden kürecikler geçemediği için daha objektif bir veri sağlayabilir.
• 12 saat açlığa rağmen baryumsuz radyografiyle midede gıda maddelerinin görülmesi de
gastrik boşalmanın durduğuna işaret eder.
• Daha iyisi gastroskopi, gerekirse laporatomi ve biyopsi.
• Radyoizotop nükleer scan testi: hastaya mamayla beraber radyoizotop madde verilirr. Bu
işlemden sonra Geiger cihazının altına yatırılarak yemeğin geçiş hızı, mideyi ne kadar
sürede boşalttığı takip edilir.
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Ayırıcı tanı:
• Enfeksiyon hastalıklar (Distemper, Leptospirosis, Kedi ve köpeklerin parva virusu, kedilerin
lökoz virusu)
• mide, özefagus hastalıkları
• bağırsaklarda ileus.
Prognoz: Sebebe bağlıdır, uzaklaştırılabilirse yabancı cisimlerde iyi, tümör, motilite bozuklukları ve
hipertrofide şüphelidir.
Tedavi:
• Öncelikle sıvı ve elektrolit tedavisi yapılır, asit baz dengesi sağlanır.
• Spazma neden olan etmen eradike edilmeye çalışılır. Bu sağlanabilirse spazm genellikle
kendiliğinden düzelir.
• Tam tıkanma olmayan, motilitenin azalmasına bağlı olan durumlarda sulu gıdalar mideyi
daha rahat terkedeceği için tercih edilmelidir. Ya da hayvan yiyorsa motiliteyi uyarabileceği
için az porsiyonlar halinde katı gıdalar da denenebilir, yağ ve protein içermemelidir.
• Mekanik olaylarda tedavi operatiftir. Mukoza ve kas hipertrofilerinin piloroplastiyle
giderilmesine çalışılır.
• Merkanik tıkanmalar haricinde sebebi ne olursa olsun prokinetik ilaçlar yararlıdır:
o Kolinerjik etkili bir antiemetik olan Metoclopramid’in günde üç kere, kas içi yolla
verilmesiyle hem kusma engellenir ve hem de motilite hızlanabilir.
o Bunun yetmediği olgularda mide kaslarının kasılmasını artıran Ertromycin düşük
dozlarda (günde üç kere 0,5-1mg/kg) kullanılabilir. Eritromycin motilin reseptörlerini
etkiler ve motilin salgılanmasını sağlar (Motilin duodenal mukozanın endokrin
hücreleri tarafından üretilen ve sindirim sistemi motilitesinin düzenlenmesine
yardımcı olan bir hormondur).
o Cisapride

(0.1-0.5

{200

mg/kg

ml

PO

günde

1

daha

çok

etkilidir.

Cisaprid

kere:

mg/ml

http://www.ilacprospektusu.com/ilac/203/prepulsid-200-ml-1-mg-ml-suspansiyon)

üzerine

üç

ve

Prepulsid
Suspansiyon}

pylorik ve duodenal motilite

eritromycinin

prokinetik

etkinliği

metoclopramidden fazladır ve yan etkileri nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır.
o Bethanescol gibi parasempatiği uyaran ilaçlar 2,5-5 mg dozunda SC. yolla
kullanılabilir.
o Oral ranitidin ve nizatidin de kolinerjik etkisi sayesinde prokinetik etki edebilir.
.
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AKUT MİDE DİLATASYONU
Tanım:
Ani bir şekilde midenin gıda ve gazla dolarak
genişlemesidir.
Nedenleri:
• Aşırı yeme,
• anormal gaz oluşumu,
• mide torsiyonu
• bilinemeyen bazı faktörler
Patogenez:
• Özellikle genç hayvanlar birbirlerinden yemeklerini kıskanmaları nedeniyle aşırı miktarda
yiyebilirler.
• Bu şekilde gelişen dilatasyon hayvan kusunca tamamen iyileşir.
• Fazla miktarda tükürük, mide asidiyle reaksiyona girerek aşırı gaz oluşumuna yol açar.
• Gaz, geğirme ile veya bağırsak yoluyla atılır. Gaz yüksek pH ortamında çoğalan bakterilerin
fermentasyonundan da ileri gelebilir.
• Mide torsiyonu nedeniyle gaz çıkışının engellenmesi ile çabucak timpani oluşur.
• Büyük ırk köpeklerde günde bir defa ve fazla miktarda beslenmeden ötürü yavru
köpeklerinkine benzer mekanizma ile dilatasyon ortaya çıkar.
Belirtileri :
• Genç köpeklerde ve nadiren kedilerde aşırı yemek yemeyi takiben gelişen dilatasyon
dışardan fark edilebilir.
• Köpeklerin aceleyle yenilmiş, çok az sindirilmiş, tükürükle karışık gıdayı kustukları ve tekrar
yedikleri çok görülmektedir.
• Mide dilatasyonu çok nadiren dolaşım yetmezliklerine sebep olur.
Tanı ve Ayırıcı tanı: Anamnez, klasik muayene metotları ve röntgen tanı için yeterlidir.
Gastritis, pilorus stenozu ve torsio- ventrikuli ile karışabilir.
Prognoz: Genellikle iyidir.
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Tedavi: Şiddetli gaz oluşan durumlarda gaz sondayla boşaltılır.
Bu mümkün değilse punksiyon denenebilir.
Enfeksiyon gelişmişse antibiyotik kullanılır.

TORSİO VENTRİKULİ
Tanım :
Genellikle iri köpek ırklarında görülen, midenin rotasyonu neticesi dolaşım bozuklukları ile
karakterize tehlikeli bir hastalıktır.
Nedenleri:
• Çoğunlukla mide dilatasyonu neticesi oluşur.
• Erişkin ve erkek köpeklerde daha çok görülür.
• Mezenteriel eksen üzerinde rotasyon Dakund, Pekinua ırkı
köpeklerde ve kedilerde saptanmıştır.
• Özellikle yemekten hemen sonra ağır egzersiz, hastalığın
oluşumuna katkıda bulunur. İri köpeklerin derin göğüs
yapısı ve diğer genetik faktörler de rol oynar.
Patogenez:
• Henüz tam olarak bilinmeyen nedenlerden dolayı, midenin
ligamentlerinde gevşeme hastalığın oluşumunda en önemli etkendir. Özellikle yemek ve
gazla dilate olmuş ve bağları gevşemiş mide, hayvanın heyecanla koşup oynaması neticesi
rotasyona uğrayabilir.
• Bazı hayvanlarda sık sık mide dilatasyonu şekillenir. Ve bunun neticesi kronik, ancak
obstrüktif olmayan mide torsiyonları ortaya çıkar.
Belirtileri :
•

Genellikle hayvanın 1-24 saat önce beslendiği, yemekten sonra yapılan egzersizi takiben
hayvanın karnının şiştiği şeklinde anemnez alınır.
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•

Mide torsiyonunda, dilatasyonun dışarıdan görünümü tipiktir. Timpani nedeniyle abdomenin
kranialinde genişleme mevcuttur.

•

Hayvanda kusma isteği vardır ancak bazı olaylarda kusamaz, salivasyon artmıştır.

•

Karın ağrısı nedeniyle sırtını kambur tutar, yerinde duramaz.

•

Hastalığın süresi arttıkça hayvanda düşkünlük artar ve şok belirtilerı ortaya çıkar.

•

Solunum hızlanır, taşikardi görülür. Bu belirtiler gastrik dilatasyondan dolayı venöz dönüşün
engellenmesi ve göğüs kafesine olan basınç nedeniyle oluşmaktadır.

•

Gastrik dilatasyonu torsiyo'dan ayırt etmek için, mide sondası uygulanır. Ancak torsiyo
neticesi oluşan, tam olmayan gastro-oesophagal obstrüksiyona rağmen bazen sonda
mideye geçebilir. Bu nedenle sondanın geçişi gastrik torsiyonun olmadığına işaret etmez.

•

Bazen kusma mevcut olabilir. Yemekten sonra görülen
kusmada gıda parçaları genellikle sindirilmemiştir.

•

Mide lavajı yapıldığında, sıvının kötü kokulu, kahve renkli
olduğu, kemik, tüy veya çöp gibi yabancı maddeler ihtiva
ettiği görülebilir.

•

Vücut ısısı normal ya da septik şok nedeniyle düşük
olabilir.

•

Mukozaların rengi değişkendir, soluk,

Plorus midenin kaudalinde olması gerekirken

•

normal ya da belirgin kızarık olabilir.

dorso-kranial kısmında görülüyor

•

Sklerada konjesyon şokun en belirgin semptomudur.

•

Midenin aşırı genişlemiş olması ve epigastrik ağrı nedeniyle abdomenin palpasyonu kolayca
yapılamaz. Bazen splenomegali ve dalağın sağa veya kaudale yer değiştirdiği saptanabilir.
Abdomenin kaudalinde bağırsaklar gazla dolu bir halde palpe edilir.

•

Hastalığın kronik formunda, klinik muayenelerde genellikle belirgin bir anormallik
saptanamaz.

• Mide dilatasyonu ve torsiyonu, röntgende mide fundusunun
keseleşmiş görünümü, pilorusun yer değiştirmesi, midede
belirgin miktarda gaz birikimi, dalak büyümesi ve yer
değiştirmesi gibi görüntülere neden olabilir.
• Pilorus ve duodenum median hattın sol tarafında, kranial ve
dorsale yerleşir. Röntgen ile nadiren periton boşluğunda
hava saptanabilir. Bu durum mide rupturuna işaret eder.
Tanı :

Fundustaki kıvrımlardan plorusun
kraniale döndüğü anlaşılıyor
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• Derin göğüs kafesine sahip iri köpek ırklarında, yemeği takiben gaz problemleri gastrik
dilatasyonlu torsiyonu hatırlatır.
• Bu hayvanlar kliniğe genellikle abdomenin kraniyalinde genişleme şikayetleriyle getirilir.
Anemnezde dilatasyonun çabuk geliştiği, hayvanın kusmak istediği ama kusamadığı
söylenir.
• Röntgende gastrik dilatasyon mevcudiyeti, pilorus ve duodenumun kraniyal, dorsal ve sola
doğru olan pozisyonu tanı için yeterlidir.
• Sondanın mideye gidememesi torsiyonu düşündürür. Ancak yukarıda belirtildiği gibi bu
sondanın geçmesi torsiyonun olmadığı anlamına gelmez.
• Kronik kusma, pilorus ve duodenumun pozisyon değişimleri kronik ve tam olmayan
torsiyonların tanısı için önemli bulgulardır.
Prognoz: Mortalite oranı ortalama % 30 olup, bu oran erken müdahale ile azalmaktadır.
Tedavi:
• Erken tanı ve acil tedavi gereklidir.
• Tedavi operatiftir.
• Gastrik tüp, trokarizasyon ve gastrotomi ile midenin boşaltılması hastayı operasyon için
hazırlamada son derece önemlidir.
• Sıvı, kortikosteroid ve antibiyotiklerle şokun tedavisi gastrik kan akımının engellendiği bütün
vakalarda gereklidir.

Korunma:
• İri göğüs kafesine sahip ırkların beslenmesinde günlük öğün birkaç defaya bölünmelidir
• bu hayvanların tok karnına oyun, sıçrama vb. gibi aşırı hareketlere zorlanmaması gerekir.

Mide Tümörleri
• Genellikle nadirdir
• Daha çok yaşlılarda görülür
• Prognoz çoğu kez kötüdür
• En sık rastlanılanı adenocarsinoma’dır, Bunu lymphoma,
leiomyoma ve leiomyosarcoma izler.

