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KÖPEKLERDE VAGİNAL HİPERPLAZİNİN MEDROXYPROGESTERON
ACETATE İLE SAGALTIMI

Şükrü KüplÜıüt M. Rıfat VuraF çetin Kılıçoğlu3

Hakkı İzgür4 Armağan Çolaks

The treannent of vaginal hyperlpasia cases with medroxyprogesteron acetate
in the bitch

Summary: In this study, the relation of vaginal hyperplasia wilh
the age, breed and the period of sexuel cycLeof the bitch, and tlZepossibiUty of
administration of medroxyprogesteron acetate as a terapeutic agent in cases of
vaginal hyperplasia in bilehes were investigated.

20 bilehes were divided into two groups. Group I (n =15), 50 mgr
medroxyprogesteron acetate was administrated subcutaneously to every bitch
in this group. 15 days after the application of the Izormone, the bilehes that
didn't recover were subjected to local resection or ovoriohysterectomie. Bilehes
in g'roup II (n =5), were kept as control under observation wilhout applying
a7U7Izormone.

The recovery rate wilhin 15 da)'s in group I was % 60, white % 4.0 iıı
the control.

As a. resul! il is concluded that vaginal Izyperplasia can be seen in every
breed but especially in young bi/ches and medroxyprogestı:ron ucetcıte can be
advised as a therapeutic agent in cases of vaginal hypeıplasia in bilehes.

Özet: Bu çalışmada, köpeklerde rastlanılan vaginal hiperplazi olgula-
rının )'aş, ırk ve seksiiel siklusun dönemi ile ilişkisi ve medroxyprogesteron ace-
tate hormonunun klinik sağaltım yöntemi olarak kullanılabilirliğinin ortaya
konması amaçlandı.
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ça!ırmada kullandail 20 köjıık iki gmba ayrıldı. Grup i (11 = i5) e
50 ıng ınedroxyprogesleroı1 acelale sııbcufan ll.ygulandı. l,ygulamayı izleyen
J 5 giin içinde i)'ileşme görülmeyen hapanlara lokal rezeksi)'on vt!,:ra
ol'ariohyslerectomıc operasyonu )'apıldı. Gmp II (n cc 5) e ail köpekler ise
konfrol grubu olardk lululNP herhangiUir hormon 19'9uiaması )'apılmadı.

;\!cr!rıJx)'jJTogesfero71acclalc l~yguf..ıması )'apılan grup J de 15 gün içinde
% 60 (yile,one elde edilirken kor,lrol gmbunda bu süre i;inde kendiliğiııdm ~yi.
leşme %) <10 oranında bulundu.

Sonuç olarak, Mgtnal hiperfla:inin ii,~ellikle genç kal'i'anlarria ve hemen
hemen Izer ırkla gijrülebilece,(i, medrox,v,fJrlJgesleronaeelale ın sağıtım scre:,eği
clarak klinik alanda kulla711labilcc;,ği kanısl1la carılmıştır.

Giriş

Vaginal hiperplazi genellikle genç köpeklerde proöstrus ve ö~trus
evresinde vestibulc~r vLllva ve \'agina mukozasının hiperplazi ye ularak,
dil, a.rmut ve hamur yumağ: biçiminde vulva dudaklarından dışarıya
doğru sarkması olarak tanımlan maktadır (J,2, 7,8).

Burke (1) ve Posı (7), vaginal hiperplaziyi östrus ve proöstrus dö-
nemindeki fizyolojik östrogen h()]"monu düzeyine vaginal mukozanın
a~ırı yanıtı olarak tanımlarken, fddman (2) Ye Wykcs (i O) ise vagi-
nal hiperplaziye hiperöstrog-cnizimin neden olacağını ileri sürmek-
tedirler.

Birçok araştırıcı (J ,5,7, lO), klipekicI'de vaginal hiperplazinin do-
ğumdan önce ve sonraki 1-2 gün içinde, östrogrnik veya hiperöstro-
genik etkiye bağlı şekillenebileceğini bildirmektedirler. Doğumdan
önee ~ekilll'TIen hipcrplazikrin güç doğumlara yol açmadığı belirtil-
mektedir.

Araştırıcılara göre (I ,2,7,8, iOı, vaginal hiperplazi genç hayvan-
larm (ortalama J8-22 ay) J-3. sikluslarında follikülcr evrede görül-
mektedir.

