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ÖZET 
 

 

Bu olgu sunumunun amacı, buzağılarda nadir olarak gözlemlenen peromelia 
olgusuna dikkat çekmekti. Sunulan vakada, 3 günlük Holştayn ırkı erkek bir 
buzağıda peromelia olgusu klinik olarak değerlendirildi. Anamnezde yeni 
doğan buzağının yakın kan bağı olan hayvanların çiftleştirilmesi sonucu elde 
edildiği öğrenilmesine rağmen oluşan doğmasal anomalinin esas nedeni 
belirlenemedi. Yapılan fiziksel muayenede ön ekstremitelerde radius-ulna, 
metacarpus, phalanx kemiklerinin, arka ekstremitelerde ise tibia-fibula, 
metatarsus, phalanx kemiklerinin olmadığı saptandı. Muayene sırasında başka 
bir anomaliye rastlanılmadı. Sunulan vakada yeni doğan bir buzağıda 
peromelia olgusu tartışıldı. 
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SUMMARY 

 

A case of peromelia of all extremities in a calf 

 
The aim of this case report was to draw attention to the peromelia which 
occur rarely in calves. Peromelia in a 3 days old Holstein male calf was 
evaluated clinically in this case. At anamnesis, it was learned that 
consanguineous mating was made but the exact causes of this congenital 
anomaly was not determined. Physical examination revealed the congenital 
absent of radius-ulna, metacarpus, phalanges in both forelimbs and tibia-
fibula, metatarsus, phalanges in both hindlimbs. Other abnormalities were 
not detected during physical examination. In the present case report, 
peromelia was discussed in a newborn calf.  
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GİRİŞ 
Gebelik sırasında ortaya çıkan patolojik 

oluşumlar; yavru zarları ve sularındaki değişiklikler, 
yavrunun gelişimindeki bozukluklar, gebelikte 
yavrunun ölümü ve gebeliğin annede oluşturduğu 
bozukluklar şeklinde sınıflandırılmaktadır 
(Kılıçarslan, 1999). Buzağılarda doğmasal 
bozuklukların gözlenme olasılığı % 0.2-0.3 olarak 
bildirilmektedir (Leipoid ve Dennis, 1986). Sığırlarda 
en sık görülen gelişme anomalilerinin şistozoma 
refleksum, perozomus elumbus ve ikili acaibatlar 
olduğu bildirilmektedir (Kılıçarslan, 1999; Long, 
2001). Buzağılarda doğmasal bozukluklar içerisinde 
iskelet ve kas sistemine ait anomalilerin görülme 
olasılığının ise % 26.6 olduğu belirtilmektedir (Aksoy 
ve ark., 2006). Normalden daha fazla ekstremitenin 
olması polymelia, ekstremitenin tüm bölümlerinin 
olmasına rağmen hipoplastik bir yapı göstermesi 
micromelia, bir veya daha fazla ekstremitenin 
tümünün eksikliği amelia, ekstremitenin distal 
bölümlerinin yokluğu peromelia, ekstremitenin 
proksimal kısımlarının olmamasına rağmen distal 
kısımlarının varlığı phocomelia, her iki tibianın 
olmaması ise tibial hemimelia olarak 
adlandırılmaktadır (Leipoid ve Dennis, 1986). 
Sunulan olgu takdimin amacı yavruda oluşabilecek 
ekstremite eksikliğine bağlı doğmasal anomalilere 
dikkat çekmekti.       

