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İki Kangal Köpekte Ankiloglossi Olgusu ve Tedavisi
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Bu sunumda, iki erkek kangal köpekte (baba ve oğul) görülen bir dil anomalisi olan ankiloglossi
konu edilmiştir. Hasta sahiplerinden alınan anamnezde hastaların su içme ve yeme güçlüğü
çektikleri belirtildi. Yapılan klinik muayenede hastaların frenulum lingualarının oral kavitenin
ventraline tamamen yapışmış olduğu görüldü. Genel anestezi altında frenuloplasti yapılarak dilin
normal anatomik konumuna getirilmesi sağlandı. Hastaların postoperatif 2 aylık süreçte dillerini
normal olarak kullandıkları ve kilo aldıkları belirlendi.
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Ankyloglossia in Two Kangal Dogs and Its Treatment
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In this presentation, ankyloglossia, which is a tongue anomaly, that was seen in two male kangal
dogs (father and son) were discussed. In the anamnesis obtained from the owners of the patients,
it was stated that the patients had difficulty in drinking and eating. Clinical examination revealed
that the lingual frenulum was completely adhered to the ventral of the oral cavity. Under general
anesthesia, frenuloplasty procedure was performed. The normal anatomic position of the tongue
was achieved. It was learned that the patients were using their tongues normally and gained weight
in the postoperative 2 month- period.
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Giriş
Evcil hayvanların ağız boşluğunda palatoşizis, aglossi, mikroglossi, ankiloglossi,
lingua bifida gibi birçok konjenital anomali gözlenebilmektedir (1-3). Evcil hayvanlarda
yiyecek ve suyun alınmasında ve yutulmasında, çiğnemede, yavrularda emmede ayrıca
hayvanın kendini temizlemesinde ve ısı dengesinin sağlanmasında hayati bir rolü
bulunan dil ile ilgili anomalilere çok sık olarak rastlanılmamaktadır (4).
Ankiloglossi (tongue-tie), ağız boşluğuna yapışık olan çoğunlukla kısa ve kalın bir
frenulum lingua ile karakterize olan, köpeklerde nadiren gözlenen dilin konjenital bir
anomalisidir. Bu anomalide dil ile ağız boşluğunun tabanında bir yapışma bulunmaktadır
ve bu yapışma normalde dilin orta çizgisinin altında ince bir çizgi şeklinde uzanan ve
frenulum lingua olarak bilinen bağ dokusunun yetersizliği veya gelişimsel anomalisi
nedeniyle ortaya çıkmaktadır (5-8). Ankiloglossi’de, dilin ağız boşluğu tabanıyla tam bir
yapışması mevcut olduğundan dil serbestçe hareket ettirilemez. Frenulum linguanın
bağlı olması sebebiyle dil ağzından çıkarıldığında mandibular kesici dişlerin ilerisine
geçemez (9).
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Ankiloglossi nadir görülen genetik bir hastalık olmakla birlikte Anadolu Çoban
köpeklerinde (1) ve kangal köpeklerinde (9) gözlendiği bildirilmektedir. Hastalığın
tedavisinde frenuloplasti başarılı sonuçlar vermektedir (1, 3, 6, 10, 11).
Bu olgu sunumu ile baba-yavru ilişkisi bulunan iki adet kangal çoban köpeğinde
gözlenen ankiloglossi’nin klinik bulgularının ve operatif tedavi sonuçlarının klinik pratiğe
aktarılması amaçlanmıştır.
Olgu Sunumu
Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine 10 ay arayla getirilen iki kangal köpeğinde
(baba ve erkek yavrusu) hasta sahibinden alınan anamnezde hastaların su içme ve
ağıza yem almada güçlük çektikleri öğrenildi. Hastaların istenilen düzeyde kilo
almadıkları belirtildi. Birinci olguyu 12 aylık bir erkek kangal köpeği, ikinci olguyu ise
birinci olgunun yavrusu olan 7 aylık erkek kangal köpeği oluşturmaktaydı. Yapılan klinik
muayenede hastaların frenulum lingualarının oral kavitenin ventraline tamamen
yapışmış olduğu görüldü. Köpeklerin dillerini ağız boşluğundan dışarıya çok az bir
miktarda çıkarabildikleri, su içerken ve yiyecekleri ağızlarına alırken zorlandıkları
gözlendi. Hayvanların doğumundan itibaren gözlendiği bildirilen bu anomali kongenital
ankiloglossi olarak belirlendi. Hayvanların genel kondisyon durumlarının düşük olduğu,
normal yaşıtlarına göre daha az kiloda oldukları dikkati çekti.
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Tartışma

Şekil 1. A. 1 nolu olgunun operasyon öncesi
görünümü B. 1 nolu olguda frenilum linguanın ensize
edilmiş hali C. 2 nolu olgunun operasyon öncesi
görünümü D. 2 nolu olgunun postoperatif görünümü
Operatif tedavi için hastaların anestezisinde 1
mg/kg dozunda kas içi ksilazin hidroklorid (Rompun,
Bayer) enjeksiyonundan 10 dakika sonra 10 mg/kg kas
içi ketamin hidroklorür (Ketasol, İnterhas, Richter
Pharma) uygulandı.
