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iKi BUZAGIDA RASTLANıLAN KONGEN iTAL HiDROSEFALUS VE
ARTROGR iPOZis OLGUSU
Harnit

Yıldız 1 @

Ali Mükremin Apay omt

D e rvi ş Özdemira

Erdal Kaygusuzo{jl u3

The Co ngen ita l Hyd rocephal us and Arthrcgrypesis Cases in 1\\-'0Calves
ÖZet: iki bUzağıda karşılaşılan norosetaıus ve aroogripozis olgusunda, buZağılann anatorna olarak lezyonların benzerlikler
ancak ilk buzağıda hidrosefalus ve artrogripozis'in yanı sıra bel bölgesinde kifozun da şekillendiği tespt edildI.

gösıerdiğ i

Anahtar

Keumeıer: Buzağı ,

hidrosefalus. arırogriposiz

Summary: Two calves lhat had hydrocephalus and arthrogryposıs , catves were ıcu no lo have anatomcaı similarities, bul
the first can demonstrated kyphosis eromenes in addrtion to hydrocephalus and arthrogryposıs.
Key Words : Can. hyd roceptıalus , arthrogryposis

G ır ı ş

Hidrosetalus. beyin ventrikulusları veya subarahnoidal boşlu kta serebrospinal sıvının aşırı rntktarda toplanmasıdrr . Kongenital hidrosefaluslarda
k afatası çok büyü r, s ı vı n ı n oluşturduğu iç bas ınç nedeniyle kemikl er incelir ve atrofiye olarak kısmen
birbirinden ayrılırlar . Büt ün evcü hayvanlarda
gö rülmekle beraber sı ~ ı r . domuz ve köpeklerde
daha yayg ı n ol arak rasnanmaktaou (Arthur ve ark ..
1996). Hidrosefa lus olgularında kafatas ında görü len
bozukluklar. kem iklerin kaynaşmas ı ve biriken serebrosipmat s ıvı nı n mikta rına göre değ işmektedi r
(Jupp ve Huxtable. 1993). Buzağuarda. art·
rogriposi z en
sık
rastlanan anomali olup ,
ol u şum u nd a intrauterin vira l etkenler ve genelik
takt önenn önemli rol oynadı~ı belirtilmektedir (Ed ward s ve ark.• 1989 ; Kitano ve ark ., 1994; Tsuda ve
ark.. 2004).
Buzuğuarda .

kongenital anomalilerin sebebi
olarak açık lanamamak la birlikte, büyük
ço~unlukla genetik taktö rler . m utasyontar ya da kromozom anomalileri , enleksiyoz etkenl er , parazitik
patojenler. çevresel fak törler ve beslenme bozuklukla rı (vitamin A ve Manganez eleme ntinin yetersrz l j~ i ) gibi nedenlerin oluşumunda rol oynadı~ı
bildirilmeked ir (Timurkan ve Mert. 1987 ; Doiqe ve
tam

ark. , 1990 ; Arthur ve ark .• 1996 ; Panter ve ark ..
1998 ).
Hereford. Hotstein ve Je rsey inek lerdeki hid-

rosetalus olgula rın da otozo ma l resesil bir genin sorumlu old u~ u bildi rilmektedir (C haımers ve ark .,
1990 : Jupp ve Huxtable, 1993 ). Herelord inekterde
görülen hidro setaıu s mternus. serebeller hipoplazi
ve mikroftaimi gibi bozukluklar Herelord i sendromu ola rak adlandırılmaktadır (Ohatm ers ve ark..
1990).
Virusu n t öıüste ölüm veya anemaliye sebep
tötüsu etk iledi~i dö neme göre değişir . Genellikle gebeli~jn ilk 113'lük döneminde etküerse
t ötüsün ölümüne neden olur . Daha sonraki
dönemlerde ise , anomali lere neden o l ma ktad ı r
(J upp ve Haxtabte. 1993 ; Arthur ve ark. , 1996).
Ancak, buzağrtarda , Akabane virusu önceli kle hidranensefali ve arthrogripozis (Kawamoto ve ark ..
1994 ), Bovine viral daire virus ise, başla sere beller
hipoplazi olmak üzere hidrosefalusa da neden olurlar (Trau twe in ve ark .. 1987). Cac he Valley virus u
(Eowa rds ve ark .• 1989), bir paraait olan Neospora
cani num (G unning ve ark. . 1994) ve mannozidozisin (Embury ve Jerrett. 1985) kongenital
hidrosetalusa sebep oldu~u kayded ilmektedir.
Ayrıca . Aino virus (Tsuda ve ark . 2004) ve mavi dil
ol ması.
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h a stalı ğ ı

