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Resume: ,Nous avons ohseree entre ı972- ı977 , dans notre Clinique
les anomalies eongenitales de la verge et dufouneau sur un total de ı3 animaux.
Parmi eeux-ei, che;::6 ehevreaux, nous avons diagnostique aplasie de la verge,
dilatation uıltrale, aplasie du ./()uneau, retrojlexion de la verge et h)'pospadias
halanitique,. elıez 5 agneaux merinos, aplasie de la verge, atrlfsie anale et /l)'pos-
padias penien,. et ehez l'un de ehiens, atresie du founeau avec hypospadias,.
et aplasie de la verge et du foııneau chez I' autre.

Dans ees ws - ci auxqııels on a effeetue des interuntions ehirurgicales,
on n'a pu obtenir aucun resultat favorahle.

(lv/anuserit Recu Le 10.4.1978)

Özet Kliniğimizde ı912- i977 )'ılları arasınııa toplam i3 oğlak, kuzu
,;e köpekte Kongeııztal peızis ve Im/JUrium anomalileri izlenmiştir.

Bıı ha;yvanlardlll7 6 o/I/akta aplasia jJcnis iJe ureha dilntation'u, ap!asia
pre/Jlltiı, retrojle.no penis, balmzitigııe hyposlJadiasis ile !termophıwtisime göz-
lenmiştir.

5 merinos kıızııda ise apla.rin lıe1lls ile atresia ani ,'e penil bir hypospa-
diasis izlcnmiştir.

iki /cö/Jckien I)irinde ntresia Inelmtii ile hıpospadiasir, diğerinde de apla-
sia ['eilis ve pre(ıııfii tısbit edilmiştir.

Şiruıjikal müdahale denemfsinde de bıılımulaıı bıı olf!,ularrtan başarılı
bir ra Tluç elde edılememiştir.
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Giriş

Evcil hayvanlarda genital organ anomalilerine oldukça ('nder
raslamr. Bu nedenle Klasik kitaplara geçen bilgilerin ötesinde konu
ile ilgili gözlem ve <;alışmalar olduk<,~a enderdir.

Özellikle prnis ve prq. utium anomalileri diğer genital organ
bozukluklarına göre olduk<,';ı f~zla bir oran gösterdiği, yaptığımız
Klinik istatistik değerlendirmelerden anlaşılmaktadır. Gene bu ano-
maliInin hay\'an türlerine göre dağılımlarında Malta keçisi oğlakla-
rında dikkati ç(~kcr bir düz('yd(~dir. Sonra bunları merinos kıızularıyla
köpekler izlemektedir. Kriptorchi~mus olgularının dağılımında da
kedi ve atlar ün sırayı almaktadır.

Gözlemlerimiz arasında daha çok oğlaklarda ve kuzularda bu
tür olguların raslanma,ı, teşhis ile sağıtımda denenebilecek ve önerile-
bilecek yolu Klinik yapan rneslektaşlarımıza sunma bakımından böy-
le bir çalışmayı sunmayı ııygun gördük.

Preputium anomalie'lerinden aplasia preputii (preputium'un ol.
maması) ender görülen bir bozukluktur. İnsanlarda görüldüğü ileri
sürülen bu anomalie'nin özellikle domuzlarda daha fazla raslamldığına
dair bilgiler vardır (5). Preputium'un embriyonel gelişiminde ve ano-
tomik yapısında doğmasal olarak bir eksikliğin söz konusu olabileceği
ileri sürülür. Bu parsiyel \C),1 lotal bir yokluk halinde belirlenir
(I, 3, 5, 8).

Preputium parsiyal eleCektlerinin episp<ıdie ve hypospadie veya
penis hypopl:ısie'Ierivle birlikte bulunmaları olağandır. çoğu kez
bu tür anomalilerin hermaphrodismvs'dd. eklenebiliı. Köpeklerde emb-
riyonel dönemde geli~imiııi tamamladığı bildirilen ostium preputiale
(3), narıial doğrultuda q~er şekillenmemişse, o t<ıkdirde atresia pre-
putii denilen ye preputil'1Tl deli.~inin doğmasal bir anomalisi gözle-
nir. Preputial bu defektIerin oğlaklarda, köpekleı-in özellikle Bostan
terrİer ve Pekinese ırklarıyla, daha az olarak ta taylarda görüldüğü ileri
sürülür (:~,7). PreputiuJll ap1;l,ie',;i olgularında I;azen penis oluştuğu
halde preputium'un hiç gelijın('diğ"ine tanık olunur. Bu tür bozukluk-
lara damıızlarda tanık olunduğu bildirilmektediriS).

