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BİR KÖPEKTE AGIZDA FİBROSARKOM VE
TESTİSLERDE SEMİNoM OLGULARı

Seyit Atalay Vural!
Mehmet ŞahalJ

Fibrosareoma in mouth and testieuter seminoma in a dog

Yılmaz Aydın2

Sumınary: In this case report, it had been deseribed two different tumour
that were observed in mouth and testiele of a maLe dog with 16 years oLd as
macroscopicaL and microscopicaL

MacroscopicaLLy, the mouth tumours were found on the right jaw, which
was spread on paLate. This tumour was 3.5x5.0 cm in diameter and had irreguL-
er surface. On the other hand, testicuLer tumour was 104 gr in weight and
7.5x5.5x5.0 cm in diameter, aLso the Lefi testiele was 3 times bigger than the
right testiele.

MieroscopicaLLy, the mouth tumour and the testiculer tumour were caLLed
fibrosarcoma and seminoma respectively.

Özet: Bu raporda, 16 yaşlı erkek bir köpeğin ağız bölgesinde ve testislerin-
de gözLenen iki farklı tümör tipi makroskopik ve mikroskopik bulguLarı ile ta-
nımLanmaktadır.

Makroskopik oLarak, ağız tümörü sağ alt ve üst çenede damağa doğru ya-
yıLmış, 3.5x5.0 cm boyutLarında, pürüzLü bir yapı oLarak gözLenmiş, testis tümö-
rü ise 104 gr ağırLığında, 7.5x5.5x5.0 cm boyutLarında ve sağ testise oranLa 3
kat büyükLüğe uLaşmış soL testis saptanmıştır.

Mikroskopik oLarak, ağız tümörünün jibrosarkom, testis tümörünün semi-
nom oLduğu tesbit edilmiştir.

Giriş

Köpeklerde ağız bölgesi tümör olgularına rastlanıldığı bildirilmektedir (ı,
2,5, 7, 8). Bu tümör olguları içerisinde benign olanlara oranla malign olanlann
insidensinin oldukca fazla olduiğu tesbit edilmiştir. Bunlar arasında yassı hücre-
li kanser ve fıbrosarkom olgulanna rastlanılmaktadır (1,2,8). Ağız boşluğunda
gözlenen fıbrosarkom olgulan da daha çok ağızın geneline yayılmış, buna kar-
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şın daha az olarak da gingiva-alveol, damak ve dudakta da geliştiği bildirilmek-
tedir (2).

Evcil hayvanlardan köpeklerde farklı orijinli ikili üçW kombinasyonlar ha-
linde tümör olgularına seyrek olarak rastlanılmaktadır. Orneğin, seminoma ve
sertoli hücreli tümör, seminoma ve transisyonel hücreli kanser,. serninoma-
interstisyel hücreli tümör ve perianal gland adenoma, sertoli hücreli tümör-
seminoma ve perianal gland adenoma gibi çeşitli kombinasyonlar şeklinde kar-
şılaşılmaktadır (3, 6).

Erkek bir köpeğin ağız boşluğu ile gingiva-alveol bölgesini içine alacak şe-
kilde yayılma gösteren fibrosarkomla birlikte bu hayvanın sağ ve sol testisinde
seminom olgusunun görülmesi bu raporun amacını oluşturmuştur.

Materyal ve Metot

Araştırma materyalini, A.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı'na 02. i i. i 993 tarihinde getirilen ve iki aydır dişeti ve ağız kanaması olan,
ağızından kirli renkte, pis kokulu salya gelen, sol testisinde hipertrofi semptom-
ları gösteren 16 yaşlı erkek bir köpek oluşturdu.

