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The Innamatuare Pseudo Tumor Case Eneountered in Donkey's Penis 

SummJtry: In this study, a four year old donkey, brought to Y. ır. 
University, Faculty of Veterinary, Department of Surgery fn 27.7. 1993, with the 
complaint of tıımoral mass buı as a resulı of hisıopalhological examinalion, the 
ıııass wass proııeri ıo be inj1aıııaroire pseıırio tumour. 

Özet: Bu makalede 27.7. 1993 lorihinde Y.r.O. Veıeriner Fakill/esi 
c.:errulıi kliııig iı ıe peııi$IC lÜlllöml killc şikayeti ile getirilen Vf' yapılan 

histopatolojik muayene sonucu kitlenin injlamatuar pseııdo tilmOr oldugu anlaşılan 

4 yaşlı bir ıııerkep konu eıli/ıııiştir. 

Giriş 

Evcil hayvanların tümöral hastalıkları üzerine oldukça kapsamlı 
araştırma lar yapılmıştır (ı , 3,5 ,6 , 8) . Leipzig Veteriner Fakültesi şirurji kliniğinde 

muayene ve tedavi edilen ııoo attan 44'ünde tümör saptanmıştır. Bunlardan; 
14'ünün fibroma, 9'unun sarkoma, ı l 'inin karsinoma olduğu bildirilmiştir (2). 
Aynca fibrom ve papillom gibi tümörlerin atlarda baŞIICt1 deri tümörleri oldu~ ve 
her yaşta göıiHebildi!i , özellikle p<1p illomların daha çok 1-2 yaş lannda ortaya 
çıktığı da vurgulanmaktadır (ı) . 

Penis ve prepusyı.11ll tünıörlerine çogunlukla at, mcrkep ve kö~klerde, 
nadirende sıgırlarda rastlanır . Tek tırnakhlarda genellikle glan s~nistc ve ~nisin 
ön kısmında bulunur. Kır donlu atlarda melanom ya da melanosarkomlar penis 
ucunda ya da prepusyumda degişik büyüklükte tek veya birçok yumrular halinde 
kendini belli eder (7,10). 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi kliniğinde 56 vakayı 
kapsayan çeşitli ırk tek tırnaklılara ait neoplazm olgu larıyla ilgili yapılan bir 
çalışmada ; kranium bölgesinde 16, r.inguil).alis, r.perinci, r. mamma ve kuynıkta 
17, r.colli, r. abdominalis ve diger vucut bölgelerinde 12, cxtremitelerde ise ıı 

tümöral olgu gözlenmiştir (ı) . 
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Penis ve prepusyum lezyonları, viral enfeksiyonlar, parazitler ve ncopla7.mlar 
sonucu oluşmakladır (2.3 ,4,5,6,8,9). Penis ve prepuS),umun carsinoınları 

çoğunlukla erişkin tek t ı rnaklılarda ortaya çıkmakla ve tüm equin squamous ecU 
carcinomalarının o/ıı4Sini oluşturmaktadır (8). Atların carcinomalan, aygır ve ig.diş 
bcygirlerde eşit oranlarda görülür ve çoğunlukla glans penise yerleşirl er. 

Tümörlerde yer yer yüzeysel ülserasyon ve nekrozlar o luşmakta ve çoğunlukla 

keratinizasyon görülmektedir (6,7). 
Ülkemizde 1953-1%1 ve 1961-1972 yılla rı arasında yapılan toplam 2055 

at otopsisi ve 803 biyopsi materyal i içerisinde sadece bir prepusyum squamous 
hücreli carcinoma olayına rastlanmıştır (1 ,5). Tek tırnakhlarda penis ve 
prepusyumda en yaygın olarak görülen tüınörlerin .; squamous ecll carcinoma, 
squamous papilloma, mast-ecll tümör, malignanı melanoma, Iymphosareoma ve 
hemangiom olduğu bildirilmektedir (3,4,6). 

Bu çalışmada bir merkep pcnisinde mstla ııılaıı inflamatuar pseudo-tümör 
olgusu incelenmiştir. 

Mııte~'HJ ,·c Mctod 

Mate~'alimizi Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi kliniğine 27.7 .1993 
tarihinde getirilen, protokol defterine 128 numarayla kaydedilen Eyüp Ter.doiılu'na 
ait 4 yaşında bir merkep oluşturdu . 

