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.BiR KÖPEKTE EKSTRAGENiTAL METASTAZLI
TRANSMissiBLE VENEREAL TÜMÖR OLGUSU

M. Yavuz GÜLBAHAR* Rıfkı HAZIROGLU**

Transmissible venereal tumor with extragenital metastases in a dog.

Summary: A case of transmissible velZereal tumor with extragenital me-
tastases of an 18 month-old male dog is deseribed. Macroscopically, nodular or
multilobulated masses were seen extragelZital sites of the skilZ alZdsubcutalZeous
tissues, beneath the prepuce, lymph ızodes, right funiculus spennaticus, collum
of urinary bladder, splem, right kidlZey, lefi eye alZd adenoh."pophysis. Micro-
scopically, both primary genital and metastatic lesimıs were showed t)picalfea-
tures oftransmissible velZereal tumor.

Özet: Bu raporda 18 aylık, Kangal ırkı, boz renkli, erkek köpekte ekstrage-
ızital metastazlı velZereal tümör olgusu talllmlalZmaktadır. Makroskobik olarak
1l0düler ya da multilobüler yapıdaki tümöral kitlelere deri ve deri alt dokularda,
prepusyum altmda, leı!f yumruları, sağ fwıikulus spennatikus, idrar kesesi kol-
lumu, dalak, sağ böbrek, sol göz ve adenohipojizde rastlalZdı. Mikroskobik ola-
rak, hem primer genital leZYOlılar ve hem de metastatik odaklar tralZsmissihle
veneral tümörwı tipik özelliklerini gösterdi.

Giriş

Köpeklerin Sticker sarkomu, histiyosito-
ma, venereal granuloma, transmissible lenfosar-
kom ve kontagiöz venereal tümör adlarıyla da
bilinen transmissible venereal tümör (TVT), her
iki cinsiyetin genellikle dış genital organlarında
rastlanan bir tümördür (4, 14). Tümörün bilinen
genital yerleşiminin yanısıra, genital organlar
dışında da göıülebileceği bildirilmektedir. Bu
yerleşim genital organlarla birliktedir ya da ge-
nital form görülmeksizin sadece ekstragenital
olarak da şekillenebilmektedir (4, 6-8, 14, 20).
Genellikle çiftleşme ile bulaşır. Ancak, ekstra-
genita! lezyonların koklama, yalama veya ısır-
ma sırasında direkt temas la da şekillenebileceği
bildirilmektedir (2, 6-8, 14). Neonatal, zayıf,
immunosupresif köpeklerde malign karakter
göstererek oldukça çabuk gelişir ve çeşitli or-
ganlara metastaz yapabilir (4, 14,20).

Ülkemizde genital yerleşimli TVT olgu la-
rının varlığı bilinmesine rağmen (3, 5, iL 16,
i7), sıklıkla göıülmeyen ekstragenital yerleşim-
li TVT olgularının ayrıntılı olarak değerlendiril-
diği bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle,
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Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Pato-
loji Anabilim Dalı laboratuvar kayıtlarında rast-
lanan olgunun, patolojik olarak tanımlanması
amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Çalışmanın materyalini, Ankara Üniversi-
tesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim
Dalı'na ı985 yılında sahibi tarafından ölü ola-
rak getirilen ve süıü koruma amaçlı kullanılan
i8 aylık, Kangal ırkı, boz benekli, erkek köpek
oluşturdu. Alınan anamnezden, deri altında yay-
gın şişkinliklerin farkedildiği ve köpeğin bir
süre sonra öldüğü anlaşılmaktadır.

Köpeğin sistematik nekropsisi yapılarak,
alınan doku örnekleri % ıo'luk tamponlu forma-
linde tesbit edildi. Parafin bloklardan elde edi-
len 5-6 mikron kalınlığındaki kesitler hematok-
silen-eosin. Giemsa ve Gomori'nin retikulum
boyası ile boyandı.

Bulgular

Makroskobik bulgu/ar: Nekropside, köpe-
ğin oldukça kaşektik olduğu ve tüm vücuduna
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Şekil 1. Tümörün makroskobik görünümü.
(Fig-l. The macroscopical appearance of transmissible venereal tumor)

Şekil ı-a) Deri altındaki ülserleşmiş irili ufaklı tümöral
kitleler. (The ulcerated metastatic masses in the subcutis)

Şekil I-b) Sağ funikulus spermatikusa sapla bağlı
metastatik kitle (ok).

(The pedunculated metastatic tumoral mass at the right
funiculus spermaticus, arrow).

Şekil 2. Tümörün mikroskobik görünümü
(Fig-2. The microscopical appearance oftransmissible venereal tumor)

Şekil 2-a) Tümör hücreleri arasındaki tipik ince bağ doku
(oklar), Dalak, H.E., x 100.