Pcnis anomalileri ise bir sıra içerisinde; aplasİa penis, hypopla-
sia penis, dipltaııus, penis duplex s. f)ifidus, rcıroflexio pcnis olarak
adlandırılırlar. Bunlardan aplasia penis, pcııis'in lıi!, bulıınınaması ola-
rak tanımlanır. Buna karşın lıypoplasia penis (miercplıallie) i~e pe-
nisin çok küçük bir yapıda bulunması olgusudur. Diphallus, penis
duplex s. bifidus anomalilerinde ise penis iki adet olarak oluşur. Pc-
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nis'in yer dcğ'iştirmc olgusu da, retroflexio pfnis olarak tanımlanır
(5, 7).

Aplasia penis ender görülen anomalilerden kabul edilir. Bczuk-
luğun atresia ani ve uretralis, aplasia uretra, uretra'nın parsiyel de-
fektiyle birlikte bulunurlar. Genital boşlukt,ı sim,s uregenitalis (pi-
tel katmanının gelişmesi sırasında bunun penisin gcli~mesini engellc-
mesiyle şekillenir. Bozukluğun phymosis ve paraphimosis'e bağlı o-
larak da oluşabileceği savurıulmaktadır. Ayrıca olgunun daha çok
oğlaklarda meydana geldiği de söylenmektedir. Ba7l hayvanlarda bu-
nun krY}Jtorchismus'la beraber bir seyir giistcrdiği ileri sürülür.
Anomalie'de uretra tıkanıklığı da söz konusu olduğundan burada
biriken idrarın uretrad,i dilatation'a neden olduğu \'e şişkinliğin hir
erik büyüklüğüne kadar vardığı görülür (5,7,8).

Penis hypoplasie'si erken kastrasyon ve infantilizimle ilgili olarak
geliştiği ileri sürülür. Bunda ayrıca hormonal eksikliklerin de yapıcı
bir faktör olarak etkili oldukları kabul edilir. Özellikle bazı köpek
ırkıanndan Doggen, Dachshunde, Colli'lerde bıınun sık görüldüğü
ve bunlarda penis'in küçük yapıda bulunduğu ileri sürülür(7). Rich-
ter (i 9 ı9), iki koyunda f1exııra sigmoidea'nın eksik gelişi minden söz
etmiştir. Ayrısa '5' kıvrımı caudaFinde aplasie ilc penis kashırında
kısalık izlcmiştir(7). Parsiyel penis defektIerine bağlı bu bozukluklar
corpus eavernosum aplasie'si ve af ter kasına ait bozukluklar da söz
konusu olduğundan, hayvanlarda çiftleşme ve ejukulasyonda engel-
lenmelcre neden olur(8).

Retroflexio penis: penis'in eaudo.-ventral bir doğrultuda yer al-
ması ve scrotum'un arka bölümünde bükülmi.iş olarak bulunması ol-
gusudur. Anomalie'nin daha çok testis ve penis hypoplasie'si \.eya kryp-
torchismus'la ilgili olarak ortaya çıktığı ileri sürülür (5,6,7).

