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Tumors of Vagina and Vulva in Cows.

Summary: In this stud)', i o tumors oj vulva and vagina in cows
have been investigated. Among these tumors, 2 jibrom, i myomatosis, i jil-
romyom, i jibromyolipom, 2 leiom)'osarcom and 3 jibromyosarcom have
histologicall)' bem established.

Özet: Bu çalışmada, ineklerin vuha ue uaginasında i o adet liimör
incelenmiftir. Bu tümörler arasında histolojik olarak, 2 jibrom, i m)'omato-
zı's, i jibrom)'om, i jibromyolipom, 2 leiom)'osarkom ve 3 jibromyosarkom
saptanmıştır.

Giriş

Yurdumuzda cvcil hayvanların tümörleri hakkında yapılmış
birçok araştırma olmasına rağmen, ineklcrde vulva ve vagina tümör-
lerine ait bir yayına rastlanılmaması ve son yıllarda Fakültemiz Do-
ğum ve jinekoloji Kliniğinden kürsümüze gelen İneklcrin vulva ve
vagina tümörIeri sayısındaki artış bu konuyu faydalı olacağı ümidiyle
ele almamıza neden olmuştur.
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Evcil hayvanların vulva 've vagina tümörleri konusunda bir-
çok araştırma yapılmış, ı 974 yılında McEntee ve Nielsen (4), bu
organlarda oluşan tümörlerin bir sınıflandırmasını yapmışlardır
(Cetvel- ı).

Diğer araştırıcıların (ı,2 ,3,5,6, 7,8,9) ineklerde saptadığı vul-
va ve vagina tümörleri ise Cetvel -2 de gösterilmiştir. Bunlardan
Anderson ve Sandison(ı)'a göre; Trotter 300 tümör olayından vul-
vada 3 yassı hücreIi kanser, Davis ve ark. 9° tümör olayından vulvada
ı karsinom,.J ackson ı08 tümör olayından yulyada 2 yassı hücreli
kanser, Monlux ve ark. ı86 tümör olayından vulvada ı yassı hücreli
kanser olayı bildirmişlerdir. Ayrıca Plummer (6) 447 tümör olayından
2 olayda vaginada ı adenom ve i leiomyom, Cotchin (3) 293 tümör
olayından hepside vaginada olmak üzere 20 olayda, 7 fibrom, 7 li-
pom, 3 fibromyom, 2 leiomyom ve ı fibropapillom; Sastry ve Twe-
ihaus (7) 202 tümör olayından vaginada i leiomyom olayı sap ta-
mışlardır.

Bunların yanısıra Misdorp (5) 23 i tümör olayından 4- olayda
vaginada 3 fibrom ve ı indiferensiye sarkom, Anderson ve Sandi-
son (I) 302 tümör olayından vaginada i fibrom olayı bildirmişlerdir.

Burdin (2) 595 inektc incelendiği vulva lezyonlarından 68
olayda 57 akantozis ve papillom ve i i yassı hücreli kanser, Wet-
timuny (8) 145 inekte incelediği vulva lezyonlarından 26 lökopla-
zili karsinom ve 9 karsinom, Wettimuny ve ark. (9) 32 İnekte incele-
dikleri vulva lezyonlarından, i 2 olayda 6 akantozis ve papillom ile
6 yassı hücreli kanser olayı saptadıklarını yayınlamışlardır.

Cetvel ı.

Vulva ve Vagina Tümörleri

1-- Epitelyal
a. Papillom
b. Yassı Hücreli Kanser

2- Fibropapillom
3- Leiomyom
4- Traıısmissible Venereal Tümör
5- Lenfosarkom
6- Fibrosarkom
7- Vasküler Tümörler
8- :\falign Melanom
9- Sınıflandırılamayan Tümörler

10-- Tömör Benzeri Lezyonlar
a. Cartner Kaı1alları Kistleri
b. Bartulin Bezleri Kistleri
c. Granular Vaginitis
d. FıtlIılanmış Yağ Doku
e. Vulvanın Östrual Ödemi



İneklerıle VııIva ve Vagina Tiimörleri

Cetvel 2.

