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Giriş 

Siringomiyeli, ana omurilik içerisindeki sıvı dolu kaviteler (sirenksler) ile tanımlanan bir 
durumdur ve bu hastalık sonucunda oluşan zararlar, klinik ağrı belirtileri ve nörolojik 
bozukluklar doğurmaktadır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tekniğine erişimin 
artması sebebiyle siringomiyeli, veteriner hekimlik (1, 2) dalında giderek yaygınlaşan bir 
teşhis haline gelmektedir. Köpeklerde siringomiyelinin en yaygın sebebi, insanlardaki Chiari 
Tip I ve 0 malformasyonlarını (3,4) andıran Chiari benzeri malformasyon durumudur (Şekil 
1). 

 

Şekil 1. Chiari malformasyonu ve siringomiyelisi olan ve ağrı şikayeti bulunan, 1 yaşında dişi 
CKCS’nin beyin ve servikal omuriliğinin orta hat sagittal T2 ağırlıklı MRI görüntüleri. 

Siringomiyelinin patofizyolojisi 

Siringomiyelinin ne şekilde geliştiğine dair tatmin edici bir açıklama henüz aydınlığa 
kavuşturulmuş değildir. Hatta hücre dışında sirenks sıvısı mı yoksa serebrospinal sıvı (CSF) 
mı oluştuğuna dair bir uzlaşmaya dahi gidilememektedir (5-8)]. Siringomiyeli bir CSF 
rahatsızlığıdır. Dolayısıyla bu esrarengiz rahatsızlığın sebebini anlamak, CSF’nin akış 



dinamiklerini, biyokimyasını ve absorbsiyonu ve üretimini etkileyen faktörleri anlamaya 
bağlıdır. 

CSF’in çoğu, ventriküler sistemde, beynin subaraknoid boşluklarında ve omurilikte dolaşan 
dört koroid pleksus (her biri beynin bir ventrikülünde) tarafından üretilmektedir (9,10). 
CSF’nin bir kısmı araknoid granülasyon ve ülger aracılığıyla kana sızmakta, diğer bir kısmı 
ise çoğunlukla kalbur kemiğinin kribriform plakası ile ilişkilendirilen lenfatik akıntı yolları 
boyunca sızmaktadır (11). Spinal ana kanalın, CSF ve/veya hücre dışı sıvı fazlasının 
sızıntısında rol oynuyor olabileceği de önerilmektedir çünkü ana kanal ve subaraknoid boşluk 
arasında terminal ventrikülde fonksiyonel iletişim bulunmaktadır (12, 13). CSF’nin en büyük 
fonksiyonlarından bir tanesi mekanik bir tampon rolü üstlenmesidir fakat yalnızca fiziksel bir 
yastık görevi görüp sinir köklerindeki gerginliği düşürmemekte, aynı zamanda sistolik nabız 
basıncını da düzenlemekte ve bu ağır organın ağırlığını düşürmektedir. CSF’siz bir insan dik 
duramayacaktır ve 1500 gramlık bir beyin CSF’siz yalnızca 50 gram ağırlığında olacaktır 
(14). 

Munro-Kellie doktrinine göre, merkezi sinir sistemi ve beraberindeki sıvılar, toplam hacmi 
sabit kalan sert bir konteynırla çevrelenmiştir. Bu sebepten dolayı, kalp attığında ve 
intrakraniyal kanın hacmi arttığında, CSF, kafatasından spinal subaraknoid boşluğa doğru 
foramen magnum aracılığıyla hareket etmektedir. Bu durum, intrakraniyal basınçta sağlığa 
zararlı bir artışa sebep olmaktadır. Spinal dural kese, sistemin uyumluluğunu daha da 
arttıracak ve merkezi sinir sistem basıncının artışlarını düşürecek şekilde şişirilebilmektedir 
(15). CSF’nin foramen magnumdan normal ve özgürce akışının bozulması, servikal 
omurilikte bir sirenks oluşmasından sorumlu temel faktörlerden biri olarak görülmektedir (2, 
16, 17). Buna karşılık, hücre dışı sıvı absorbsiyonunda veya sızıntısında problem (18), 
intrakranial hipertansiyonda problem (19-21), CSF oluşumu ve absorbsiyonunda dengesizlik 
(22), kan-omurilik bariyerinde parçalanmalar veya akuaporin ifadesinde değişiklikler (23) 
gibi siringomiyelinin oluşumunu tetikleyen olası başka faktörler bulunabilmektedir. 
Siringomiyelinin oluşumu hakkındaki en çok kabul gören mevcut teori, subaraknoid 
boşluktaki CSF akışında bir tıkanıklığın, arteriyel nabzın azami basıncı ile CSF nabzının 
azami basıncı arasındaki zamanlamada bir uyumsuzluğa sebep olduğudur. Azami CSF 
basıncının, azami spinal arteriyel basınca kıyasla erken gelmesi, CSF’in perivasküler boşluğa 
akmasını teşvik etmektedir. Perivasküler boşluğun boyutu, kardiyak döngü esnasında 
değişmektedir ve spinal arteriel basınç düşük olduğunda en geniş seviyeye ulaşmaktadır. Eğer 
bu esnada azami CSF basıncı yüksekse, perivasküler boşluk tek yönlü “sızıntılı” bir vana gibi 
davranabilmektedir (8, 24-27). Perivasküler boşluktan sıvı ana kanala sızmakta ve sonuç 
olarak sirenks oluşturmaktadır (28–30). Buna karşılık, bu teori birçok soruyu cevapsız 
bırakmaktadır ve üzerinde ek çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

Köpeklerde siringomiyeli çeşitli patolojilerle ilişkilendirilmektedir ve bu patolojilerin ortak 
terimi CSF akışının tıkanmasıdır. Bunun en yaygın sebebi, kraniyoservikal bileşim yerinin 
aşırı yoğunluğu ve foramen magnumdan CSF akışının tıkanması ile tanımlanan, karmaşık bir 
anormallik olan Chiari benzeri malformasyondur. Neden bazı Chiari benzeri malformasyona 
sahip köpeklerin siringomiyeli hastası olup bazılarının olmadığı sorusu ise henüz açıklık 
kazanmamıştır (31, 32). Çoğu Cavalier King Charles spaniel (CKCS) ve Griffon Bruxellois 



(Tablo 1) cinsindeki köpekler üzerinde yapılmış olan birçok çalışmada “yapbozun birçok 
parçası” belirlenmiştir fakat ana parçalar hala eksiktir. Çalışmalardan hiçbiri, sirenks 
oluşumunu tutarlı bir şekilde öngören belirli bir anatomik özellik tespit edememiştir ve 
siringomiyelinin sebebinin çok bileşenli bir süreç olması muhtemeldir.  