Post (8), bir çalışmasında, aksine 7 yaşında Bovıer Belge ırkı kö-
pekte diöstrusun 30. gününde- vagina! hiperplni olgusunu taktim et-
mekte ve olguda serum progesterun değeri 2ng jml olarak belirtil-
mektedir.

Vaginal hiperplazinin brachyeephalıc ırklarda (Bulldog, Boxer,
Masstifr) sıklıkla görülmesi kalıtsal etkiye bağlanmakla birlikte (7,8,
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10), Burke(l), Post (7) ve Wykes (10) isimli araştırıcılar, bu olguya
her köpek ırkında rastlanabileceğini bildirmektcdirIer.

Ara~tırıcılar (7,10), vaginal hiperplazinin klinik görünümünün
çok değişken olabileceğini belirtmelerine rağmen bu ülgu temel ola-
rak :3 klinik formda toplanmaktad,r: a) dilimsi görünüm b) armu-
tumsu görünüm c) hamur yumağı görünümü.

Dil ve armutumsu görünüme sahip hiperplaziler genellikle östrus
ve proöstrus evresinde ortaya çıktıkları belirtilmekte (7). Hamur
yumağı tarzındaki hiperplaziler gerçek vagina! prolapsus olarak ad-
landırılmakta, genellikle doğum dönemi ve koitus sonrası ortaya
çıktığı bildirilmektedir (7, ıo).

Vaginal hiperplaziler derecelerine göre rıorunlara neden olmak-
ta, östrus evresinde görülen olgularda doğal çiftleşme imkansızlaş-
maktadır. Hiperplazinin meatus urinaria ekstemasının çevresi veya
kraniyal vaginal mukozadan köken almasına bağlı olarak ureterin
deviasyonuna ve idrar retensiyonuna, prolabe dokunun ödemli olma-
sından dolayı kolay traumatize olması sonucu ülser, nekraz ve kronik
vaginitis gibi sorunlara nedcn olduğu dikkat çekilmektedir (8,10).

Vaginal hiperplazilerde sağıtım, hiperplazinin evresine, vagina
mukozasının yıkımlanma derecesine ve hayvanın yetiştirme amacına
göre değişmektedir. Vaginal hiperplazilerde lokal hijyenik sağıtımın
i'anısıra, hormonal ve operatif sağıtımlara da başvurulmaktadır
(1,4,6, ıo). Follikülcr evrede, vulva dudaklarından dışarıya doğru
sarkan mukoza kitlesinin küçük ve kLeımiolduğu vagiaal hiperplazi
olgularında diöstrusun başına doğru sağıtımsız iyileşme görülınekte-
dir (1,2,10). tleri derecede vaginal hiperplazi olgularında, prolabe
'mukozanın ülserIeşme ve nekrozlaşmasının önlenmesi için irritan
olmayan antiseptiklerIe temizledikten sonra red işlemi uygulanması ve
vulva dudaklarının geçici olarak kapatılması birçok araştırıcı tarafın-
dan bildirilmektedir (1,2,3,7). Red edilmeyen olgularda medikal ve
operatif sağıtım önerilmektedir (2,3,4,5,7,10).

Red edilebilen ve edilemeyen olgularda lokal sağıtım olarak, yağ-
lı antibiyotikler, glikokortikoidli ve antihemoroidal preparatların
yanısıra ödemin giderimesinde % 50 lik Dckstrose solusyonunun uy-
gulanması salık verilmekteelir (2,7,10) .

FolIikülcr evrede görülen vaginal hiperplazi olgularında ovulas
yonu uyararak luteal evreye geçişi hızlandırmak amacı ile kullanılan
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GnRH (50 mcg, 1.1\-1.) veya HCG (500 LU) nın olgunun sağıtımında
yetersiz old ukları birçok araştırıcı (1,2,7,10) (arafından bildirilmekte
dil". Yine bu araştırıcıların belirttiğine göre proöstrus döneminde ya
pılan GnRH uygulamalarının ovaryum kistlerine neden olabileceği
de belirtilmektedir.

