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The PriJll1arymamm.ary tum.ors of the cats and dogs
exam.inecl between the years 1968 and 1972 in Ankara

Sunınıary: The primary mammary tumors of three cats and eleven dogs were eli-
nica!ly and micrm:copicaııy examined between the years 1968 and 1972 in Ankara. Eighteen
primary mammary tumors were found in these smaıı animaIs. Among these tumors, three
ducta! carcinoma:ı, two qenigne mixed tumors, one lipoma, five adenocarcinomas, three
maligne mİxed tumors, three comedocarcinomas and one myxoma were rustologicaııy seen.

Özet: 1968--1972 yıııarı arasında il köpek ve 3 kediye ait 18 primer meme tumörü
klinik ve mikroskopik olarak incelenmiştir: On sekiz primer meme tümörü içerisinde üç
duktal karsinom, iki henign -mikst tümör, bir lipom, beş adenokarsinom, üç malign mikst
tümör, üç kom~dokarsinom ve bir mikSom tipi saptanmıştır. Kedi ve köpeklerde meme tü-
mörlerinin meta:stazları ara:sında gördüğümüz bir köpeğe ait sidik kesesindeki duktal kar-
sinom meta:stazı ilginç bulunmuştur.

Olaylarımızın tedavi ,ve sonuçları bildirilmiştir.

Tartışması yapılan tumörlerin bulgUları resimlerle gösterilmiştir.

Giriş

İnsanlarda akciğer, mide, kalın barsak ve uterus kanserlerinin
sık sık gözlenmesine kar~ılık, kedi ve köpeklerde deri ve di~i genital
sistem tümörleri diğer organlardaki tümörlere oranla en ön sırayı
almaktadır 3,5,6,17,18,19. Di~i genital sistem tümörleri içerisinde de kö-
pekIerde en yüksek oranda rastlanan tümörler, meme tümörleri-
dir 5,6,19 •

• Uinumi ve Tecrübi Patoloji Kürsüsü Doçenti. it

•• Doğum ve Jinekoloji Kürsüsü Doçenti.



Kedi ve Köpeklerin Primer Meme TüttıörIeri 503

Cotchin 5 köpe~lerin çe~itli organlarında geli~en i 2 i i tümör
olayı içerisinde 269 (% 22.2) adet genital sistem tümörü ve di~i ge-
nital sisteminde geli~enler arasında da 209 (% 77.7) adet meme tü-
mörü saptamı~tır. Ayni ara~tırıcı bir ba~ka çalı~masında 6 4187 köpek
tümörü incelemi~ ve bunların 1086 (% 25.9) adedinin di~i genital
sistemine ve bunların da 895 (% 82.4) inin memedokusuna ait ol-
duğunu tesbit etmi~tir.

Kroıı'berger II 2002 köpek tümöründen 707 (% 35 '.3i) sinin,
67 kedi tümöründen 27 (% 40.3) sinin memelerde olu~tuğunu bil-
dirmi~tir.

Überreiter22 4235 köpek tümöründen 1960 (% 35.S) adedinin,
Lagneau I' da 688S di~i köpek genital organ hastalığından IS69
(% 22.8) adedinin memeye ait o~duğunu saptamı~tır.

Bloom' kedilerde, deri dı~ında primer tümörlerin en sık olu~-
tuğu organın meme olduğunu bildirmi~tir.

Meme tümörlerinin insan ve kedi ile köpeklerde olu~anları ara-
sında, klasifikasyon yÖnünden büyük bir benzerlik vardır. Ancak bun-
ların insan ve adı geçen küçük hayvanlardaki rastlanma oranları ara-
sında farklılıklar görülür 1,3,14,16.

Kedi ve köpeklerde meme tümörlerine en çok 6- i 9 ya~ları ara-
sında rastlanır 6,9,14,15,16,20.

Erkek köpeklerde de meme tümörlerinin geli~ebildiğini bildiren
yayınlar 9,10,15 vardır.

