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The uses of ethyl alcohal for the treatment of prolapsus
vagina in the cow.

Swnınary In this study, we have used ethyl alcohol epidurally for the treatment of
prolapsed vagina in the cow.

Especially in nonpregnant cows and in various genital diseascs it stopped the irritation
and reduced the prolapsus vagina.

'Ve used ethyl alcohol at the various stage of pregnancy and observed that it was of no

harm.

After injections wc performend various treatmenIS on vulvar lips without dny pain.

Reswne Travaux Sur le traitement de prolapsus vagina par rappIication d'ethyle
alcool par voie epedurale ch ez Ics vaches.

Selon not re avis il a ete utile d'employer rethyl akool par voie epidurale en raison qu'
il empech une irritation chez İcs animaux particulierement nonplein et dus a certaines mala-
dies canaux genitaux et ainsi qu' il empeche encore au prolapsus vagina en arretant les

. con tractions.

On a employe de I't'thyle akool epidural chez 38 animax ayant diverscs periodes de
grossesse, et on n'a signale aueun effet contraire.

Peu apres de l'injection, on a fixe d'un perte de sensibilite aux regions de la guere, de la
la vulve, du perinee.

Aux cas neeessaires, sous I' anesthesie dus i' akool, il a ete possible de fairc aisement
et sens aucun doull'ur, des man ipi la tion com me conture ete. Sur la vulve.
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Özet: Bu çalışmada, ineklerde prolapsus vaginanın sağııılması için epidural yolla ethyl
alkol kullanılmıştır.

Epidmal ethyl alkol gebdiğin çeşitli devrelerindeki 38 lıayvanda kullanılmış ve aksi bir
etkisi görülmemiştir. Enjeksiyondan kısa bir süre sonra kuyruk, vulva ve perineum bölgesinin
hassasiyetinin kaybolduğu ve sallantılı bir yürüyüşün bulunduğu tesbit edilmiştir. İcap eden
vakalarda alkolün meydana getirdiği anestezi altında rahat ve acısı" olarak vulva üzerinde
dikiş vb. manuplasyonlar yapmak mümkün olmuştur.

Özellikle gebe olmayan ve genita! kanallarında çeşitli hastalıklar bulunan hayvanlarda
irritasyonu önlemesi ve böylece ıkınmaları durdurarak prolapsus vaginaya mani olması
yönünden epidural yolla kullanılan ethyl alkol'un faydalı olduğu kanısındayız.

Giriş

Vagina prolôpsusu, vaginanın kavdal kısmının, özellikle tabanının
cervixle birlikte (kısmi prolapsus) yahut tamamının (tam prolapsus)
vulva dudakları arasından çıkması ve uterusu da geriye doğru çekmesi,
şeklinde tarif edilebilir. İneklerde umumiyetle gebeliğin son 2-3 ayla-
rındaşekillenir. Bununla beraber 4-.') aylık gebeliklerde ve doğumdan
sonra da görülebilir. Vagina prolapsusu'nun birçok sebepleri vardır.
Diğer yardımcı etkenlerle birlikte hyperostrogenic etkinin sebep olucu
faktör olduğu kabul edilmektedir (ı, 2, 7). Ayrıca esas ve önemli se-
bebi olarak reflektorik sıkıştırmalar öngörülür; bu ıkınmalar karın
kasları ve diafragmanın irrite olmasıyla meydana gelir, bu irritasyon-
lar vagina boşluğu ilc arka kısmın sinirlerinden köken alır (8, g, ıo).

Prolapsus vaginanın sağıtılması için pek çok metod tavsiye edil-
miştir. Pierson (5) kullanılmakta olan metodların yetersiz olduğunu
yeni bir tedavi şeklinİn bulunması gerektiği halde, Doğaneli (I) mem-
leketimizde yaptığı çalışmada sağrı dikişi ile çok iyi sonuçlar aldığını
bildirmektedir.

Ikınmaları önleyecek arka kısım ve vagina boşluğu sinirlerini blo-
ke etmek suretiyle prolapsus vagina tedavisinin taşrada daha kolay ve
pratik uygulanabileceği düşüncesiyle, ineklerde epidural yolla "ethyl
alkol" kullanarak tedavi denemeleri yapmak istedik.

İlk defa Senze (8, g) % 20-22 lik alkolle arka kısım sinirlerinin
bloke edilmesi ve prolapsus vagina tedavisi üzerinde çalıştı.

Ethyl alkolün prolapsus vagina tedavisine daha yüksek konsant-
rasyonda kullanıldığını bildiren otoriteler de bulunmaktadır. Roberts
(7) % 7° lik 5 ml, Senze (ıo) % 40-45 lik ı2 ml, Gibbons (3) ı-2 ml
absolüt alkol önerdikleri gibi, Roberts (7) benzyl, isopropyl alkol, Jo-
hansen (4) isopropyl alkolün de tedavi edici etkilerini bildirmektedir-
ler.
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çalışmamızı Mart i 97 i - Eylül i 973 tarihleri arasında kliniği-
mize getirilen prolapsus vaginalı 33 inek ve 5 manda üzerinde yaptık.

