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Özet
Bu çalşmada, Krkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniğine hematüri şikayetiyle getirilen 4 yaşl
doğal olarak enfekte Boxer rk erkek bir köpekte haftalk vincristine sülfat uygulamas sonras klinik, sitolojik
ve hematolojik değişimler araştrld. Hayvann klinik muayenesinde bulbus penis üzerinde kanamal,
karnbahar görünümünde, yaklaşk 8 cm çapnda bir kitle tespit edildi. Klinik tan ve sitolojik sonuçlar baz
alnarak TVT tans konuldu. Tedavide 0.025 mg/kg dozunda vincristine sulphate 500 ml serum fizyolojik ile
birlikte uyguland. Tedavi haftalk kürler halinde alt hafta sürdürüldü. Bu çalşmada erkek köpeklerde
TVT’nin kesin tansnda sitolojik incelemenin gerekliliği ve tedavide vincristine sulfatn uygun dozlarda
kullanmnda kan parametrelerindeki oluşan değişimler ortaya konulmaya çalşlmştr.
Anahtar Sözcükler: Transmissible venereal tümör, Köpek, Sitoloji, Vincristine sülfat

The Treatment of Transmissible Venereal Tumor (TVT)
with Vincristine Sulphate in a Male Dog

Summary
In this study, we investigated the clinical, cytological and haemotological changes in after weekly
vincristine sulphate administration in naturally occured a four year old male dog referred to Kirikkale
Univercity Clinics of Veterinary Faculty with history of haematuri. Physical examination revealed
cauliflower like appereance, 8 cm diameter haemorrhagical mass on bulbus penis. The diagnosis of TVT
was established on the basis of cytologic results and clinical symptom. Treatment was considered of
intravenous 0.025 mg/kg vincristine sulphate in 500 ml saline solution. The treatment was conducted one a
week for a duration of six week. In this case, it was aimed to show that cytological examinations in a male
dog with TVT is required for definite diagnosis and alteration of blood parameters during treatment with
appropriate doses of vincristine sulphate.
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GİRİŞ
İnfeksiyöz sarkoma, venereal granuloma, transmissible lenfosarkoma ya da Sticker tümörü olarak
da bilinen Transmissible Venereal Tümör (TVT),
köpeklerin genellikle eksternal ender olarak da
internal genital organlarna yerleşen iyi huylu retiküloendoteliyal bir tümördür. Daha çok coitusla
bulaşr, genç ve seksüel açdan aktif olan hayvanlarda görülür 1-3. Hastalk 2-8 yaşl hayvanlarda
(%80) daha çok tespit edilmiştir ve özellikle dişi
köpeklerde (%64.5) erkek köpeklerden (%35.5)
daha sk görülmektedir1.
Oluşumu için bugün savunulan ortak görüş,
TVT’nin allogenik hücresel transplantlarla oluştuğu ve tümördeki bu abnormal hücrelerin vektör
olarak rol oynadğdr. Pembeden krmzya kadar
değişik renkte olabilen tümörler transplantasyondan 2-3 hafta sonra 1-3 mm çapnda olarak
gözlemlenir ve eğer zamannda tedavi edilmez ise
10-15 cm çapna ulaşrlar. Bu gibi ilerlemiş vakalarda kitle hemorajik, ülserasyonlu ve enfekte olabilir.
Erkek köpeklerde tümör özellikle, glans penisin
kraniyalinde, prepusium mukozasnda veya bulbus
penistedir. Tümöral kitle prepusiumdan taşmştr
ve phimozis ile komplike olabilir. Bu nedenle üretritis, sistitis ve prostatitis ile karşabilir 2. Anemnez
bilgiler ve yaplan klinik muayene TVT şüphesi
doğursa da kesin tan alnan kitlenin histopatolojik
muayenesi, alnan smearn incelenmesi ya da
elektron mikroskopta virus projeksiyonlarnn görülmesiyle konulabilmektedir 3,4.
Sitolojik incelemelerde yuvarlak ya da oval
polihidral hücreler, daha çok eozinofilik vakuollü
ince sitoplazma, yuvarlak hiperkromatik nükleus
ile nükleolus ve makul sayda mitotik şekiller görülür. Ayrca çekirdek sitoplazma oran çekirdek
lehine artş göstermiştir 4.
Tedavide cerrahi, immunoterapi, bioterapi,
radyoterapi ve kemoterapi gibi bir çok seçenek
kullanlmaktadr 2-4. Kemoterapi bilinen en etkili ve
kolay tedavi ve vincristine sulphate da bilinen en
etkili ilaçtr 2-5. Transmissible venereal tümör olgularnn tedavisinde kullanlan siklofosfamid, myelosupresyon ve steril hemorajik sistitise neden ol-

maktadr, ancak ayn amaçla kullanlan farkl bir
ajan olan vincristine sulphate’n yan etkileri daha
azdr 5. Bu amaçla vincristine sulphate haftada bir
kere 0.025mg/kg (0.5-0.7 mg/m2; en fazla 1 mg)
dozunda intravenöz 2-6 hafta süresince uygulanmaktadr 4,6. Ancak hem genel durumunda hem de
kan tablosunda baz yan etkiler görülebileceği için
vincristine sulphate kemoterapisi süresince hayvann genel durumunun takibi amacyla en az haftada bir olmak üzere total lökosit saysnn takibi
yaplmaldr 1.