Moulton ve arkada~ları 15 köpek meme tümörleriüzerinde yap-
tıkları bir çalı~mada i 366 meme tümörü içerisi~de erkek köpeklere
ait 29 (% 2) meme tümörü bulduklarını bildirmi~lerdir. jabara 10,

bir erkek köpekte memenin papiller kistadeno-karsinomuna, diger
bir erkek köpekte de hem malign mikst tümöre ve hem de benign
rhikst tümöre rastlamı~tır.

Yurdumuzda yapılmı~ kedi ve köpek meme tümörlerini içerisine
alan yayınlar 2,7,17,18,19 olmakla beraber bunların sayısı, tümör konu-
sunun önemi dikkate alınınca yine de azdır. Ayrıca incelediğimiz
yerli yayınlar arasında konuyu klinik olarak ele alanına da rastlan-
mamı~tır. çalı~mamız bu yönden faydalı olur ümidiyle yapı1mı~tır.

Materyal ve Metod

Fakültemiz Doğum ve, jinekoloji Kliniğine 1968-1972' yılları
arasında getirilen meme tümörlü i i köpek ve 3 kediden elde' edilen
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materyaller, Umumi ve Tecrübi Patoloji Kürsüsü'nde makro ve mik.
romorfolojik olarak incelenmiştir. Meme tümörleri, otopsisi yapılan
üç köpekten ve operasyon uygulanan kedi ile köpeklerden elde edil-
miştir (Cetvel 1.). Operasyon materyali içerisinde gönderilen lenf
yumruları ile otopsi yapmak imkanını bulduğumuz olaylarımızda
diğer bütün organlar da patolojik yönden incelenmiştir. Tümöral
materyaller patoloji laboratuvarında bilinen metodlarla tesbit edil-
miş, parafine yatırılmış ve kesitleri yapıldıktan sonra H. E. ile boyan-

. mıştır.

Operasyonlar lokal ve bazı durumlarda genel anestezi altında
Berge-Westhues Metoduna 8 göre yapılmıştır.

Bulgular

Kliniğimize meme tümörü şikayetiyle gelen köpek ve kedilerin
ırkı, yaşı, tümörün oluştuğu meme ve büyüklüğü ile histolojik diag-
nostiği ve metastazları cetvel r' de gösterilmiştir.

Birinci ve dördüncü sıra no. da bildirilen köpek, meme tümörü
ameliyatı geçirdikten sekiz ay sonra yeniden tümör şekillendiğinden
ikinci bir operasyongeçirmiş ve son operasyonu takiben köpekte za-
yıflama ve öksürük ortaya çıkmıştır. Köpeğin ikinci operasyondan
üç ay sonra öldüğü öğrenilmiştir. Bu köpeğin birinci operasyon ma-
teryalinde memede solid duktal karsinom, ikinci operasyon mater-
yalinde ise solid adenokarsinom saptanmıştır.

Üçüncü ve yedinci smi.da yer alan siyah poodle köpeğe, meme.
lerindeki tümörler ekstirpe edildikten iki yıl sonra tümör yeniden
şekillendiğinden ikinci bir operasyon uygulanmıştır. Bundan bir yıl
sonra inguinal memelerde ceviz büyüklüğünde tümörler şekillenmiş,
hayvanda kaşeksi ve teneffüs güçlüğü ortaya çıkmıştır. Röntgenle
akciğerlerde tümöral gölge tesbit edilince sahibinin isteği üzerine
uyutulmuş olup, sahibi müsaade etmediğinden otopsisi yapılamamıştır.'
Bu olayın birinci' operasyon materyalinde histolojik olarak lipom ve
adenokarsinom, ikinci operasyon materyalinde ise benign mikst tümör
tesbit edilmiştir (Resim 5, 6).

Beş (Resim r), onbir, onikiye ondördüncü (Resim 3) sıralardaki
köpeklerin memelerinden ekstirpe edilen tümörler histolojik yönden
sırasıyla solid adenokarsinom, malign mikst tümör, malign mikst tümör
ve komedokarsinom (inguinal lenf nodülünde metastaz), malign mikst
tümörolarak tesbit edilmiştir.



