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BİR KÖPEKTE EPENDYMONA OLAYİ  

Erdoğan Ertürk* 

Ependymona in a dog 

Summary: A 4—month—old, male, mongrel dog with symptoms of nervous disorder 

was necropsied. A small, grey colored soft mass. localized under the cerebellum was noticed. 

Histopathological examination of the brain revealed the presence of the ependymoma ari-

sing from the cerebellum. The tumor showed the classical-rosette-formations and infiltra-

tion into the white matter. 

Özet: Sinirsel semptom gösteren, 4 ayl ık, yerli ırktan erkek bir köpe ğ in otopsisinde be-

yincik altında pirinç kadar, gri renkli yumu ş ak bir odak görülmü ş tür. Bu lezyonun histolojik 

yoklamasında, kökünü beyincikten alan bir ependimoma oldu ğu anlaşı lmış tır. Tümörde 

klassik rozet benzeri olu şumlara rastlanmış  ve neoplastik hücrelerin ak madde içerisine in-

filtre olduklar ı  dikkati çekmiş tir. 

Giriş  

İ nsan a ve evcil hayvanlarda ° -3  Sinir sistemi tümörlerine ve özel-
likle de ependimoma'lara oldukça az rastlan ır. Görülenlerin ise ço-
ğunluğu genç yaş larda ş ekillenmiş tir 3' 4 . Genel karakterleriyle glioma 
olarak nitelendirilen 3  bu tümörler, mikroskopik görünümleri bak ı mı n-
dan epitel benzeri, rozet şekilli, papillar, mikzomatö ve medüller gibi 
değ işik tiplerde olurlar ı ' 3 . Ependimal zarlar ile ili şkileri vard ır ve çok 
kere lateral ventriküller ile 3. ve 4. ventrikülde yerle ş irler 1.Ependi-
momlann kesit yüzeylerinde griden k ırmızıya kadar değ işen renk ve 
kistik bozukluklar görülür. Bunlar damardan ve kanamadan zengin 
yumuş ak kıvaml ı  tümörlerdir ı ' 3 . Pleiomorfizm ve göze batacak mito-
tik aktiviteye sahip olmad ıkları ndan iyi huylu kabul edilirler 3 . Ancak, 
ventriküller ve kranio-spinal s ıvı  ile yayı lan veya metastaz yapanlar ı  
da görülmüş tür 1. Tümör, sitoplazmas ı  pek az ve izomorfik; çekirdek-
leri ise yuvarlak-oval veya hafifçe uzam ış  ve kromatinden zengin hüc- 
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relerden yap ı lmış tır'. Tümörde rozet benzeri grupla ş malar ve kanama 
görülmesi karakteristiktir 3 . 

Bulgular 

Gençlik hastal ığı  teşhisi ile kürsümüze gönderilmi ş  bulunan, 4 
aylık, erkek, yerli ırk bir köpeğ in otopsisinde diğ er organlarda makros-
kopik bir lezyona rastlanmam ış tır. Ancak, beyinci ğ in alt kısmında ve 
4. ventrikülün üzerine rastlayan yerinde pirinç büyüklü ğünde, etraf 
dokudan farkl ı , boz-gri renkli bir odak dikkati çekmi ş tir. Histolojik 
bak ıda Gençlik hastalığı na ilgili bir lezyon ve inklüzyon cisimci ğ ine 
rastlanmam ış tı r. Tümörün (Resim ı ) rozet benzeri olu şumlar gösteren 
(Resim 2) ve ak madde içine infiltrasyonlar yapan (Resim 3) ependym 
hücrelerinden yap ı ldığı  görülmüş tür. Tümörün seri kesitlerinde ise 
üremenin daha derinlere do ğ ru devam etti ğ i ve geniş  bir bölgeyi kap-
sadığı  anlaşı lmış tır. Ependimoma olarak tan ımlanan bu tümörün kö-
peklerde az görülmesi nedeniyle yay ınlanmas ı  uygun bulunmu ş tur. 
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Resim 1. Köpeğ in beyinciğ inde, hemen 4. Ventrikül üzerinde Ependymoman ın genel 
görünümü (A general view of ependymoma in cerebellum on the 4. th Ventricle- 

of a dog that showed clinical nevcous symptoms). Hematoxylin and eosin X 100 

Resim 2. Ependimom'un daha fazla büyütülmü ş  görünümüyle hücrelerin dolu kanallar 
ya da rozet benzeri dizili ş i dikkati çekmektedir (A high magnification of ependymoma 

that demontrates the obstructed canal, or rosette-like structures) Hema- 
toxlin and eosin, X 250 
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Resim 3. Ependimomun çok büyütülmü ş  bir mikroskop sahas ında, tümör hücrelerinin 
düzensiz da ğı lımı  ve akmaddeye infiltrasyonu dikkati çekmektedir. (A higher 

magnification of ependymoma to illustrate the disarrangement and 

invasiveness of tumor cells) Hematoxylin and eosin, X 400 