Tablo 1. Chiari benzeri malformasyon ve siringomiyelinin sebepleri: mevcut temel bilgi 
birikiminin özeti. Tablolarda kullanılan kısaltmalar: CKCS - Cavalier King Charles spaniel; 
SM - siringomiyeli; CM – Chiari benzeri malformasyon; CCD – ana kanal dilatasyonu. 

Anatomik 
Özellik 

Çalışma Bulgusu 
(Bulguları) 

Siringomiyeliye ilişkin 
anlamı 

Referans 

Kısa kafalılık Kısa kafalı ırklarda sfeno-
oksipital sinkondroz 
kapanması erken olmaktadır. 
CKCS’lerde kapanma daha 
da erken olmaktadır. 

Sfeno-oksipital 
sinkondrozun erken 
kapanması, kafatası 
temelinin kısa olmasını 
doğuracaktır ve bu durum 
beynin aşırı yoğunluğuna 
zemin hazırlayacaktır. 

(33,34)] 

Diğer kısa kafalı köpek 
ırkları ile karşılaştırıldığında, 
CKCS’ların kraniumu 
genişliğine oranla daha 
kısadır. 

(35)] 

CM’ye sahip Griffon 
Bruxellois’ların kafa kaidesi 
açısı ve supraoksipital kemiği 
kısadır ve kafatası kubbesi, 
özellikle kafatasının yan 
kemiğini dengeleyici şekilde 
uzundur. 

Basiokranial kısalık, ön 
kafatası çukurunda 
dengeleyici değişimler 
doğuracaktır fakat kaudal 
kafatası çukurunda aşırı 
yoğunluk devam 
edecektir. 

(21) 

Kaudal kafatası 
çukurunun 
hacmi  

Yalnızca CM’ye sahip olan 
CKCS’ler ve diğer ırklar ile 
karşılaştırıldığında, CM ve 
SM’ye sahip CKCS’lerin 
kaudal kafatası çukurunun 
hacmi daha az derin ve daha 
küçük olmaktadır. 

Daha küçük kaudal 
kafatası çukuru hacmi, 
kaudal kafatası 
çukurunun aşırı 
yoğunluğuna zemin 
hazırlamaktadır. 

(36,37)] 

CKCS’lerde, arka beyin 
hacmi ile kaudal kafatası 
çukurunun ön kısmının hacmi 
arasında güçlü bir ilişki 
bulunmaktadır. Ayrıca, arka 
beyin hacmi ve kaudal 
kafatası çukurunun kaudal 
kısmının hacmi arasında 
zayıf bir ilişki bulunmaktadır. 
Labrador ve diğer küçük 
ırktan köpeklerde bu ilişki 
tam tersinedir.  

Küçük ırktan köpekler ve 
labradorlarda arka beyin 
hacmindeki farklılıklar, 
oksipital kafatası 
büyüklüklerindeki 
değişikliklerle 
dengelenmektedir. 
CKCS’lerde artan 
serebellar büyüklük, artan 
oksipital kemik gelişimi 
ile dengelenmemektedir 
ve beyincik çadırı ön 
tarafa doğru şişerek bu 
dengeyi sağlamaktadır. 

(36,38)] 



Parankimal 
(beyin) hacmi 

CKCS’lerin kafatasının 
mutlak ve göreceli hacmi, 
kısa kafalı diğer süs köpeği 
ırklarına benzerdir fakat 
CKCS’lerin kaudal kafatası 
çukuru içerisindeki parenkim 
hacmi daha fazladır. 

Kafatası ve beyin hacmi 
arasındaki uyumsuzluk, 
SM gelişimi ile 
ilişkilendirilmektedir. 

(39)] 

Erken başlangıçlı SM’ye 
sahip CKCS’ler, sadece 
CM’ye sahip daha yaşlı 
CKCS’lerle kıyaslandığında, 
daha küçük bir kaudal 
kafatası çukuru içerisinde 
daha geniş hacimli bir 
parenkime sahiptir.  

(37,40,41)] 

Serebellar hacim  CKCS’ler, diğer kontrol 
grubu ırklarıyla 
karşılaştırıldığında, göreceli 
olarak daha yüksek serebellar 
hacme sahiptir ve bu durum 
SM gelişimi ile 
ilişkilendirilmektedir. 

Kaudal kafatası 
çukurunun aşırı 
yoğunluğu, SM gelişimi 
ile ilişkilendirilmektedir. 

(42)] 

CKCS’lerde yüksek 
serebellar hacim, kaudal 
kafatası çukurunun kaudal 
kısmında beyinciğin daha 
sıkışık olması ile korelasyon 
halindedir. 

Serebellar 
herniyasyon 
(fıtıklaşma) 

Yaygın olarak görülmektedir 
fakat bu durumun 
mevcudiyeti veya boyutu 
SM’ye dair bir öngörü 
sunmamaktadır. 

Foramen magnuma doğru 
giden CSF kanallarının 
tıkanması, SM’nin 
oluşmasına katkıda 
bulunmaktadır fakat buna 
zemin hazırlayan başka 
faktörler de bulunmalıdır.  

(31,43)] 

Foramen magnumun 
büyüklüğü ile serebellar 
herniyasyonun büyüklüğü 
arasında pozitif 
ilişkilendirme. 

Kaudal kafatası 
çukurunun aşırı 
yoğunluğu, supraoksipital 
kemiğin rezorbsiyonunu 
doğurmaktadır (oksipital 
displazi). 

(31)] 

Serebellar herniyasyonun 
uzunluğu zamanla 
artmaktadır. Foramen 
magnumun boyutu da 
artmaktadır. 

(44,45)] 

Serebellar 
pulsasyon  

CM ve SM’ye sahip 
CKCS’ler, yalnızca CM’ye 
sahip CKCS’ler ile ve diğer 
kontrol grubu ırklarıyla 
karşılaştırıldığında, önemli 

Anormal serebellar 
pulsasyon, arteriyel ve 
CSF nabız dalgalarının 
zamanlaması arasında bir 
uyumsuzluğa sebep olup 

(26,27,46)] 



ölçüde büyük serebellar 
pulsasyona sahiptir. 

SM’ye zemin 
hazırlayabilmektedir. 