Prolapsus vagina olan bu hayvanlardan 6 tanesi 4-6 aylık, 6 ta-
nesi 7-8 aylık, i 3 tanesi çok ileri gebe idiler ve i 3 tanesi de gebe değil-
di.

Bunlardan bir kısmında vagina, hayvan yattığı zaman bir 'yum-
ruk büyüklüğünde vulva dudakları arasından görünüyordu. Bir kısmın-
da ise vagina daimi olarak vulva dudakları arasından sarkmış, ödemli,
yer yer yırtılmış, bazen de kısmen nekroze olmuş bir halde idi ve hay-
vanlarda şiddetli ıkıntı vardı.

Gebe olmayan hayvanlarda rektal muayene ile bütün genital ka-
nal kontrol edildi. Bu hayvanlardan bir tanesinde sağ ovaryumda 01-
dukç.a büyük bir follikül kisti, iki tanesinde şiddetli vaginitis, bir hay-
vanda "metritis, cervicitis ve vagınıtıs" vardı. Bır hayvanda yavru at-
tıktan 4 gün sonra bir kısım yavru zarının uterusta kalması sonucu şid-
detli ıkıntı ve tam bir prolapsus vagina, bir hayvanda da 24 saat önce
güç doğum ve zorla çekip çıkarma sonucu yine tam bir prolapsus va-
gina olmuştu; 6 hayvanda ise belirli bir sebep tesbit ediIemedi.

Gebe olan hayvanlarda ise rektal muayene ile gebelik süresi tes-
pit edilmeye çalışıldı

Metritis, vaginitis, cervicitis, foIlikül kisti, retentio secundinarum
gibi bozukluklar, epidural anestezinin yanısıra yapılan gerekli teda-
viler ile sağıtıldılar.

Bütün hayvanlarda prolapsus vaginanın tedavisi için % 20 Ethyl
alkol üst epidural yolla ı5 cc miktarında verildi.

Enjeksiyon için 1,4 x 35 mm hypodermik iğneler kullanıldı.

Ek tedavi gerekmeyen hayvanlar enjeksiyondan sonra evlerine
gönderildiler. Hayvan sahibine,.prolapsus vaginanın hazırlayıcı sebep-
lerine karşı tavsiyelerde bulunuldu (hayvanın arka tarafını yukarıda
tutmak, kaba yemleri azaltmak, hayvanı ara sıra dolaştırmak gibi).
Ayrıca vak'a nüks ederse tekrar kliniğimize gelmeleri bildirildi. Bir
kısım vak'alarda ise hayvanı doğuma kadar kliniğimizde izlemek müm-
kün oldu.

Sonuçlar

Epidural alkol.verilen hayvanlarda aşağıdaki tablo ı ve 2 de görülen neticeler alındı:
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Tablo: i

Gebelik durumu Sonuç Açıklamalar
Olumlu Olumsuz

i inek vulva dikişi
1. Gebe 8 3 i inek mecburi kesim

i inek sağrı dikişi

4 - 6 ay gebe 3 2 2 inek vulva dikişi

2 inek vuh-a dikişi
7 - 8 ay gebe 3 3

i inek sağrı dikişi
.._-------

i inek vulva dikişi
Gebe olmayan 9 2 i inek vulva dikişi,

tekrar nüks etti.

TOPLAM 23 [O

Tablo 2

Gebelik durumu Sonuç Açıklamalar
Olumlu Olumsuz

---------
1. Gebe i i ı manda vulva dikişi

--
4 - 6 ay gebe - i i manda vulva dikişi

7 - 8 ay gebe i -
__ o ----
Gebe olmayan - i i manda vulva dikişi
--------- ------ ----

TOPLAM 2 2

Epidural olarak ethyl alkolün verilmesine ve alınan tedbirlere
rağmen nüks gösteren hayvanlarda vulva dikişi tatbik edildi. İki hay-
vanda vulva dikişi konulmasına rağmen prolapsusa mani olunamayın-
ca sağrı dikişi konulmak zorunda kalındı. Vulva ve sağrı dikişleri ethyl
alkolün etkisi altında yapıldı. Hayvanlar dikişler konulurken hiç bir
hassasiyet göstermediler.

İleri gebe bir hayyanda rctieulitis traumatiea var idi. Getirildi-
ğinde çok bitkindi, alkol enjeksiyonu yararlı olmadığı gibi, gencl du-
rumu giderek bozulan hayvan mecburi kesime tabi tutudu.

Gebe olmayan hayvanlarda ise prolapsus vaginanın sebebi umu-
miyetle vaginanın irritasyonuna bağlı idi. Ethyl alkol enjeksiyonların-
dan hemen sonra ıkınmalar kesildi ve esas hastalığın tedavisinden son-
ra da prolapsus tam olarak sağltılmı~ oldu.