Peııİs anomalileri çoğu kez urethra anomalileri ile birlikte bu-
lunur. Örneğin epispadie ve hypospadie bu tür bozukluklardandır.
Hypospadiasis, penis ve preputium böIgelerinde ve penis'in vcııtral
yüzü üzerinde urethra'da meydana gelen bir açıklığın varlığı ile ta-
nımlanır. Diğer bir tanımbmayla urethral orificill.m cxternus'un
penisin alt yüzü üzerinde yer almasıdır. Bu açıklık lıazen arcus ichia-
dicus arasında veya perineum böIgesinde bulunur II, 4, 5, 9, 10).
Kuzularda sık olarak görüldüğü bildirilc'n hypospadiasis'in 4 formda
bulunabileceği ileri sürülmüştür:

a- Balanitik ~ekil: Urethral açıklık g'lans penis üzerinde yer alır.

b- Penil şekil: Penis üzerinden scrotum distaline kadar olan
hcl' hangi bir bölümde urethral bir yarığın bulunmasıdır.
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c- Scrotal şekil: scrotum üzerindeki bir bölümde urethral bir
deliğin bulunmasıdır.

d- Perineal şekil: Bu formdaki hypospadiasis'de urethra perineum
bölgesine açılır. çoğu kez de bu açıklığın vulvaya benzerlik gösterdiği
ve aldatıcı olduğu ileri sürülür.

Bu tür olgularda çoğunlukla penis ve serotum'un bulunuşu dik-
kat çekici olmakla beraber hayvanların bazen hermaphrodit ola-
bileceğini ileri sürenler de vardır (2,9).

Bazı araştırıcılar hypospadiasis'lcrin urethral fistüllcrlc karış-
tırıldığını ileri sürerler. Bu yüzden diagnoı:da Şirurjikal müdahala-
ler sırasında durumun gözden uzak tutulmamasında özen gösterilme-
lidir( I).

Hypospadiasis olguları daha çok kuzularda görüldüğü ileri sürül-
mckle beraber, köpeklerin özellikle Boston terrier ırkıarında görül-
düğüne dair kayıtlar vardır. Mc Farland(9), 3 boğada scrotal formda
hypospadiasis olgusuyla karşılaştığını bildirmektedir.

Epispadiasis ise urethra'nın penis'in üst veya dorsal yüzü üzerine
açılması diye tanımlanır (I, 10, ıI). Hypospadiasis gibi veya ondan
biraz ayrıcalıklı olmak üzere bunda da 3 form görülür:

a- Balanitik şekil: Ender olarak görülen bu şekil glans penis'e
kadar uzayan bir urethral yarığın bulunmasıyla tanımlanır. çoğu kez
preputium'da da bir açıklık yer alabilir.

b- Penien epispadiasis: Penis'in dorsal yüzü üzerinde ve corpus
cavernosum arasında yarı k şeklinde bir açıklığın yer almasıdır.

c- Tam epispadiasis veya peno-pubienne epispadiasis: Glans
penistı,n vesica urinaria'ya kadar urethra üst duvarının bulunmayışı
olarak tanımlanır (4, i I).

Penis ve preputium'a ait anomalilerin oluşumlarında embriyon-
al olarak gelişim sırasında, hormon al dengesizlik veya hermophrodis-
mus gibi etkilerin altında tek başına genital bir anomalinin bulun-
ması hemen hemen olanaksız olduğu belirtilir. Özellikle penis ve pre-
putium anomalilerinde birkaç bozukluğun bir arada bulunması doğal
olarak karşılanır (1,3,4,6,8,9, ıı). o nedenle dış Klinik muayene-
lerle deneyseloperasyonlar ve radiyolojik muayeneleri birlikte yürüt-
menin bozukluklan ayrıcalıklarıyla tanıma yönünden yararı vardır
(I, 4).

Pcnis ve preputium anomalilerinin sağıtımları evcij hayvanlarda
bu gün için oldukça sınırlı ve sonuçlar yetersiz kalmaktadır. Aplasia
penis'e bağlı urethra dilatation'ları ile epispadiasis ve hypospadia-
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sis olgularında daha çok İnsan hekimliğinde sağıtım yöntemleri geli~-
tiriImiş ve uygulamaya konulmuştur. Özellikle epispadiasis'lerde pe-
nis'in çevre dokularınd<.ıki adcsyonlarından ayırmak yapay bir kanal
urethra yapmak için, plastik operasyonlardan Duplay, Blair, Hinman,
Young, Cantwell- Young, Modelski gibi araştırıcıların ortaya koy-
dukları yöntemler uygulanır. Her iki tür urethra anomalilerinin gi-
derilmesİnde operasyonun amacı yeni bir uretlıral yolun sağlanması-
dır. Ancak operasyonlarda cystotomie'nin yapılm<.ısına da gereksin-
me duyulmaktadır () 1). Hayvanlarda bu olgularııı sağıtımları oldukça
güç ve komplikasyonludur (1).