Semptomlar:
112

İştahsızlık, kusma, hematemez ya da melena, zayıflama, anemi vb.
Tanı:
• Radyografi ve ultrasonografiyle ihtimali tanı konulur.
• Kesin tanı endoskopik ya da laporotomik yolla alınan biyopsi örneğinin incelenmesiyle
konulur.
• Görüntüleme yöntemleriyle lenf yumruları ve karaciğerde metastaz olup olmadığı
araştırılmalıdır.
Tedavi:
• Lenfomalarda kemoterapi olumlu sonuç verebilir.
• Adenokarsinomlarda ve diğer tümörlerde cerrahi müdahale ve kısmi gastrektomi
düşünülebilir.
KARNİVORLARIN BARSAK HASTALIKLARI
İSHAL
Tanım:
Barsak motilitesinde herhangi bir bozukluk olmaksızın dışkının sıklığında, miktarında ve su
muhteviyatındaki artış ishal olarak nitelendirilir. Enteritlerde ishal olayı görülmektedir. Ancak her
ishal olayı enterit demek değildir.
Nedenleri:
1-Paraziter Barsak Hastalıkları
Askaridozis
Ankilostomiasis
Trişuriazis
Koksidiozis
Giardiazis
2-Yangısal hastalıklar
İnce ve Kalın barsak yangıları
3-Allerjik hastalıklar
4-İnfeksiyon Hastalıkları
Bakteriyel
E.coli
Salmonelloz
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Yersinioz
C.perfringens
Stafilokoz
Leptosipiroz
Viral
Distemper
Köpeklerin Parvo-viral enteriti
Kedilerde Panleukopeni
Köpeklerde Korona-viral enterit
Köpeklerde Reo-viral enterit
Riketsioz
5-Fonksiyon Bozuklukları
Aşırı yeme
Malabsorbsiyon sendromu
Motilite bozuklukları
Eksudatif barsak hastalıkları
Bazı ilaçlar
6-Zehirlenmeler
Ağır metal
İnsektisit
7-Anatomik yapı bozuklukları
Konjenital anomaliler
Obstruksiyonlar
Tümörler
8-İnfiltratif sebepler
Leukotik
Histoplasmoz
9-Mide barsak harici organ hastalıkları
Karaciğer ve Safra kesesi hastalıkları
Peritonitler
Dolaşım bozuklukları
Patogenez:
Normalde duodenumun son kısımlarında bol miktarda olan suyun ancak %1-2'si dışkıyla çıkartılır.
Çeşitli nedenlerle, ince veya kalın barsakta resorbsiyonun azalması yada sekresyonun artması
dışkıda su miktarının çoğalmasına yol açar.
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İshal osmotik, sekretorik, permeabilite artışına bağlı yada motilite bozukluklarına bağlı olmak
üzere dört sınıfta incelenebilir:
•

Osmotik ishallerde barsak fonksiyonu normal olduğu halde, alınan besinler yeterince
metabolize ve/veya resorbe olmazlarsa, osmotik olarak aktivite gösterip, barsağa sıvı
çekilmesine neden olurlar. Örn.exokrin pankreas yetmezliği, safra asitleri ve duodenal
enzim yetersizlikleri, barsak duvarından reabsorbsiyon bozuklukları gibi durumlarda
şekillenen ishaller osmotik karakterdedir. Çok sayıda laksatif ilaç, aynı mekanizmayla
(barsakta resorbe olmayıp, osmotik olarak aktivite göstererek) etki ederler.

•

Sekretorik ishallerde bakteri toksinlerinin etkisiyle barsağa salınan sıvı miktarı artar.
Özellikle E.coli ve Salmonella toksinleri bu tarzda ishale sebep olurlar. Salınan sıvı izotonik
olup, bikarbonattan zengindir.Bu nedenle izotonik dehidrasyon ve metabolik asidoza yol
açarlar.

•

Barsak mukozasında permeabilite artışı barsak hücreleri arasındaki aralıkların ve porların
büyümesiyle şekillenir. Bu büyüme lenfatik ve venöz dolaşım bozuklukları yaparak
hidrostatik basıncın artması ve barsak hücrelerinin tahrip olmasına sebep olur. Porların
büyüklüğüne göre glikoz, protein hatta albümin ve globulin molekülleri barsak lumenine
salgılanır. Bu tablo özellikle eksudatif ve protein kaybettirici barsak hastalıklarında gözlenir.
Daha ağır durumlarda porların tahrip olmasıyla kan hücreleride lumene akar ve kanlı ishal
şekillenir.

•

Motilite bozuklukları, barsak peristaltiğinin artışları genellikle ishal sebebi olmaktadır. Örn.
parasempatiko-mimetik ilaçlar bu mekanizmayla ishale yol açarlar. Diğer taraftan barsak
felcinde de ishal görülebilir. Bunun da nedeni ingestanın barsakta uzun süre kalması
dolayısıyla oluşan bakteriyel çoğalmadır.

Belirtileri:
• Sulu, çoğunlukla muhatlı, veya kanlı, bazende yağlı karakterde dışkı görülür.
• Defakasyon araları sıklaşmış olup, çıkan dışkı miktarı artmıştır.
• İştah azalır ya da artar. Su içme arzusu artmıştır.
• Problem ince barsaktan kaynaklanıyorsa hayvan süratle kilo kaybeder.
• Esas hastalığa bağlı olarak kusma ve genel durumda bozulma vardır.
• Ağır olaylarda dehidrasyon ve bunu takiben dolaşım yetmezlikleri şekillenir.
• Bikarbonat kaybı asidoza, potasyum kaybı ise hipokalemi ve kas titremelerine yol açar.
Tanı:
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Önemli olan ishalin lokalizasyonunu ve sebebini bulmaktır. Bu amaçla rutin olarak parazitolojik,
bakteriyolojik ve toksikolojik dışkı muayeneleri, serum protein tayinleri yapılmalıdır.
İshalin kalın ya da ince barsaktan kaynaklandığını ortaya koymak zordur.
Aşağıdaki tabloda bazı kriterler verilmişse de bu kriterlere göre kesin sınırın çizilmesi
mümkün değildir. Örn. kilo kaybı daha çok ince barsak ishallerinde görülür ancak kalın barsak
ishallerinin kronikleştiği durumlarda da kilo kaybı şekillenebilmektedir. Ayrıca kalın barsakta
yerleşen leukoz, tümör ve tüberküloz gibi nedenlerle de kilo kaybı oluşabileceği unutulmamalıdır.
İSHALİN

LOKALİZASYONU

İNCE BARSAK

KALIN BARSAK

____________________________

__________________________

Sürekli kilo kaybı vardır

bazen görülebilir

Dışkı yumuşak, şekilsiz, sulu, bazen yağlı,

yumuşak, şekilli, çoğunlukla mukuslu,

Dışkıda sindirilmemiş gıda artıkları, melena

bazen taze kan,

Dışkı miktarı mutlaka artar

bazen artabilir

Defekasyon sıklığı genellikle artar

mutlaka artar

Karnın yukarıya çekilmesi, polidipsi

tenesmus, anüste kaşıntı ve gaz olabilir

polifaji, kusma ve kilo kaybı görülebilir.

Prognoz:
İshalin esas nedeni ve süresine bağlı olarak değişir. Elektrolit dengenin bozulduğu ve metabolik
asidozun şekillendiği olaylarda prognoz şüphelidir.
Tedavi:
Esas hastalığın tedavisi gereklidir. Ancak akut ishallerde kesin tanıyı beklemeden aşağıda
belirtilen semptomatik tedaviye başlanılır:
1-Diet tedbirleri: Hayvan 24-36 saat aç bırakıldıktan sonra, bir kısım ekşimik (lor) ve üç kısım
kaynamış pirinçten oluşan mama, sık aralıklarla ve az miktarlarda verilir. İshalin kesilmesinden
sonra yavaş ve kontrollü şekilde normal beslemeye geçilir.
2-Sıvı ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi: Kusma bahsinde belirtilmiştir.
3- Antibiotikler: Basit ishallerde kesinlikle verilmemelidir.Ateş, leukositoz, leukopeni, enfeksiyon ve
şok

durumlarında

endikedir.

Barsakta

emilmiyen

veya

barsak

yoluyla

atılanlar

tercih

edilmelidir.(Penisilin, Ampisilin, Kanamisin, Metranidazol).
4- Kortikosteroitler: Şok ve immünopatiler
5- Spasmolitikler (Parasempatikolitik) Spazm varsa kullanılabilir.Bunun dışındaki etkisi şüphelidir.
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6- Adsorbanlar: Karbomedisinalis, kaolin veya aliminyum silikat, toksinlerin bağlanması için
kullanılabilir.(Etkisi şüphelidir.)
7- Mukozayı büzüştürücü ilaçlar: Büyük ölçüde resorbsiyon bozukluğunun olmadığı durumlarda
uygundur.Mukoza tahribatı büyükse kolayca emilimlebildikleri için karaciğerde toksik etkiye neden
olabilirler.

AKUT ENTERİTİSLER

Tanım:
İnce ve kalın bağırsağın tamamı ya da bir bölümünün, çoğu kez mideyle beraber kataral,
hemorajik, fibrinöz, nekrotik, ülseröz yada granülomatöz iltihabıdır.
Kalın barsak yangılarına kolit adı verilir (kolik ile karıştırmayınız).
Nedenleri:

Bakteriyel

Viral

Mikotik

Paraziter

Leptospira

Coronavirus

Candida albicans

Koksidia

E. coli

Parvovirus

Aspergillus

Giardia

C.perfringens

Rotavirus

Histoplasma

Ascaridia

Salmonella

Ankilostoma

Yersinia

Trichuria

Staphylokok
Bacillus piliformis
Campylobacter
Shigella

Toksik

Gıdasal

Immunopatojen

Talyum

Süt

Otoimmun hastalıklar

Kurşun

Çiğ karaciğer

Allerjik

Arsenik

Dalak

İmmunosupresyon

Organofosfat

At eti
Tatlılar
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Donmuş gıdalar
Belirtileri:
• İshal bahsinde belirtilen semptomların yanı sıra esas hastalığa ait belirtileri
• Hemorajik ince bağırsak yangılarında dışkıda melana, hemarojik kolikte ise taze kan
• Kolitlerde dışkı mukus ve fibrin
• Vücut ısısı değişken, karın çoğunlukla gergin, palpasyonda ağrı
• Hastalığın derecesine bağlı olarak sıvı-elektrolit dengesizlikleri,
• Kan ve protein kaybına ait belirtiler (anemi, zayıflama),
• Toksinlerin rezorbsiyonuna bağlı olarak da şok belirtileri
Tanı:
İshal bahsinde belirtildiği gibi, ishale neden olan bozukluğun yerini saptamak çok önemlidir.
Enfeksiyöz enteritlerde serum veya dışkıda etken izolasyonu gereklidir. Bunun dışında,
•

Dehidrasyonun derecesi, vücut ısısı, genel durum ve dolaşım sisteminin muayenesi (nabzın
frekansı, kalitesi, dolgunluğu ve kapiller dolum zamanı)

•

Paraziter dışkı muayeneleri (Flotasyon metodu),

•

Dışkının virolojik ve veya bakteriyolojik yönden tetkiki,

•

Mümkünse kan gaz analizleri,

•

Serumda elektrolit, üre, kreatinin, karaciğer ve pankreas enzim tayinleri,

•

Gerekirse radyolojik tetkikler,

•

Endoskopi ve bu yolla alınan biyopsi materyalinin histopatolojik muayenesinin yapılması
tanıya yardımcı olur.

