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kadar longitudinal olarak aç ı ld ı . Urtıra kenarlan pcnis deri
sine basit ayrı dikişleric tu\turuldu. Penisin kaidesine yerleş

tirilen rumike açılarak kanamalar örılerıdi (1.7.8). I'enis 
uzerine pom. madccassol (Bilim) ve pom. fumcin 
(Eczacıbaşı) sürülerek operasyon tamamlandı. Posıoperalif 

dönemde % O.I·lik rivarıol ile irrigasyorı yapıldı vc günde bir 
kez IKImadlar kuııanılmaya devam edildi. Prcpusyumda 
ürinasyon la ilgi li herhangi bir komplikasyon gözlenmedi ve 
ligatürün önündeki k ısmın 20. gündc kend i l iğinden düştüğü 

tesbit edi ld i. 
ikinci Olgu 
Olguyu 1998/35 protokol numarası ile kayıtlı. besi amaçlı 

olarak yetiştirilen 2 yaşlı montafon melezi boğa oluşturdu . 
Hayvan penisin uç kısmında kitlc şikayeti ile kl i niğe getirildi . 
Anamneroe: prepusyumda i aydan beri şişkinlik o lduğu ve 2 
gün öm;:e penis ucunun lümöral bir ki ı le ilc dı~rıya çıktığı 
belirlendi. Yapılan klinik muayenede penisin uç kısmında ve 
onu çepeçevre sanıli. dorso-venıral yassılaşm ı ş yumruk 
büyüklUğünde. yüzeyi üremeler nedeniyle pürüzlii. yer yer 
nehotik alanlar ve kıvrımla r arasında apse odakları bulunan 
tümöral kitle saptandı. Di nlenme sırasındaki iirinasyonda 
kitlenin deği~ik yerlerinden ve k ı vrımların arasından idnırm 
s ı zdı ğ ı gözlendi (Şekil 2). 

OperlL~yoıı : Şirurjika l giri şi nı için eerrahi k l iniğinde i 
gün !)ekietiidi ve sadeee su içmesine izin verildi. Ksi lazin 
He!"nin 23.32 mgl H)() kg im (Ronıpun. Bayer) enjeksiyonu 
ilc yapılan sedasyondan sonm hayvan Hannover vagona sağ 
yan üzerine yatırıldı. Sol arka bacak geriye doğru iyice çeki
lerek tesbi t edildi. Penis \'e prepusyuın bölgesi Ilenzalkoniuııı 
chloride (Zcfimn. i ltaş) ile ıemizlenip sıeril hale getirıldi . 
Penis kaidesine Lidokııin IICI (Jeıokain. Adeka) ile lokal 
infiltrasyon anestezisi sirk~ler olamk yapıld ı ve bölgeye 
dasıik tumike yerleştiri ldi . Urelraya kateıer yerleştirnıck için 
penisin uç kısmıııda (iretra dış detiği a randı. Fııkat penisın 
ucu tümöral kitle tarafından zedelcndiği için, orifısyum üretra 
cx terna bdi rl e ne ıııed i ve öncelikle Wnıönln k:ıides i nden . 
penisle birlikte toıa l rezeksiyonu gerçek l eşt i rildi. Ancak bu 
durumda da üretra d ı ş ddiği belir1enenıedi. Daha sonra 
pcnisin uç kısmından bir parça ıransversal olarak kesi ldi ve 
üreıra dış de l iği bu kısımda bulundu. Bu işlemi takiben 
üretraya kaıeıer yerl eştiri ldi ve bilinen yöntemle amputasyon 
yapıldı (Şek i l 3). 

Histopatolojik bulgular: I.Olguda tümöral oluşuın be
lirlenemediği içın histopatolojik ineelemeye gerek kalmad ı . 
2.0lgudaki ıümllral kiılenin histopatoloj ik ıetkikindc ise 
fibropapillom oldugu belirlendi (R"lKIr no: 19198). 

Şeki l 1- i. Olguda balanııis Şd,ııı..:ıııııı~ llenı,ın prcupcnnıf 

görtınllnıü. 

y.y.o. Vet. Fıık..lkrg. (9\l9. JO( 1-2): 72-74 

Şckı l 2: 2. Oıbud~ ııcııı,ın 11\· l"ınıııdak ı tümörün preope
ratif göı·ün(imü . 

Şek i l 3- i. Olguda .ınıputıısyon sırasıııda hılal ~eklındekı 

ensizyon ve üreıraya yerleştiri len kateıerin görünümü, ü reı
ranın penis derisine dikilmesı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yiieel (8). boğalarda penis liimörlerinin eksıirpe 

edilmesini önerirken. Samsar ve ark. (4) ise. par:ıfiınozisc 

neden o lan tümörlerin özelliğine göre penis nmputasyonu 
ya p ıl abi leeeğin i beli rt mektedir. 2. olgudnki ıümöra l kitlede 
apse odakl arı ve nekrotik alanların bulunması. üretra dış 

deliğinin lümoral k ıvrım l ar arasında yer alması ve tümöriin 
ekstirpasyonundan sonrada üretra dış deliğinin bulunama
ması ve penisin uç k ısmının asimetrik bir görünüm ahnası 
nedeniyle penis amputasyonuna karar veri ldi. I.olguda 
kaynaklarda (ı. 5. 8) belinilen aşama lara göre penis ampu
tasyonu yapılırken. 2. olguda liimôrün ekstirpasyonunun ar
dından penisin uç kısmından bir parçanın lransversal bir kes i 
ile uzak l aştınlmasından sonra belirlenen üretraya kateler 
yerleşt irilmesini takiben L. olgudaki gibi penis aıııputasyonu 
ge rçekleş t i rildi. Tiim türlerde yapı lan pcıı is ampu tasyonların

da kanamanın kontrolü ve sonradan meydana gelen iiretral 
stcnoz önemli problem olarak kabul edilmektedir (3). 
Amputasyon sımsmda peıı is kaidesine yerleştirilen ıumikenin 
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