virusu (Kitana ve ark" 1994)

hldrose falus ve arthroqnpozis'e sebep

buzağılarda
olduğu

bildirilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda (Badman ve
ark.,1981 : Ishibashi ve ark., 1994), sığırlarda leratojenik etkiye sahip olan Aino ve Bovlne viral
daire virus enfeks iyonların ın buzai':!ılarda tudrosetaıus . arthrogripozis ve serebeller hlpoplazt'ye
neden ol d uğ u n u vu rgulamaktadırlar .
KhniQimizde , üç hafta içinde sezeryan operasyonu ile ahnan iki diş i buzağıda rastlanan bidreseterus ile birlikte artroqripozis vakaların rapor
edilmesi a m açla ncı.
OLGULARıN TANıMı

1.01gu

Dört yaşında ikinci do{ıumunu yapan ve normal
gebelik süresini tamamlam ış Holsteln ırkı inek,
E lazığ ili Ağ ın ilçesi Saraycık köyünden güç doğum
şikayet' ile 27. 04 . 2004 tarihinde kl in iğimize (Protokol No: 730) getirildi. Yapılan vaginal muayenesinde serviks
uterinin açık , yavrunun
k afa sın ın oldukça bÜyCık olduğu tespit edildi. Operasyon sezeryan ile ölü, cinsiyeti dişi olan hid·
rosetaluslu bir yavru a lınd ı (Ş e k i l 1). Birinci
doğumda yavrunun canlı ve herhangi bir malforma syonun bulunmadıi':!ı ö ğrenildi.

Şekil t _ 1. olg uda ncrceetaıue,

Kafata s ı n ın

büyüklüğü (Kafatasının çevresel
90 cm, çapı ise 33 cm) yaklaşık iki futbol
topu bÜyCıklüğünde, üzerindeki derinin kahn! ı" ının
normal, ancak kafatasını oluşturan kemiklerin
sını rlarının belirgin olmadlQ ı gözlendi.. Kulak, burun
ve göz gib i organ lar bulunduğu fakat. gözün normalden daha büyük olduğu ve her iki konjuctiva
tarafından tamamen örtüldüQü ve konjuctiva 'nın bir
bölümünde siüa'lann bu lunmadığ ı belirlendi. Ayrıca
her iki gözde de kist dermcid bulunmaktaydı. Alt
çene büyüklüğünün norma lolduğu, ancak üst
çenen in normalden
daha uzun ve ge n i ş
olmasından dolayı , birbirlerin i karşı layamadık ları
gözlendi. Mandibula'da canin ve tnsisiv dişler bul u n mas ın a rağmen , molar dişler mevcut d~ i ld i. Palatum durum 'un ve üzerinde yer alan rugae paıaırterrn çok büyük oldukları
gözlendi. Damakta
patatcşlzls olgusu mevcuttu. Üst ceneoe dişlere
uzunl~u

rastlanmadı.

dertsr kald ırıldığında . os frontale
squama frontalis bölüm ünün büyük bir
kısmının mevcut olmad ığ ı gözlendi. Kafatasın ın dcrsalinde yay şeklinde fluktuant bir bölge palpe edildi. Kafatası bu bölgeden aç ı ldığında hafif bu la n ı k ,
sulu kıvamda ve pembe sarımsı renkte yaklaşık 11
litre serebrospinal sıvı boşaltıldı. Kafatasında bey!n,
Kafatası

kemiğinin .

kil oz ve bacaklardaki artrogripoz is.
1DB

Iki UU Ul jl:ıd a Rastl amlan I\ f)nı:tnitııl •••

Şekıl

2. 1. olgud a

kafatası nda sı v ı boşaltıld ıktan

Şekıl

3. 2. olguda hidroselalus ve On bacaklardaki an rog ripozis

sonra ki görünümü.
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Şekil

4. 2. olguda

kafatasında s ıv ı boşaltrknktan sonrak i

görünümü.