CSF akışı Foramen magnumda daha 
yüksek azami CSF akış hızı 
ve C2-C3’de daha düşük CSF 
akış hızı  
bilgileri SM öngörüsü 
sunmaktadır. 
 
 
 

CSF hız profilinde 
değişiklikler SM’ye 
zemin hazırlamaktadır. 

(47)] 

Foramen magnumda ve C2-
C3 diskinde türbülans olması 
SM ile önemli ölçüde 
ilişkilendirilmektedir. 

Ventrikül 
boyutları 

CKCS’lerde ventrikül 
boyutları, sirenks genişliği ile 
pozitif korelasyon halindedir. 

SM, CSF 
rahatsızlıklarıyla 
bağlantılıdır. 

(37)] 

Hastalık nöbetleri ile 
korelasyon bulunmamaktadır 
(kaudal kafatası çukurunun 
aşırı yoğunluğunun da 
yoktur). 

CKCS’lerde epilepsi ve 
CM birbiriyle bağlantısız 
olarak 
değerlendirilmelidir. 

(48)] 

Juguler foramen CM ve SM’ye sahip 
CKCS’ler, yalnızca CM’ye 
sahip CKCS’ler ile 
karşılaştırıldığında daralmış 
juguler foramene sahiptir. 

Küçük kafatası temeliyle 
ilişkilendirilmiş juguler 
foramende venöz 
daralma, yüksek venöz 
basıncına ve bozuk CSF 
absorbsiyonuna sebep 
olabilmektedir. 

(21,49)] 

Venöz sinüs 
hacmi 

Yalnızca CM’ye sahip 
CKCS’ler ile 
karşılaştırıldığında, CM ve 
SM’ye sahip CKCS’lerde 
venöz sinüs hacmi daha 
düşüktür. 

Düşük venöz sinüs 
hacmi, intrakraniyal 
hipertansiyona ve bozuk 
CSF absorbsiyonuna 
sebep olabilmektedir. 

(41)] 

Sirenks alanı CKCS’lerde SM genellikle 
C2-C4, T2-T4 ve T12-L2 
omurilik segmentlerinde 
gelişmeye eğilimlidir. Bunlar, 
subaraknoid boşluğun 
daraldığı ve/veya vertebral 
kolonun angülasyonunda 
değişiklik olan bölgelerdir. 

Venturi etkisine göre, 
daralmış bir akış 
kanalından geçen sıvının 
artan hızı, sıvıdaki 
hidrostatik basıncı 
düşürmektedir. Bunun 
anlamı, omuriliğin bu 
bölgelerinde dışarı doğru 
“emilme” eğilimi 
olabileceğidir ve bu 
durum SM’ye katkıda 
bulunabilmektedir. Buna 
karşılık, başka 
çalışmalarda Venturi 

(2,27,50)] 



etkisinin katkısının 
anlamlı olmadığı da 
önerilmiştir. 

C1-C4’de sirenksi olan 
CKCS köpeklerin %76’sında 
C5-T1 ve T2-L2 bölgelerinde 
de, %49’unda ise L3-L7 
bölgelerinde de sirenks 
bulunmaktadır. 

CKCS’lerde, 
kranioservikal bölgenin 
MRI görüntülemesi 
ancak SM’nin tespiti için 
yüksek hassasiyete 
sahiptir. Buna karşılık 
hastalığın derecesi eksik 
değerlendirilebilmektedir. 

(50)] 

Atlantoaksiyal 
subluksasyon 

Genellikle CM ile 
eşzamanlıdır. 

SM ile anlamlı ölçüde bir 
ilişki bulunmamaktadır. 

(51)] 

C2 spinöz 
prosesin boyutu 

CKCS olmayan ırklarla 
kıyaslandığında, CKCS’lerde 
önemli ölçüde küçüktür. 

Atlantooksipital 
çakışma 

Özellikle CKCS olmayan 
ırklarda yaygın olarak CM ile 
ilişkili görülmektedir (Resim 
6). 

CSF kanallarının ek 
kompresyonu, SM’nin 
gelişimine katkıda 
bulunabilmektedir fakat 
sabit bir ilişki henüz 
ispatlanmamıştır. 

(52,53)] 

Subaraknoid 
boşluk / 
omurilikte C1-
C2 bölgesinde 
dorsal sıkışma 

Yaygın olarak CM ile ilişkili 
görülmektedir (Resim 7). 

(31,36,52)] 

Subaraknoid 
boşluğun / 
sinirdokunun 
dens ile ventral 
sıkışması   

Yaygın olarak CM ile ilişkili 
görülmektedir (Resim 1). 

(31,36,52,54)] 

Omurilik 
genişliği 

SM’ye sahip CKCS’lerde 
omurilik genişliği C2-C3 ve 
C3’de daha fazladır. 

Tartışılır klinik anlamlılık  (55)] 

C2-C3’de 
angülasyon 

Korelasyon 
bulunmamaktadır. 

Sirenks boyutu 
ve simetrisi 

Ağrı, SM’nin transvers 
genişliği ve dikey eksendeki 
simetriği ile pozitif 
korelasyon halindedir. 

Daha geniş asimetrik 
SM’ye sahip köpekler, 
rahatsızlık hissetmeye 
daha meyillidir. 
Nöropatik ağrı sendromu, 
asimetrik dorsal boynuz 
olduğunda daha 
muhtemeldir. 

(56,57)] 

 

 

 

 