Ayırıcı Tanı: İshalle seyreden bütün hastalıklar
Prognoz:
Nedenleriye bağlı olarak değişir, esas hastalığın tedavisi mümkün olursa ishal kendiliğinden
iyileşir. Ancak yine de sıvı ve elektrolit kaybı ile asit baz denge bozukluğunun derecesi prognozda
önemli rol oynar.

Tedavi:
Esas hastalığın tedavisinin yanı sıra, geciktirilmeden alınması gereken semptomatik önlemler
şunlardır;
•

Sıvı ve elektrolit tedavisi
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•

Diyet: Bkz.İshalde tedavi.

•

Mukoza tahribatı olan ağır hemorajik enteritlerde bakterilerin dolaşıma yayılmasını
(septisemi) engellemek için antibiyotikler kullanılır. Özellikle leukopeni ile seyreden
hastalıklarda immunsupresyon nedeniyle ikincil enfeksiyonların şekillenmesi muhtemeldir.
Antibiyotikler parenteral uygulanmalıdır. Komplike olmayan kataral enteritlerde antibiyotik
endikasyonu yoktur.

•

İmmunsupresifler: Eozinofilik ve otoimmun gastroenteropatiler dışında endikasyonu
şüphelidir. Şok durumlarında anti-endorfin etkisi, membran stabilizasyonu ve periferdeki kan
akımını kolaylaştırmaları bakımından kullanılırlar. Fakat immunsupresyon ve karaciğer
yükünü arttırdıkları unutulmamalıdır. Özellikle kolitlerin etyolojisinde otoimmun nedenler
mevcut olduğundan immunsupresif ilaçlar sık kullanılır

•

Antikolinerjikler: Mide, bağırsak spazmlarında endikedir. Motiliteyi düzenlemek için

en

uygun ilaç loperemid’dir (0,16 mg/kg)
•

Adsorbanlar:

Karbomedisinalis,

Alüminyum

hidroksit

ve

Alüminyum

silikat

bakteri

toksinlerinin adsorbsiyonu için uygundur. Ancak günde 4-6 kere verilmelidir
•

Astrenjanlar:

Tanen

preparatları,

hemorajik

enteritlerde

rezorbe

olabileceği

için

kullanılmamalıdır (karaciğer için toksiktir).
KRONİK ENTERİTİSLER
Tanım:
Kalın ve veya ince bağırsakların kronik, kataral ya da iltihabi hastalığıdır.
Nedenleri:
•

Bakteriyel: Hipoasidite, hipomotilite ve kısmi ileus bakteriyel çoğalmaya zemin hazırlar
(Spesifik bazı bakteriler: Salmonelloz; Mycobakterium tüberculosis, M. Bovis)

•

Mikotik: C.albicans, Histoplasma capsulatum ve Aspergillus türleri

•

Paraziter: Askaritler, Ankilostoma, Trichuria, Koksidia ve Giardia

•

Gıda allerjileri: Eosinofilik gastroenteritis

•

Otoimmun: Bazı ülseratif kolitler

•

Malassimilasyon sendromu

•

Duodenum ülseri

•

İdiyopatik Sebepler
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Patojenez:

Etkenin

kendine

has

mekanizmasıyla

ishal

gelişmektedir.

İlgili

bölümlerde

değinilecektir.
Belirtileri:
Kronik ince bağırsak yangılarında:
• Mide ve incebağırsağın iştirak ettiği vakalarda
• Klinik tablo kolitise göre daha ağır
• İncebağırsağın etkilenmesiyle malabsorbiyon belirtileri
• Uzun süren durumlarda dehidrasyon ve zayıflama
• Dışkı sulu karakterde ve miktarı artmış,
• Dışkıda sindirilmemiş gıda parçacıkları ve yağ damlaları
• İnce bağırsak kanamaları nedeniyle bazen melana
• Bazen karın ağrısı (hayvan sırtını kambur tutar ve karın gergindir. Bu belirti abdomenin
palpasyonuyla daha iyi anlaşılır).
• Normalde dışarıdan pek duyulmayan bağırsak peristaltik sesleri iyice duyulur bir hale
gelebilir.
• Daha ileri durumlarda ise mide ülseri, kanama anemisi ve peritonitis belirtilerı
Kronik kalın bağırsak yangılarında:
• Hayvanın genel durumu, ince bağırsak iltihaplarındaki kadar
bozulmaz,
• Kilo kaybı tipik bir belirti değil
• Kronik ishallerin özellikle kolitis ve proktitisin en göze çarpan
semptomu, bazen mukuslu olabilen, biraz sulu kıvamdaki
(akut enterit kadar değil) ve normalden daha sık yapılan
defakasyondur.
• Kolonun son bölümlerinde oluşan kolitiste görülen dışkı ise sadece kan veya mukustan
ibarettir.
• İnce bağırsak ishallerinde dışkıda gözlenen sindirilmemiş gıda maddeleri, bu tür ishallerde
görülmez.
• Hayvan anüsünü yere sürter, bol miktarda gaz çıkartır ve
tenesmus gözlenir.
• Palpasyonda kolon duvarındaki kalınlaşma ele gelebilir.
Tanı:
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Enteritin lokalizasyonu ve sebebi ortaya konulmalıdır.
Bu amaçla hayvanın beslenme tarzı, dışkının niteliği, endoparazitler, dehidrasyonun niteliği,
Kan muayeneleri: hematokrit, serum proteinleri (eksudatif enteropatilerde azalır), lökosit formülü
(kronik olaylarda lenfositoz, şokta leukopeni) incelenmelidir.
Koloskopi kalın barsak yangılarında seçkin bir tanı yöntemidir.

Ayırıcı Tanı:
Kronik enterit teşhisi için mevcut belirtiler genellikle yeterli olabilmesine rağmen, bazı organ ve
sistemik hastalıklardan ayırt edilmelidir. Örn. Kalp ve böbrek yetmezlikleri, hepatopati, ekzokrin
pankreas yetmezliği, tümör, FeLV ve kronik enfeksiyon hastalıkları.
Tedavi:
•

Diyet: Hayvan bir süre aç bırakıldıktan sonra, gıdasal allerji şüphesi varsa eliminasyon diyeti
uygulanır. Yani, üç hafta süreyle, sık aralıklarla lapa ve yağsız peynir verilir, ishal kesildiği
taktirde birer hafta aralarla, birer birer diğer gıda maddelerine geçilir. İshali tekrar başlatan
gıda maddesi bir daha verilmemek üzere terk edilir.

•

Kortikosteroitler immun kolitlerin akut nükslerinde yüksek dozda, ancak kısa süreli,
eozinofilik enteritte ise yine yüksek dozda, ancak uzun süreli kullanılmalıdır. Kolit ve
proktitte astrenjan ve kortikosteroitlerle lavaj yapılabilir.

•

Dehidrasyon şekillendiği taktirde sıvı tedavileri yapılır.

•

Enfeksiyonların dışında antibiyotik kullanımı anlamsızdır.

•

Adsorban ve antifilojistik ilaçların yararı yoktur.

MALASSİMİLASYON SENDROMU
Tanım:
İnce bağırsaklarda sindirim fonksiyonlarında ortaya çıkan bozuklukların oluşturduğu tabloya bu ad
verilir. Maldigestion sendromu (sindirim bozukluğu) ve malabsorbsiyon sendromu (emilim
bozukluğu) olmak üzere iki şekli vardır. Maldgestion zaten malabsorbsiyonla sonuçlanacağı için bu
terminolojik ayırımı doğru bulmayanlar da vardır. Ancak hastalığın nedenleri sınıflandırılırken
kolaylık sağladığı için biz bu ayırımı yapmayı uygun görüyoruz.
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Nedenleri:
Maldigestion sendromu:
• Ekzokrin pankreas yetmezliği,
• Hipergastrinizm (kronik üremi, mast hücre tümörleri, zollinger-ellison sendromu),
• Safra asit yetmezlikleri (karaciğer hastalıkları, safra kanallarında tıkanmalar),
• İnce bağırsak sindirim enzimlerinde yetmezlikler (disakkaridaz, peptidaz ve enterokinaz)
Malabsorbsiyon sendromu:
• Lenfangiektazi ve incebağırsak enteritleri (enzimatik yetmezlik),
• İnce bağırsak duvarında, özellikle lamina propria katına infiltrasyonlar (eozinofilik enterit,
lenfoplasmositer enterit, amyloidosis, histoplasmosis, lökoz ve karsinomatozis).
• Villus atrofisi (Vincristin gibi sitostatik ilaçlar, giardiazis, parvoviral enteritler vr şiddetli
ishallerde kriptler yada komple villuslar atrofiye olabilir. Çoğu kez rejenerasyon olasıdır.
Patojenez:
• Lipaz enzimi yetersizliklerinde yağ sindirimi, amilaz yetmezliğinde karbonhidrat sindirimi,
tripsin ve kimotripsin yetmezliklerinde ise protein sindirimi aksar.
• Safra asidi yetersizliklerinde lipaz aktivasyonu oluşmadığı gibi, yağın rezorbsiyonu için
gereken miseller oluşmaz.
• Disakkaridaz (maltoz, laktoz ve sukroz) enzim yetersizlikleri konjenital olabildiği gibi,
enteritlerde ve antibiyotik tedavilerinde de gözlenebilir.
• İnce bağırsakta oluşan sindirim bozuklukları nedeniyle sindirilemeyen gıda maddeleri
bakteriyel çoğalmaya neden olur. Ayrıca bu maddeler osmotik aktivite göstererek ishale yol
açarlar.
Belirtileri:
• Esas hastalığın belirtilerına ek olarak kilo kaybı,
• polifaji, bazen polidipsi
• yetersiz olan enzimin niteliğine göre dışkının yağlı olması, sindirilmemiş gıda maddeleri
ihtiva etmesi
• ağır olaylarda ise genel durumun bozulup, dehidrasyon şekillenmesi.
Tanı:
Polifaji, ishal ve kilo kaybı gibi belirtileri bu hastalığı düşündürmeli ve şu tetkikler yapılmalıdır:
•

Dışkı muayeneleri: Paraziter, mikrobiyolojik muayenelerin yanı sıra dışkıda kas lifleri, yağ,
nişasta ve kimotripsin aranabilir.
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•

Kan muayeneleri: Total lökosit ve lökosit formülü, eritrosit, hematokrit, karaciğer enzimleri,
bilirubin, glikoz, protein, üre, kreatinin, amilaz ve lipaz, TLI

•

İdrar muayeneleri: Protein, bilirubin ve ürobilinojen

•

Diğer muayeneler: Radyografi, ulltrason ve ince bağırsak biyopsileri

•

Serum folik asit ve kobalamin seviyeleri spesifik bir tanı için sınırlı değerde de olsalar
bunların anormal değerleri barsaklardaki tahribatı ve anormal mikrobiyel aktiviteyi
gösterirler.

Ayırıcı Tanı: Akut ve kronik enteritler, endoparazitler, eksudatif enteropati, lökoz ya da neoplazi
Tedavi:
•

Pankreatik yetmezliklerde oral pankreas enzimleri ve bikarbonat (pankreas hastalıklarında
bikarbonat sekresyonunda azalma görülmektedir), kronik hepatopatilerde ise pankreas
enzimleriyle birlikte safra ekstratları verilir. Pankreatik proenzim (tripsinojen) aktivitesi için
oral enterokinaz kullanılabilir.