CETVEL I.
Ankara' da 1968-1972 Yılları Arasında İncelenen, Kedi ve Köpekterin Primer Meme Tümörleri.

Operasyon materyali HAYVANIN TUMÖRUN i
.veya otopsi No:

\ \
ı BüyÜklüğü ı Histoloji~.?iagn~s. ı iNev'i Irkı Yaşı Oluştuğu Metastazları

Meme cm. tıgı
1-235/68 Op.Mat. * Köpek ı Y. Siyah 12 Sol L.abd. (8x6xlO) i Solid duktal Karsi.

nom
2-242/68 " Köpek Y ..Kurt II Sağ İng. (16x9x8) Mikst Tümör (be-

nign)
3-1/69 " ** Köpek Pudel 12 Sağ 2.abd. (7x6) (2x2) Lipom + Adeno kar-

Siyah sİnom
4-2/69 " * Köpek Y.Siyah 13 Sol I.abd. (lOx8) (6x Solid Adenokar;ıi-

3) (2x2) nom .7

5-12/70 " Köpek Puanter 7 Sağ İng. (15xIOxlO) Solid Adenokarsi-
alaca , nom

i Sağ 2. abd. i (2x2) (2x3
Adenokatsinom6-14/70 " Kedi Y.Siyah 9 Sol İng. x5) (2x3)

2. abd.
7-20/71 " ** Köpek Pudel 14 Sağ 2.abd. (8x4) Mi](st Tümör (be-

Siyah nign) ~
8-21/71 Ot. Köpek Y.Alaca II Sol İng. (6x4) (IOx8) Papiller Adenokarsi- Bifurkasyon lenf

Sağ I.tho. nom+Metaplazi (Çok nod. + Aksillar lenf
katlı yassı epitel) nod.

9-25/71 Ot. Köpek Puanter. i 14 Sol İng. (6x4) Duktal Karsinom Subiliak lenf nod.
i + Bifurkasyon lenf

nod. + Sidik kesesi.
10-4/72 Op. Mat. Kedi Yerli 12 Sol 2.abd. \ (2x2) Duktal Karsinom İnguinal lenf nod.
11-13/72 " Köpek Terrier 7 Sol 2.abd. (5x4) Mikst Tümör

(Malign)'
12-22/72 " Köpek Çoban 6 i Sağ I.abd. (13x11x8) (Mikst Tümör (ma-

Beyaz Sağ 2.abd. (7x6.5x4) ıı!ng) + Komedokar-
sınom İnguinal lenf .nod.

13-23/72 " Köpek Boxer II Sol İng. (9x6.5x4) Miksomı Sarı
Sol İng.14-95/72 " Köpek j Y. Fino 12 (7x7x5) Mikst Tümör

Beyaz (Malign)
15-133/72 Ot. Köpek Terrier 18 Sağ i .tho,Sağ (2x3, 2x4) Komedokarsinom Akciğeri Beyaz 1,2 abd.Sağ (2x5)

Y:Alaca
İng.,sol ing. (5x5, 5x5)

i 16-147/72 Op.Mat. Kedi 9 Sol İng. (2. 5x2.5x2) Komedokarsinom i Meme lenf nod.
* Değişik tarihlerde gelen ayni köpeği ait.

**
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Altı (Resim 2), on ve onaltıncı (Resim 4) sı~adaki kedilerden
ekstirpe edilen tümörlerde histolojik olarak sırasıyla adenokarsinom,
duktal karsinom (inguinal tenf nodülünde metastaz) komedokarsinom
(meme lenf nodülünde metastaz) seçilmiştir. Altıncı sıradaki kedinin
operasyondan 6 ay sonra tümörün nüksü ve kaşeksi sonu, onuncu
sıradakinin operasyondan 5 ay sonra kaşeksi sonu öldükleri öğrenil-
miştir.

