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Simental Bir Buzağıda Görülen Fokomeli Olgusu
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Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği'ne getirilen, bir haftalık simental ırkı buzağıda
bilateral tibia kısalığı ile kendini gösteren fokomeli olgusuyla karşılaşıldı. Uzun kemiklerinden
(humerus, radius, ulna, femur, tibia ve fibula) birinin yokluğunda veya çok küçük boyutta
şekillenmesi durumunda, ilgili ön veya arka bacaklar kısa kalarak, hayvan adeta fok balığı
görünümünü almakta ve bu duruma "phocomelia” (fokomeli) adı verilmektedir. İlgi çekici olduğu
kadar, buzağılarda çok ender rastlanması nedeniyle yayınlanmasının yararlı olacağı düşünülerek;
olguya ait klinik ve radyolojik bulgular bu vakada rapor edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Buzağı, tibia, fokomeli

A Case of Phocomelia in a Simmental Calf
A bilateral phocomelia case has been observed on both tibias of a one-week-old calf, brought to
the Surgery Clinic, Animal Hospital, University of Fırat. In the absence or in the from of a very small
size of one of the long bones (humerus, radius, ulna, femur, tibia and fibula), the front or back legs
become shorter and the animal looks like a seal. This condition is called "phocomelia". Clinical and
radiological finding related to these cases have been presented and considered to be useful to
publish because of being interesting and very rare incidence in calves.
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Giriş
Konjenital anomali, fötal veya embriyonel dönemde çeşitli nedenlere bağlı olarak
yavrularda gelişen yapısal ve fonksiyonel bozukluklardır (1, 2). Bununla birlikte
buzağılarda doğmasal bozuklukların gözlenme olasılığı %0.2–0.3 olarak bildirilmektedir
(3, 4). Buzağılarda doğmasal bozukluklar içerisinde iskelet ve kas sistemine ait
anomalilerin görülme olasılığının ise %26.6 olduğu belirtilmektedir (5).
Ruminantlarda
görülen
konjenital
anomalilerin
sebepleri
tam
olarak
belirlenememekle birlikte, bu anomalilere genetik faktörler, mutasyon, kromozom
anomalisi, enfeksiyon ajanları, çevresel faktörler ve gebeliğin erken dönemlerinde
amniyon kesesine rektal muayene sırasında yapılan travmatik etkiler ya da bu
faktörlerin kombinasyonlarının neden olduğu bildirilmiştir (6-8).
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Ekstremitelerde, çok farklı şekil ve özelliklerde anomaliler görülebilmektedir. Uzun
kemiklerinden (humerus, radius, ulna, femur, tibia ve fibula) birinin yokluğunda veya çok
küçük boyutta şekillenmesi durumunda, ilgili ön veya arka bacaklar kısa kalarak, hayvan
adeta fok balığı görünümünü almakta ve bu duruma "phocomelia” (fokomeli) adı
verilmektedir. Bacakların hiç oluşmaması haline "amelia" bacağın sadece distal kısmının
yokluğuna ise "peromelia" adı verilmektedir (9, 10). Buzağılarda fokomeli olgusu çok
ender görülmekle beraber bazı araştırmacılar tarafından literatürlerle bildirilmiştir (11,
12). Olgunun, buzağılarda çok nadir görülmesi nedeniyle meslek pratiğine ve bilime veri
oluşturması bakımından, yayınlanmasının yararlı olacağı düşünülüp, olguya ait klinik ve
radyolojik bulgular bu vakada rapor edilmiştir.
Olgu Sunumu
Çalışma materyalini Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği’ne getirilen 1
haftalık simental ırkı bir buzağı oluşturdu. Hasta sahibinden alınan anamnezde;
annesinin 4 yaşında olduğu daha önce bir buzağı doğurduğu ve doğan ilk yavruda
herhangi bir anomalinin olmadığı öğrenildi. Gebeliğin sunni tohumlama ile olmayıp boğa
kullanılarak oluşturulduğu bilgisi edinildi. Hastanın yapılan klinik muayenesinde arka
ekstremiteleri üzerinde duramayıp yan yatmak zorunda kaldığı (Şekil 1) ve hastaya
ayakta durması için destek verildiğinde ise fok balığı görünümünün mevcudiyeti dikkat
çekiciydi.
Henüz bir haftalık olmasına rağmen arka bacaklardaki anomali nedeniyle ön
bacaklarına yapmış olduğu aşırı yüklenmeler sonucunda ileri derecede bilateral bursitis
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precarpalis’in şekillendiği gözlemlendi. Arka bacaklardan
alınan çift yönlü (Anterio-posterior (AP), Medio-lateral
(ML)) radyografilerde buzağının bilateral tibia boylarının
olması gerekenden oldukça kısa oldukları farkedildi
(Şekil 2-3). Hasta sahiplerinin de talepleri doğrultusunda
olguya sağaltım uygulanmadı.
Tartışma
Yeni
doğan
hayvanlarda
gözlenen
gelişim
bozuklukları bireysel, çevresel, kalıtsal ve enfeksiyöz
etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir (13). Aksoy
ve ark. (5) yaptığı bir çalışmada on yıllık süre göz önüne
alındığında anomali olgularının çoğunlukla buzağılarda
ve özellikle de simental ırkta yaygın olduğunu
bildirmişlerdir (5). Fokomeli olgusu ender olarak
görülmekle beraber bahsi geçen literatürde olduğu gibi
bu olguda da doğmasal anomaliye simental ırkı bir
buzağıda rastlanmıştır.
Özaydın ve ark. (14) %64.7, Oğurtan ve ark. (1) %35
ile birinci sırada kas ve iskelet sistemindeki anomalilere
rastladıklarını bildirmişlerdir. Aksoy ve ark. (5) ise
çalışmalarında %26.6 ile 2. sırada kas ve iskelet sistemi
anomalilerine rastladıklarını belirtirken bu 58 buzağının
anomalilerinin
değerlendirildiği
tabloda
vakaların
hiçbirinde
fokomeli
olgusuna
rastlanmadığı
görülmektedir. Bu vakada görülen fokomeli olgusu da
kas ve iskelet sisteminde görülen anomalilerden olmakla
beraber bahsi geçen çalışmada (5) görüldüğü gibi ender
rastlanılan bir anomalidir.

