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CASE REPORT

İsviçre Esmeri Bir Buzağıda Atipik Vulva Atrezisi Olgusu [1]
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Özet
Bu makalede, bir buzağıda atipik bir form gösteren vulvar atrezi olgusunun sunulması amaçlanmıştır. Olgunun yapılan muayenesinde
vulvanın şekillenmiş olduğu ancak vulva dudaklarının tamamına yakınının kapalı olduğu gözlendi. Sonrasında vajinoplasti operasyonuna
karar verildi. Sonuç olarak, sıkça rastlanmayan vulva atrezisinde operatif yöntem uygulamasının yararlı olabileceği kanaatine varıldı.
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The Case of Atypical Vulvar Atresia in A Brown Swiss Calf
Summary
Aim of this presentation, shows a form of atypical a calf race is to present a case of vulvar atresia. The examination of the case, but the
vulva lips of the vulva is formed by almost all were found to be closed. After the examination, vaginoplasty operation was decided. As a
result, the reporting of this phenomenon rarely seen in the literature is thought to be appropriate for vaginoplasty operation.
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GİRİŞ
Doğmasal anomalilerin patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte, bu anomalilerin genetik veya genetik
olmayan faktörlerden (çevresel faktörler) kaynaklandığı
bildirilmektedir. Bunun yanında teratojenik etkiye sahip
virusların, intrauterin dönemdeki beslenme hatalarının
ve intoksikasyonların asıl anomali nedenleri arasında sayıldığı düşünülmektedir 1. Anomalilerin birçok hayvan türünde tek bir organı veya vücudun bir kısmını etkileyebildiği görülmektedir 2. Buzağılarda ise sıklıkla atresia ani,
atresia recti, rektovaginal fistül, hidrosefalus, göz kapağı ve
üriner sistem anomalilerine rastlandığı belirtilmektedir 3,4.
Buzağılarda, vulva atrezisinin de eşlik ettiği multiple
kongenital anomalileri konu alan yayınlar olmakla birlikte
vulva atrezisine dair ayrıntılı bilgiler içeren çok fazla olgu
kaydı yoktur 5.
Bu olguda bir buzağıda saptanan atipik vulva atrezisinde kapalı olan vulva dudaklarının vajinoplasti ile düzeltilmesi yoluna gidilmiştir.
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OLGUNUN TANIMI
Olgumuzu, atipik bir form gösteren vulva atrezisine
sahip 90 günlük İsviçre Esmeri bir buzağı oluşturdu. Yapılan
muayene sonrasında vulvanın şekillendiği ancak vulva
dudaklarının tamamına yakınının kapalı olduğu (Şekil 1. A)
ve anüse yakın bölgede yaklaşık olarak 0.5 cm genişlikte
açıklık bulunduğu, hayvanın bu açıklıktan idrarını yapabildiği gözlendi (Şekil 1. B) ve vajinoplasti operasyona karar
verildi. Operasyon öncesi bölgenin asepsi antisepsi sağlandıktan sonra 15 ml %2’lik lidokain (Adokain®, Sanovel) vulvar bölgeye uygulandı. Kapalı olan vulva dudakları 4
cm’lik bir ensizyonla açılıp, yara dudakları 1 USP polyglactin
(Medsorb PGLA®, Medeks) ile dikildi (Şekil 1. C, D, E). Dikiş
sonrası yapılan spekulum muayenesi ile buzağının genital
organlarında (vagina, vestibulum vagina ve serviksin girişinde) herhangi bir anormal durum saptanmadı. İyileşme
süreci 7 gün takip edildi ve 10. gün yapılan muayeneler
sırasında vulva dudaklarında herhangi bir probleme rastlanmadı. Ayrıca iyileşmenin de komplikasyonsuz olduğu gözlendi (Şekil 1. F).
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Şekil 1. Doğmasal vulva atrezisi (A, B),
vajinoplasti (C, D) ve postoperatif görünüm (E, F)
Fig 1. Congenital vulvar atresia (A, B),
vaginoplasty (C, D) and postoperative
view (E, F)

TARTIŞMA ve SONUÇ
Doğmasal anomalilerin sebepleri tam olarak bilinmemektedir ancak çevresel faktörlere bağlı annenin toksik
maddeler tüketmesi ve bu maddelerin teratojenik etkiye
sahip olması veya gebelik döneminde föto-maternal viral
enfeksiyonlar sonucu anomalilerin şekillendiği bildirilmiştir.
Anomaliler tek bir organı veya bir sistemi etkileyebildiği
bildirilmektedir 6. Kılıç ve ark.7, üç buzağıda çoklu ürogenital organ anomalisi (atrezia ani, atrezia vulva, mega
vagina ve rekto-vaginal fistül) bildirmişlerdir. Sunulan
olguda ise yalnızca vulva dudaklarında bir anomalinin
olduğu görülmekteydi.
Yalnızca bir organı veya bazı sistemleri (sindirim sistemi
gibi) etkileyen ve fazla komplike olmayan anomalilerin
operatif yöntemlerle tedavi edilebildiği bildirilmektedir 8.
Yapılan bir çalışmada 9, atrezia vulva, atrezia ani ve rekti
olgusu cerrahi müdahale ile tedavi edilmiş ve olumlu
sonuçlar alınmıştır. Sunulan olguda da vulvada doğmasal
olarak şekillenen atrezi, operatif müdahale ile giderildi
(Şekil 1 C, D) ve olgunun problemsiz olarak iyileştiği
gözlendi (Şekil 1 F).
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