Sağıtım amacı ile progestagenler de önerilmektedir. Wykeş (10),
hiperplazilerde erken proöstrm döneminde başlamak koşulu ile 7
gün O. 1 mg! 1.5 kg mcgestroJ acetate'in oral yolla kulalanılmasını
önermi~tir. Burke !J), ise megestrol aceıate in 2.2 mg !kg 5-7 gün
süre ile oral yolla erken procstrm döneminde uygul<ınabijeceğini
belirtmi~tir. Ancak damızlık amaçla yeti~tiriJen hayvanlardan pro-
gestagen uygulamasından kaçınılması gerektiğini ve böyle olgularda
suni tohumlamanın yanısıra hormonal sağıtım metodlarının dışında
uygulamalara başvurulması gereği belirtilmektedir (1,7, ıo).

Lokal hijyen ik \'e harmana 1 sağıtıma yamt vermeyen olgularda
operatif girişim değişik araştırıcılar tarafından önerilmektedir (6,7,8,
9). Olguya göre operatif girişimin, premedikasyon ilc lokal infiltras-
yon aner,tezisi birleştirilerek veya genel anestezi uygulanarak yapıla-
bileceği bildirilmektedir (7,8).

Hiperplazilerin özellikle leimyoma ve venereal tümörlerden ayırt
edilmesi gerekmektedir (1,3,7,9,10).

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde bulunan ve kliniğe getirilen kö-
pek ırkıarında görülen hiperplazi leri n yaş, ırk, östrus evresi ile ~liş-
lcilerinin ortaya çıkarılması ve medroxyprogestercn acetate nın hor-
monal sağıtım yöntemi olarak klinik alanda ve pratikte kullanılabilir-
liğinin araştırılmasıdır.

Materyal ve Metot

Çalışmanın hayvan materyalini 1983-1992 yılları arasında
A.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Bi-
lim Dalı Kliniğine getirilen sahipli 14 köpek ile 1990-1991 yılları
arasında Gemlik A:,keri Veteriner Araştırma Enstitüsü ve Eğitim
Merkez Komutanlığı Hayvan Kliniğine getirilen Enstitüye ait 6 kö-
pek olmak üzere 20 köpek oluşturdu.

Kliniğe getirilen köpekler, klinik protokol defterine kayıt edil-
dikten sonra genel sağlık muayenesi ve jinckolojik muayeneye tabi
tutuldu. Herbirinin yaş, ırk, olgunun görülmeye başladığı dönem
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töstrus siklusu veya doğum) ve reprodüktif geçmiş kayıt edildi. Çalış-
maya klinik belirtilerin ortaya çıkışı ilc kliniğe getirilmesi arasındaki
süre 18 saati geçmemiş hayvanlc.r dahil edildi.

Toplam 20 köpekten 5 adedi kontrollS adedi. ise uygulama gru-
bu olaıak ayrıldı. Kontrol grubunu oluşturan 5 hayvana % 0.1 Jik
rivanol ile dezC'nfehiyon yapılıp, prolabc kitle red edildi. Daha son
ra köpekler 15 gün süre ile izlenerek, vJ.ginal hiperpbzil1in SpoTIt<ı.TIe
iyileşip iyilqmediği araştırıldı. 15 gün içinde iyileşme görülmeyen
olgulardan partial hyperplazilcre lokal ekstirpasyon, total vaginal
hiperplazilcrc ise ovarıohystcreetomic operasyon u uygulan dı.

uygulama grubuna ait köpeklerde prolabe olmuş hiperplaL:ik
kitle % O. i lik rivanal ile dezenfektc edildikten sonra kayganlaştırı-
larak red edildi. Arka ayağm ınedial yüzündeki tüysüz bölgeden sub-
kutan yolla 50 mg medroxyprogest~ron acetate (Promon-F., 50 mgj
ml, Upjhon) uygulandı. 15 gün süre ilc iyileşme olup olmadığı, pro-
labe olan hiperplc.zik kitlenin küçülmcsİ ve vagina boşluğıına toplan- .
ması izlenerek, kayıt edildi. İyileşme görülmeyenIerden parsiyel pro-
labe kitle ekstirpe ("dildi. Total prolabe kitleli olgularda ovariohystc-
rectomıc operasyonu yapıldı.

Lokal rezeksiyona karar vCTilen köpeklere 0.1 mg jkg jean lı ağır-
ltk dozunda xylazıne (RomplIn, 21. ~ mg im!, Bayer), prolabe kit-
lenin vagina duvarına hağlantı nokt~ı.lmın<J.ise % 2 lik lidocain (.Je-
tocain, % 2, Adeka) uygulandı. ~,1jC?tu5urınarıa ya aı,crasyon esna-
sında yapılan emizyon ve dikiş uyg-ulamalarından e,kilenmrmesi
için metal katater yerleştirildi. Vagina. duvarına. bağb.ntısı sapJı olan-
larda ligatür konarak ekstirpe edildi. Bağlantı noktası geniş üle.nlar-
da ise kavun dilimi eksizyon yapılarak bölge dikiş ilc kapatıldı.