433

Muayene Vulvada Gö- Vaginada Gö-
Araştırıcı ve Ed. Tüm. rülcn Tümör rülen Tümör Histolojik Diagnostiği

yılı Sayısı Sayısı, % Sayısı, %
------- --
Trotlcr 300 2 % i Yassı hücreli kanser

(1911)*

Davis ve ark. go i % 1.1 Karsinom
(1933)*

.Iaekson (1936)* 108 2 % 1.8 Yassı hücreli kanser
---

Monlux ve ark 186 i % 0.5 YasSI hücreli kanser
(1956)*

--- -
Plummcr 447 2 OL 0.4 Leimyom (I)/0

(1956) Adenom (ı)
---

Fibrom (7)
Lipom (7)

Cotehin (ı960) 293 20 % 6.8 Fibromyom (3)
Leimyom (2)
Fibropapillom (I)

---
Sastry ve Twc- 202 i % 0.49 Leimyom
ihaus (I 964)
-_._-

Akantozis ve
Burdin (1964) 595** 68 % ıı Papillom (57)

Yassı hüc. Ca.(ı ı)
-----

Misdorp Fibrom (3)
(1967) 231 4 0/ 1.7 İndif. sarkom (I)/0

-------
Anderson ve
Sandison(1969) 302 1% 0.3 Fibrom
---- ------- .-

Lökoplazili
\Vcttimuny 145** 35 % 24 karsinom (26)

(1974) YasS! hüc. Ca. (9)
-- --------
'Ncttimuny vc Akantozis ve
ark. (1974) 32* 'ii 12 o- 37.5 i Papillom (6)/0

Yassı hiic. Ca. (6)

.* Anderson ve Sandison'dan alınmıştır.
** Muayene edilen vulva sayısı.

-Materyal ve Metot

Bir adedi Boyabat İlçesinden, 9 adedi de Fakültemiz Doğum
ve jinekoloji Kliniğinden operasyon materyali olarak kürsümüze
gönderilen parçalar bilinen yöntemlerle tespit edilip parafine yatı-
rılmış ve kesitleri yapıldıktan sonra Hematoksilen -Eosin ve Van-
Gicson ile boyanmışlardır.
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Gelen tümöral oluşumlar makroskobik ve mikroskobik olarak
incelenmiş, ancak 6 olayda tümüyle çıkarıldığı için parçanın boyut-
ları ve ağırlığı ölçülebilmiştir (cetvel-3).

Bulgular

Olaylafımızı oluşturan ineklerin ırkı ve yaşı ile alınan parçaların
klinik ve histolojik diagnostikleri cetvel-3 de gösterilmiştir. Histo-
lojik diagnozu malign olan tümörlerin, otopsileri yapılamadığından
metastazları olup olmadığı hakkında bir bilgimiz olmamıştır.

Cctvel-3 ün incelenmesinde, vulvada sadece bir olayda tü.
möre (hiyalinize fibrom) rastlanılmasına karşın 9 tümör olayıda
vaginada saptanmıştır. Bu olayların histolojik incelenmesinde bulu-
nan tümör tipleri ve sayısı (cetvel-4) ise; fibrom (2), myomatozis
(I), fibromyom (I), fibromyolipom (I) (Resim. 4, 5, 6), leiomyo-
sarkom (2) (Resim.I,2,3,) ve fibromyosarkom (2) olarak saptan-
mıştır.

Tartışma

Burada hemen dikkati çeken, tümör olaylarımızın mezenşimal
kökenli ve bunlardan 5 adedinin de malign karakterde olmasıdır.
Bunların ırklara göre dağılımı (cetvel-4) ise, 5 adedi yerli, 4 adedi
montafon ve i adedi ele hoIstein ırkı şeklindedir.

Anderson ve Sandison( ı)'a göre Trotter; Davis ve ark.; Jaekson;
Monlux ve ark.; Burdin(2), Wettimuny (8), Wettimuny ve ark.
(9) 'nın bulgularına göre vulvada saptanan tümörlerin hepsinin
de epitelyal kökenli (papillom, Yassı hücreli kanser, karsinom) oldu-
ğu görülmektedir. Bizim i olayolarak saptadığımız fibrom ise
mezenşimal kökenli olmasıyla dikkati çekmiştir.

