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Prolapse of the vagina and internal endometriosis
(Adenomyosis) in the bitch

Suuunary: Vaginal prolapse oeeurs generally during oestrus and so-
metimes bejore whelping in the bitch. In this artiele an operatiüe treatment and
the histopathologieal findings were presented and several eonservative and
surgieal proeedures were diseussed.

Özet: Köpeklerde prolapsus vaginae östrüste bazen de doğum anında
şekillenir. Bu çalışmada en iyi sonuç veren operatif uygulama yanında histo-
patolojik bulgular, konservatif ve şirurjikal sağıtım yöntemleri sunuldu.

Giriş

Prolapsus vaginac, vaginamn caudal kısmının özellikle tabammn
serviks ile birli~te vulva dudaklarından dışarı çıkmasıdır (2, 3, 4, 5).

Prolapsus vaginae tüm hayvanlarda görülürse de en çok inek
ve koyunlarda gözlenmiştir. Bunların yanı sıra köpeklerde, özellikle
Boxer cinsi köpeklerde, kalıtsalolarak oluştuğu saptanmıştır (2, 4, 5).

Köpeklerde, prolapsus vaginae'nin bilinen şekli hymen halka-
sımn hemen önünden ventral ve lateral vagina bölümlerinin üç lob
halinde dışarı çıkmasıdır (2,3,4,5). Dorsal vagina bölümü daha sey-
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rek olarak dışarı çıkar, prolabe olduğu zaman da yüzük ve halka
şeklindedir (3,5). Köpeklerde serviksi de içine alan tam bir prolap-
sus vaginaya çok ender raslanmıştır (2,3,5).

Prolapsus vaginae'nın .köpeklerde pek çok sebebi varsa da baş-
lıca neden vaginayı halka şeklinde saran dokuların kalıtsal zayıflığı-
dır. Patolojik hiperöstrojenik etki (Ovariumun folliküler kistik de-
jenerasyonu) ve normal durumlarda (östrüs ve gebelik durumu)
östrojenik hormon fazlalığı da prolapsus vaginae'nin artışına neden
olur (2,5).

Evcil hayvanlardan yalnızca köpeklerde normal östrüs siklusu
sırasında vagina mukozası hiperplazi ve hipertofiye uğruyarak geriye
gelir, vulvadan dışarı çıkar, östrüs geçince kendiliğinden yerine gelir
ve bir sonraki östrüste yinelenebilir. Bu olgu gerçek prolapsus vagi-
nae'ye benzerse de hakiki prolapsus vaginae'de vagina duvarı yerinden
ayrılarak dışarı çıktığı halde vagina hiperplazisinde vagina duvarı
yerinden oynamaz (3,4,5).

Her ne kadar prolabe olan bölüm metaöstrüs döneminde geri-
lerse de bu ufalmaya yardımcı olmak için lokal astrinjentler kulla-
labilir (5), Östrüste salgılanan yüksek oranda östrojenik hormonun
genital kanalda ödeme neden olmasını önlemek için gestagenler de
kullanılabilir (3,5).

Köpeklerde prolapsus vaginae'nin sağıtımı için operatif yöntem-
ler de uygulanmaktadır. Dışarı çıkan vagina bölümünü küçültmek
için bir plastik operasyon yapılabilir. Bu operasyon ödemli ve nek-
roze olmuş mukozanın submukozal olarak manşon biçiminde rezek.
siyonundan sonra sağlam mukoza kenarlarının birbirlerine yaklaş-
tınlarak dikilmesidir. Bu operasyon sırasında meydana gelebilecek
kanarnaları önlemek amacı ile ensizyon ve dikişi birlikte yürütmekte
yarar vardır. Operasyon sırasında prolabe olan bölüm üzerinde
daha rahat çalışabiirnek için gerekirse episiotomie de yapılabilir
(1,3,4,5) .

Prolabe olmuş vagina üzerinde yapılan operasyonlar kanama
olması, bölgenin şişmesi, ensizyonun iyileşmesindeki gecikme nedeni
ile rizikoludur. (5).

Diğer bir operatif yöntem de laparatomie ile hysteropexie uy-
gulamasıdır. Dışarı çıkan vagina yerine çekildikten sonra uterus
karın duvarına dikilir (3). Prolapsus vaginae'nin sağıtımında ovariec-
tomie ve hysterectomic de kullanılabilir. Hysterectomie'de serviks
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üzerine konan ligatür elverdiğince caudale, vaginaya yakın bir böl-
geye uygulanmalıdır, böylece vagina kısmen kısalır (3).

