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Congenital Spina bifida and Meningocele in a LaDnb

SUDnDnary: eongenital spina bifida with meningocele causing severe
paraplegia was encountered in a 6-day-old, male, Akkaraman lamb. Menin-
gocele occurred in the fourth lumbo-saaal vertebm that had an incomplete dor-
sal arc to cover the spina i cord and its meninges. The sac with a diameter about
7. S cm was filled and distended with cerebro-spinal fluid, and was connected
to the meningeal cavities. Biochemical tests of the flujd s/ıowed that the compo-
sitioıı was normal, except the presence of small amount ~f blood. The fluid
was bright yellowish cOIOl'edand had no precipitation. The histological exa-
mination of hemiated meningocele canal disclosed the presence of neural fmg-
ments, blood vessels and smail hemorrhages. Since this lamb was surgically
treated, the histologic changes took place in the slJinal cord and their progress
remained obscul'e.

(Received on April 7,1978)

Özet: Dördüncü lıımbo-sakral onunda, dorsal arkus'un tam gelişmf!)'ip
açık kalması (Spina b?fida) sonu deri alt ma keseleşen Medulla spinalis zar-
larının (M eningocele) mf),dana getirdiği do.~malık omur iliği Iıtığına 6 gün-
lük, Akkaraman ırkından, erkek bir kuzuda rastlanmıştır. Paraplegie']e ne-
den olduğu için, sağıtınn amaclJ'la operatif olarak )'erinden çıkarılan kesenin,
serebro-spinal swryla dolmuş ve gerginleşmiş oldu.ğu, biyokim)'asal analizde
bileşiminin normalolup kan ihtiva ettiği, histolojik bakıda ise sinir lifleri ve
parçaları, damarlar ve küçük kanama odakları kapsadığı anlaşılmıştır. Kuzu
tamamen iyi olup bir daha gelmediği için arka kısım feleinin histolojik nedeni
ve gelişimi anlaşılmamıştır.

'" Prof. Dr. A.Ü.Vcl.Fak. Patolojik Anatami Kürsüsü Ankara, Türkiye
*'" Do~:. " " " Şirurji Kürsüsü Ankara-Türkiye.



262 Erdoğan Ertiirk - Enloğun Sam,ar

Giriş

Spina bifida omurların dorsal arkııslarının gelişmeyip açık kal-
ması anlamına gelen (7, i I, ı2) ve insanda sıkça (I) olmasına karşın,
e\"CiI hayvanIarda ender rasIanan bir doğmalık anomaIi şekIidir.
Daha çok Iumbo-sakraI bölgede (2), bazen de sırt (5) kısmında şekiI-
lenir ve def(~ktin ciddiyetine göre ya tüm, ya da yersel myeIoschisis
ile beraber oIur (7). tıkinde, neuraI pIak açık kaldığından sinir kanalı
ve beyin hiç şekillenmemiştir (AncncephaIie-Amyelie). İkincisinde
ise yaInız omur arkus'u kalmış ve spinal mcninks buradan deri altına
doğru keseleşip fıktıklaşma iIe komplike olmuştur (7,12).

İnsan dahiI birçok evciI lıa yvarıda rastlanrnış bul unan (1,9)
Spina bifida, daha çok kısa kuyruklu kedilerde (2,5,9) rastIanmış
ve autosomaI dominant bir gene bağlı olduğu samImıştır (9). Buza-
ğıda (3), civciv embryosunda spontan, hatta deneyselolarak mey-
dana getiriIebilen (4) lıu anornaIiye kuzuzda tck bir olayda (I I)
rastIanmış olduğu, üIkemizde ise şimsiye dek hiç rastIanmadığl lite-
ratür tetkikinden anIaşıImış ve pek ender görüIdüğü anIaşıldığından,
olayımızın yayınlanmasının yararlı oIacağl kanısına varıImıştır.

Materyal ve Metot

Olayımız sahibi tarafında sağıtım için elden getirilen, 6 günIük,
Akkaraman ırkı beyaz, erkek bir kıızudur. Klinik gözlem, biyokim-
yasaI anaIiz ve histolojik yokIamaIara tabi tutuImuştur. Klinik ve
biyokimyasal yoklamaIar sonunda hastanın doğmaIık Med. spinaIis
fıtığı (Meningocele) ve Spina bifida şeklinde bir anomali gösterdiği
anIaşılmış ve operatif sağıtımının gerekIi ve yararlı olacağı kanısına
varılmıştır. Bu amaçla % 2 lik ~ovocaine solusyonundan deri altına
5 cc verilerek lokal anestezi yapılmış ve ensize edilen derinin altındaki
fibröz dokuyla bağlantıları kesilmiştir. Bundan sonra açık kalan dör-
düncü lumbal omur içine doğru uzayan hir kordon ile bağ'lı olan fıtık
kesesi, kordonun ligatüre edilmesini takiben kesilip çıkarılmış ve ope-
rasyon yeri kapatılmıştır. Sahibine tesIim edilen kuzu tam şifa sonu
bir daha kliniğe getirilmemiştir.