Şekil 2. Olgunun ventro-dorsal pozisyondaki radyografik
görüntüsü (kısa şekillenmiş tibia’lar: beyaz oklar)

Ayrıca bazı yazarlar buzağılarda nadir olarak görülen
bu anomali olgusunu pakomeli olarak adlandırmışlardır
(11). Oysa ki Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğüne
bakıldığında hastalığın terminolojik olarak fokomeli
kelimesiyle Türkçe’ye geçtiği görülmektedir (15).
Hayat (11) yaptığı bir çalışmada karşılaştığı fokomeli
olgusunda hastayı operatif olarak tedavi ettiğini ifade
etmekte ve sonuç olarak ise birkaç gün içinde buzağının
öldüğünü belirtmektedir. Bu vakada ise tibiaların bir hayli
kısa şekillenmiş olmasından dolayı operasyonun
istenilen sonucu veremeyeceği düşünülerek, hasta
sahiplerinin de talepleri doğrultusunda hayvanın kesime
sevk edilmesi uygun bulunmuştur.

Şekil 3. Olgunun medio-lateral pozisyondaki radyografik
görüntüsü (kısa şekillenmiş tibia’lar: beyaz ok)
Bu tür vakalarda sağaltım seçenekleri yetersiz
kalmakla birlikte ekonomik olarak da tedavi yoluna
gitmek uygun görülmemektedir. Buna ek olarak bu tür
vakaları sağaltmak yetiştiricilik için risk faktörlerinin
sürdürülmesi anlamına gelmektedir.

Şekil 1. Fokomeli olgusunun klinik görünümü
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Sonuç olarak, fokomeli olgusunun buzağılarda nadir
görülmesi sebebiyle meslek pratiğine ve bilime veri
oluşturması bakımından klinik ve radyolojik yönden
değerlendirilip rapor edilmesi uygun bulunmuştur.
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