•

Cimetidin gibi histamin analogları mide asit sekresyonunu bloke ederek, ince bağırsakta
pankreas enzim aktivitesini düzenler.

•

İntestinal protozoal hastalıklardan özellikle giardiaziste beş gün süreyle 60 mg/kg dozunda
metranidazol, koksidioziste ise 8-10 gün süreyle günde bir defa 25mg/kg dozunda
sulfadimethoksin uygulanır.

•

Eozinofilik enteropatilerde kortikosteroidlerin yanı sıra sitostatik tedavi ve eliminasyon diyeti,
eksudatif enteritlerde ise yağsız bir diyet verilmelidir. Lenfangiektazide ise operatif tedavinin
yanı sıra yağsız bir diyet uygulanmalıdır.

•

Malassimilasyon sendromunda sık görülen, anormal fermentasyona karşı bağırsağa etkili
antibiyotikler (beş günü geçmemelidir) kullanılmalıdır.
BARSAKLARDA GEÇİŞ ANORMALLİKLERİ, OBSTRUKSİYON, OBSTİPASYON,
KONSTİPASYON VE MEGAKOLON

Tanım:
Konstipasyon dışkılamanın durması ya da azalması, obstipasyon
ise konstipasyonun inatçı bir hal almasıdır. Megakolon kolon ve
rektumda kronik dilatasyon ve motilite kaybıyla karakterize bir
bozuktur. Obstruksiyonlar barsakların eksternal ya da internal nedenlere bağlı olarak tıkanmasıdır.
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Dikkat! Kolonlarda motilite kaybı olmayan konstipasyon ve dilatasyonlar tedavilerinin farklı olması
nedeniyle megakolonla karıştırılmamalıdır. Diğer bir deyişle
kolonun dışkıyla dolup genişlediği her vaka megakolon değildir.
Etyo-patogenez:
• Konstipasyon nedenleri:
o Ağız yoluyla alınıp barsaklara ulaşan, sindirilemeyen maddeler ve gıdasal nedenler
(Sindirimi zor gıdalar, tüy yumakları, kemikler vb.)
o Ikınma sırasında ağrı doğuran rahatsızlıklar: Örneğin anal kese problemleri, proktit,
kolit, üretrit, sistit, fıtıklar, pelvis kırkları vb.
o Nöro-muskuler rahatsızlıklar, barsak hareketlerinin
nöromusküler nedenlerle inhibisyonu, barsak
spazmları (disotonomi, vertebral diskopatiler, bazı
zehirlenmeler, endokrinopatiler, vertebral travma,
raşitizmde omurlarda aşırı fibrotik dokunun sinirlere
kompresyonu
o Daha çok orta yaşlı ve %70 oranında erkek
kedilerde görülen megakolonda da barsak düz
kaslarında nöromusküler nedenlere bağlı motilite
kaybı söz konusudur.
o Dehidrasyon (barsaktan kana çekilen sıvı miktarı
artar ve dışkının su miktarı azalır)
o Renal yetmezlik gibi hastalıklara bağlı olarak kan K
ve Ca düzeylerinde azalmalar da barsaklarda
motilite kaybına yol açabilir.
o Bazı ilaçlar Örn. Diüeretikler, antikolinerjikler,
baryum sülfat, bazı antidepresanlar ve
antihistaminikler
o Hayvanın dışkısını uzun süre tutmasına neden olan
etkenler (Hayvanın taşıma kabında ya da kafeste,
bağlandığı yerde uzun süre kalması, kedinin tuvalet
kabının kirki olması vb.)
• Eksternal tıkanma ya da daralma nedenleri: Kolon ve
rektuma

baskı

yapan

sublumbar

lenfadenopatiler,

tümörler, pelvis kemik kırıkları neticesi kompresyon veya
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raşitik kedilerde pelvik kanal darlığı, prostat hiperplazileri, patolojik vaziyet değişimleri
(inbaginasyon, volvulus)vb.
• İnternal tıkanma nedenleri: Barsakların arka bölümlerinde tıkanmaya yol açan yabancı
cisim, tümör, vb.
• Bu olgularda barsak cidarına baskı söz konusuysa bardak damarları baskı altında kalır ve
işemiler şekillenir. Aynı şekilde patolojik durum değişimlerinde barsak mezenteriyumunda
da kompresyon ve burkulmalar şekillendiğinden mezenterial damarların beslediği barsak
bölümlerine kan gitmez. Bu şekilde işemi, nekroz ve neticede ruptur şekillenip hasta
hayatını kaybedebilir.
• Sebebi ne olursa olsun hayvan dışkısını yapamadığı süre uzadıkça kolonlardan sıvı kısmı
emilen dışkının kıvamı sertleşir ve kurur.
Tedavi:
• Kostipasyona yol açan etmenler ortadan kaldırılır.
• Konstipasyonlarda, basit olaylarda gıdanın değiştirilmesi, lifli gıdalar ve hafif laksatifler
yeterli olabilir,
• Şiddetli konstipasyonlarda daha etkili laksatifler (emollient, lubrikant, stimulan, hiperosmotik
laksatifler), barsak motilitesini artıran ilaçlar (kolonik prokinetikler: cisapride, tegaserod ve
prucalopride),
• Bazen lavman/enema ya da kolektomi gibi operatif girişimler gerekebilir.
• İnvaginasyon, volvulus gibi olgularda acil operatif müdahale gerekir. Bu olgularda laksatif
kullanımı kontrendikedir.
BARSAKLARDA TYMPANİ
• Barsaklarda aşırı gaz şikayeti anormal bakteriyel fermantasyondan kaynaklanır.
• Tamamen sağlıklı hayvanlar kolay sindirilebilir ve az lifli gıdalardan sonra aşırı gaz
çıkarabilirler.
• Bunun dışında anormal mikrobiyel çoğalma ve maldigestion durumlarında anormal miktarda
gaz oluşmaktadır.
• Bunların tedavisi diyet ve altta yapan nedene yöneliktir.
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Köpek ve kedi dışkılarındaki parazit yumurtaları ve protozoal kistlerin ayırımı

KEDİ VE KÖPEKLERİN PERİTON HASTALIKLARI
PERİTONİTİS
Tanım:
Karın zarının generalize yada lokalize yangısıdır.
Nedenleri:
•

Mikroorganizmalar (virus, bakteri ve mantarlar)

•

Parazitler

•

İdrar, safra kesesi, mide ve bağırsak rupturları

•

Pankreatit

•

Tümörler ve inkarsere olmuş fıtıklar

•

Abdomene nüfuz eden harici yaralar ve apseler

•

Abdominal apselerin patlamaları

•

Operasyon komplikasyonları

Belirtileri:
•

Genel durum derhal bozulur.

•

Özellikle eksudatif peritonitlerde veya iç organlarda ruptur nedeniyle oluşan peritonitlerde
durum çok ağırdır.
126

•

Çoğu olgularda ateş, karın ağrısı, karında gerginlik ve sertlik,
ağrı nedeniyle belin kambur vaziyet alması, assites, sola
kayma tarzında lökositoz, perakut durumlarda ise lökopeni
gözlenir.

•

Kedilerin enfeksiyöz peritoniti (FIP) nispeten yavaş şekilde
seyreder, ancak son dönemlerde genel durum bozulur.

Tanı ve Ayırıcı Tanı:
• Tipik olaylarda belirtilera ve punksiyonla alınan sıvının niteliğine göre tanıya varılır.
• Sıvının sitolojik muayenesi, kültürü ve rivolta deneyi yapılır.
• Mühim olan peritonite yol açan sebebi ortaya koyabilmektir.
• Bu amaçla sıvının muayenesinin yanı sıra laporatomi, ultrasonografi, radyografi ve kan ve
idrar muayenelerine başvurulur.
• En çok pyometra, hidrops assites, neoplazi ve pankreatit ile karıştırılır.
Prognoz:
Sebebe bağlı olmakla beraber genellikle kötüdür.
Tedavi:
• Etkene yöneliktir.
• Yangısal akıntı drenaj yöntemi ile gerektiği kadar çıkartılır.
• Bakteriyel enfeksiyon mevcudiyetinde, antibiyograma göre antibiyotikler kullanılır.
• Sıvı ve elektrolit kaybına karşı mücadele edilir.

HYDROPS ASCİTES
• Karın boşluğunda sıvı toplanması olarak tanımlanan
Hidrops Assites bir hastalık olmayıp, birçok hastalıkta
gözlenebilen bir semptomdur.
• Teşhis

genellikle

inspeksiyonla

dahi

mümkün

olabilmesine rağmen radyografi ve ultrasonografi ile
daha kolaydır.
• Aseptik şartlarda yapılan punksiyonla alınan sıvının
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niteliği, assitesin tanısında olduğu kadar sebebini ortaya koymakta da yararlıdır. Bu sıvı
transudat, eksudat olabildiği gibi hemorajik niteliktede olabilir.
• Transudat ile eksudatın ayırımı Rivolta ayıracı ile yapılabilir.
• Böylece sıvının niteliğine göre assitesi yapan sebepler araştırılır (Bkz. İç Hst. Klin.Giriş).
• Buna göre aşağıdaki hastalıklar düşünülebilir:
1)Transudat
Hipoproteinemi: Glomerular Hastalıklar, Malabsorbsiyon

Sendromu,

Protein

kaybettirici enteritler
Lenfangiektazi
Neoplazi
Hepatopatiler
Diyaframatik herni

2)Az miktarda transudat
Konjestif kalp yetmezliği
Venöz obstruksiyon
Abdominal neoplazi

3)Purulent exudat
Barsak rupturu
İçeri nüfuz eden yaralar
Pyometra yırtılması
Abdominal apselerin patlaması
Septik peritonit
4)Kanlı exudat
FIP
İdrar kesesi rupturu
Safra kesesi rupturu
Pankreatite bağlı peritonit
Gastrik peritonit
5)Hemorajik sıvı
Büyük damarlarda, karaciğer veya dalakta trauma
Neoplazma-Hemanjiosarkom
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Kanama Hastalıkları; Warfarin zehirlenmesi, Trombositopeni
Tromboz
Torsion(mide veya dalak)

Tedavi:
• Sebebe bağlı olarak değişir.
• Kural olarak karında toplanan sıvının tamamı alınmaz (ani elektrolit, sıvı ve protein kaybı).
• Öncelikle diüretik ilaçlar denenmelidir. Farklı etki mekanizmalara sahip diüretikler kombine
olarak kullanılabilir.
• Cevap alınamadıysa aseptik şartlarla sıvı azar miktarda alınırken, sıvı ve elektrolit tedavisi
ile dehidrasyona karşı mücadele edilmelidir.