OLGUNUN TANIMI
Bu olgunun konusunu Krkkale Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Kliniğine hematüri şikayeti ile
getirilen 4 yaşl erkek boxer rk bir köpek oluşturdu. Fakülte kliniğine getirilmeden önce başka
bir veteriner kliniğinde hemorajik sistit tedavisi
yaplmasna rağmen hematüri şikayeti devam
etmekteydi.
Hayvann klinik muayenesinde, bulbus penis
üzerinde kanamal, karnbahar görünümünde,
yaklaşk 8 cm çapnda bir kitle tespit edildi. Kitle
üzerinden sürme tarznda alnan smear Papanicolaou
yöntemiyle boyand. Klinik muayene ile birlikte
sitolojik sonuçlar da değerlendirilerek TVT tans
konuldu. Kitlenin opere edilebilir nitelikte olmamas ve vincristine sulphate ile yaplan tedavinin
TVT olgularnda çok iyi sonuç vermesi gözönünde
bulundurularak bu olguda kemoterapi seçeneği
tercih edildi.
Sağaltmda 0.025 mg/kg dozunda Vincristine
Sulphate (Vincristine, DBL®, Mayne Pharma Pty
Ltd, Melbourne, Avustralya), 500 ml serum fizyolojik içinde IV yolla uyguland. Tedavi edilen
köpeği 35 kg ağrlğnda olduğu dikkate alnarak
her bir kemoterapi küründe toplam 0.875 mg
vincristine sulphate kullanld. Tedavi haftalk
kürler halinde toplam 6 hafta sürdü. Her tedavi
öncesinde kan ve smear örnekleri alnd. Alnan
smear örnekleri doğrultusunda tedaviye smearda
TVT hücreleri tamamen kaybolana kadar devam
edildi. Ayn zamanda tam kan saym ve sitoloji ile
olgunun iyileşme süreci takip edildi. Olguda
tedavi süresince tespit edilen makroskopik ve
sitolojik değişiklikler Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmektedir.
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Şekil 1: A, B, C, D, E, F Tedavi süresince penisin klinik görünümü
Fig 1: A, B, C, D, E, F Clinical view of the penis during the treatment

Şekil 2: A, B, C, D, E, F Tedavi süresince gözlenen sitolojik değişiklikler.
Fig 2: A, B, C, D, E, F Cytological changes during the treatment

TARTIŞMA ve SONUÇ
Veteriner kliniklerine özellikle hematüri anemnezi ile gelen hayvanlarda sadece idrar muayenesi
yapmak yanlş teşhis ve tedavilere neden olabilmektedir. Bu nedenle hematüri şikayeti ile gelen
erkek ve de dişi hayvanlara ayrntl bir genital
muayene yaplmas gerekmektedir. Bu sayede
hemorajinin kaynağnn üriner ya da genital sisteme ait olup olmadğ ayrt edilebilir. Erkek köpeklerde glans penisin kraniyalinde, prepusium mukozasnda ya da bulbus penis üzerinde şekillenen
TVT vakalarnda dikkatli bir klinik muayene yaplmaz ise olgu sistitis ya da üretritis gibi üriner sis-

tem hastalklaryla karştrlabilir 2. Kliniğimize
getirilen vakada da özel bir veteriner kliniğinde
yanlş tan sonucu hasta aylarca sistitis tedavisi
görmüştür.
Vincristine tedavisi gören hayvanlarda kan tablosunda görülen değişiklikler lökopeni, nötropeni,
lenfositozis, trombositopeni, eritropeni, hemoglobinemi ve hematokrit değerlerinde azalma olarak
tespit edilmiştir 7-9. Ayrca anoreksi, kusma, kilo
kayb, diare ve total ya da lokal alopesia gibi yan
etkiler de gözlemlenebilmektedir 1,3,4,8. İncelenen
vakada yaplan tam kan saymnda; nötrofil granülositlerde fizyolojik snrlarn altna inen dalgalanmalar, makrositozis ve üçüncü uygulamadan iti-
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baren başlayan rejeneratif normokromik makrositer anemi belirlenmiş, bunun yannda genel
durumu bozacak herhangi bir yan etkiye rastlanmamştr. Yaplan sitolojik incelemelerde tümör
hücrelerine, epitelyum hücrelerine, eritrositler,
nötrofillere ve lenfositlere rastlanmştr. Yaplan
tedavinin etkisi olarak ikinci haftadan itibaren TVT
hücrelerinin saysnda belirgin bir azalma ve nötrofil saysnda bir artş tespit edilmiş ve altnc uygulamadan sonra TVT hücrelerinin tamamen kaybolduğu ve nötrofil saysnn da normal miktara
indiği gözlenmiştir. Sonuç olarak hematüri semptomu ile veteriner kliniklerine getirilen köpeklerin
cinsiyet ayrt edilmeksizin genital bir muayeneden
geçirilmesi ve TVT’nin tedavisinde sitolojik incelemenin ve kan profilinin takibinin yaplmas gerektiği ve de vincristine sulphate’n özellikle cerrahi müdahalede bulunulamayan olgularda etkili
bir tedavi seçeneği olduğu kansna varld.
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