Yukarıda adı geçen Anabilim Dalı tarafından ötenazi ile uyutulup Patoloji
Anabilim Dalınca otopsisi yapılan köpeğin, ağız boşluğunun sağ tarafında alt
çenede 3.5x4.0 cm, üst çenede damağa doğru 3.5x5.0 cm boyutlarındaki tümör-
den şüpheli kitleden ve sistematik olarak tüm organlardan alınan doku örnekleri
histopatolojik yoklama için % iO nötral formalin solusyonunda tesbit edilmiştir.
Parafin bloklar, 5-6 mikron kalınlığında kesilerek Hematoxylin-eosin (HXE) ve
Masson'un trichrome metodu ile boyanmıştır.

Bulgular

Makroskopik olarak ağız boşluğunun sağ tarafında aIt çenede 3.5x4.0 cm,
üst çenede ise damağa doğru 3.5x5.0 cm boyutlarında, yüzeyi pürüzlü tümörden
şüpheli bir kitle gözlendi tŞekil I). Ağızda bulunan bu tümörden yapılan prepa-
ratların histolojik incelenmesinde tümörü oluşturan hücrelerin kümeler halinde
değişik yönlere doğru seyrettikleri, anisonükleosis gösteren atipik bir yapı içer-
dikleri ve mitotik figürlerlc birlikte tümör tipi dev hücrelerinin de bulunduğu
dikkati çekti (Şekil 2). Ayrıca geniş nelrroz alanlarının ve bu alanda, yoğun nöt-
rofil lökosit infiltrasyonunun da yer aldığı görüldü. Bu tümörden elde edilen ke-
sitierin Masson'un trichrome metodu ile boyamaları sonucunda tümörün, fibro-
sarkom olduğu tesbit edildi.

Ayrıca hayvanın sağ testisinin 40 gr ağırlığında ve 3.5x2.5x 1.0 cm boyutla-
rında olmasına karşın, sol testisinin 104 gr ağırlığında, 7.5x5.5x5.0 cm boyutla-
rında ve sağ testisten 3 misli büyüklüğe ulaşmış olduğu dikkati çekti. Sol testis-
ten yapılan histolojik incelemede tubuler yapının tamamen kaybolduğu,
yuvarlak ya da polihedral şekilli hücrelerin yığınlar yaptığı, bağ dokudan oluşan
ince bir stroma ile ayrıldıkları ve tüm testisi kapladığı görüldü (Şekil 3). Tümö-
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Şekil ı. Köpekte sağ mandibulada tümöral kitlenin (Fibrosarkom) görünümü (ok).
Figure i.Macroscopical appearance of the tumor (Fibrosarcoma) in the right mandibula of the

dog (arrow).

Şekil 2. Fibrosarkomun histolojik görünümü HEx31O.
Figure 2. Histological appearance of fibrosarcoma.
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Şckil 3. Sol testiste seminomun histolojik görünümü HEx530.
Figure 3. Histological appearance of seminoma in thc left tcstİelc.

ral hücrelerde belirgin bir boyanma farklılıkları gözlenmekteydi. Buna karşın
sağ testiste ise makroskobikincelemede belirgin olarak gözlenen ve 1 cm çapın-
daki bir kitlenin göze çarptığı ve bu kitlenin histolojik olarak incelenmesinde ti-
pik seminom olduğu tesbit edildi.

Tartışma

Köpeklerde ağız bölgesinde tümör olgularına oldukca sık rastlanıldığı bil-
dirilmiştir (1,2,5, 7, 8). Patoloji Anabilim Dalına gelen tümör olguları içerisin-
de ise evcil hayvanlarda ağız bölgesindeki tümörlerin çok seyrek olarak görül-
düğü tesbit edilmiştir (4). Literatürde (2), fibrosarkom olgusunun ağızin
geneline yayılmış olduğu belirtilmesine karşın bu olguda tümörün gingiva-
alveol bölgesinde sınırlı kaldığı dikkati çekmiştir. Köpeklerde farklı orijinli
tümörlerin organizmada ikili-üçlü kombinasyonlar şeklinde seyrek olarak
bulunduğu bildirilmiştir (6). Bu olguda ise ağızda fibrosarkom, testislerde se-
minom olarak farklı orijinli ikili kombinasyon şeklinde tümörle karşılaşılmış-
tır.
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