Hayvanlar yan taraflarına yatırıldı ve ağızları
yeterince açılarak tespit edildikten sonra yapışık olan
frenulum lingua dilin apeks kısmından kaudale doğru
horizontal ve vertikal frenuloplasti tekniği ile ensize
edilerek dil serbest hale getirildi. Oluşan az miktardaki
kanamalar gazlı bez tamponları, elektrokoter uygulaması
ve hemostatik pensler yardımıyla durduruldu. Ensizyon
açıklığı 2/0 poliglaktin (Vicrly, Ethicon Inc.) ile basit
sürekli dikişlerle kapatıldı. Yapılan kontrollerde her iki
olguda da frenuloplasti uygulanan dilin ağızdan normal
uzunlukta dışarıya çekilebildiği belirlendi. Ağız
boşluğuna ve yara hattına %10’luk gliserin iode kullanıldı
ve 5 gün süre ile hasta sahibine kullanılması önerildi.
Postoperatif süreçte deri altı yolla tek doz 0.2 mg/kg
meloksikam (Bavet Meloxicam, 5 mg/mL), ve 5 gün
süreyle paranteral antibiyotik (İecilline 800.000 IU, İ.E
Ulagay) uygulaması yapıldı. Hayvanların anesteziden
uyandıktan sonra yapılan muayenelerinde dillerini
serbestçe hareket ettirebildikleri, ağızdan dışarıya
rahatlıkla
normal
boyutlarına
uygun
şekilde
çıkarabildikleri belirlendi. Olgular ile ilgili operasyon
öncesi ve sonrası görüntüler Şekil 1’de verilmiştir. Su
içme ve yeme işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebildikleri
gözlendi. Operasyon sonrası 5 gün hastaların sıvı ve
yumuşak gıdalar ile beslenmesi önerildi. Hasta sahibi ile
kurulan iletişimlerde köpeklerin postoperatif süreçte
dillerini normal olarak kullandığı ve kilo almaya
başladıkları öğrenildi.

Ankiloglossi
olgularında
frenulum
linguanın
genellikle mandibular kesici dişlerin diş eti ile bağlantılı
olduğu, bu kaynaşma derecesine bağlı olarak dil
hareketlerinin sınırlı olduğu, köpeklerin dillerini düzgün
şekilde ağızdan dışarıya çıkaramadığı ve normal olarak
kullanamadıkları bildirilmektedir (1, 3, 8, 9). Nadir
gözlendiği bildirilen (4) ankiloglossi olgularında
hayvanların emme, su içme ve ağızlarına gıda
almalarında zorluklar yaşadığı, buna bağlı olarak
hayvanlarda gelişim eksikliği, zayıflık gibi durumların
ortaya çıktığı bildirilmektedir (3, 9). Bu olgu sunumunda
köpeklerin ankiloglossi nedeniyle dillerini rahat hareket
ettiremedikleri, su içme ve gıda alımında zorluk
yaşadıkları alınan anamnez ve yapılan klinik
muayenelerle belirlenmiştir. Köpeklerin beslenmede
yaşadıkları bu zorluklara bağlı olarak beklenen normal
kiloda olmadıkları, yaşıtlarına göre daha zayıf oldukları
gözlenmiştir.
Ankiloglossinin tedavisinde lingual frenuloplasti
veya lingual frenulotominin genel anestezi altında
yapılabileceği, cerrahi tekniğin seçiminin ankiloglossi
derecesine bağlı olduğu bildirilmektedir. Anestezi için
enjeksiyon tarzında kullanılabilen genel anesteziklerin
kullanılması önerilmiştir (3, 9). Sunulan bu olguda da
genel anestezi için enjektabl anestezik ilaçlar tercih
edilmiştir ve bu tercihin inhalasyon anestezisine göre
ağız
içerisinde
çalışmayı
kolaylaştırdığı
düşünülmektedir.
Annelerinde de ankiloglossi görülen 3 kangal
köpeğinde gözlenen ankiloglossi rapor edildiği bir
çalışmada (12) 2 kardeşe lingual frenuloplasti, 3. yavru
köpeğe frenulotomi yapılmıştır. Sunulan bu olgularda da
araştırmacıların (1, 6, 9, 12) bildirdikleri horizontal ve
vertikal frenuloplasti tekniği uygulanmış ve bu tekniğin iyi
sonuç verdiği gözlenmiştir.
Kangal köpeklerinde ankiloglossinin genetik
predispozisyonun olduğu ve genetik olarak aktarıldığını
bildirilen çalışmalar yapılmaktadır. Bu tür hastalığa sahip
olan
köpeklerin
yetiştirmede
kullanılması
önerilmemektedir (5, 9, 12). Sunulan bu olgularda iki
köpeğin kangal ırkı olması bu ırkta genetik bir
predizpozisyonun bulunduğunu, olguların baba ve
yavrusu olması ise bu genetik bozukluğun yavruya
aktarıldığını destekler niteliktedir.
Sonuç olarak; ankiloglossi köpeklerde nadir
görülen bir dil anomalisi olup, hastanın yaşam kalitesini
azaltmaktadır. Bu anomaliye sahip olan köpeklerin
yetiştirmede kullanılmaması gerektiği düşünülmektedir.
Bu olgu sunumu ile ankiloglossinin tedavisinde
uygulanan frenuloplastinin hızlı ve başarılı sonuçlar
veren kolay uygulanabilen bir operatif tedavi yöntemi
olduğu gösterilmiştir.
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