Yaygınlık ve meydana gelme sıklığı 

Chiari malformasyonu 

Kısa kafalılık ve minyatürleşme durumları Chiari benzeri malformasyon için risk faktörleridir 
(35). Bu durumlar yaygın olarak süs köpeği ırklarında ve özellikle CKCS’lerde, King Charles 
spaniels’lerde, Griffon Bruxellois’larda, Affenpinschers’lerde, Yorkshire terriers’lerde, 
Meltese’lerde, Chihuahuas’larda, Pomeranians’larda, Boston terriers’lerde ve Papillons’larda 
raporlanmıştır (52). Ayrıca, Chiari benzeri malformasyon başta CKCS melezleri olmak üzere 
melez köpeklerde de görülmektedir. Kısmen bir evcil hayvan olarak popüler olması sebebiyle 
CKCS’ler fazlasıyla tanınmaktadır ve Chiari malformasyon bu ırkta yaygın olarak 
değerlendirilmektedir (1, 31, 43). Griffon Bruxellois ırkının %65’e kadarı Chiari benzeri 
malformasyona sahiptir (21, 58) fakat diğer ırklar için veri mevcut değildir. Chiari benzeri 
malformasyona kedilerde de rastlanmaktadır ve İran kedisi gibi kısa kafalı çeşitlerde yine 
daha yaygındır. Semptomatik Chiari benzeri malformasyonun meydana gelme sıklığı 
bilinmemektedir ve en yaygın klinik belirtisi ağrı olduğu için belirlenmesi güçtür. Ağrı, duyu, 
duygu ve (insanlarda) düşüncelerin karmaşık bir karışımıdır ve kendini, köpeklerin sahipleri 
veya veterinerleri tarafından anlaşılamayabilecek bir biçimde (Tablo 2), ağrı davranışıyla dışa 
vurmaktadır (59). Ek olarak, Chiari benzeri malformasyonla ilişkilendirilen ağrı nadir olarak 
sabit veya fokaldir. İnsanlarda Chiari ile ilişkili baş ağrılarının temel özellikleri: herhangi bir 
Valsalva manevrası ile ilişkileri, sürelerinin kısalığı –çoğunlukla saniyeler içerisinde son 
bulur – ve arka suboksipital yerleridir (60). Köpeklerde bu durum, hızlı pozisyon 
değişimlerinde, örneğin kucağa alındıklarında acıyla havlama şeklinde kendini 
gösterebilmektedir. Özellikle bir ırkta yaygın olan ve semptom vermeyebilen durumlarda, 
spesifik olmayan ve kısa süren işaretleri belirli bir nedenbilimine atamak zordur. 
Asemptomatik Chiari malformasyon Tip 1’e sahip insan hastaların rapor edilmiş olan sayısı, 
MRI sayesinde tanı konulanların yarısı ila üçte biri arasında değişmektedir (61-65).  

 

Siringomiyeli 

Chiari benzeri malformasyon ile ilişkisinden dolayı siringomiyeli de kısa kafalı süs 
köpeklerinde yaygındır (52). Burada da siringomeliye sahip bütün hayvanlar semptom 
vermeyebilmektedir ve Chiari benzeri malformasyonda olduğu gibi güvenilir meydana gelme 
sıklığı verisi elde etmek güçtür. Chiari benzeri Tip 1 malformasyon’a sahip insanlarda 
raporlanmış olan siringomiyeli bulunma sıklığı %65 ile 80 arasında (70) değişmektedir ve 
semptom göstermeyen siringomiyelinin sıklığı %23 olarak raporlanmıştır (71). 
Siringomiyelinin başlangıç yaşı değişkendir: (iddia edildiğine göre) semptom göstermeyen 
CKCS soyunda %46 yaygınlık bulunmakta fakat (semptomatik veya asemptomatik olarak) 
yaygınlık yaşla ilerlemektedir ve altı yaşından büyük köpeklerde %70’e kadar artabilmektedir 
(1). Griffon Bruxellois’larda köpeklerin %42-52’si siringomiyeliye sahiptir ve bu her zaman 
klasik bir Chiari benzeri malformasyonla ilişki halinde değildir (21, 72).  

Tablo 2. Chiari benzeri malformasyon ve siringomiyelinin klinik belirtileri 



Klinik belirtiler CM SM 
Ağrı davranışı  
Seslenme Köpek sahipleri, özellikle köpek ayağa kalktığında, zıpladığında veya 

kucağa alındığında aniden bağırdığını tarif edebilmektedir. Buna 
karşılık, ağrının bağırma ile ifade edilmesi güvenilir bir işaret değildir 
ve köpeğin bağırmaması da rahat olduğunu gösteren güvenilir bir işaret 
değildir.  

İçine kapanıklık SM’ye sahip olan veya olmayan ama CM’ye sahip olan köpekler 
“sessiz” veya “miksin” olarak tanımlanabilmekte veya oyun oynama ve 
yürüme gibi aktivitelere katılımları düşebilmektedir. 

Duruşunda hızlı 
değişikliklerden 
kaçınma 

SM’ye sahip olan veya olmayan ama CM’ye sahip olan köpeklerde 
zıplamaktan ve basamaklardan kaçınma ve kucağa alınmaktan 
hoşlanmıyor gibi gözükme yaygındır. 

Egzersizlerin 
azalması 

İşaretler, heyecanlanma ve egzersizlerin ardından artabilmektedir. 
Bunun artan sistolik nabız basıncından dolayı olduğu düşünülmektedir. 
Daha yüksek nöropatik ağrı skoruna sahip köpeklerin daha düşük 
egzersiz yapma istekleri bulunmaktadır (66)] 

Kaşınma Kulak/kafatası arkasını kaşıma 
ve/veya sürtme 

Geniş bir asimetrik sirenkse sahip 
köpekler, heyecan veya bir dokunuş 
veya tasma takma gibi zararlı 
olmayan bir uyarıcı tarafından 
tetiklenen “hayali kaşınmalarda” 
bulunmaya daha meyillidir (Resim 
5). Kaşınma tipik olarak tek yönlüdür 
ve boyun ve/veya omuz bölgesinde 
küçük bir alandadır. Köpek tensel 
temasta bulunmamaktadır (67)]. 

Korku / anksiyete / 
uyarılganlık 

Nöropatik ağrının, bir bireyin hayat kalitesine ve nörodavranışlarına 
önemli bir etkisi bulunmaktadır (68)]. Daha yüksek nöropatik ağrı 
skorlarına sahip köpekler aşağıdaki maddelere karşı daha meyillidir 
(66)]: 

1) Yabancılara yönelik korku (tanımadığı bir kişi kendisine 
yaklaşınca korkulu davranmak) 

2) Sosyal olmayan korku (bilmediği durumlarda veya birden 
yüksek sesler meydana geldiğinde, örneğin gök gürültüsünde, 
korkulu davranmak) 

3) Bağlanma davranışı (sahiplerinin “ilgisine daha meraklı”)  
Ayrılmayla ilgili davranış (yalnız başına bırakıldığında daha 
“korkulu”) 

4) Uyarılganlık (Artan ilgi çekmeye yönelik davranışlarda 
bulunmak ve pozitif ve ödüllerle ilişkili durumlarda daha 
heyecanlı davranmak) 

Uyku bozukluğu Daha yüksek nöropatik ağrı skoruna sahip köpekler, uyku 
bozuklukluları yaşamaya daha meyillidir (66)]. Kafası alışılmadık 
pozisyonlarda uyudukları raporlanabilmektedir (Resim 11). 