(The typical view of the loose stroma withiıı the tumor
tissue (arrows), spleen)

yayılmış halde, çoğunluğu deri altından palpas-
yonla seçilebilen, sert kıvamda ve nodüler ya
da multilobüler yapıda 5-6 cm çapa ulaşabilen
irili ufaklı kitleler görüldü. Özellikle karın altı
ve glutea1 bölgedeki oluşumlardan bazılarının
ülserli oldukları dikkati çekti. Deri yüzüldüğün-
de bu kitlelerin deri altı dokulardan kolaylıkla
ayrılamadığı gözlendi (Şekil la). Dış genital or-
ganlar incelendiğinde, prepusyum altında da
irili ufaklı ve kolayca parçalanabilen, soluk
pembe renkte multilobüler oluşurnlara rastlandı.
Karın duvan açıldığında dalak üzerinde yakla-
şık 3-4 cm aralıklarla yerleşim gösteren 0.5-]
cm çapta, dört adet nodüler tarzda odak dikkati
çekti. Bunlar yumuşak kıvamda ve gri-pembe
renkteydi. Ayrıca sağ böbreğin üçte ikisini kap-
lamış durumda, yer yer kortekste kabartı oluştu-
ran ve medullaya da infiltre durumda oluşumla-

Şekil 2b) Şekil-2a'daki kesitin daha büyütülmüş
görünümü, oval ya da poligonal şekilli tümör hücreleri,

H.E.,x240.
(The view of the ovalar polygoııal shaped tumor eells,

higher magnijicatioıı of Figure-2a).

ra rastlandı. Genital organlar çıkarıldığında ise
prepusyum altındakilerle birlikte, penisin krura-
sında irili ufaklı ve sağ funikulus spermatikusa
bir sapla bağlı 2x2x3 cm boyutunda, multilobu-
ler yapıda ve kolaylıkla parçalanabilen kitleler
mevcuttu (Şekillb). Ayrıca idrar kesesinin kol-
lumunda da benzer yapıda ve büyüklükte bir
oluşum dikkati çekti. Süperfisiyal lenf yumrula-
rı şişkindi ve kesit yüzlerinde soluk pembe-gri
renkte odaklar gözlendi. Diğer karın ve göğüs
boşluğu organlarında tümoral oluşurnlara rast-
lanmadı.

Beyin çıkarıldığında, hipofizde ıx2x3 cm
boyutlarında, multilobuler yapıda, kolayca par-
çalanabilen özellikte bir kitle ile karşılaşıldı.
Diğer beyin bölümleri normal görünümdeydi.
Sol göz ekzoftalmik durumdaydı ve çıkarıldı-
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ğında skleraya sıkıca bağlı, çevre dokularla
bağlantısı olmayan ve kaudo-medial yerleşimli,
ix ix2 cm boyutunda, tümöral bir kitle dikkati
çekti. Sağ gözde herhangi bir lezyon gözlenme-
di.

Mikroskobik bulgular: Tüm genital ve eks-
tragenital bölgelerdeki tümöral kitleler benzer
morfolojik yapı gösterdi. Tümör hücreleri yu-
varlak veya poligonal şekilde ve eozinofilik si-
toplazmaya sahipti. Bu hücreler tek tek veya
trabeküler ya da solid kümeler halinde çok ince
ve vasküler bir stroma ile ayrılmışlardı (Şekil
2a). Her hücre iri ve koyu boyanan nukleus ile
merkezi yerleşim gösteren nukleolusa sahipti.
Mitotik figürlere sıkça rastlandı (Şekil 2b). Bazı
kesitlerde tümör hücreleri arasında fokal alanlar
halinde mononükleer hücreler gözlendi. Deri ve
dış genital organlardan alınan kesitlerin bazıla-
rında geniş nekroz alanları ile nötrofil lökosit
infiltrasyonları ve kanarnalara rastlandı. Böb-
rekten alınan kesitlerde metastatik odaklarla
komşu tubullerde dejeneratif değişiklikler dik-
kati çekti. Hipofizdeki kitlenin yalnızca adeno-
hipofizin pars distalisinde lokalize olduğu göz-
lendi. Tümör hücreleri arasında ve çevresinde
nekrotik yapıda asidofil ve bazofil hücreler dik-
kati çekti. Gözde rastlanan tümöral odak, sklera
ile sınırlıydı ve retinaya infiltre olmamıştı.

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada, Kangal ırkı, i8 aylık, erkek
köpekte ekstragenital metastazlı TVT olgusu
patolojik olarak tanımlanmaktadır. TVT, geni-
tal organlarda lokalize olduğu sürece ve bazen
spontan olarak ya da X-ışınlarına maruz bırakıl-
dığında regresyona uğrayabilmesi nedeniyle,
bazı araştıncılarca iyi huylu bir tümör olarak
kabul edilmektedir (4, 8, 18, 20). Buna rağmen
olguların %5'inde ya da daha az oranında me-
tastaza rastlandığı ve ekstragenital lezyonların
şekillendiği bildirilmektedir (8, 14). Bazı ülke-
lerde TVT olgularının endemik olarak seyrcttiği
ve doğalolaylarda ekstragenital lezyonlara sık-
lıkla rastlandığı dikkati çekmektedir (2, 8, 15).
Ülkemizde TVT olgularının insidensi, diğer
hayvan hastalıklarında olduğu gibi tam olarak
bilinmemektedir (16). Ankara Universitesi Ve-
teriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı' nda
1933- 1970 periyodunda, geriye dönük olarak
incelenen ve tümör teşhisi konulan 5 nekropsi
ve i53 biyopsi materyalinden 19 adedinde TVT
olgusu gözlendiği ve TVT'nin genital organ tü-
mörleri içerisinde önemli yere sahip olduğu
ifade edilmektedir. Ayrıca, olguların çoğunlu-
ğunun biyopsi materyallerinden sağlanması ne-
deniyle bunların iç organlara ne oranlarda me-
ta'itazlar yaptığının saptanamadığı
bildirilmektedir (5, i6, i7). ı973- ı984 periyo-