Bulgular

Vücut ağırlığı 2, 5 Kg oIan kuzunun 4. lumbo-sakral omuru üze-
rine oturmuş, 7.5 cm çapında, oval-yuvarIak şekiIli, gergin ve içeri-
sinde sıvı buIunduğundan f1üktüasyorı gösteren, bir kordon veya ka-
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naııa Yertebral kanaııa lıirIcşik durumda ve basınç ile sıvının bir kıs-
mının buraya kaçabildiği, kistik yada fıtıklaşmış bir kese oluşumu sonu
arka kısmını taşıyamadığı (P ara p i e g i e ) anlaşılmıştır. (Resim. J, 2).

Kuzunun anasının, ot kepek, saman, buğday ve arpa kırmasıyla
beslendiği ve sağlam olduğu, ayni sürüde ve civardaki lıaşka sürülerde
daha önceden böyle bir olayla hi,,: kaqılaşılmadığı belirtildi.

Operasyonla alınmadan önce radyografisi alınan kuzunun (Re-
sim. 3), fıtıklaşan ve çıkarılan kesenin içerisinde açık sarı renkte, bı:r-
rak, tortusuz, pH 7.5, pek az kan kapsıyan, total proteini % 5,53 mg,
Klor % 374.5 mg, Glikoz % i ı5 mg, Na'un % 330 mg. ve K'un da
% 8 mg serebro-spinal sıvı içerdiği anlaşılmıştır.

Ensize edilen fıtık kesesinin (Resim. 4) histopatolojik yoklamasında
sinir dokusu, kan damarları \'e küçük kanama odaklarından başka
dikkati çekecek bir bozukluğa rastlanmamıştır.

Tartışma

Evcil hayvanlarda pek ender görülen (I, 7, J i, ı2) Spina bifida,
kuzularda şimdiye dek ancak bir olayda rastlanmıştır (8). Pek ender
görüldüğü anlaşılan bu anomaliye Ülkemizde hi i,' rastlanmamıştır.
Spina bifida'llIn daha çok kedilerde giirülmesi (2, 5, 9) ve kısa kuy-
ruklulukla ilgili bulunması dikkat çekicidir. Kesclcşen meninks içeri-
sinde bulduğumuz serebrospinal sıvının genci karekterleriyle normal
olduğu (6) ancak içerisincle kan bulunması, hareketler sırasında da-
marIardaki travma veya Medulla spinalisteki ciddi bir defekte bağlı
olabilir. Bu nokta olayı bir daha göremecliğimiz için tam olarak an-
laşılmamıştır.
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Yazı 7.4. ı978 günü alznını~tır.



Bir Kuzudu Doğmalık Spina Bifiıla ve 1\1eningocele 265

Resim i. Altı günlük Akkaraman crkek kuzuda, dördüncü bcl omuru üzerine oturmuş
7.5 cm çapında fıtık oluşumu (Spina bifida-Meningocele)., (Bernial sac with a dia meter
about 7.:ı cm due to mcningooccle, as the rcsult of Spina bifida in the fourth lumbo-sacral

vertebra in a (i-day-old Akkaraman lamb).

Resim 2. Spina bifida-Meningocele sonu tipik paraplcgie'de kuzunun arka kısmına hakim
olamadığı görülmektedir (Typical paraplegia due to Spina bifida-Meningoccle)
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Resim 3. Kuzunun röntgen filıninden çekilen fotoğraf ta dördiineü lumbo-saerol omurun
dorsa! arkından dı~a kcselcşen meninksin dolu ve ~ergin durumu açık olarak belirlenmck-
tedir (Pieture of x-Ray film taken from the cas e tlıat derııonstrat,~cl the spina bificla of tlıe

fourth lumho-sncra! vertnbra and resulting mcningocele).

Resim +. Fıtıklaşll1ış nıcningocelc'in çıkarılıııasmdan önce fıtık kanalıyla l'v!ed. spin"lis
zarlarına bağlı durumu (Comnıunicaıing can,,! of ıncningoecle beforc lignturation anc!

surgical n:mov"I).
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