Diğer nörolojik belirtiler  
Hassasiyet Semptomatik CM’ye sahip 

köpekler sıklıkla servikal omur ve 
torakolomber omurun elle 
muayenesi esnasında hassasiyete 

CM’deki gibidir fakat spinal 
dorsal boynuz zedelenmesine 
sahip köpekler allodiniye sahip 
olabilmekte, diğer bir değişle 



sahipmiş gibi görünmektedir. dokunma veya bakım gibi zararsız 
uyarıcılara karşı rahatsızlık 
işaretleri verebilmektedir. 

Omurga eğriliği 
(skolyoz) 

Hayır Geniş bir sirenkse ve dorsal gri 
kolon zedelenmesine sahip 
köpeklerde servikal boyun eğriliği 
(servikal tortikolis)  ve 
servikotorasik omurga eğriliği 
(skolyoz) bulunabilmektedir. 

Yürüyüş şekli 
anormallikleri 

CM’ye sahip CKCS’ler, 
serebellar veya spinoserebellar 
sistem disfonksiyonu ile ilintili, 
hemen göze çarpmayan yürüyüş 
şekli anormalliklerine sahip 
olabilmektedir 

Geniş bir sirenkse sahip köpekler 
torasik organ zayıflığı ve kas 
körelmesi (ventral boynuz hücre 
zedelenmesi sebebiyle) ve pelvik 
organ kaslarında uyum 
bozukluğuna (ataksi) (beyaz 
madde hasarı veya lombar 
omuriliğin sirenks tarafından 
tutuluma uğraması sebebiyle) 
sahip olabilmektedir (2).  

Ekzotropya Yaygın Yaygın (CM’ye bağlı) 
 

Klinik belirtiler 

Chiari benzeri malformasyon 

Chiari benzeri malformasyonun tek başına önemli derecede morbiditeye ve düşük hayat 
kalitesine sebep olduğu giderek daha çok bilinmektedir (73). Chiari Tip 1 malformasyonuna 
sahip insanlarda olduğu gibi, hastalanmış köpeklerde en önemli klinik belirti davranışsal ağrı 
belirtileridir (Tablo 2). Chiari malformasyonuna sahip köpeklerde ekzotropya (gözün dışarı 
doğru kayması) yaygındır – ilgili tarafa doğru gözlerini diktiğinde tipik olarak ventrolateral 
şaşılık görülmektedir (Şekil 2). 

  



Şekil 2. Chiari benzeri malformasyona sahip köpeklerde, gözlerini belirli bir yöne doğru 
diktiklerinde ekzotropya veya gözün dışarı doğru kayması (bu durumda sağ göz) durumu 
yaygın görülmektedir. 

Bu durumun okülomotor sinirden/kas felcinden mi oluştuğu, yoksa göz çukuruna mı ilişkin 
olduğu belirlenmiş değildir. Chiari malformasyonu prevalansına sahip (örneğin Apert ve 
Crouzon sendromu)(22)] insanlardaki bazı kraniyosinostoz sendromlarında (bir ya da daha 
fazla kafatası dikişinin erken kaynaması veya anormal gelişimi) da şaşılık yaygındır (74). 
Diğer nörolojik belirtiler Tablo 2’de belirtilmiştir. Nörolojik fonksiyon bozukluğunun bazı 
vakalarında, Chiari benzeri malformasyonla gerçek bir ilişkiye ikna olmak zordur. Örneğin, 
CKCS’ler başta olmak üzere Chiari benzeri malformasyona sahip köpeklerde epilepsi oranı 
çok yüksektir. Bir raporda, çalışma popülasyonunun %32’sinde hastalık nöbeti (43) 
görülmüştür. Siringomiyeliye bağlı nöropatik ağrısı bulunan köpekler ele alınarak ve 
geçmişinde hastalık nöbeti bulunan köpekler orijinal topluluktan çıkartılarak 48 CKCS 
üzerinde yapılan uzun dönemli çalışmada, çalışma popülasyonunun %12,5’inde izleme 
döneminde epilepsi meydana gelmiştir (73). Sonuç olarak köpeklerde Chiari benzeri 
malformasyon ile epilepsi arasında bir ilişki olduğu önerilmiştir. Böyle bir ilişki insanlar için 
de önerilmiştir fakat bu ilişkinin tesadüfi olup olmadığı yine belirsizdir (75). Yakın tarihli bir 
çalışmada, hastalık nöbeti geçirmiş ve geçirmemiş CKCS’lerde ventrikül boyutu ve kaudal 
kafatası çukurunun aşırı yoğunluğu karşılaştırılmış ve anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 
(48)]. Üç epileptik CKCS için yapılan elektroensefalogram değerlendirmelerinde, paroksismal 
anormalliklerin genel olarak alın ve şakak bölgelerinde bulunduğunu önerilmektedir (48). 
Benzer değişiklikler, Chiari Tip 1 malformasyonuna sahip olan ve hastalık nöbetleri geçiren 
insanlar için de raporlanmıştır (76)]. Chiari malformasyonu ile epilepsi arasında bir bağlantı 
olup olmadığının araştırılması için ek çalışmaların yapılması gerekmektedir. Vestibüler 
fonksiyon bozukluğu, yüz sinirlerinin felç olması ve sağırlık da görülebilmektedir fakat 
epilepside olduğu gibi bunlar arasında direkt bir ilişki ispat edilememiştir ve bu bağlantı da 
tesadüfi olabilmektedir. 

 

Şekil 3. Siringomiyeli sonucunda oluşan servikotorasik omurga eğriliğine ve tortikolise sahip, 
iki yaşında, dişi bir CKCS. Tortikolis, vestibüler fonksiyon bozukluğu ile ilişkili olan bir baş 
eğme hareketi ile karıştırılabilmektedir. Bu nörolojik lokalizasyon hatası, örneğin 
servikotorasik omurga yerine beyin ve kulakların MRI’sinin çekilmesi gibi yanlış tanı testi 



seçimi yapılması ile sonuçlanabilmektedir. Bu anormal duruşun, servikal nöromüsküler 
iğlerden merkeze giden propriyoseptif bilgiler arasındaki dengesizlikle neden olan, genişleyen 
sirenksin yarattığı asimetrik gri madde destrüksiyonunun sonucunda oluştuğu 
düşünülmektedir.  