dunda ölüm nedeni olarak sadece bir köpekte,
burun boşluğu, bulbus olfaktoryus ve lenf dü-
ğümlerine metastaz yapan TVT olgusuna rastla-
nıldığının bildirilmesine karşın, ayrıntılı olarak
incelenmemiştir (3). Ekstragenital TVT olgula-
rına ait rapor bulunmaması ve primer TVT göz-
lenen köpeklerin tümüne nekropsi uygulanma-
ması nedeniyle, ülkemizdeki ekstragenital
yerleşimli TVT olgularının insidensi hakkında
yorum yapılamamaktadır.

Transmissible venereal tümör olaylarında
ekstragenital lezyonların çoğunlukla deri, sub-
kutan, dokular, lenf düğümleri, burun, kemikler,
dalak, karaciğer, böbrek, beyin, hipofiz, göz ve
oral mukozada şekillendiği bildirilmektedir (1,
8, 9, 12-14, 20). Tanımlanan olguda, gözlenen
metastatik odaklar, literatürde bildirilen organ
yerleşimleriyle uygunluk sağlamaktadır.

Higgins (8) incelediği ve metastaz gösteren
olguların çoğunluğunda internal genital organ-
lar, inguinal lenf yumruları, deri ve subkutis,
periorbital bölge ve bukkal müköz membranıar-
da tümörün şekillendiğini saptamıştır. Tümör
hücrelerinin internal genital organlara infiltras-
yon yoluyla, inguinal lenf düğümlerine de len-
fojen yolla yayıldığı bildirilmektedir. Ancak in-
ternal genital yayılım dişilerde önemlidir (i O,
14, 2 I). Sunulan bu olguda sağ funikulus sper-
matikus ile idrar kesesi kollumundaki oluşum-
lar internal genital organ yayılımının erkek kö-
pekierde de olabileceğini göstermektedir. Yine
sol gözde sklerada sınırlı kalan metastatik oda-
ğın orbita içersinde periskleral yolla şekillendi~
ği ve gözün daha derin dokuları na infiltre olma-
dığı anlaşılmaktadır.

Deri ve subkutis lezyonları sürekli yalama,
tırmalama veya ısırma şeklinde. epidermisin
bütünlüğünü bozan durumlarda, köpeğin kendi
genital organlarından veya başka bir köpekten
alınan tümör hücrelerinin implantasyonu yoluy-
la oluşmaktadır. Bu şekilde oluşan lezyonların
hematojen yolla oluşan lezyonlara benzerlik
gösterdiği bildirilmektedir (8, 14). Bu olguda
deri ve subkutiste gözlenen tümöral oluşum la-
rın, ne şekilde oluştuğu hakkında yorumda bu-
lunmak tek olgu olması nedeniyle güçtür.

Transmissible venereal tümör olgularına
seksüel aktivitenin en yoğun olduğu yaşlarda ve
başıboş gezen ya da seksüel aktivitesine sınırla-
ma getirilmeyen köpeklerde daha sık rastlanıl-
maktadır (8, 14, i5). Tanımlanan olguda köpe-
ğin 1,5 yaşında ve sürü koruma amacıyla
genelde serbest olarak yaşaması literatürle uy-
gunluk sağlamaktadır.

Transmissible venereal tümörün ırk ve cin-
siyet predispozisyonu bulunmamaktadır. Erkek
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köpeklerde tümölÜn dış genital organlarda,
daha çok penisin kaudalinde şekillendiği, buna
rağmen krura penisten, bulbus glandise ve glans
penise kadar yayılabileceği ve daha az olarak
prepusyum altında oluşabileceği bildirilmekte-
dir (4, 8, 10, 14). Bu olguda genital organlarda
dikkati çeken tümöral kitlelere prepusyum altın-
da ve penisin krurasında rastlandığı halde, bul-
bus glandis ve glans peniste rastlanmamıştır.

Transmissible venereal tümör hücrelerinin
orijin dokusu bilinmemektedir (8, 14, 18, 19).
TümölÜn genita! organ yerleşimi olmaksızın,
ekstragenital olarak da gÖlÜlebilmesi nedeniyle
morfolojik olarak bazı yumuşak doku tümörle-
rinden ayırt edilmesi gerekir (14, 19). Tanımla-
nan olguya, tümölÜn lokalizasyonu, makrosko-
bik ve mikroskobik bulgulan ile tipik bir
ekstragenita! metastazlı TVT tanısı konmuştur.
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