Materyal ve Metot

Materyalimizi )972-) 977 yılları arasında Kliniğimize genital
organ anomalileri nedeniyle getirilen 6 oğlak, 5 kuzu ve 2 köpek oluş-
turmuştur.

Genital organ anomalisi saptanan olgularımızIn yaş ortalamaları
3 günlük -) yaş arası değişiklik gösterdi. Oğlaklarda ırk, yerli ve malta,
kuzularda tümünde merinos veya merinos melezi olarak izlendi. Bu-
na karşılık iki köpekten i i kurt diğeri de yerli ırka ait oldukları tesbit
edildi.

MuayeneIerimizde 3 oğlakta aplasia penis ve Pireputii(Resim:
8) ile uretra! diIatasyon (Resim: 4) teşhis edildi. ) oğlakta da retroflexio
penis ve at resi ani ile hermofrodisim izlendi (Resim: 3). Ayrıca bir
keçide de sağ inguinal bölgede deri altımı yerleşmiş 250 gr. ağırlığın-
da testis saptanmıştır. Hayvanda doğal yerinde vulva ve hipertrofiye
olmuş klitoris benzeri oluşum izlenmiştir (Rcsim: 7). Operasyonla ye-
rinden uzaklaştırılan testisin histopatolojik muayenesinde "Testiste
atrofi, epididimis'te kronik ya ngısel granulasyon dokusu saptanmış-
tır. (G. ve D. Patoloji K. 20.9. 1977 gün ve )88 S) son oğlaklardan bi-
rinde ise balanitik bir hypospadiasis izlendi (Resim: 6).

Kuzuların 3 ünde atresi ani et recti ile komplike olmuş aplasia
penis, ) inde sadece hypoplasia penis (Resim: 2), sonuncusunda da
penil bir hypospadiasis gözlendi.

Gözlemlerimiz arasında yer alan 2 köpekten 1 inde fimosis (atre-
sia preputii) ile balanitik bir hypospadiasis (Resim: )l, diğerinde de
aplasia preputii et penis birlikte gözlendi (Resim: 5).

Daha çok penis ve preputium anomalileri adı altında topladığı-
mız olgularımızın sağıtımlarım iki yoldan yaptık. Bunlardan ilki
tıbbi yoldan sağıtım denemeleridir. Özellikle aplasia pcnis olguların-
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da hypogenitalismus'a karşı veya daha açık bir deyimle genital or-
ganların gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla Testoviron (Testes-
teron propionate) 25 mg. kas içi yolla ve 5 şer gün aralıklarla 5 kez
uygulandı. Hermofrodisim izlediğimiz ı keçiyede testisin operasyonla
uzaklaştırılmasından sonra, laparatomie yolu ile hayvanın kri ptorchis-
mus olup olmadığı da aranmış, olmadığına kanaat getirildikten sonra
hastaya Estradiol benzoate 5 mg. 4 gün ara ile 5 ampul kas içi yolla
enjeksiyonu denenmiştir. Atresia ani ile komplike olmuş olgularda
operasyon uygulanmıştır. Balanitik ve penil hypospadiasis saptanan
köpek, oğlak ve kuzularda 3 -6 aylık bir gelişme döneminin beklenme-
sinden sonra Contwell- Yogung yöntemiyle yapay bir metra oluştur-
ma operasyonuna girişiidi. Bu ara köpeklerden birinde iki kez aynı
yöntemle operasyon girişiminde bulunuldu. Bu amaç için corpus ca-
vernosum'a kauçuk bir kateter, glans penis orificium'una (özellikle
penil form gösteren kuzuda) kadar (vesica urinariadan) uzatıldı.
Katater her gün değiştirildi ve idrar boşaltımı sağlanmaya çalışıldı.
Paranteral antibiyotikle beraber 1/4-1/2 tablet hclmitol ağız yoliylc,
idrar yolları antiseptiği olarak verildi. Sonuçlar 3-6 ayarasında izle-
nilmeye çalışıldı.