Plummer (6), Cotchin (3), Sastry ve Tweihaus(7) ile Anderson
ve Sandison( ı)'un vaginada saptadıkları tümöderin ise, PIummer
(6)'in bulduğu i aden om dışında hepsinin de mezenşimal kökenli
olduğu görülmektedir. Bunlardan sadece birinin malign karakterde
olduğu (indiferensiye sarkom) saptanmıştır.

\



Cetvel 3.

Pr. No Hayvanın Tümörün
Alındı~ı Klinik Histolojik

ırkı Cinsi Yaşı GeldiğiTarih Yer Büyüklü~ü Diagnosti~i Dıiıgnosti~i
---
1.~41/68 Y. siyah tnek 30.9.1968 vulva Tümör? Hiyalinize fibrom--
~.54/73 Montafon " 8.3.1973 vagina " Fibrom
--- ---

32 g
3.~74176 " " 4 26.5.1976 " 5X3X2 cm " Fibromyosarkom
--- -_._------
4.311 176 Y. siyah " 6 30.6.1976 " , Leiomyosarkom.--

180 g
5.3[~/76 Y. boz " 8 [.7'1976 " 8.5 X7X4.5 cm " Fibromyom-- ---
6.29/77 " " 3 ~.3. [977 " " Myomatozis_._--- ----- --- ------ ------

"
92 g

7.226/77 " 5 18.11.1977 " 8X5X3.5 cm " Fibromyosarkom
--

120 g
8.122/78 Holstein " [0.7. [978 " 7x6x3.5cm Fibrom? Fibromyosarkom

110 g
7X5X4cm----- ----- --- ---------
670 g

Tümör?9. [23/78 Montafon " 14.7.1978 " 14xıox7.5cm Fibromyolipom
---

i 1-"
7 g

10.17/79 " 9.4.1979 " 1.5X2.5 X2 cm Tümör? Leiomyosarkom

-;;c:
"..c..
"
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Cetvel 4. Tümör Tipleri, Sayısı ve Irkıara Göre Dağılı~ı

Tümör Tipleri sayısı Irkıara Göre Da(tılımı
-----
Fibrom 2 Yerli 5

._-----

Myomatozis i Montafon 4
-------

Fibromyom i Holstein i

----
Fibromyolipom i

-
Leiomyosarkom 2

Fibromyosarkom 3

Bu araştırıcıların vaginada bulduğu toplam 27 adet mezenşi-
mal tümörden 1 adedinin malign karakterde olmasına karşın, bizim
elde ettiğimiz 9 olaydan 5 adedinin (2 leiomyosarkom ve 3 fibrom-
yosarkom) malign tümör şeklinde olması ilginç bulunmuştur.
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Resim ,. Bir ineğin vaginasındaki tümöral oluşumun makroskobik görünümü (Prot. No:
3" /76).

The macroscorical appearance of the vaginal (umor in a cow (Pro. No: 3' 1/76).

Resim 2. Resim , deki olayın histolojik görünümü (Iciomyosarkom) H.E. x, 100.
The histological appcarance of figuıe ı (leiomyosarcom). H.E. X 100.
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Resim 3. Resim 2 nin daha büyük büyüItme ilc görünümü H.E./x, 250.

The histological appearance of figure 2 in high magnification. H.E. X 250.

Resim 4. Başka bir olayda ineğin vaginasındaki tümöral oluşumun makroskobik görünümü
(Prot. No: 123/78).

The macroscopical appearance of vaginal turnor in the other cow "(Prol. No: 123/78).



Resim 5. Resim 4 ün histolojik gorunumu (fibromyolipom). H.E. X 100.

The histological appcarance of figurc 4 (fibromyolipom). H.E. X 100.

Resim 6. Resim 5 in daha büyük büyüitme ilc gorunumu. H.E. X 250.

The histological appcarancc of figure 5 in high magnification. H.E. X 250.
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