KEDİ VE KÖPEKLERİN KARACİĞER HASTALIKLARI
İKTERUS
Bilirubin metabolizmaını hatırlamak için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
Tabloda eritrositlerin yıkılmasıyla başlayıp dışkıda sterkobilinojen halinde, idrarda ise ürobilinojen
halinde atılarak son bulan bilirubin metabolizması şematize edilmiştir.
Eritrosit
↓
Hemoglobin
↓
Hem + globulin
↓
Bilirubin
↓
Plazma proteini + bilirubin= akonjuge (indirek) bilirubin
↓
Karaciğerde glukouronik asit + bilirubin= konjuge (direkt) bilirubin
↓
Safra yoluyla barsaklara geçiş
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↓
İnce barsaklarda sterkobilinojen ve ürobilinojen
↓
dışkı:

↓
idrar

Yukardaki mekanizmanın herhangi bir şekilde aksaması, örneğin eritrositlerin yıkılmasıyla
ortaya çıkan bilirubinin karaciğer hastalıkları nedeniyle işlenememesi (hepatotoksik), bilirubinin
safra yoluyla barsaklara geçemesi (obstruktif) ya da eritrositlerin aşırı parçalanması nedeniyle
(hemolitik) fazla miktarda oluşan biluribini karaciğerin işleyememesi sonucunda bu madde vücutta
birikir ve mukozaların sarı bir renk almasına neden olur.
Nedenleri aşağıda özetlenmiştir:
1-

Hemolitik
a. Otoimmun
b. Kan nakilleri
c. Hemolitik septisemi
d. Leptospirosis
e. Hemobartonellozis
f. Babesiosis
g. Drofilariasis
h. Zehirler

2-

Hepatosellüler
a. Toksik
b. Kronik aktif hepatit
c. Siroz
d. Karaciğer tümörleri
e. Amyloidozis
f. Cholengiohepatitis
g. Viral hepatitler
h. Salmonellosis
i.

3-

Toksoplasmosis

Obstruktif
a. İntrahepatik tıkanma
i. İntrahepatik safra yolları
ii. Tümör
iii. Siroz
b. Ekstrahepatik tıkanma
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i. Safra kanalları üzerine basınç yapan etkenler
ii. Safra taşları
iii. Doudenal obstruksiyon
iv. Safra kesesi veya kanallarında ruptur
AKUT KARACİĞER HASTALIKLARI
AKUT HEPATİTİS-HEPATİK NEKROZ VE AKUT HEPATİK YETMEZLİKLER
Her ne kadar hepatik yetmezlik ile hepatitisler farklı patolojik durumları ifade
etseler

de

etyolojilerindeki

ve

histopatolojilerindeki

benzerlik

nedeniyle

birbirleriyle sinonim olarak kullanılabilmektedir.
Etyopatojenez:
Kedi ve köpeklerde karaciğer hastalıkları büyük oranda ikincil sebeplerden kaynaklanır; zira
karaciğer hem portal hemde sistemik dolaşıma ait damarları ve hem de çok sayıda görevi olması
nedeniyle vücudun zararlı maddelere en fazla maruz kalan organıdır. Buna rağmen rejenerasyon
kabiliyetinin çok fazla olması ve nerdeyse hücre tahribatı %70’ı geçmeden hastalık belirtilerinin
olmayışı nedeniyle kolay kolay problem oluşturmayan bir organdır. En sık görülen akut hepatit
nedenleri aşağıda sunulmuştur:
•

Viral-Hepatitis Contagioza Canis, herpes virus ve kedilerin enfeksiyöz peritonitleri

•

Bakteriyel – Clostridial, leptospiral enfeksiyonlar ve Tyzzer’s disease (B.pliformis)

•

Toksik etkenler

•

Bazı ilaçlar

•

İmmun hastalıklar

•

Pankreas hastalıkları,

•

Mide-bağırsak hastalıkları

•

Dolaşım yetmezliği ve anemi

•

İdiyopatik sebepler.
Viruslar, viremik dönemi takiben kupfer hücrelerine girip çoğalırken salınan lizozomal

enzimlerin etkisi ile bu hücrelerde tahribat şekillenir. Viral hepatit tüm karaciğere yayılabilir, ancak
bakteriyel hepatitler genellikle yayılmazlar. Bu bakteriler karaciğere kan ve safra yolu ile gelirler.
Hepatotoksin ve endotoksinler metabolik fonksiyonları etkiler ve membran tahribatına yol
açar.
İlaç kaynaklı hepatitler, genellikle bazı antikonvulsif, trankilizan antibiyotik, sulfonamid,
antiaritmik, anestezik, kortikosteroid, nonsteroid antienflamatuar, antiparaziter, sitostatikler ve
tanen, parasetamol gibi ilaçların uzun süre kullanımı ile alakalıdır.
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Akut pankreatitte fazla miktarda salgılanan tripsin gibi enzimler ve vazoaktif maddeler portal
yolla karaciğere gelerek nekroza ve dolaşım bozukluklarına sebep olurlar. Ayrıca pakreatitit
nedeniyle safra kanallarında tıkanmalar da sinuzoidlerin dilatasyonuna ve fokal nekrozlara neden
olurlar.
Sindirim sisteminin kronik hastalıkları birçok yoldan karaciğere zarar verir. Karaciğerde
kolon epiteline karşı antikor üretilir ve bunlar hepatositleri tahrip ederek yangıya neden olurlar.
Bağırsaktan bakteri toksini ve allerjik maddelerin emilimi artar. Duodenal hastalıklarda
kolesistokinin salgılanmasının aksaması safra kesesinin boşalması için gereken uyarımın
azalmasıyla sonuçlanır.
Ağır anemi ve işemi durumlarında (şok, tromboz, kalp yetmezliği) karaciğer dokularının
özellikle zone 3’de yer alan hepatositlerin oksijenle beslenememesi nedeni ile nekrozlar şekillenir.
Bütün bu etkenler nedeniyle hepatosit membran tahribatı stoplamik ve mitokondrial
enzimlerin kan dolaşımına geçmesine yol açar.
İleri durumlarda koagulasyon bozukluklar ve DIC gelişir. Hepatik nekroz yaygınsa serebral
ödem ve hipotansiyon sonucu hayvan komaya girer. Kan beyin barierinde bozulma nedeniyle CNS
için toksik maddeler beyine girme fırsatı bulurlar. Beyin içinde kan dolaşımı iyice bozularak ödem
şiddetlenir. Hipotansiyon neticesinde karaciğere gelen kan akımı azaldığından hepatosit hasarı
şiddetlendiği gibi toksik maddelerin nötralizasyonu da azalır. Ayrıca hipotansiyonve DIC
sonucunda renal fonksiyonlar da etkilenir. Neticede toksik maddelerin atılması iyice güçleşir, şok
nedeniyle asidoz oluşur. Ölüm oluşmazsa ya tam rejenerasyon ya da fibrotik veya sirotik bağ doku
artışıyla kronik hepatitis şekillenir.
Belirtileri :
• Esas hastalığın belirtilerı görülür (Bkz.Hepatitis contagioza canis, kedilerin enfeksiyöz
peritonitleri vs.).
• Yaygın olmayan nekrozlar hayvan sahibinin dikkatini çekecek bir belirti oluşturmaz, ancak
generalize olan lezyonlar ağır bir tabloya neden olurlar.
• Patognomik bir semptomu yoktur.
• Genel durumun bozukluğunun yanı sıra ateş, kusma, polidipsi, poliüri daha ileri durumlarda
dehidrasyon, mukozalarda ekimoz ve peteşiler, gastro-intestinal kanama belirtileri, şuur
kaybı ve koma gözlenir.
• İkterus sık görülen bir semptom değildir.
• Hipotansiyon nedeniyle renal fonksiyonlar etkilenirse oliguri şekillenebilir.
Tanı:
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Kinik ve laboratuar bulguları ile hastalıktan şüphelenildiğinde karaciğer biyopsisi ile kesin
teşhis konur (koagulopatilere dikkat).
Laboratuvar bulguları:
Karaciğerde şekillenen fonksiyon bozukluklarına göre bazı kan parametrelerinde değişimler
görülür:
•

Viral hepatitlerde ve şokta lökopeni,

•

Bakteriyel hepatopatilerde lökositoz

•

Serumda stoplazmik enzimlerden ALT (köpek karaciğeri için spesifiktir) ve AST yükselebilir.
ALT’nin ömrü kedilerde sadece 6 saat civarındadır. Bu nedenle ancak çok şiddetli
hepatobilier hastalıklarda önemli yükselişlere rastlanır. Kedilerde ALP daha önemlidir.

•

Mitokondriyal enzimlerden GLDH, OCT yükselir.

•

Kolestaza işaret eden ALP ve GGT yükselebilir.

•

ALP aktivitesi özellikle biliar epitelde yüksektir. Bu nedenle biliar sistemi etkileyen karaciğer
hastalıklarında ALP artışı beklenir. Biliar epitelin rejenerasyonu sırasında da ALP
artmaktadır. ALP’nin normale dönmesi ALT’den daha uzun sürer. Bu nedenle ALP
yüksekken ALT’nin normale dönmesi ya rejenerasyonu gösterir ya da biliar epitelde sınırlı
bir problemi gösterir.

•

Bu enzimlerin yüksekliği ile hastalığın şiddeti arasında bir korrelasyon yoktur. Bu nedenle bu
enzim titrasyonlarının prognostik değeri yoktur. Bazen çok şiddetli karaciğer hastalıklarında
kan ALT değişimlerine rastlamak mümkün olmayabilir. Bu nedenle ALT değeri normal çıkan
hayvanların karaciğerinde bir sorun olmadığı iddia edilemez.

•

Transferazlar hücre dejenerasyonunu takip eden birkaç gün içersinde yükselir birkaç hafta
bu yüksekliklerini koruduktan sonra dejenerasyon devam etmiyorsa normale inerler.

•

Bu değerler kortizon kullanımını takiben de yükseldiği unutulmamalıdır.

•

Kanda BİLİRUBİN ancak ileri durumlarda veya periportal hücrelerin etkilenmesiyle
yükselebilir. Bu hücrelerde yangı etkisiyle bilier dolaşım aksar. Bu durumda idrarla da
bilirubin atılımı artar. SERUM SAFRA ASİTLERİ erken dönemlerde yükselir. Daha geç
dönemlerde diagnostik ya da prognostik önemi genellikle düşüktür.

•

PROTEİN sentezi azalır ve hipoproteinemi şekillenir. Özellikle ALBUMİN kanın osmotik
basıncını dengelediği için eksikliğinde (hipoalbuminemi) ödemler oluşur. Ancak bu durumda
KOLESTEROL düzeyi artarak ( hiperkolestrolemi) basınç dengelenmeye çalışılır.