Köpeklerden üçü (sıra no. 8, 9, ı5) kaşektik ve genel durumları
bozuk olduğu. için, sahiplerinin istekleri üzerine uyutulmuşlardır.
Bunlardan birinde (no. 9) klinik olarak işeme zorluğu da dikkati çe-
kiyordu, nitekim bu olayın histolojik infelemesinde memededuktal
karsinom ve bu tümörün subiliak, biforkasyon lenf nodülleriyle sidik
kesesinde metastazlarına rastlanmıştır (Resim 10, i I, 12). Sekiz sıra
no.lu olayın histolojik yoklamç.sında papiller adenokarsinom ile bir
boşaltıcı memekanalında fok katlı yassı epitel metaplazisi ve bifor-
kasyonlenf nodulüyle aksiller lenf nodulünde metastazlar görülmüştür
(Resim 7, 8, 9). Onbeş sıra no.lu olayda ise beş memede de komedo-

. karsinom saptanmış ve akciğerlerde bu tümörün metastazları tesbit
edilmiştir. .

İkinci ve onüçüncü sıradaki köpeklerde klinik olarak teşhis ve
ekstirpe edilen tümörler ilkinde benign mikst tümö'r, diğerinde ıse
miksom olarak saptanmıştır.

Tartışma

Ankara'da 1968-1972 yılları arasında incelenen kedi ve köpek-
lerin primer meme tümörleri içerisinde 3 duktal karsinom (biri solid
duktal karsinom), 2 benign mikst tümör, i lipom, 5 adenokarsinom
(ikisi solid adenokarsinom, biripapiller adenokarsinom), 3 malign
mikst tümör, 3 komedokarsinom ve i miksom tesbit edilmiştir (Cetvel
ı). Bu duruma göre 18 benign ve malign tümöre rastlanmıştır.
Olaylarımız iç:erisinde 235/68 ile 2/69 ve i /69 ile 20 /7ı numaraların
değişik tarihlerde getirilen ayni köpeklere ait olması ve i /69 numaralı
köpekte lipom ve adenokarsinomun, 22/72 numaralı köpekte de ma-
lign mikst tümö'r ve komedokarsinomun, birlikte, ayni köpeklerin
memelerinde oluşmaları; tesbit ettiğimiz 18 tümör olayının aslında
i i köpek ve 3 kediye ait olduğunu göstermektedir (Cetvel ı).

Olaylarınıız arasında tesbitettiğimiz 3 duktal karsinom, 2 benign
mikst tümör ve 3 malign miksttümör ile 5adenokarsinoma kedi ve
köpeklerde oldukça yüksek oranlarda, rastlanmakta 3,9,14,15,17 buna
karşılık iki köpekte birer tane olarak gördüğümüz lipom ve miksom
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ile iki köpekteve bir kedide tesbit ettiğimiz üç .komedokarsinom ise,
bu canlılarda çok seyrek olarak görülmektedir 2,3,14. Komedokarsi-
nomla ilgili daha önceki yayınımızda 2 bu noktaya değinilmiştir.

i 169 ve 22/72 numaralı köpeklerde iki ayrı memede ve ayrı özel-
liklerde tümörlerin gelişmesi, Misdorp 14 ve Willis 25 in de bildirdiği
gibi görülebilen bir durumdur. alaylarımız arasında tesbi t ettiğimiz
bifurkasyon (2 i /7 i, 25/7 i), aksiller (2 i /7 i), subiliak (2517 i), ingu-
inal (4/72, 22/72), meme (147172) lenf yumrularındaki ve akciğer-
lerdeki (I 33/72) metastazlara sık olarak rastlanmaktadır 2,9,12,14.

Ancak bir köpekte (25/7 i) lenf yumrularının yanı sıra sidik kesesinde
de duktal karsinom metastazı, oldukça az görüldüğünden ilginç bu-
lunmuştur. Nitekim, Misdorp 14 ve Jabara9 tarafından köpekler-
deki meme kanserlerinin metastazlarını gösteren ve değişik tarihleri
içerisine alan listelerde bildirilen birçok araştırıcıların yaptığı çalış-
malarda, meme kanserlerinin değişik organlardaki metastazlarının
belirtilmesine rağmen, bu çalışmalardan ve 77 meme kanserine ait
ancak bir tanesinde 3 adet sidik kesesi metastazının bulunması dikkati
çekmiştir.