Olgumuzun prolapsus vaginae ile birlikte internal endomet-
riosis'i (Adenomiosis) de içermiş olması yayımlanma nedeni olmuştur.
Köpeklerde görülen intra-uterin endometriosis (adenomiosis) de
endometrial doku myometrium içersine gömülür. Endometriumun
hiperplazisi ve myometrium invazyonu hormonal dengenin bozul-
ması özellikle hiperöstrojenism nedeniyle oluşabilir. (2).

~teryaı ve ~etot
Kızgınlık gösterdikten 2-3 gün sonra vulva dudaklarından bir kit-

lenin çıktığı şikayeti ile 2 i.2.1979 günü kliniğimize getirilen ve 338 proto-
kol no da kayıtlı, bir yaşındaki kurt köpeği olgumuzu meydana getirdi.

Yetiştirmede kullanılmıyacağı göz önünde tutularak köpeğe
ovarie-hysterectomie yapıldı. Prolabe olan vaginanın üzerindeki
nekrotik dokular yıkandı ve üzerine antibakteriel olan ve özellikle
yüzeysel enfeksiyonlarda antibiyotiklere oranla daha başarılı sonuç-
lar veren efuraL.in likid sürülüp vulva dudaklarından içeri itilerek
yerine yerleştirildi.

Operasyon sonu alınan uterus histopatolojik tanı için Genel ve
Deneysel Patoloji kürsüsüne gönderildi. Gönderilen operasyon ma-
teryali % 10 formalin ile tespit edildi. Parafin blokları ıo mikron
kalınlığında kesilerek, kesitler H.E ile boyandı.

Bulgular

Vapılan klinik muayene sonucunda köpekte vagina mukozası-
nın şiddetli ve akut vaginitisten dolayı hiperemik ve yer yer nekroze
olduğu saptandı (Resim I). Sağıtım amacı ile yapılan operasyon
sonucunda hiperplazi k dokuların ortadan kalktığı, prolabe olan
vagina bölümünün küçüldüğü, vulva dudaklarındaki ödemin kay-
bolduğu gözlenerek hasta kliniğimizden bir hafta sonra taburcu edildi.
Sağıtımdan 15 gün sonraki kontrolda prolabe olan kısımların tama-
men normale döndüğü görüldü (Resim 2).

Mikroskopik incelemesi yapılan uterus d,!varında, kas tabakası
içerisinde şekillenmiş, artmış cndometriumun glandüler yapıları
görülmüştür. Bu glandların bazılarının genişlemiş hatta kistik duf1l-:
ma dönüşmüş olanları dikkati çekmiştir (İnternal Endometriosis-
Adenomiosis) (Resim 3-4).
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Tartışma

Prolapsus vaginae'nin sağıtımının yapılmasımn gereği açıktır.
ÖStrüs periodları süresince yinelenen prolapsus olguları Veteriner
hekimi en başarılı olduğu sağıtıma yönlendirmiştir.

Bu güne dek östrüs periodlarında uygulanan astrinjentler, ges-
tagenler olgunun tekrar şekillenmesini önliyememiştir (5) .

Diğer taraftan prolapsus vaginae'nin vaginal yolla operatif sağı-
tımında yaranın şişmesi ve zaman zaman yangı şekillenmesi ve re-
zeke edilen kısmın olguların yinelenmesini her zaman önliyemcmesi
vaginal operasyonu da başarısız kılmıştır (I ,3,4,5).

Uterusun abdominal duvara dikilmesi (Hystreopexie) gebe ka-
labilen" köpeklerde uterusun dirseklenmesinc neden olur, bunun
doğal SOnucu güç doğumdur (3,4,5).

Ovariectomie uygulanmaksızın yapılan hysterectomie'lerde ise
ovariümların kistik dejenerasyonunun oluşması, operatif sağı tım sonu
dişinin çiftleşmesi ile vaginadc perforasyonların görülebilmesi (5)
bu tip olgularda en uygun ve başarılı sağıtımın olgumuzda denedi-
ğimiz ovariectomie ile beraber hysterectomie operasyonu olduğunu
ortaya koyrnaktadır~

İnternal endonmetriosis (adenomisis) de özel semptomlar görül-
memekle beraber klinik bulgular diffuz endometrial hiperplazide
görülenler gibidir, aşın noduler adenomiosis sonu hydrometra ve
pyometra ile sonuçlanabilmektedir (2). Olgumuzda saptanan ve
endometriosis'e ait olan histolojik bulgular Bloomun bildirdiği bul-
guları kanıtlamaktadır.
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Resım 1: Prolapsus' vaginae

'.,

..

.,
i

I' .~



116 S.Çetiıi Kılıço~lu-ı.Ayhan Özkul

Resim 2: Sağıtımdan 15 gün sonra



Resim 4. Resim 1'in büyük büyüItme ile görünümü. H.E. x 375
Appearance of the fig. 1 in the high magnification.
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