•

GLİKOZ sentezi azalabilir veya dolaşımdaki glikozun metabolize olma hızı azaldığından han
glikozu yüksek olabilir. Bu olaylar sonucunda hiper veya hipoglisemi gözlenebilir.
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•

Karaciğer

fonksiyon

testlerinden

Sulfobromoftalein

boya

testi

(BSP),

karaciğer

dejenerasyonu hakkında enzim artışlarından bile daha önce fikir veren bir testtir. Karaciğer
hastalıklarında bu boyanın metabolize edilme kapasitesi düşer.
•

Pıhtılaşma testlerinde anormallikler saptanabilir.
Tedavi:

• Esas hastalığına yönelik olmalıdır.
• Sıvı tedavis (Bkz. Genel Tedavi):
• Kısa süreli, yüksek dozda Glikokortikoidler membran
stabilizasyonunda etkili olabilirler (prednizolon 5-10mg/kg
İ.V). Ancak, akut viral hepatitlerde kullanılmamalıdır.
• Karbomedisinalis
toksinleri

bağırsaktaki,

bağlayıp

bağırsaktan

emilimi

geçişi

karaciğer

azaltır,

hızlandırarak

4-

için

zararlı

hafif

sürgütler

toksinlerin

atılımını

kolaylaştırır.
• E vitamini peroksidasyon hasarını önlemek için verilebilir.
• Karaciğere toksik olmayan geniş spektrumlu antibiyotikler
(Ampicillin 100mg/kg, günde 3-4 kere) verilerek ikincil
enfeksiyonlar engellenebilir.
• Hayvan yemeğini yiyorsa özel diyet verilebilir (Bkz. Kronik
Karaciğer Hastalıklarında tedavi).
• Karaciğeri koruyucu etkisi olduğu ileri sürülen methionin gibi
ilaçların faydası şüphelidir. Hatta bu ilaçların toksik etkileri
dahi görülebilmektedir.
KRONİK

KARACİĞER

HASTALIKLARI
(KRONİK

HEPATİT,

KARACİĞER

FİBROZU, KARACİĞER SİROZU)

Tanım:
• Bu hastalıklar nedenleri, semptom ve şiddet bakımından
birbirinden farklı kronik karaciğer hastalıklarıdır.
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• Karaciğerin bütünlüğünün etkilenmediği kollejen doku birikimine fibrozis, karaciğerin
bütünlüğünün bozulmasıyla sonuçlanan kollejen birikimine ise siroz denir.
• Sirozda karaciğer hacmi artabildiği gibi küçülebilir de. Siroz sadece biliar sistemi çevreleyen
dokuyla sınırlı kalırsa biliar siroz adını alır.
Nedenleri:
•

Kronik viral enfeksiyonlar

•

İmmun hastalıklar

•

Kronik zehirlenmeler (arsenik, aflatoxin, bakır, demir, fosfor, selenyum, karbontetraklorür)

•

Bazı ilaçlar (anabolik, analjezik, difenilhidantoin, primidon, indometazin, glukokortikoidler,
sitostatik ilaçlar, troid hormonları, diüretikler, inhalasyon anestezikleri, fenotiazin, demir ve
tetrasiklin, eritromisin, novabiosin gibi antibiyotikler)

•

Kronik gastroenteropatiler, özellikle ülseröz kolit, diabet, cushing, hipertroidizm

•

Metabolik hastalıklar: Buna iyi örnek lipitlerin hepatositlerde birikerek hücre zarında
deformasyonlara yol açan hepatik lipidozistir. Yine bakırın karaciğerde metabolie
edilmesinde bir defekt nedeniyle oluşan bakır toksikasyonu özellikle Bedlingon terrierlerin
önemli bir problemidir.
Karaciğer hücrelerinin hasara uğraması neticesinde daha çok portal bölgelerden başlayan

bir bağ doku üremesi görülür. Safra kanalları yangısal irritasyona cevap verebilmek için
profilere olur. Sonra bağ doku üremeleri birleşerel yaygın bir karakter kazanır.
İmmunglobulinlerin birikimi ve toksik maddelerin atılamayışı renal hasara özellikle
glomerulonefritlere neden olabilir. Bazen böbrekte hücresel hasar olmadığı halde böbreklerin
sıvı atma yeteneğinin azalmasıyla oliguri şekillenebilir. Oluşan hipovolemi ve asites de bu
duruma katkıda bulunabilir. Bu durum hepatorenal sendrom olarak adlandırılmaktadır.
Sirotik doku nedeniyle portal basıncın artışı (damarların baskı altında kalması) ve
hipoproteinemi asitese neden olabilir.

Belirtileri:
Kronik pasif hepatitlerde:
• Belirgin bir semptom göze çarpmaz.
• Bazen performansta düşme, ara sıra kusma ve iştahsızlık görülebilir.
• Laboratuar bulguları da fikir vermez. ALT ve bazen AP hafifçe yükselebilir.
• BSP boya testi normaldir.
• İkterus görülmez.
Kronik ilerleyici hepatit ve sirozda:
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• Semptomlar daha belirgindir.
• Zayıflık, durgunluk ve iştahsızlık en sık görülen semptomudur.
• Vakaların yarısında poliüri, polidipsi, vakaların üçte birinde ise kusma, ikterus ve ascites
göze çarpar.
• İkterus kediler için daha önemli bir semptomdur. İkterus, biliar siroz için en önemli bulgu
olabilir.
•

Sirozun ileri safhalarında hepatoensefalopatiye ilişkin sinirsel bozukluklar ortaya çıkar.
.

Tanı ve Ayırıcı Tanı:
•

Karaciğerdeki

hacim

değişiklikleri,

klinik

muayene

metotları ve görüntüleme yöntemleriyle saptanabilir.
•

Radyografi ve ultrasonografi özellikle atrofi ya da
hipertrofiyi ve karaciğerin diğer yapısal değişimlerini
saptamada yararlı olabilir.

•

Mideye verilen kontrast madde karaciğerdeki hacim değişimleri hakkında fikir verebilir.
Normalde karaciğerin kaudalinde yer alan midenin konumu kontrast madde sayesinde
kolayca incelenebilir. Mide, karaciğer atrofisi durumlarında kraniale, hipertrofisi durumunda
ise kaudale ya da diğer yönlere doğru yer değiştirecektir.

Resimde plorus bölgesinin

oldukça kraniale yöneldiği izlenmektedir. Bu durumda karaciğer atrofisi düşünülecektir.
•

Torsio-ventrikuli durumlarında da pilorusun yer değiştirir ancak torsio durumlarında plorus
genellikle dorsale ya da dorso-kraniale yer değiştirdiği için karaciğer atrofisiyle karıştırlmaz.

•

Enzim testleri en yaygın kullanılan tanı yöntemidir. Serum ALT, AST, GLDH, ve AP enzim
düzeyleri artabilir. Bazen sirozun bütün safhaları gizli seyredebilir hatta spesifik karaciğer
enzimlerinde dahi değişme olmayabilir. Bu nedenle sadece enzim değerlerine bakılarak
hastalık yorumlanamaz

•

Şekillenen karaciğer yetmezliğinde BSP boya ve amonyum tolerans testleri ile pozitif
sonuçlar alınır.

•

Serum bilirubin ve amonyak bazen yükselir.

•

Her durumda kesin tanı için karaciğer biyopsisine başvurulur.

•

Bazen deneysel laporatomiyle de teşhise gidilebilir.
Prognoz:
Pasif hepatitte uygun, kronik ilerleyici hepatitte kuşkulu, sirozda ise kötüdür.
Tedavi:
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Kronik ilerleyici hepatitte tedavi problem olmakla beraber şu uygulamalar yapılabilir:
•

Sebebin ortadan kaldırılması: Özellikle uzun süredir kullanılan ve hepatotoksik olan ilaçların
verilmesi durdurulur. Diğer organlara ait hastalıklar ve enfeksiyonlar tedavi edilir.

•

Hayvanın bedensel aktivitelerinin azaltılması: Hayvan yorulmamalı, fazla sıcak ve soğuktan
uzak tutulmalıdır.

•

Diyet: Yeterince enerjinin sağlanması önemlidir. Proteinli gıdalar kan amonyak düzeyinin
artmasına neden olabilirler. Yetişkin bir köpeğin enerji ihtiyacı 50-100kcal/kg, kedinin ise 80
kcal/kg olup, her 20 kcal enerji için 1gr miktarında biyolojik değeri yüksek protein verilir.
Amonyak yükselmiyorsa protein arttırılabilir. Önerilen biyolojik değeri yüksek protein
kaynakları, yumurta, süt ve soya fasulyesi ürünleridir. Sığır, kanatlı eti ve balıktaki proteinde
biyolojik olarak değerlidir, ancak amonyak artışına neden olurlar. Az yağlı yemekler az
miktarda ve sık aralarla verilmelidir.

•

Bakteriyel toksinlerin emiliminin engellenmesi: Bağırsaklara etkili antibiyotikler, karbo
medicinalis ve laktuloz ile bakteriyel toksinlerin emilimi engellenir.

•

Yangısal reaksiyona mani olunması: Bu amaçla genellikle kortikosteroidler kullanılır, ancak
proteinleri katabolize etmeleri ile azotun yükselmesi istenmeyen bir etkidir. Yine de olumlu
etkisi ağır basmaktadır.

•

Safra akışının artırılması: Bu amaçla clanobutin 20 mg/kg (günde iki kerede) veya 4-methylumbelliferon 40 mg/kg dozunda kullanılabilir. Amaç toksik safra asitlerinin atılımını
kolaylaştırmaktır.

•

Sıvı ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi: Ascites’de 2 ml/kg furasemid veya 3-6 ml/kg
spironolakton (günde 2-4 kerede ) verilmelidir. Ancak sıvı atılımı ile dehidrasyon ve
hipoproteineminin şiddetleneceği unutulmamalıdır. Bu nedenle dengeli elektrolit solusyonları
önerilir. Glikozlu sıvılar sakınca taşımazlar. Karaciğer ekstratları ve methiyonin ise artık terk
edilmiştir.

•

Fibrolitik ilaçlar: Kortikosteroidlerin bu etkisi vardır ve hafif veya biraz daha şiddetli olaylarda
yeterlidir. Ancak daha ileri durumlarda fibrolitik ilaçlara ihtiyaç vardır. Bu ilaçlar kollegenaz
aktivitesini arttırarak kollejen birikimi önlerler. Bu amaçla colhicine preparatları günlük 0.03
mg dozunda PO kullanılırlar.
PORTO-SİSTEMİK ŞANT (PSŞ)

Tanım:
Vena porta ile sistemik venalar (özellikle vena cava) arasında
doğmasal

yada

edinsel

olarak

şekillenen

anormal
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bağlantılardır.
Etyopatogenez:
Bilindiği gibi vena porta mide, barsak, dalak ve pankreastan karaciğere gelen damarların
oluşturduğu bir damar sistemidir.
Bu damar sisteminin çeşitli kesimlerinde anormal bağlantılar ortaya çıkabilir. Bu bağlantılar
intrahepatik olarak da lokalize olabilirler.
Konjenital intrahepatik şantın oluşumu şu şekilde açıklanabilir: Normal fötal hayatta plesentadan
gelen umbilikal vena ile kaudal vena kava arasında “ductus venosus” adı verilen damar bağlantısı
mevcuttur. Ancak bu bağlantının, doğuma yakın bir dönemde veya doğumdan hemen sonra
ortadan kalkması gereklidir. Muhtemelen kalıtsal sebeplerle bu bağlantı ortadan kalkmazsa vena
kava ile vena porta arasında kalıcı bir şant şekillenmiş olur ki, bu şant “ductus venosus persistent”
olarak adlandırılır.

Edinsel intrahepatik şantın oluşumu ise şu şekilde açıklanabilir: Normalde vena kava ile vena porta
arasında fonksiyonel olmayan, içi boş, ince kollateral damarsal bağlantılar vardır. Karaciğerde
siroz veya tümör gibi bir patolojinin mevcudiyetinde, vena kavadaki kanın karaciğere akması
güçleşir ve vena portanın basıncı artar. Bu basıncın etkisiyle kollateral bağlantılara kan gider ve
böylece vena kava ve vena porta arasında bağlantı gerçekleşir. Vena porta bu mekanizmayla vena
azygos ve vena frenikus ile de bağlanabilir.
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Şant ve hepatoensefalopati:

Vena porta barsaktan absorbe edilen besin maddeleri, toksinler,

ilaçlar, bakteriler, intestinal ve pankreatik hormonları karaciğere getirir. Toksinler burada nötralize
edilir.

