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Meningionıa in A Cat

Suınmary:

A 14-year-old,

female cat demonstrating

cephalitic symptoms (also suspected ofrabies)
duallose

of apetite, ineoordination

denjumpings

was examined.

blindness,

paralysis,

and en-

During the last ten days a gra-

and hitting the objects on her way when she walks, sud-

followed by a deep sleep were noticed. A nut sized, grayish-pink

colored, well

defined mass localizcd in the left (ılfactory bul b area was the only necropsy findingo The mass
caused deformation of hemisphercs, and marked flattening of su1ci and gyri by its existence
and exerted pressure by growing in expenee of brain volume. The cerebellum was pushed
backward,

into the occipital foramen magnum, and its ,,"orms was flattened

too, by the pres-

sure of bone. No gross infiltration or neoplastic invasion was detectable, though the meninges were seemed edematous and swollen with some opacity around the tumor mass. The
detailed histologic examinations
eells, precipitated

revealcd the onion-like arrangement

of well dcfined tumor

ca1cium in the central portion of whorls resembling a smail blood

vessel

that underwent to hyalinous degeneration, as wc re ealled psammoma bodics based on their
gross appearanee. Some necrotic are as wc re seen in tumor, perivascular lymphoid infiltration
and neuronal
Özet:

aegeneration
Körük,

olan 14 yaşındaki

were present

paraliz

ve

in the brain (meningo-eneephalitis)

ensefalit

dişi bir kedi'nin

beldekleri

beyninde,

gösterip

liğinde, sınırları belirgin, gri-pembe renkli bir tümör tesbit
masında, özel hücre düzeni ve kalsiyum tuzları çöküntüleri
meningioma"

olduğu

kuduzdan

sol bulbus olfaktorius

da

üzerinde,

şüpheli
fındık iri-

edilmiştir. Histolojik yoklagörülen "psammomateuse

anlaşılmıştır.,

Giriş
'Evcil hayvanlarda
santral sinir sistemının neoplastik hastalıklarına fazla rastIanmamaktadır~I.2.4.9.10). En sık görülenler glioma(lO)
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tipinde olup, nonglial tümörIerinin ancak % 15 kadarı meningioma'lara aittir. (2,9,10,13,IS)
Meningioma(3) kedi(11,19)köpek(5,14,20),
at(16L,sığır(S),
koyun ve farede(17) bildirilmi~tir. İnsan(lO,13,IS)ve kedide rastlanan
intrakranial ve intraspinal tümörIerin en sık görülenidir.
Meningioma'lar
genellikle yuvarIak, subdural kitleler halinde,
ekspansif büyüyen ve büyüdükçe beyin üzerine basınç yapan tümörlerdir(9,10,IS).Ancak bazı olayda malign karakter gösterdiği bildirilmi~tir(5,lO,15,20).
Kürüsmüzde 1938-54 yılları arasında yapılan 377 kedi nekropsisinde, sinir sistemine ilgili herhangi nev' iden bir tümör bildirilmediği(I,12)gibi, 1954 yılından günümüze kadar geçen zaman içinde de
görülmemi~(6,7) bulunmasından dolayı yayınlanması uygun görülmü~tür.
Olayımıza İlgili Klinik ve Patolojik Bulgular
İç hastalıkları Kliniğinden 23.8. 1971 günü ve 341 sayılı yazı ile
körIük, paraliz ve ensefalit belirtileri göstererek ölen ve nekropsi için
gönderilen ı4 ya~ında, di~i bir kedinin sol Bulbus olphactorius bölgesinde, irice bir fındık büyüklüğünde, gri-pembe renkli, sınırIarı belirgin (Resim 1,) ve beyin dokusu içine infiltre olmamı~ bir kütle görüldü. Yapılan kesitte (Resim 2) bu kütlenin beyin gibi deği~ik renk ve
tabakala~ma göstermediği, buna kar~ılık zor seçilebilen bazı noktacıklar ihtiva ettiği görüldü.
Histolojik yoklamada tümör hücrelerinin soğan kesitinde görülen
tabakala~ma benzeri (Resim 3) sıralanmalar ve bazı kümeciklerin
ortasında, kan damarını andıran strüktürIer bulunduğu görüldü ..
Neoplastik hücrelerin veziküler tipteki çekirdekleri oval biçimli olup,
mitotik figürIerin yokluğu dikkati çekmi~tir. Bu özel~ekilli hücre yığınlarının ortasında ya da belli bir lokalizasyon göstermeyebilen, homojen veya granüIIü manzarada ve hematoksilen-ezozin preparatlarında mavi renge boyanmı~ kireçlenme sahaları ile (Resim 4) tümör dokusunun diğer bölgelerine serpilmi~ genj~ nekrozlar bulunuyordu. Tümör kütlesi ile temasta olan meninges'te lenfosit, neutrofil
ve makrofaj hücre infiltrasyonu ile civar beyin dokusunda ödem ve
perivasküler hücre infiltrasyonları ~ekiııenmi~tir.
Tartışma
Kranial ve spinal mcninges'in mesothelial hücrelerinden köken
alan ve genellikle iyi huylu olan meningiom'lar(2,3,4,10)santral sinir istemindeki yerle~me bölgelerine göre deği~en klinik belirtiler meydana
getirirIer. İnsan(13) ve Veteriner(4) hekimlikte endotheliomateuse ve psammomateuse gi bi deği~ik tipte meningioma'lar(3) ayırd edilmi~tir(3,10.19).
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Olayımız psammomateuse tipte bir meningioma'dır.
Beyin dokusu
içine infiltre olmamakla beraber, tümörde görülen geniş nekrozların
meninges ve altındaki beyin dokusunda da yangıya sebep olmuş bulunması, yaptığı basınç ile beyinde ve bcyineikte derormasyon ve klinikte ensefalitis, hatta kuduzu andıran belirtilerin or'taya çıkmasına
yol açmıştır.
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ı. Tümörün

genel görünümü
(General

2. Uzunlamasına
kesit yüzünde

ve kedi beyninde

view and localisation

sol bul bu s olphactorius'te
of tumor

kesitinde tümör kütlesiyle beyin dokusunun
küçük

noktacıklar

of tumor to demonstrate

halindeki

psammon

the well defined boundaries
moma

lokalizasyonu

in cat brain)
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3. Meningioma'nın
düzeniyle
appearance
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histolojik

ortalarında

damar

ofmeningioma.

vessel-like structures

görünümü.
benzeri

Tümör

strüktürler.

hücrelerinin

Notice the onion-like arrangement
at the center

soğan

Hematoksilen-Eozin

kesiti şeklinde

ofmeningocyts,

of whorls. Hcmatoxylirı

tipik

x 250 (Histologic
and the blood

and eosin, x 250

4. Meningioma
dokusunda nekroz ve bu kısımlarda kireç çöküntüleri. Bunlar gözle kum
taneciklerine
benzedikleri
için psammon
body adını alırlar. Hematoksilen e~zin, x 200
(The necrotie areas and CaIcium precipitates
psammom

bodies spreading

in the cross section of meningioma.

in the tumor

mass.) Hematoxylin

Notice the

and eosin, x 200.