Gözlemlerimiz

İzleme kolaylığı bakımından çalışmamız arasında yer alan 13
olguyu bir çizelge halinde sunmayı uygun bulduk.

Sonuç ve Tartışma

Pcnis ve preputium anomalileri ender görülen genital organ bo-
zuklukları olmakla beraber, istatistik değerlendirmemize göre phymo-
sis-paraphymosis, balano-postitis ile kryptorchismus gibi diğer geni-
tal organ hastalıklarından sayıca hiçte aşağı olmayacağı görüldü. Ör-
neğin: 1957- ı977 yılları arasında klinik kayıtlarımızda taradığımız
55.200 baş hayvan arasında (küçük ve büyük baş hayvanlar dahil)
% 5,8 oranında genital organ anomalilerine raslanıldı. Oysa aynı
dönemlerde izlenen diğer genital organ hastalıkları (penis felçleri,
tümör ve orchitis dahil) % 8.9 olarak saptandı.

çalışmamızı oluşturan i3 olguda özellikle oğlaklar, congcnital
penis ve preputium anomalileri ile hermafrodismusların % 46, II lik
bir bölümünü oluşturdular. % 38,46 oranında merinos kuzularında
gözlediğimiz ve daha çok atresia ani olguları ile komplike olan aplasia
penis ve preputii gibi anomaliIcr, kuzularda daha çok sayıda oluşuyla
dikkati çekti. Yerli koyun ırkıarında pek raslayamadığımız hu tür bo-
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zukluklar daha çok merinos ve merinos melezicrinde izlendi. Bu ara
bir keçide penil bir hypospadic.ısis olgusu yanında iki oğlakta ayrıca
hermafrodismusda sapta nclı.

Biri yerli di~cri de kurt olan iki köpektc de preputium ve penisin
kongenital anomalileri izlendi. 6 aylık bir kurt köpeğinde Dhymosis
ilc birlikte balanitik bir lıyoospadiasis gözlendi. Diğer yerli köpek-
te de testislerin doğal yapıları yanı sıra penis ve preputium'un apla-
sik oldukları tesbit edildi (Resim: 5).

Aplasia preputi olgularının ender görülen anamoliler oldukları
ve domuzlarda raslanıldığı bildirilmektedir (7). Olgularımızda biz
keçi ve köpeklerde bu tür olguıarın görüldüğüne tanı¥. olduk. Bu
tür olayların Boston terrier'i ilc Pekines ırkıarında ÇOK raslanıldığı
kaydedilmesine kar~ın (3,7), biz yerli köpeklerde rasladık.

Aplasia pcnis ve preputii olgularının çoğu ken~ beraber oluŞıuk-
ları ve buna hermafrodismusun da eklenebileceği görüşüne (1.2,4,5,7),
biz de olgularımıula tanık olduğumuzdan katdmaktayız. Aplasia
penis olgularında urethra dilatasyonlarının bulunduğunu, bunun
uretral £Itresiler ile ilgili olarak oluştuğunu ve uretranın idrarın basıncı
nedeniyıe hir erik büyüklüğüne vardığı kaydedilir (5,7). Biz iki oğ-
lakta bu tür olguyu gözledik ve idrar dolu Lir kese halinde urethral
atresia'ya bağlı olarak oluştuğuna tanık olduk. Ancak bu dilatasyo-
nun iriliğinin bazen ceviz büyüklüğüne vardığını ve uretlıral yırtll-
malara da neden olabileceğini izledik (Resim: 4). Bu olguların sağı-
tımlarında urethral orificium'u genişleterek idrar birikiminin önüne
geçtik.

Retroflcxio penıs anomalisinin testis ve penıs hypoplasie'sine
ilişkin olarak oluştuğu ve bazen de kryptorc1ıismus'la beraber bulun-
duğu kaydedilir (5,6,7). 1,5 aylık bir oğlaktö saptadığımız bu tür
bozuklu,ğu literatür verilere benzer bir şekilde izledik ancak ~ayvanda
kryptorchismus saptayamadık.