Bu toksik maddelerden amonyak sağlıklı bir hayvanın karaciğerinde daha az toksik bir madde olan
ve böbrek yoluyla atılan üreye dönüştürülür. PSŞ mevcudiyetinde ise amonyak başta olmak üzere
bu toksik maddeler karaciğere gelemediği için nötralize olamadan, doğrudan vena kavaya
karışarak beyne ulaşır ve burada yol açtıkları neurotoksisite durumu “Hepatoensefalopati” olarak
adlandırılır. Amonyağın glutamatı tamponlaması nedeniyle GABA-Glutamat dengesi GABA lehine
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bozulur

ve

vücudun

en

önemli

inhibitör

nörotransmitteri

olan

GABA

seviyesi

artar.

Hepatoensefalopatide görülen nörolojik belirtilerin buna bağlı olduğu düşünülmektedir.
Belirtileri:
•

Konjenital PSŞ’ın en önemli bulgusu hayvanın normal iştaha sahip olmasına rağmen
emsallerine göre ufak kalmasıdır.

•

Bu tip şantlar iki yaşın altındaki hayvanlarda şekillenir.

•

Konjenital veya edinsel bütün PSŞ vakalarında zaman zaman hepato-ensefalopati belirtileri
görülür (epileptoit nöbetler, görme bozuklukları, başın öne eşik tutulması, bazen saldırganlık
ve depresyon).

•

Her zaman olmamakla birlikte kusma, bazen ishal, bazen de konstipasyon, ascites, poliüri,
polidipsi, kristalüri ve hematüri görülebilir.

Tanı:
•

Anamnez ve klinik bulgular

•

Laboratuar muayeneleri

•

Radyografi

•

Yukardakiler kesin tanı için yeterli olabilir. Ancak bazen Karaciğer biyopsisi, Doppler
ultrasonografi, Sintigrafi, BT, MR veya portal anjiyografi gerekebilir.

Laboratuvar muayeneleri:
• Kanda en önemli değişim amonyak düzeyinde gözlenir.
• Açlık kan amonyağı normal hayvanlarda 20-120
µg/100ml’dir. PSŞ’lı hayvanlarda bu değer aşılır bazen
900 µg/100ml düzeyine ulaşabilinir.
• Bazen amonyak miktarı sınır değerlerde olabilir.
• Bu taktirde amonyum klorid tolerans testi yapılır.
• Bu amaçla 100 mg/kg düzeyinde oral amonyum klorid
verilmeden önce ve verildikten 30 dakika sonra serum
amonyağı ölçülür. Hepatoensefalopati mevcudiyetinde
30. dakika amonyak değeri 120 µg/100 ml'nin üzerine
çıkar.
• Amonyağın

yanı

sıra

karaciğer

enzim

artabilmekte, total protein ve üre değerleri

değerleri

Dopplerde “S” harfiyle işaretli intrahepatik şant

azalabilmektedir.
PV:Portal ven

CVC: Kranial vena kava
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Radyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri:
• Konjenital PSŞ’da en önemli radyografik bulgu karaciğerin küçük olmasıdır.
• Edinsel PSŞ’larde karaciğer hacminde artma veya azalma saptanabildiği gibi, her hangi bir
değişim de saptanamayabilir.

BT’de “* ” simgesiyle

işaretli şant

• Bazen renal hipertrofi ve ascites radyografik olarak teşhis
edilebilir.
• Ayrıntılı görüntüleme yöntemleri şantın yerini belirlemek ve ona
göre operasyonu planlamak için faydalıdır.
• PSŞ’ın mevcudiyetini ve yerini gösteren en kesin yöntem
portografidir (portal anjiyografi). Sağda en üstteki resimde vena
kava kaudalis ile vena porta arasındaki şant saptanan 11
yaşında Samoyed ırkı hastamızın fluoroskopiyle kaydedilen
MRA’da PSS’nın görünümü

portal anjiyografisi görülüyor.
•

Portal anjiografiye göre noninvazif olma avantajına sahip olan
Transkolonik Sintigrafi ve renkli dopler ultrasonografiyle de sonuç almak mümkündür.

• Sintigrafide genel anestezi zorunluluğu olması bir dezavantajdır. Yapılabilinirse kolondan
verilen radyoizotop maddenin kolon damarlarından
emilip vena portaya, oradan da şant bölgesine gelişi gamma kamerayla kaydedilir.
• Sintigrafi ve doplerden her zaman sonuç almak mümkün değildir. Nitekim klinik ve
laboratuar bulguları PSŞ’a işaret eden bir vakamızda dopplerde ve sintigrafide bir
anormallik

saptanamamış,

buna

rağmen

ısrarlı

olduğumuz

operasyonla

şant

saptanabilmişti.
• MRA (Manyetik Rezonans Anjiografi): Görüntülerin yorumlanması Dual faz BT
kadar kolay olmasa da üç boyutlu MRA’dan faydalınabilinir. Bu yöntem BT’den daha
pahalıdır ancak hayvan daha az radyosyona maruz kalır.
Diğer görüntüleme yöntemlerinden sonuç alınamayan durumlarda bilgisayarlı
tomografi

daha

sağlıklı

sonuçlar

verebilir.

Karaciğerin

vasküler

yapısının

değerlendirilmesinde dual faz tomografi, single faz tomografiden daha üstündür.
• Karaciğer biyopsisi: Hepatoensefalopatinin birincil bir karaciğer hastalığından ileri gelip
gelmediğini ortaya koymak bakımından özellikle iki yaşından büyük hayvanlar için
önerilebilir.

Prognoz:
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Prognoz şantın formu, lokalizasyonu ve karaciğer atrofisinin derecesine bağlı olup, operasyonla
anastomoz yapan damarın ligatüre edilip, portal basıncın ayarlanabildiği olgularda prognoz iyidir.
Edinsel PSŞ’de ise damarın ligatüre edilmesi anlamsız olup, prognoz kötüdür.
Tedavi:
• En radikal tedavi metodu operasyondur.
• Operasyonla şant belli bir basınca getirilecek şekilde ligatüre edilerek etkisiz hale getirilir.
Tam sıkılan ya da kesilen şantlar nedeniyle vena cava bağlantısı tam olarak kesilirse vena
portadaki kan basıcı gelişimini tamamlamamış karaciğer
için fazla gelir ve portal hipertansiyon nedeniyle ascites
kaçınılmaz olur.
• Konservatif tedavi semtomatik olup, ancak operasyonun
yapılamadığı

durumlarda

hayvanın

yaşam

süresini

uzatmak bakımından yararlı olabilir.
• Böyle durumlarda tedavinin hedefi kan amonyağında artışa mani olmaktır. Bu amaçla
-

Barsağa etkili antibiyotikler (amonyak sentezleyen bakteri faaliyetini azaltmak),

-

Amonyağın gıdasal kaynağı olan proteinden fakir, karbonhidrattan zengin bir diyet,

-

Barsak pasajını hızlandırmak ve intraluminal pH’ı ayarlamak amacıyla laktuloz.
Laktuloz ince barsakta emilmeyen bir şekerdir; laksatif etkisi vardır ve kolonda fermente
olarak ortamı asidik yapar. Düşük pH’da amonyak iyonize formdadır ve emilimi daha
zordur.

• Hepatoensefalopatiye bağlı sinirsel semptomların giderilmesi için benzodiazepin antagonisti
Flumazenil (0.1-0.2 mg/kg).
• Nöbetlerin giderilmesinde benzodiazepinler GABAerjik olduğu için kontrendikedir.
KEDİLERİN HEPATİK LİPİDOZİSİ
Tanım:
Lipit metabolizmasındaki bozukluklar nedeniyle trigilisertilerin hepatositlerde birikimiyle karakterize,
kedilerde yaygın görülen yangısal olmayan tehlikeli bir hepatopatidir.
Etyoloji:İdyopatik olabilir
• Obesite ve uzun süre yağdan zengin beslenme
• Açlık, özellikle obez bir kedinin aç kalması
• Pankreatitis
• Diabetes mellitus
142

• Diğer hepatopatiler
• Çeşitli ilaçlar
• Kimyasal, bakteriyel ve bitkisel toksinler
• Olasılıkla arginin ve karnitin gibi bazı maddelerin yetersizlikleri
Patogonez:
Ya karaciğere gelen lipit yükü artmış, ya da karaciğerdeki yetmezlik nedeniyle bu lipitlerin
metabolizması aksamıştır. Özellikle şişman kedilerin üç günden fazla aç kalması lipidozise yol
açabilir. Zira açlık nedeniyle vücudun yağ depolarından yağ asitleri mobilize olarak karaciğeri
yağlandırmaktadır. İntrahepatik kolestaz nedeniyle ikterus sık görülen bir belirtidir. Hepatosit
dejenerasyonu karaciğer enzimlerinin yükselmesine neden olur.
Semtomlar:
• İştahsızlık, bazen kilo kaybı
• Letarji
• Kusma
• İkterus
Tanı:
• Çoğu vakada şisman bir kedinin yemeden kesildiğine, hatta zayıfladığına dair anamnez
alınır.
• Bazen palpasyonla saptanabilen hepatomegali saptanabilir.
Laboratuvar bulguları:
• Karaciğer enzimlerinden özellikle ALP’de daha az da ALT ve AST’de yükselme görülür.
• Kedilerin hepatobilier hastalıklarında ALP’nin köpeklerdekine kıyasla daha önemli bir
gösterge olduğuna değinmiştik. Ancak hepatik lipidozisteki ALP’deki artışı bütün diğer
hastalıklardan daha fazladır.
• Serum safra asitlerinde yükselme
• Pıhtılaşma testlerinde anormallikler
Radyografi:Bazen hepatomegali

Ultrasonografi
Belirgin bir lipidosis söz konusuysa ultrasonografiyle hepatik paranşimde yaygın hiperekoik
görüntüler net olarak gözlenir
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Ultrasongrafiyle lipidozise yol açan diğer hepatopatiler, pankreatir gibi nedenler de araştırılır.
Biyopsi
Lokal anesteziyle, ultrason eşliğinde aspirasyon ya da iğne biyopsi materyalinin histopatolojik
muayenesiyle kesin tanı konulmuş olur.
Tedavi:
• Karaciğerin daha fazla yağlanmasının önüne geçilmelidir, bu nedenle tedavide öncelik altta
yatan nedene yönelik olmalıdır
• Yukarda belirtilen nedenlerden dolayı iştahsızlıkla mücadele bu hastalıkta özel bir önem
taşır (Bkz. Genel Tedavi).
• Hayvan gerekirse zorla beslenmelidir. Hayvan günlük olarak alması gereken kalori miktarı
60-75kcal/kg’dır. Bu miktar sık aralıklarla verielecek şekilde bölünmelidir. İçerdiği kalorisi
bilinen hazır diyet mamalarından faydalanılabilinir
• Hayvan hiçbirşekilde yemiyorsa biran önce naso-gastrik, perkutan özefagal ya da perkutan
gastrik sondalar uygulanmalıdır. Bu uygulama hayvan tamamen yemeğe başlayana kadar
devam eder.
• Antiemetikler
• Elektrolit noksanlıklarını gidermek için elektrolit (laktatsız) sıvıları
• Lipidozisli kedilerde kolaylıkla hiperglisemi ve insulin direnci geliştiği için glikozlu serumlar
kullanılmaz. Bu hastalıkta insulin kullanımının faydası saptanamamıştır.
• Kolestaz nedeniyle ursodeoksikolik asit özellikle uzun süren olgularda kullanılmalıdır.
• Oluşan hipokalemi nedeniyle özellikle potasyum desteği gereklidir.
• Karnitin, taurin ve arginin, B1, B12, özellikle K ve E vitaminleri faydalı olabilir.
• Anabolizan ve kortikosteroidler (lipolizi uyardığı ve hiperglisemiye yol açtığı için)
kontrendikedir.