Alınan anamnezde merkep pcnisinin bir yıl önce köpek tamfıncLın 
ısırıldığı ve bunu takip eden zama nda bölgede bir şişkinliğin oluştuğu ifade edildi . 
Yapılan inspcksiyonda penis derisinden kökcn alan yumruk büyüklüğünde 

ovalleşmiş bir kitle görüldü (resim-I). 
Hayvan bir gün aç bırakıldıktan sonra operasyona alı ndı. Combelen 

premedikasyonunu lakiben yatırı lan hayva na kastrasyon pozisyonu verildi. Tümör 
civarına sİrkülcr olarak lokal infiltrasyon ancstczİsi uygulandı. Tümöral kitle kavun 
dilimi tarzında bir eııs izyonla deri ve a ltındaki dokulardan özenle uzaklaştırıldı 
(resim · 2). 

Alınan kitlc. histopatolojik muayene amacıyla formol solusyonunda tespit 
edilerek patoloji laboratuvaona gönderildi. Hayvana 5 gün süreyle antibiyotik 
uygulanarak 10 gün sonra operasyon dikişleri alındı . 

Bulgular ,·c Tartışma 

Tümör ki tlesinin ag:ırlı g:ı 175 gm .. boyut l arı 6:-.4:-.3 cm. idi. Rengi 
kınnl7.lmt ı rak, yer yer kanarna odakları ve kabuklaşmış sahalar vardı. Pal~ısyonda 
kitlenin sert elastiki kıvamda olduğu, tümör çeperinin pürüzlü olmasıııa ra g:ıncn 

kesit yüzünün oldukça düz bir görünüşe sahip olduğu tespit edildi. 
Kitlenin histopatolojik incelenmesinde tümör benzeri alanlarda yaygın 

ödemin bulundugu. arada polimorf nuklear lökositler, lenfositler ve yer yer plazma 
hücreleri içeren i1lihabi hücreler ve fibroblastlann yer aldıgı görüldü (resim-3). 
Ayrıca apse oluşumu ile uyumlu )'ogun polimorf nuklear lökositlerden oluş.ın 
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alanlarda saptandı . Penis derisinden alınan parçalarda çok katlı yass ı epitel a lnnda 
küçük odaklar halinde daha çok polimorf nuklcar lökositlerin oluşturduğu iltihabi 
hücre infiıırasyonu görüldü (resim ·4). 

Yapılan histopatolojik muayene sonucunda kitlenin, inllanıatuar pseudo-
tümör olduğuna karar verildi. 

Tek tırnakhlarda penis ve prepusyum tümörlerinden ilk sırayı squamous 
eeL! careinoma almakla birlikte (5,6,7,8), ülkemizde pseudo--ıümörlerle ilgili 
herhangi bir yayına rastlanılmaması bu tümör benzeri olgunun yayınlanmasIDI 
gerekli kılmıştır. 

Tek Iırnakhların pcnis ve prepusyum tümörleri klinik bakıda , değişik şekil 
ve büyüklükte, tek ya da birçok yumrular halinde şekillenen, yiiı.cysel ülscrasyon, 
kanama ve nekrozlarla karekterize kitleler halinde görülmektedir (6, LO). 

Başlangıçta, vakanın muayenesinde öneelikle penisin malign karekterli bir 
tümörü kanısı uyanmıştır. Ancak kitlenin yapılan histopatolojik muaycnesi 
sonucunda yangısel yalancı bir tümör olduğu anlaşılmıştır . Tümörlerin nedenleri 
kesin olarak bilinmemekle birlikte, traumatik nedenlere bağh tümör olaylarına 
sıkca rastlanıldı ğı ve bu olgularda yangı semptomlannın da görülmediği 

vurgulanmaktadır (5,7). Bu vakanın traumatik bir yangıyı takiben şekillenmesi ve 
bir çok bakımdan tümör gibi gelişme göstermesi, yangı belirtilerine sahip olmaması 
ve klinik yönden tümörlerle rahatlıkla karıştırılabilmesi nedeniyle dikkate alınması 
gereken bir konu olduğu kanaatine vanimıştır. 
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Resim - I : Pseudo tümör kitlesinin operasyon öncesi görünüşü. 
Fig-l: Appearance of the pseudo - IUnlor mass before operation. 
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Resim -2 Pseudo tümör kitlesinin operasyon sonrası görünüşü~ 
Fig- 2. Appearance of the pseudo-tumor mass after operation. 
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Resim~3. Yangı hücrelerinin yayılışı. 

Fig~3. The inilamation eclis on Ihe hisıologic.11 cross-scction prcpared from ıhe 
tumoral mass. 
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