Beş yılda rastladığımız kedi ve köpek meme tümörlerinin hepsinin
de dişilerde oluştuğu görülmüştür.

Olaylarımıza ait kedi ve köpeklerin yaşları 6-18 arasındadır.
Bu yaş sınırları birçok yazarların 6,9,14,15,16,20,21,23 bildirdiği ve meme
tümörlerinin geliştiği ortalama olarak kabul edilen 6- i 9 yaşları ara-
sında bulunmaktadır.

Köpek meme tümörlerinin şekil ve büyüklüklerinin çokdeğişik .
olduğu, örneğin birkaç milimetreden çocukbaşı büyüklüğüne kadar
ulaşanları bildirilmiştir 13,21. alaylarımızda iri bir fındıktan 650 gr
ağırlığa kadar (Resim i) olan farklı büyüklükte tümör lere raslanmış-
tır. Klinik muayenede, tümörün gelişme sürati, sınırları, ülserleşme
bulunup bulunmadığı dikkate alınarak benign veya malign oluşundan
şüphe edilir, kesin teşhis ancak histolojik yoklama ile konulur 8,13,21,23.

alaylarımızda klinik bulgular göz önünde tutularak benign veya
malign tümörden şüphe edilmiş, kesin teşhis histolojik muayene ile
konulmuştur. Örneğin ikinci sıradaki köpekte yalnızca tümör, on-
. üçüncü sıradakinde benign, diğer olaylarda malign meme tümörü
klinik teşhisi konmuş sonra histolojik yoklama yapılıp kesin sonuç
alınmıştır (Cetvel ı). Klinik bulgular benign ve malign tümörlerin
teşhisinde yaklaşık olarak bir ön fikir verebilmektedir 13,21,23.

Gebe kalmamanın ve seksüel siklus bozukluklarınİn özellikle
hayali gebeliğin tümör şekillenmesini arttırdığı, gebeliğin ise tümör-

•
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•
leri önleyici etki yaptığı bildirilmiştir 4,13,23. Olaylarımızda bu hu-
susları etrafıı olarak inceleyebilmek için yeterli anamnez alınama-
mıştır. Ancak onuncu sıradaki kedide tümör teşekkülünden önce ova-
riektomi operasyonu yapıldığı, onaltıncı sıradakinin ise hiç yavru-
lamamış oldu,ğu tesbit edilmiştir.. Hiç yavru yapmamış olma meme
tümörünü stimüle edici bir faktör olabilmesine rağmen, ovariektomi,
hiperfoIiikülinizmi ortadan kaldıracağından inhibe edici olarak etki-
lemeliydi 13,2\ oysa ovariektomiye rağmen meme'de tümör oluşmuştur.

Köp'ek ve kedilerde travmaların meme tümörlerinin şekillen-
'mesinde önemli roloynadığı ve bu nedenle ençok travmaya maruz
kalan abdominal ve inguinal memelerde tümörlerin fazla görüldüğü
kabul edilmektedir 8,13,21. İkisi dışında diğer bütün olaylarımızda
meme tümörleri inguinal ve abdominal memelerde görülmüştür.
Torakal memelerde tümörün ortaya çıktığı olaylarda, inguinal ve
abdomir,ı.al memelerde de tümör bulunuyordu (Cetvel 1.).