J



locklerde Prolapsu8 Vagioanııı Epidural Yolla Ethyl...

Tartışma

541

Roberts (7), bazı prolapsus vak'alarında, bilhassa etçi sığırlarda
% 7° lik ethyl alkol.') cc epidural olarak verilirse perineum bölgesini
anestezi ederek sinir degenerasyomi ve kuyrukta 2-4 ay süreli hafif
paralizi meydana getirir 'demektedir. Yine Roberts (7) vagino-cervi-
cal prolapsuslarda, etçİ sığırlarda 3-8 ml benzyl, ethyl, isopropyl al-
kol epidural yolla verilebilir, yalnız sıhhi sebepler dolayısı ile bu tek-
nik sütçü sığırlarda tavsiye edilmez diye uyarmaktadır. Biz hastalığın
sütçü ineklerde sık olarak görüldüğünü düşünerek epidural alkolü sütçü
ineklerde denedik. Çalışmalarımızda can sıkıcı bir komplikasyon ortaya
çıkmadı.

Powel (6), procaine'nin epidural olarak verilip, prolapsusun red
edilmesinden 3° dakika sonra 8 cc ethyl alkol aynı yolla verilebilir de-
mektedir. Ancak enjeksiyondan önce gebelik durumunun kontrol edil-
mesini öğütlernekte ve ileri gebe hayvanlarda epidural alkol verilme-
sini kontra endike bulmaktadır. İleri gebe hayvanlar üzerinde yaptı-
ğımız çalışmalarda tablo i ve 2 de görüleceği üzere oldukça iyi sonuç-
lar aldık ve hiç bir komplikasyon olmadı; sadece iki vak'ada alkol etkili
olmadı ve sonradan birine vulva diğerine de sağrı dikişleri koyarak
normal doğum yapmalarını sağladık.

Senze (8, 9) yaptığı çalışmalard'a % 20-22 lik ethyl alkolün epi-
dural yolla verilince en az 2-3 hafta süreli anestezi sağladığını ve pro-
lapsus vaginaları tedavi ediGi olduğunu bildirmiştir. Yine Senze (ıo)
yaptığı çalışmalarda, total prolapsus vaginalarda % 40-45 lik i 2 cc al-
kolü epidural yolla vererek ileri gebe hayvanlarda % 83.3 olumlu, gebe
olmayanlarda % 44.4 olumlu sonuç sağlamıştır. Parti ci vagina ve to-
tal uterus prolapsuslarında ise % 20 lik 12 cc alkolle % 100 olumlu so-
nuç aldığını bildirmiştir. Kronik vagina yangılarında ve dış genital
organ hastalıklarında % 20 lik i 2 cc alkol ile epidural anestezi ilaç
tedavisi uygunluğunu gösterir diye bildirmiştir. Biz, total prolapsus
vaginalarda, ileri gebe hayvanlarda % 20 lik ethyl alkol ilc % 72.7

olumlu, gebe olmayanlarda ise % 81'.8 olumlu sonuç sağhıdık. Partiel
vagina prolapsuslarında ise % 20 lik i 5 cc ethyl alkol ilc % 30.3 nisbe-
tinde başarı sağladık. çalışmamızda % 20 den daha konsantre ethyl
alkolü meydana getireceği kuyruk [elcinin çok uzun süre devam etmesi
ve Türkiye'deki hijyen şartları nedeniyle gaitanın bulaşıp memeleI'in
sağlığını bozması tehlikesini göz önünde bulundurarak, kullanmadık.
Daha konsantre alkol daha uzun süre anestezi yapar; böyle yüksek
konsantrasyonda alkolle de memleketimizde denemeler yapılabilir.
Ayrıca Senze'nin (8,9) ileri sürdüğü gibi, özellikle yüksek konsantras-
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yonda alkoııe yapılan denemelerde histopatolojik incelemeler de fay-
dalı olur.

Gibbons (3) doğum öncesi vagina ve rektum prolapsuslarında 1-2
ml alkol <;bsolü ile kavdal epidural bloku n umumiyetle doğu ma mani
olucu etkisi yoktur der. Devamlı kuyruk paralizisinin en büyük deza-
vantajı olarak sonraki nekrozisi gösterir. Bunun daha yüksek dozlarda
daha sık görüldüğüne dikkati çekerek bu tedavinin pratik kıymetinin
fazla olmadığını bildirir. Biz gerek 7-8 aylık, gerekse ileri gebe hayvan-
larda epidural olarak yerilen ethyl alkolün doğu ma mani olucu bir
etkisini görmedik. Doğumu yakın olan birkaç hayvanı izledik ve hepsi
normal ve rahat doğum yapıp, yavru zarlarını normal süreleri içİnde
attılar.
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