 

OLGU ÖYKÜSÜ 

Bu çalışmanın materyalini Afyonkarahisar 
ilinde normal doğum yapan bir ineğin 3 günlük 
Holştayn ırkı erkek buzağısı oluşturdu. Alınan 
anamnezde ineğe gebelik süresinde herhangi bir ilaç 
uygulaması yapılmadığı ve normal bir şekilde doğum 
yaptığı öğrenildi. Bununla birlikte aşımda kullanılan 
boğanın bu ineğin yavrusu olduğu öğrenildi. Ön 
ekstremitelerde humerusların, arka ekstremitelerde 
ise femurların bulunduğu palpasyon ile belirlendi. Ön 
ekstremitelerde radius, ulna, metacarpus ve phalanx 
kemikleri, arka ekstremitelerde ise tibia, fibula, 
metatarsus ve phalanx kemikleri tespit edilemedi. 
Buzağının yere temas eden alt kısımlarının ise deri ile 
kaplı olduğu saptandı. Bu bulgular altında olguya 
peromelia tanısı konuldu. Klinik muayenede ise 
buzağıda emme refleksinin olduğu, anneden alınan 
kolostrum ile beslendiği, dışkılama ve idrar problemi 
yaşanmadığı belirlendi. Buzağıda ekstremite eksikliği 
dışında klinik olarak herhangi bir sağlık problemi 
tespit edilmedi. Yumuşak bir zeminde tutulmasına 
rağmen uzun kemiklerin yere temas eden 
bölgelerinde deride açılmaların oluşmaya başladığı 
saptandı (Resim 1). Buzağı bir hafta sonra sürüden 
uzaklaştırıldı. 

 

 

Resim 1. Peromelia olgusunun klinik görünümü 
Figure 1. Clinical appearence of peromelia  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yavrunun gelişim bozuklukları bireysel, 
çevresel, kalıtsal ve enfeksiyöz etkenlere bağlı olarak 
ortaya çıkabilmektedir (Long, 2001). Doğmasal 
anomalilerin ortaya çıkmasında; dişi ve tohumlamada 
kullanılan erkek hayvan arasındaki yakın akrabalığa 
bağlı genetik bozuklukların önemli bir neden olduğu 
bildirilmiştir (Pothiappan ve ark., 2013). Sunulan 
vakada da boğa ve inek arasında yakın akrabalık 
ilişkisinin olması anomalinin bu nedenden 
kaynaklanmış olabileceğini düşündürmektedir. 

Bizim bilgilerimize göre, insanlarda çok sayıda 
peromelia olgusu bildirilmesine rağmen buzağılarda 
üç olgu sunulmuştur (Leonhardt, 1951; Weber, 1980; 
Bahr ve ark., 2003). Peromelia olgularının etiyolojisi 
tam olarak bilinmemekle birlikte nadir olarak ortaya 
çıkmaktadır (Leipoid ve Dennis, 1986). Ankara 
keçileri üzerinde yapılan çalışmalarda, peromelia 
olgularının otozomal resesif kalıtsal bir kusur olduğu 
belirlenmiştir (Agerholm ve ark., 1997). Ancak, 
gebelik dönemi içerisinde yapılacak ultrasonografi ile 
doğmasal anomaliler erken dönemde tespit edilerek 
gerekli önlemler alınabilmektedir. 
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Aslanbey ve ark. (1988) iki oğlak üzerinde 
yaptıkları olgu sunumunda, oğlakların her ikisinde de 
radius’ların olmadığını belirlemişler ve bu olguyu 
radial paraxial hemimelia olarak isimlendirmişlerdir. 
Araştırmacılar diğer ekstremite kemiklerinde ise şekil 
bozuklukları saptamışlardır. Lapointe ve ark. (2000) 
ise bir buzağıda her iki tibianın tamamen olmadığı 
tibial hemimelia olgusunu belirlemişlerdir. Sunulan 
peromelia olgusunda ise radyografik muayene 
yapılamadığı için radius-ulna ve tibia-fibula 
kemiklerinin kalıntısal olarak bulunup bulunmadığı 
belirlenememiştir.  

Sunulan vakada, yeni doğan bir buzağıda 
peromelia olgusu tanımlandı. Olgunun etiyolojisi açık 
olarak bilinmemekle birlikte buzağıda gözlemlenen 
anomalinin genetik faktörlere bağlı olabileceği 
düşünülmektedir. Bununla birlikte bu tür olguların 
nedenlerinin ortaya konulabilmesi için konunun çok 
yönlü ve detaylı bir şekilde araştırılması 
gerekmektedir.  
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