Bulgular

Vaginal hiperplazi, uygulama grubuna ait 15 köpekten II'inde
(% 73.3) klinik semptom vc ana.mneze görc folliküler CHecle, 2'sinde
(% 13.3) doğumu izleyen 1--2. günlerde, i olguda (% 6.6) son öst-
rustan iki ay sonra: daha önce G\ariohystercctomie cperasyonu ge-
çirmiş 1 köpektc (% 6.6) ise operasyondan bir yıl sonra görüldü
(Tablo 1).

Çalışma grubumuzda vaginal hipcrplazi olgularına, 8 adet kan-
gal, 2 adet kurt, birer <,-detise kani) (poudlc). bulldog, do berrnan,
boxer ve puanter ırk, köpeklerde [(ıstlandı (Tablo 2).
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Tablo i. Köpeklerde vaginal hiperphzi olgularının reprodüktiv
hayatın evreıcrine göre dağılımı.

Reprodüktiv Uygulama Grubu i Kontrol Grubu
Evreler (n = 15) (n = 5)

------------ --_._------ --------
Foııiküler i i 4
Evre (% 73.3) (% 80)

----------- ----------- ----------
Diöstrus
Evresi

i
(~;) 6.6)

---------- _._-._------ -_._-------
DOGUM 2

(% 13.3)
i

(% 20)
------------- --------._---- -----------

Diğer 1*
(% 6.6)

---- -_._----- -,---,-'_.- --- -----------
Toplam 5

• Ovariohysterectomie operasyonundan 12 ay sonra vaginal
hiperplazi olgusuna rastlanıldı.

Tablo 2. Köpeklerde vaginal hiperplazi olgularının ırk ve yaşa
göre dağılımı.

Irk

Kangal

Uygulama
(n = 15)

8

Gruplar

Kontrol
(n = 5)

Kurt 2 -

Kaniş 1 -
---------

Buldog 1 1

Doberman 1 i
--------

Puanter 1 -
--------- --------- ----_._---

Boxer i 1
-----

Yerli - 1

Toplam 15 45

Yaş Uygulama Kontrol
-----

En Genç 8 Aylık 8 Aylık

En Yaşlı 36 Aylık 24 Aylık

Diğer •
'" Bir olguda 8 yaşlı kurt köpellinde vaginal hiperplaziye rastlanıldı.
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Olgunun genellikle ilk seksücl aktivitenin başladığı dönemde sık
olarak görülmesi dikkat çekti, uygulama grubunda en genç 8 aylık
en yaşlı 8 yaşındaki hayvanda hiperplazi olgusuna rastlanılmakla bir-
likte olguların i3'ü 8 ay ile 36 aylık köpekler arasında değiştiği be-
lirlendi (Tablo 2).

Medroxyprogesteron acetate uygulanan IS köpekten 9'unda (%
60) uygulamayı izleyen i5 gün içinde tam iyileşme görüldü. Iyileşme
görülmeyen 6 (% 40) olgudan 3'ne ovariohystcreetom!e, diğer 3 hay-
vana ise lokal rezeksiyon uygulandı (Tablo 3).

Tablo 3. Medroxyprogcsteron acetate uygulamasını izleyen ı5 gün içinde elde
edilen solıuc;lar.

Uygulama Kontrol.
(ıı = 15) (n = 5)

---------- --------- ---------
İyileşme 89 2
-------
Lokal Rezeksiyon 3 2

Ovariohysterectomie i 3
• Kontrol grubuna herhangi bir medikal tedavi uygulanmadı.

Resim I. 12 aylık Boxer ırkı bir köpektc vaginal hiperplazi olgusu A vaginal hyperplasia
case İn Boxer bitch.
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Kentrol grubunda, hiperplazi olgusuna 5 köpehen 4'nde (%
80) folliküler evrede, i (% 20) köpekte ise doğum esnasında rastlan-
dı. Bu grupta hiperplazinin değişik ırk (Boxer, Bulldog, KangaL Do-
berman, yerli) ve yaşa (8-24- ay ara~ı) dağılım gösteıdiği belirlendi.
Gruptaki 5 hayvandan 2'nde (% 40) ilk muayeneyi izleyen 15 gün
içinde iyileşme görüldü. İyileşme görülmeyen 3 olgudan (% 60) 2'ne
lokal rezeksiyon, i 'ne ise ovarıohystcrectomie operasyonu yapıldı
(Tablo 1,2,3).