beyincik ve beyin sapının bulunmadığı ancak, medulla spinalis'in artikulasiyo atlantoaxialis 'ten itibaren normalolduğu tespit edildi (Şekil 2). Kavum
kranii'nin bazalinde alt ı adet fossa gözlendi. Kaudal'de bulunan fossalar, bir diafram ile ortadaki
fossa'lardan a yrılmış şekildeydi. Hemen diaframa 'nın ön kısmında sağlı ve sollu olmak üzere
birer delik bulunmaktaydı. Kranial'de bulunan
fossa ' ların arasında sığ bir sulkus bulunan bir
tüberkül ve bu tüberkül 'ün de yan larında sağlı ve
sollu delikler gözlend i.

olduğu
ve
yavrunun
kafasının
kanaldan
geçemiyecek kadar büyük olduğu tespit edildi
(Şekil 3). Sezeryan operasyonu ile hidrosefaluslu
d işi ve ölü bir yavru alındı. Yavrunun anatomik muayenesinde; kafatası çevresel uzunluğu en gen iş
bölgede 84 cm, çapı ise 29 cm olarak ölçüldü.
Vücut uzunluğu 83 cm olarak ölçüldü ve kafatas ın ı n
dorsalinde fluktuan bir bölge palpe edildi. (Şekil 4).
Kafatas ı palpe edilen bölgeden açıld ığ ında ana tomik olarak tespit edilen bulgular birinci vaka ile
benzerlik gösterdiği belirlendi. Kafatasının içinde
yaklaş ık 9-10 litre serebrospinal sıvı po ş alt r ldı .
Ancak bu yavrunun bel bölgesinde kifoz mevcut
deği ld i. Yine ön ve arka ekstrimetelerde ileri derecede artrogripozis tespit edildi.

Vücut uzunluğu 85 cm olarak ölçüldü. Karpal
ve tarsal eklemlerde arthrogryppozis mevcuttu. Sırt
bölgesinde kifoz'un şekillendiğ i görüldü. Regio abdominalis kranial bölgesinin kısa olmas ı dikkat
çekiciydi. Göğüs ve karın boşluğundaki organların
hepsinin mevcut o ldukları ve gelişimini normal tam a ml adı kl arı tespit edildi.

Tartış m a

ve Sonuç

Sunumu yap ılan olgularda , 1. olguda kaçevre uzun luğu en geniş bölgede 90 cm,
çap ı 33 cm, 2. olguda 84 cm, çapı ise 29 cm olan,
sıvı ile dolu ve bu sıvının yaptığı basınç etkisiyle kafatas ı boşluğu içerisinde beyin ve beyinciğin bulunmadığı
hidrosefalus
olguları
olarak
tanımlanmıştır. Ayrıca , arka ve ön bacaklardaki ekstensor ve f1eksor kaslar arasındaki dengesizlik veya
zayıflık , tendo kontraktürlerinin bulunduğu artfatas ı n ın

2.01gu
Üç yaşında ikinci doğumunu yapan ve normal
gebelik süresini tamamlam ış yine Elazığ ili Ağın
ilçesi Sa rayc ık köyünden aynı hayvan sahibine ait
Montofon ı rk ı inek güç doğum sikayetiyle 20 . 05.
2004 tarihinde kliniğim ize (Protokol No: 801) getirildi. Vaginal muayenede
serviks uterinin açık
110
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roqnpozts olgusu olarak

olduğunu,

buna karşın Nawrot ve ark. (1980) , 3 yı l
boyunca 76 kongenital anaomaiili buzaöuarda. artrogripozis, patatoşizis. skolioz ve kifoz gibi ano malüenn birlikte oluştuğunu, etiyolojisinde su, yem
ve zehirti bitkilerin roloynamadığını, anemalilere
otosomal resesit bir genin sebep olduğunu iddia etmektedirler.

adiandırıid r.

Sığırlarda hidrosefalus ile birlikte tanımlanan
artrogripozis (Edwards ve ark., 1989; Türkütarut ve
Tunca , 1998) ya da artrogripazis ve kifoz (Nawrot
ve ark., 1980; Van Huffel ve ark., 1988) olgularına
değ iş ik çalışmalarda rastlandığı belirtilmektedir. Birinci olguda , hidrosefalus, artrogripozis ve kttoz. 2.
olguda ise, hidrosetalus ve artrogripozis kongenital
anomalilerin tespit edilmesi , araştırıcıların (Nawrot
ve ark ., 1980; Van Huffel ve ark. , 1988 ; Edwards ve
ark ., 1989; Türkütamt ve Tunca, 1998; Han ve
Durmuş , 2005) bulguları ile benzerlik gösterdiği belirlendi.