Siringomiyeli 

Genişleyen sirenksler, sinirdokusuna direkt baskı ve iskeminin birleşimiyle giderek artan bir 
nörolojik hasar oluşturmaktadır. Fonksiyonel bozukluğun yeri, nöronal zarar bölgesine 
bağlıdır ve omurga eğriliğini (Şekil 3), yürüme anormalliklerini ve Tablo 2’de detaylı olarak 
belirtilmiş olan diğer belirtileri kapsayabilmektedir. Buna karşılık, siringomiyelinin en önemli 
ve en istikrarlı klinik belirtisi nöropatik ağrıdır. Ağrı, sirenksin transvers genişliği ve dikey 
düzlemdeki simetriği ile pozitif korelasyon halindedir. Yani daha geniş asimetrik sirenkse 
sahip köpekler rahatsızlık hissetmeye daha meyillidir ve dar ve simetrik sirenkse sahip 
köpekler semptom göstermeyebilmektedir. 

 

Şekil 4. Sağ kranioservikal bölgede kaşıntı duyan ve nöropatik ağrı belirtileri gösteren bir 
CKCS’nin, C2 seviyesinde, transvers T2 ağırlıklı MRI görüntüleri. Sağ omurilik dorsal 
boynuz bölgesini kapsayan ve yüzeysel lamina I ve II bölgesine doğru genişleyen asimetrik bir 
sirenks bulunmaktadır. 

Ağrılar, nosisepsiyon (77) ve kaşınmanın (78) ilk aferentlerini karşılayan yüzeysel lamina I ve 
II’nin (Resim 4) içine doğru bir büyüme olduğunda özellikle asimetrik dorsal boynuz 
tutulumu ile ilişkilendirilmektedir. Lamina I’deki hücre gövdesine sahip projeksiyon 
nöronlarının aksonları orta hattı geçmekte ve kontralateral beyaz maddeden tırmanarak 
(örneğin omurilik-talamus yolları) beyin sapına ve talamik hedeflere gitmektedir. Farklı tipte 
eksitatör ve inhibitör internöronlar, bu projeksiyon nöronlarını titizlikle sinir sistemine 
bağlamaktadır. Bunlar, raphe nuclei’den gelen ve aşağı inen serotoninerjik aksonlardan da 
etkilenmektedir (77)]. Bir hipoteze göre, dorsal boynuzdaki kompleks sinaptik devre 
sisteminin parçalanması, siringomiyelideki nöropatik ağrı gelişiminden birincil olarak 
sorumludur (56,67)]. 



 

Şekil 5. Bir CKCS’de “hayali kaşınma”. Kaşınma tipik olarak tek yönlüdür ve boyun ve/veya 
omuz bölgesindedir. Bu resimde kaşımaya yarayan sol arka bacak hareketli olduğundan 
bulanık görünmektedir. Köpek tensel temasta bulunmamaktadır. Bu aksiyon, heyecan, 
egzersiz, dokunuş ve tasma ve bağ takmakla meydana gelmekte veya şiddetlendirilmektedir 
(Resimler Passionate Productions’dan Bayan J Harrison tarafından nazikçe temin edilmiştir).  

 

Hayali kaşınmanın sebebi (Şekil 5) tam olarak anlaşılmamaktadır. Allodiniye (zararsız bir 
uyarıcıdan doğan rahatsızlık veya ağrı) ve/veya dizesteziye (kendiliğinden oluşan veya 
tetiklenen, hoş olmayan bir hissiyat) ve kısmen bu köpeklerin deneyimliyor gibi göründüğü 
nöropatik ağrıya bir cevap niteliğinde olduğu farz edilmektedir (56,67)]. Buna karşılık, 
inhibitör nöron çevrimlerinin zarar görmesinin, hiperaktif bir refleksin overekspresyonuna 
izin vermiş olması mümkündür. Bu durum, neden sakatlığın hastalığın özelliklerinden biri 
olmadığını ve neden hayali kaşınma yaşayan köpeklerin az bir kısmının ağrı çekiyormuş gibi 
görünmediğini açıklayabilmektedir. Deriyle amaca yönelik temasın bulunmayışı ve yapılan 
ritmik eylem, Sherrington tarafından 1906 yılında (79)] tanımlanan “kaşıma refleksini” 
hatırlatmaktadır. Sherrington, kaudal servikal omuriliğin tam transeksiyonunu yaşayan 
köpeklerde bu durumu tetiklemiştir. Yaklaşık üç ay sonra, skapular bölgesindeki derinin 
uyarılması, ipsilateral pelvik uzuvda bir kaşınma eylemi başlatmıştır. Bu ritmik eylemin 
frekansı saniyede 4-8 keredir ve bacak bu bölgeye doğru bir kaşıma hareketi yapıyor olsa da 
cilt ile temas etmemektedir. Siringomeliye sahip köpeklerde olduğu gibi, cildin uyarılmasının 
ipsilateral pelvik uzuv hareketini tetiklediği alıcı bir bölge bulunmaktadır. Sherrington’un 
hipotezine göre, kaşınma için omurilikte merkezi bir pattern üreteci mevcuttur ve bu üreteç, 
yapışan parazitlere ve diğer tahriş edici maddelere karşı koruyucu bir tepki geliştirmektedir 
(79)]. Günümüzde kaşınma için omurilikte merkezi pattern üreteçlerinin mevcut olduğu 
bilinmektedir (80)]. Benzer bir kaşınma hareketi, omuriliğin C1 bölgesinin (ve C2’nin az bir 
kısmı) dorsal yüzeyine tübokürarin uygulanarak kedilerde de elde edilebilmektedir ve 
kaşınma, kulak kepçesini ve kulağın arkasındaki deriyi sürterek sağlanmaktadır (81). 
Tübokürarin, lokomosyon ve kaşınma (83)] gibi aktiviteler esnasında ritmik olarak aktif olan, 
omuriliğin ventral boynuzunda (82)] bulunan inhibitör internöronlar olan Renshaw hücrelerini 
bloke etmekte, motor nöronları sinir sistemine bağlamakta ve komisüral internöronlardan ve 



ipsilateral lokomotor ağlardan inhibitör ve eksitatör sinaptik girdiler almaktadır (84)]. 
Hipotetik olarak bir sirenks, özellikle C1/C2 bölgesinde, uygun olan dermatom dokunularak 
uyarıldığında kaşınma refleksi doğuracak şekilde bu karmaşık ağlarda bir hasar oluşmasına 
sebep olabilmektedir.  