Urethra anomalileri olarak tanımlanan ve urethranın ventral
veya dorsal yüzünün değişik bölgelerinde l~ir açıklık yaparak biçim-
lenen ve dört değişik tipte ortaya çıkan epispadiasis ve hypospadiasis
olgularından (I ,4,5,9, iO) biz üç hayyanda sadece hypospadiasis
izledik. Bir köpektc kongeniuıl olarak oluşmuş atresia preoutii ile
komplike balanitik bir hypospacliasis saptadık. 6 aylık bir kurt köpeği
olan bu hayvanda sahipleri tarafından işemcgüçlüğü görüldüğün-
den, preputium ventral ucunda bir yara oluşturularak fistül meydana-
gelmiştir (Resim: I). Aslında doğmasal bir phymosis oluşumu görü-
nümünde olan olguda operatil' olarak yapay hir orificium olu~turul-
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muş, ancak bu ara hayvanda hypospadiasis'in varlığını da saptadık.
2-3 aylık bir oğlak ve bir kuzuda balanitik ve penille formda hypos-
padiasis gözlendi. Köpek, kuzu ve koyunda her üçüne de ayrı ayrı
olmak üzere Contwell- Young operasyon yöntemiyle sağıtım girişi-
minde bulunuldu. Uretral bir kanaloluşturulup 15 gün süreyle vesica
urİnaria-glans penis arasında korunmaya çalışılan sonda, idrar akı-
mını kolaylaştırdığı halde, iki günlük bir sonda uygulamama kısa
sürede yapay uretra kanalının granulasyonla dolmasına neden olmuş
ve uretral fistül oluşumuna yol açmıştır.

Literatürlerce bu tür olgularda Şirurjikal sağıtımların çoğunlukla
başarısız kalacağı görüşü (I ,4) bizim denemelerimizde de aldığımız
sonuçlarla bunu destekler nitelikte oldu.

Genital organ anomalilerinin oluşumunda hormona! dengesizlik
İnfantilizim, kriptorşismus ve hormofrodismus arası yakın ilişkilerin
bulunması (I ,2,6,7,11), göz önünde tutularak olgulara, testoviron
ve hermofrodismıısta Östrojen preparatlarının verilmesi denemeleri
hayvanlarda belirgin bir genital organ gelişimini sağlayamadı ve
çoğunlukla da sonuçları tam olarak izleme olanağı bulunamadı.

i3 olguluk genital organ anomalilerinin bir bölümünü kapsayan
bu çalışmada ülkemizde ilk kez, bu tür bozuklukların teşhis ve sağı-
tım denemelerinde girişimde bulunarak, ilerki çalışmalara bir baş-
langıç olarak saptanabilen bulguların yardımcı olacağını umarız.
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Resim I. Köpektc atrcsia prcputii ,'c Balaniıik bir i lypospadiasis.
(Atresic du fourreau et b:ıLuıitique Iıypo"padias elıez UI1 ebien)
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2. :\1erinos kıızuda pcnİs hypoplasisi (Hypoplasisİ de la vcrgc ehez un

agncau ıncrİnos)
Resim

Resİm 3. Oğlak ta rı:troflexio penİs a; Testİs, b) Pcnİs (Rerroflcxİon
dc la vcrge hez eun ehevreau n) Le testİcuI, b) La verge

Resim 4. Oğlakt" apl"sİa peııİs ve urcthrada dilatasyon
(Aplasİc de la ,'crge ct dilatation urelrl" ehez un chevreau
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Resim 5, Bir köpckıe aplasia penis 'oc prcputii
(Aplasie d" la ycrge Ci du fnurcau chez un chieıı)

Resim 5. Oğlakıa balaniıik bir hypospadiasis
(Hypospadias balaniıiqııc chez un cheyerau)
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Resim 7. Ke~:ide hermafrodisim olgusu a) Testis b) Yu ka vc klitoris. (Cas d'un
lıcrııı"rlırodisnıe clıez un che,'re. 'I) le tesıicu!, b) la vıılvc ct le eliıoris

Resim H. Oğlakta lıcrmaplırodisim'le birlikte aplasia penis vc prepusııım
(l.'lıermaplırodisme ct ar"',ie de le vcr~c et du fourcau clıcz un che\Tcau)


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014