Buzağılarda

rastlanan kongenital defektler
en fazla hidrosetalus olgularına rastladıklarını ve ırk olarak Angus buzağılarında daha
sık görüldüğünü bildirmektedirler (C he ve ark.,
1979). Kongenital hidrosetatuslu buzağılar genellikle ölü doğarlar ya da doğumdan sonra kısa bir
süre içinde ölürler. Kongenital anemalül 165
buzağıdan 24 tane hidrosetaluslu ile en yaygın
anomaltnm olduğu ve bunu 14 tane ile arthrogryposis'in takip ettiğini büdırmekteomer (GawIikowski ve Bondos, 1997). Başka bir çalışmada 41
kongenital anomalili buzağıdan B'l Schistosoma retlexum , 7 tendo kontrakstyonu ve eklem ankilozu, 6
hldrosetalus. 6 tanesinin hidretoraks ve asites ve
geriye kalan olgularda ise çeşitli kongenital detetlerin bulunduğunu ve bu buzağıların 25 tanesini
sezeryan, 9 tanesini embriotomi ve geriye kalanların ise, kanaldan ald ıklarını belirtmektedirter
(Cergolj ve ark., 2002).
arasında

Buzagılarda ,

kongenital hidrosefalus olgusunun
sorumlu tutulan Neospora caninum
(Gunning ve ark., 1994) veya viral etkenlerden (Trautwein ve ark ., 1987 ; Eowards ve ark., 1989; Kitano
ve ark ., 1994 ; Kawamoto ve ark ., 1994 ; Tsuda ve
ark" 2004) , birinin bu vakalarada yapıcı bir faktör
olarak yer alıp almadığı, virus veya antikor analizi
yap ılmadığı için tespit edilemedi. Bununla birlikte ,
Greene ve ark. (1978) Shorthorn ırkı üç buzağıda
tesp it ed ilen kongenital internal hidrocephalus 01gusunda yapılan etiyolojik muayenede otosomal resesıt bir genin sebep olduğunu ve ventriküller içinde
çok miktarda serebrospinal sıvının bulunduğunu bildirmektedirler . Embury ve Jerrett (1985), lizozomal
enzim aktivitesinin yetersizliği sonucu şekillenen
rnonozfdoztsin de erkek buzağdarda otozornal resesif bir genle aktarıld ığı ve hidrosefatus ve artroqripozis'e sebep olduğunu ileri sürmektedirler.
Van Huffel ve ark. (1988), artrogripozis multiplex
kongenitalı buzağılar ile sağlıklı buzağıların meduna
spinalis
kesitlerini
kıyasladıklarında
alphamotoneuron sayısında hasta buıağılarda önemli
oranda azalma meydana geldiğini rapor ederek,
problemin genetik orjinl i olduğunu ifade etmektedirler . Kulikova ve ark . (1999), hidrosefalus,
yavrunun gelişmemesi ve paratiz dahil kongenital
ancmaliü
25
buzağının
karyotipleri
sağlıklı
buzağılarla karşılaştırıldığında, anomaliü buzağılarda
aneooıoıo ve polyploid düzeylerinin sırasıyla 1.6 ve
1.5 kat daha yüksek olduğunu bildirmektedirler. 01gularla ilgili anamneıde rnekıenn aynı boğa ile toh u m l an m a s ı ve aynı boğa ile tohumlanan başka iki
i n eğ i n
yavrularında
da
benzer
anomalinin
olu şt u ğ u n u n
ifade edilmesi, baba tarafından
aktarılan genetik bir fatörü (Van Huffel ve ark.,
1988 ; Jupp ve Huxtable , 1993) akla getirmektedir.
şe killen m e si n d e

Majeed ve ark. (1992) , kongenital anemaliler
bulunan tudrosetalus ve arthrogrypozis'in
güç doğuma sebep olduğunu ve en iyi tedavi
şeklinin
sezeryan
operesyonu
ve fötotomi
olduğunu blldirmektedirter. iki olguda da kafatasının büyük olmasından dolayı sezeryan operesyonu yapılarak alındı.
arasında

Bu çalışmada, birinci buzağıda htdroseıatus .
artrogripozis ve kitoz. ikinci buzağıda hidrosefalus
ve artrcqripczis kongenital anomaltlenru taşıdığı ortaya konuldu.
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