Tanılama 

MRI, siringomiyeli tanısı koymak ve sebebini ve boyutunu belirleyebilmek için önemlidir 
(Şekil 1). Chiari benzeri malformasyon karmaşık bir rahatsızlıktır ve her ne kadar insanlarda 
olan şekliyle az fenotipik farklılıklar bulunsa da, aynı ırktan yavrular ve bireyler arasında 
farklılıklar bulunabilmektedir. Özellikle kranioservikal bağların şekli değişkenlik 
göstermektedir. Hastalığın sabit bir özelliği, CSF kanallarının daralması veya tıkanması 
sonucunda arka beynin ve bazen ön beynin aşırı yoğun hale gelmesidir. Kaudal çukur 
küçüktür ve daha enine yönlenmiş bir beyincik çadırına sahiptir (36, 85)]. Medulla genellikle 
dirsekli bir görünüme sahiptir (85)]. Supraoksipital kemik, beyinciği çökertmektedir ve 
beyincik normal yuvarlak şeklini kaybetmektedir (36, 85)]. Serebrospinal sıvının tıkanmasının 
ardından ventriküler sistemin tamamının dilatasyonu yaygın olarak görülmektedir (85)]. 
Klasik Chiari benzeri malformasyonda beyincik ve medulla, nöral yapıların etrafında hiç 
denilebilecek kadar az CSF ile tıkalı olan foramen magnuma doğru veya foramen magnumun 
içine doğru genişlemektedir. Buna karşılık, bazı bireylerde, serebellar herniyasyonun boyutu 
minimum düzeyde olabilmektedir (21)]. Kafanın bükük pozisyonda durması serebellar 
herniyasyonun boyutunu arttırmakta ve hastalığın derecesini belirlemede kullanışlı olmaktadır 
(86)]. Buna karşılık, eşzamanlı bir atlantoaksiyal subluksasyon ve/veya havayolu tıkanıklığı 
mevcutsa, bu dinamik görüntüleri elde ederken dikkatli olunması önemlidir. Chiari benzeri 
malformasyon ile ilişkilendirilen en önemli kraniovertebral bileşim anormalliği, insanlarda 
baziler invajinasyona benzer olduğu raporlanmış olan atlantooksipital çakışmadır (52,53)] 
(Şekil 6). 



 

Şekil 6. Ağrı şikayeti bulunan 3,5 yaşındaki erkek CKCS’ye ait, kaudal kafatasının ve atlas 
kemiğinin (üstte) bilgisayarlı tomografisi (CT) ve beynin ve servikal omuriliğin (altta) orta 
hat sagittal T2 ağırlıklı MRI görüntüleri. MRI, Chiari benzeri malformasyon ve hafif 
siringomiyelili ventrikülomegali ortaya çıkarmaktadır ve atlantooksipital çakışma 
önermektedir. Bu durumlar CT tarafından onaylanmaktadır. Atlas kemiğinin, foramen 
magnumun dorsal kenarını çiğnediği uzatılmış pozisyonda görülmektedir. 

Her iki durumda da, kranioservikal omurganın kafatasının temeline daha çok yaklaştığı 
özelliği görülmektedir (87)]. Buna karşılık, baziler invajinasyonu tanımlayan özellik, dens 
tarafından medullaya basınç uygulanması sebebiyle odontoyid sürecin foramen magnum 
boyunca ekseninden kaymasıdır (87)]. Köpeklerde, odontoid süreç üzerinden kranioservikal 
omuriliğin bükülmesi meydana gelebilmektedir fakat bu, insanlardaki duruma kıyasla hemen 
göze çarpmamaktadır (Şekil 1) (31, 36, 52, 54)]. Köpeklerde daha az yaygın olan diğer 
kraniovertebral bileşim anormallikleri atlantoaksiyal subluksasyonu (51,88)] ve densin dorsal 
angülasyonunu (54)] kapsamaktadır. Oksipital displazi (yani genişlemiş foramen magnum) de 
görülebilmektedir (45)] fakat bu durum büyük ihtimalle, kaudal kafatası çukurunun aşırı 
yoğunluğu, beyincikten gelen mekanik basınç ve supraoksipital kemiğin rezorpsiyonu 
sebebiyle oluşmaktadır (89)]. Ligamentum flavumun (sarı bağlar) ve duranın fibrözü ve 
proliferasyonu sebebiyle, subaraknoid boşluğun ve/veya omurilikte C1-C2 bölgesinin dorsal 
sıkışması da yaygın olarak görülmektedir (31, 36, 52)] (Şekil 7).     



 

Şekil 7. Orta hat 3D T2 ağırlıklı BOŞLUK (farklı dönüş açılarının değerlendirilmesiyle, 
aplikasyona göre optimize edilen kontrast sırası ile mükemmel örnekleme) kaudal kafatası ve 
servikal omuriliğin MRI görüntüsü.Omuriliğin C1-C2 bölgesinde dorsal sıkışma mevcuttur. 
Siringomiyeli, omurilik sıkışması seviyesinde başlıyor gibi görünmektedir. 

 

Kısa kafalı köpekler, kuadrijeminal kistlere de meyillidir (90)]. Hâlihazırda sıkışık olan 
kaudal kafatası çukurunda bir hacim kaplayan kistler, foramen magnumun tıkanmasına zemin 
hazırlayabilmekte ve her ne kadar kuadrijeminal kistler tesadüfi bulgular da olsa siringomiyeli 
gelişmesi olasılığını arttırabilmektedir (Şekil 8).   

 

Şekil 8. Ağrı şikayeti bulunan 1 yaşındaki dişi Cavalier King Charles spaniels’e ait, beyin ve 
servikal omuriliğin orta hat sagittal T1-ağırlıklı MRI görüntüleri. Hâlihazırda sıkışık olan 
kaudal kafatası çukurunda geniş bir kuadrijeminal kist bulunmaktadır. Geniş arka beyin 
herniyasyonu ve bütün omuriliği kapsayan siringomiyeli mevcuttur. 

 



Siringomiyeli, servikal omurilikte sıvı barındıran kaviteler ile tanımlanmaktadır. 
Siringomiyelili hasta değerlendirilirken, C1 - L4 arası omurilik görüntülenmelidir. Aksi 
takdirde hastalığın boyutu hafife alınabilmektedir (50)]. Kranioservikal ve kranial torasik 
bölgeler genellikle en ciddi olarak etkilenen bölgelerdir. Maksimum transvers sirenks 
genişliği, ağrının, kaşınma davranışının ve omurga eğriliğinin en güçlü öngörücüleridir (56)].  