Tartışma

Köpeklerde vaginal hiperplazi sıklıkla görülen bir olgu olup
klinik alanda sağaltıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Birçok araştırıcı (1,2,5,7,9,10), köpeklerde v<J.ginal hiperplazi-
nin sıklıkla folliküler evrede, daha az oranda ise doğum anında östro-
gen hormonu uyarısına vagina duvarının bir yanıtı sonucu ortaya
çıktığını açıklamışlardır. çalışmamızda da gerek kontrol gerekse uy-
gulama grubunda olguların büyük bir çoğunluğunun folliküler ev-
rcde (kontrol grubunda % RO, uygulama grubunda % 73.3), düşük
bir yüzdesinin ise doğum ve doğum sonrası 1-2. günlerde (kontrol
gru bunda % 20, uygulama grubunda % 13. q) şekillendiği belirlen-
di. Araştırıcıla.rın da belirttiği gibi fo11iküler evre ve doğum aşama-
sında vaginal hiperplazinin görülmesinde ovaryum ve plasenta kö-
kenli östrogen hormonunun büyük roloynadığı kanısındayız.

Burke (I), Post (7) ve Wykes (I O), vaginal hiperplazi olgularına
daha çok brachycephalic ırkıarda rastlanmakla birlikte her ırkta
görülebileceğini belirtmişlerdir. Sunulan çalışm?da ar?.ştırıcılô.r tara-
fından açıklandığı gibi uygulama ve kontrol grubunda olgular değişik
ırkıara dağılım göstermiştir. Bulgularımıza göre, kangal ırkı köpek-
lerde vaginal hiperplazi olgusunun sıklığı dikkati çekmektedir.

Araştırıcılar (I ,2,3,7, iO). vaginal hiperplazi olgularına genellikle
18-24 ayarasındaki genç köpeklerde rastlanacağını bildirmekle bir-
likte Post (8), 7 yaşında Bovıer Belge ırkı bir köpekte diöstrusun 30.
günü vaginal hiperplazi olgusu bildirmiş ancak nedenini açıklamamış-
tır . çalışmamızda araştırıcıların, bulguların a paralel olarak kontrol
ve uygulama grubunda vaginal hiperplazi olgularına rastlanma yaşı
genelde 8-36 ayarasında seyretmektedir. Ancak yapılan çalışmada
uygulama grubunda 8 yaşlı bir kurt köpeğinde rastladığımız hiperp-
lazinin nedenini foIliküler gelişmeye bağladık.
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Burkc (1), feldman (2), Jones (3) ve \Vykes (10), köpeklerde va-
ginal hiperplazilerde sağaltan amacı ilc progestagenlerden faydala-
nabilineccğini bildirmişlerdir. Yaptığımız araştırn~;ıd~ı medroxypro-
gesterün acelau: uyg-ubması yapılan köpeklerde iyileşme % GO, hor-
1I,on uygulanmayan grupta ise % Lic) olcı.rak tesbit edildi. Vaginal
hiperplazilerde hormon uygulamalarının iyileşmeye % 20 ararıında
k,'.tktcla bulunduğu görüşüne varıldı. Vaginal hiperplazi olgularında
pro~cstaf!,en uygulamalarının iyil~~~nıeye katkısının sınırlı olması med-
roxyprogesteron acetatc'ın östrogenik e\Tede uygulanmasından ileri
geldiği bnısınJ. varıldı.

SOntH,: olarak; bu çalışma ilc vaginal hiperplazinin hcl' ırktan ve
gendlikk genç köpeklerde görülebileceği Kangal ırkı köpeklerde
sıklıkla görüldüğü, hiperöstrogenik etkiyle oluştuğu: sağaltımda
medrox~progcsteron acetatc'ın tatminkc.r sonuç vermemesine rağmen
sağaItım seçene?;i olarak klinik alanda kullanılabileceği, cn son yak-
la~ım olarak prolahc kitlenin rezcksiyonunun yapılabileceği kanaatına
varı ldı.
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