Prognoz:
Altta yatan nedene bağlı olmakla bereber erken getirilen vakalarda kusmanın önüne geçilebilir,
hayvanın kalori ihtiyacı sağlanabilirse prognoz çoğu kez iyidir ve hayvan birkaç gün içersinde
toparlanmaya başlar, bunun dışında prognoz oldukça kötüdür.
KEDİ VE KÖPEKLERİN PANKREAS HASTALIKLARI
AKUT PANKREATİTİS
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Tanım: Pankreasda, enzimlerin aşırı aktivitesiyle oluşan, köpeklerde kedilere nazaran daha fazla
görülüp genellikle şok ve ölümle sonuçlanan akut yangıdır.
Etyo-Patogenez:
• Az hareket eden, yağlı ve dişi hayvanlarda daha sık görülür.
• İnce bağırsak içeriğinin pankreasa refluksu ile bakteriler pankreasa girme fırsatı bulurlar.
• Yine bu yolla pankreasa giren bağırsak enterokinazı pankreas enzimlerini aktive eder.
• Pankreas hücre membranı normalde diğer hücrelere nazaran daha stabildir.
• Ancak yağdan zengin beslemeler nedeni ile hücrelerin lipit yapılarının değişmesi ile
membran stabilizasyonu zarar görür ve pankreas enzimleri serbest kalır.
• Serbest kalan bu enzimler proteolitik etkileri ile ilk önce pankreas hücrelerini tahrip ederler.
• Bu enzimler safra asitleri veya kalsiyum iyonları ile de aktive olabilirler.
• Ayrıca organda işemi, uzun süreli kortikosteroid tedavisi hiperkalsemi ve pankreas
kanallarında obstrüksiyon sonucu benzeri mekanizma ile pankreasta yangı şekillenir.
Belirtileri:
• Belirtileri genellikle aniden ortaya çıkar.
• Çoğu kez abdomende ağrı, iştahsızlık ve kusma, bazen de ishal , timpani ve ikterus oluşur.
İshal kanlı olabilir.
• Hastalığın ileri safhalarında dehidrasyon, oliguri ve dolaşım şoku şekillenir.
• Ateş başlangıçta yüksek olabilir, ancak sonradan düşer.
• Solunum yüzlek ve hızlıdır. Pankreastaki nekroz, langerhans adacıklarını kapsadığı zaman
hiperglisemi şekillenir.
• Yine ileri safhalarda hipoksi, DIC (yaygın damar içi koagulapati) ve artan enzim aktivitesi
neticesi akut kalp yetmezliği ortaya çıkar. DIC kendisini peteşial yada daha büyük
kanamalarla gösterir.
Tanı: Kesin tanı biyopsiyle mümkündür.Aşağıdaki tanı yöntemleriyle fikir edinilebilir:
Radyografi:
• Radyolojik olarak duodenum ya da bütün bağırsakların gazla dolu olduğu (ventro-dorsal
olarak daha belirgindir) gözlenir.
• Duodenum ödemi duvarın kalın görünümü ile anlaşılabilir.
• Bu durum kontrast radyografide daha belirgindir (çekim ilaç içirildikten 10-30 dakika sonra
yapılmalıdır).
Laboratuvar muayeneleri:
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• En önemli laboratuar bulgusu plazma amilaz değerinin normalin 2-3 katı daha fazla
yükselmesidir. Amilaz ve lipazın 3 misli yükselmesi durumunda pankreatit mevcudiyetinden
söz edilebilir
• Bu değer 1650 IU’ye kadar normal olup, pankreatitlerde genellikle 4000 IU’yi aşar.
• Amilaz değeri 2000-4000 arasında olduğu taktirde pankreatitten şüphelenebilinir (Amilaz
karaciğer ve ince bağırsak hastalıklarında da yükselebilir).
• Ayrıca bu değerin, birden bire normale inip, tekrar yükselebilmesi nedeniyle tek bir muayene
ile sonuca gidilemeyebilinir.
• Serum lipaz değeri de 3-4 kat yükselebilir (normali: 0-300 IU), ancak bu enzimin böbrek
hastalıklarında da yükselebildiği unutulmamalıdır.
• TLI: Serumda tripsin benzeri immunoreaktivite- Bu aktivite köpek pankreası için değerli bir
parametredir; TLI

tripsin ve tripsinojeni birlikte ölçmektedir. Pankreatit dışında renal

yetmezlikte de artacağından renal yetmezlik göz önünde bulundurulmalıdır. Bu testin
kedilerdeki güvenilirliği köpek kadar olmasa da nispeten değerli bir parametredir.
• Pankreas enzimlerinden başka ALT, GLDH, AP enzimleri, üre ve glikoz yükselip, kalsiyum
düşebilir.
Ayırıcı tanı : Akut hepatopati, yabancı cisim, akut mide-bağırsak yangıları
Prognoz : Genellikle iyi değildir.
Tedavi:
•

Diyet: Lipaz ve amilaz aktivitesi tamamen normale dönene kadar yiyecek verilmez. Aktivite
normale dönerse az miktarda ve sık aralıklarla oral glikoz solüsyonları (hiperglisemiye
dikkat), sonra pilav, sonra yağsız peynir, yumurta ve daha sonra ızgara et verilir.

•

Pankreas salgısını inhibe etmek için atropin (günlük 0,05 mg/kg ),

•

şok ve dehidrasyonla mücadele için intravenöz sıvılar,

•

lipolizi, dolayısıyla yağ nekrozunu engellemek için insulin (0,5 IU/kg günlük, dört kerede ),

•

sekretinin etkisini engellemek, pankreas işemisini azaltmak, ağrı reaksiyonunu dindirmek,
amilazın düşmesini ve kalpte pozitif inotrop etki sağlamak amacıyla glukagon (infuzyon
sıvıları içinde günlük 0,3 mg/kg ),

•

şok tedavisi için 1-3 gün sureyle Prednisolon, düşük dozlarda antiemetik ve analjezik ilaçlar,

•

mide asiditesini inaktive etmek amacıyla da cimetidin kulanılır.
KRONİK PANKREATİTİS
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Etyolojisi

tam

bilinmemekle

beraber,

pankreatitin

kronikleşmiş

hali

olarak

nitelendirilmektedir. Bu hastalıkta pankreas ödemi, yağ nekrozu ve neticede kalsifikasyon
şekillenir. Başlangıçta akut pankreatit belirtilerı, daha sonra ise ekzokrin pankreas yetmezliği
belirtilerı izlenir.
Tedavisi semptomatiktir (Bkz. Akut pankreatit ve Ekzokrin pankreas yetmezliği).
EKZOKRİN PANKREAS YETMEZLİĞİ

Tanım:
Pankrasın ekzokrin fonksiyonundaki konjenital ya da edinsel yetmezliktir.
Etyolopatojenez:
• Alman çoban köpeğinde olduğu gibi herediter veya kronik pankreatitisin neticesi edinsel
olabilir.
• Ekzokrin foksiyon yetersizliğinde sindirim olayları şiddetle bozulur.
• Lipaz eksikliğinde yağ sindiriminin aksamasıyla steatorhea şekillenir.
• Diğer taraftan, kolon bakterilerinin trigliseritleri hidrolize etmesiyle açığa çıkan serbest yağ
asitleri bağırsak duvarına zarar verir ve su rezorbsiyonu engellenir.
• Amilaz eksikliğinde karbonhidrat sindirimi aksar.
• İleri derecede pankreas yetmezliğinde protein sindirimi de aksayabilir (Dışkıda kas lifleri
belirir).

Belirtileri:
• Bu hastalık, malassimilasyon sendromunun en sık görülen sebeplerindendir.
• polifaji,
• steatorhea,
• kilo kaybı,
• gelişmede gerilik,
• ileri durumlarda kaşeksi,
• kötü kokulu gaz
• genel durumun bozulması
Tanı:
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Klinik bulgular tanıda büyük önem taşır. Bazı testler ile tanı kesinleşir:
•

Protein, karbonhidrat ve yağdan zengin bir yemekle beslendikten sonra yapılan dışkı
muayenesinde maldigestion belirtileri

•

Yemekten önce ve sonra dışkıda, gerekirse kan ve idrarda kimotripsin tayini

•

PABA testi,

•

Önce pankreas fermenti içeren ve sonra pankreas fermenti içermeyen yağlı bir yemekten
sonra serum bulanıklılık testi

•

Açlık TLI aktivitesi intestinal hastalıklardan fazla etkilenmeyen bir test olduğundan akut
olaylarda olduğu gibi kroniklerde de teşhis için değerlidir. Normali 5.2-34 μg/L olan bu
aktivite pankreatik yetmezlikte oldukça azalır. Kedilerde önerilmez.

•

Amilaz ve lipaz enzim testlerinin tanıda değeri yoktur.

Ayırıcı Tanı: Malassimilasyon sendromuna yol açan her hastalıkla karışabilir.
Tedavi:
Serum düzeyine göre ya da haftada bir 0,25-0.5mg B12 vitamini (pankreas yetmezliğinde eksikliği
söz konusudur)
Yağsız gıdalar,
Daha iyisi aşağıdaki rasyon pankreas tabletleriyle bir iki saat bekletildikten sonra verilebilir.
Rasyonun dozu 50-60 gr/kg’dır.
% 58

Ekşimik

% 10

Yağ

% 12,6 Şeker
% 2,5

Yumurta sarısı

% 11

Su

% 1,7

Mineral madde

% 2,35 Na2HCO3
% 1,05 Pankreas enzimleri
Son söz
Değerli meslektaş adayımız! Bu notlarla “Sindirim Sistemi İç Hastalıkları” konusunda size
bir rota gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu geniş konunun tamamını burada vermek mümkün olmadığı
gibi, buna gerek de yoktur. Notlarınızda bu sistemin genel hatlarını okudunuz, biz de derslerde
konuları anlamınıza yardımcı olmaya çalıştık.
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Evet, amacımız öğretmek değil, anlamanızdı… Çünkü gerçek öğrenmeyi bu konuları
uygulayacağınız meslek hayatında gerçekleştireceksiniz. Bu nedenle “fakülteden bir şey
öğrenmeden mezun oluyorum” diyorsanız, buna şaşırmayınız. Çünkü fakülte size bir şey öğretme
iddiasında değildir; siz kendiniz öğrenecek ve ömür boyu öğrenmeye devam edeceksiniz.
Tıpkı ünlü bir düşünürün söylediği gibi: “Kimseye bir şey öğretmeyiniz, çünkü öğrenmez”. Bu
nedenle konuları anlamınıza yardımcı olabildiysek bize ne mutlu…
Diğer bir husus: Notlarınızda kullanılmış olan görsellerin çoğu çeşitli kaynaklardan alıntıdır.
Tamamının bize ait olması ne yazık ki mümkün değildir. Bilindiği gibi bizim bu notlardan herhangi
bir maddi menfaatimiz olmamıştır. Amacımızın bu görsellerle sizleri daha çok aydınlatmak olduğu
çok açıktır.
Hepinize bu, dünyanın en güzel mesleğini yaparken başarılar diliyor. Her zaman ve
her ortamda mesleğin hakkını en iyi şekilde vereceğinize ve mesleğimizi en iyi şekilde
temsil edeceğinize inanıyorum.
Prof.Dr.Tamer Dodurka
20.10.2012, İstanbul
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