Meme tümör tedavisinde en seçkin metod operasyondur 8,13,23,24.,

Operasyondan: sonra ışın tedavisi, kemoterapi, hormon tedavisinin
iyileşmeyi kolaylaştırdığı bildirilmiştir 13,23,24. Olaylarımızda tedavi
yalnız operasyonla yapılmıştır. Operasyondan sonra i i, i 3, i 4. ,sı-
ralardaki köpeklerle i 6. sıradaki kedi !.ıalen yaşamaktadır. Ancak
bunların operasyonları üzerinden henüz uzun süre geçmemiştir. Ope-
rasyonu takiben yalnız bir köpek üç yıl yaşıyabilmiş (sıra no. 3), di-
ğerleri en erkeni ameliyatı takip eden birinci ayda (sıra no. 12) olmak
üzere hepsi de ölmüşler veya uyutulmuşlardır.Hepsinde de ileri, de-
recede kaşeksi görülmüş veya sahiplerinden kaşektik hale geldikleri
öğrenilmiştir. Überreiter 23 üçüncü yıla kadar nüks ve metastazların
çok görüldüğünü, ancak üç yıldan sonra tam bir iyileşmenin mümkün
olabildiğini ortaya koymuştur. Malign meme tümörlü olaylarımızda
operasyonla tedaviden tam bir ıyileşme elde edilememiştir.

Beş yıl içerisinde kedi ve köpeklerde rastladığımız primer meme
tümör olaylarının sayıca az oluşu, Pamukçu ve Ertürk 19 ün de bil-
dirdiği gibi, bu hayv41nların belediyelerce erken yaşlarda öldürülme-
lerine ve halkımızın özellikle köpeklere ilgisizliğine bağlanabilir.
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Resim ı. Köpekte sağ inguinal memede 650 gr ağırlıkta tümör, ülserleşme yok (sıra no.
S-solid adenokarsinom). Solid adenocarcinoma of the right inguinal mammary gland

with 650 grams of weight of the bitch. There is no ulceration.

Resim 2. Kedillin sol inguinal (en büyük) ve 2. abdominal memelerinden ekstirpe edilen
tümörler (sıra no. 6-adenokarsinom). Tumors which are extirpated from the left inguinal

and second abdominal mammary glands of the feline.
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Resim 3. Köpekte sol inguinal memede ülserleşmiş. çocuk yumruğu büyüklüğünde tümör
(sıra no. 14-malign mikst tümör). Ulcerated tumors as big as a child's fist of the left inguinal

mammary gland of the bitch.

Resim 4. Kedide sol inguinal memede cevit büyüklüğünde ülserleşmiş tümör (sıra no. 16-
komedokarsinom). Sol abdominal 2. memede iri ceviz büyüklüğünde kist. Ulcerated tumor
as big as a nut of the left inguinal mammary gland of the feline. The cyst bigger than a nut

of the left second abdominal mammary gland.
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Resim 5. Köpek memesinde gelişme gösteren benign bir mikst tümörde .kıkırdak ve kireç-
lenme alanları görülmektedir. H. E. x 40. Observe the chondroid change and calcification

in the noninfiltrating mixed tumor of the mammary gland of the hitch.

\Resim 6. Resim 5.. in büyük büyültme ile görünümü. H. E. x i00. The appearance of the
.. .'. . . . fig. 5. in the high magnification. .
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Resim 7. Köpek memesinde oluşan papiller adenokarsinomun mikroskopik gorunumü.
H. E. x 200. The appearence of the mammary papillary adenocarcinoma in the bitch by

microscopically.

Resim 8. Aksiller lenf nodülünde adenokarsinom metastazı. H. E. x 200. "rhe axillary
Iymphnode showing metastasis of the adenocarcinoma.
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Resim 9. Papiller adenokarsinomda çok katlı yassı epitel metaplazisi gösteren bir meme
boşaltıcı kanalı. H. E. x 200. Squamous metaplasia in amammary duct within papillary

adenocarcinoma.

Resim 10. Köpek memesinde oluşan duktal karsinomun histolojik görünümü. H. E. x 100.
The histological appearance of the infiltrating duct carcinoma in the mammary gland of

the bitch.
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Resim iI. Subiliak lenf nodülünde duktal karsinom metastazı. H. E. x 200. The metastasis
"of the infiltrating duct carcinoma in the internal ileac Iymphnode.

Resim 12. Sidik kesesinde duktal karsinom metastazı. (Resim 10. daki olay). H.E. x 100.
The urinary bladder. showing the metastasis of the infiltrating duct carcinoma. (The same

case in the fig. 10).
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