 

Farklılık Gösteren Tanılamalar 

En önemli farklılık gösteren tanılamalar, intervertebral disk hastalığı gibi diğer ağrı sebepleri 
ve omurilik fonksiyon bozuklukları, granulamatöz meningoensefalomiyelit gibi merkezi sinir 
sistemi ateşli hastalıkları, atlantoaksiyal subluksasyon gibi vertebral anormallikler, neoplazi 
ve diskospondilittir. 4 yaşından küçük, kısa kafalı bir süs köpeğinde intervertebral disk 
hastalığı muhtemelen ağrı sebebi olmayacaktır. En ağır basan klinik belirti kaşınma veya 
yüz/kulak sürtünmesi ise, kulak ve cilt hastalıkları göz ardı edilmelidir. Siringomiyelinin 
klasik kaşınma hareketi, farklı tek bir alanı kapsamaktadır. Timpanik bullalardan birinde veya 
ikisinde sümüksü madde bulunması CKCS’lerde yaygın olan tesadüfi bir durumdur ve her ne 
kadar duyma bozukluğuna sebep olabiliyor olsa da, vakaların çoğunda ağrının klinik 
belirtileri ile ilişkilendirilmemektedir (43, 91)]. Omurga eğriliğine sahip bazı vakalar, 
vestibüler fonksiyon bozukluğu ile karıştırılabilecek şekilde başı eğikmiş gibi görünmektedir 
(92)] (Şekil 3). Büyük ihtimalle sirenksin yarattığı hücre zararı ve bu köpeklerin inflamatuvar 
yanıtı sebebiyle, siringomeliye sahip köpeklerde CSF analizi anormal olabilmektedir. 
Siringomiyeliye sahip CKCS’lerde yapılan CSF hakkındaki karşılaştırmalı bir çalışmada, 
Chiari benzeri malformasyonu olup sirenksi olmayanlara kıyasla daha yüksek protein ve 
hücre içeriği bulunduğu gösterilmiştir (93)]. 

 

Şekil 11. Alışılmadık uyuma pozisyonları. Sol resimdeki Chiari malformasyonuna ve 
siringomiyeliye sahip CKCS, rutin olarak başını bükerek ve sert bir eşyanın arkasına başını 
sıkıştırarak uyutmaktadır. Bu resim Bayan P. Persson tarafından nazikçe temin edilmiştir. 

Sol resimdeki Chiari malformasyonuna ve siringomiyeliye sahip CKCS, arka ayaklarını 
başından aşağıda bir seviyeye koyarak ve başı daha serin bir yüzeye değerek uyumayı tercih 
etmektedir Bunu başarmak için başı ahşap bir masanın üzerinde, arka ayakları ise bir minder 



ve bir kanepe arkasının arasında dengededir. (Bu resim Bayan S. Smith tarafından nazikçe 
temin edilmiştir). 

 

Tedavi 

Chiari benzeri malformasyon ve siringomiyeliye sahip köpekler için ilaçla tedavi ve cerrahi 
tedavi olasılıkları mevcuttur ve bu hastalığın tedavisi için olası bir yaklaşım Şekil 9’da 
resmedilmiştir. Ana tedavi amacı ağrının giderilmesidir. 

Cerrahi Tedavi  

Kuvvetli sonuçlar alınan çalışmalar henüz gerçekleştirilmemiş olduğundan dolayı, ilaç 
tedavisine kıyasla ameliyatın hangi aşamada gerekli olduğuna dair açık bir kılavuz 
bulunmamaktadır. Bazı yazarlar, erken cerrahi müdahalenin prognozu arttırabileceğini 
önermektedir fakat bu hipotez henüz güçlü bir biçimde test edilmemiştir (94)]. Yazar, Chiari 
benzeri malformasyonu olup belirlenmiş siringomiyelisi olmayan ağrılı köpekler ve/veya ilaç 
tedavisinin gerekli ağrı düşüşünü sağlamadığı siringomiyelili köpekler için ameliyat 
çözümünü çoğunlukla önermekten yanadır. Ameliyatın evrensel olarak tavsiye edilmemesinin 
sebebi, şu ana kadar uzun dönemli sirenks çözümünü sağlayan raporlanmış bir tekniğin 
bulunmamasındandır. Ek olarak, ameliyat seçeneği kesinlikle uzun dönemli olarak hastalığın 
seyrini iyileştirmemektedir. Zira ameliyat edilen köpeklerin %25 - 47’sinde, ameliyattan 
sonraki 0,2. - 3 yıl içerisinde klinik belirtiler nüksetmekte veya sağlık durumu kötüye 
gitmektedir. Buna karşılık, cerrahi müdahaleden geçen vakaların önceki raporlarının, daha 
ağır klinik belirtiler gösteren köpekleri kapsıyor olma olasılığı hatırlanmalıdır. Dolayısıyla, 
ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi arasında doğru bir karşılaştırma şu an itibariyle 
yapılamamaktadır.  

En yaygın cerrahi tedavi, supraoksipital kemiğin ve C1 dorsal kemerinin bir kısmının 
alınmasıyla CSF’ye bir geçiş yolu açılmasını sağlayarak kranioservikal basıncın 
düşürülmesidir (96, 97)]. Cerraha bağlı olarak, nakledilen uygun bir dokudan yama yapılarak 
veya yapılmadan ve titanyum ağ veya başka protezlerin kullanımıyla kraniyoplasti yapılarak 
veya yapılmadan, bu işlemin duramaterin açılması ile birleştirilmesi mümkündür (94,95)]. 
Kranioservikal basıncın düşürülmesi ameliyatı, vakaların yaklaşık %80’inde ağrıyı düşürme 
ve nörolojik eksiklikleri giderme konularında başarılı olmakta ve vakaların yaklaşık %45’i 
ameliyattan sonraki iki yıl boyunca tatmin edici bir hayat kalitesine sahip olabilmektedir. 
Klinik ilerleme büyük ihtimalle, foramen magnum boyunca CSF akışının iyileştirilmiş 
olmasına bağlanabilmektedir. Beş Fransız ekuin oküler lavaj kateteri kullanan bir 
sirengosubaraknoid şant koyma prosedürü de açıklanmıştır. Vakaların yaklaşık %80’inde 
klinik iyileşme raporlanmıştır fakat diğer raporlanan ameliyatlar gibi, ameliyat sonrası 
MRI’lerde uzun dönemli sirenks çözümü kanıtı bulunmamaktadır ve köpekler ameliyattan 
sonra hala nöropatik ağrı belirtileri göstermektedir (98)].  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIARI BENZERİ MALFORMASYON / SİRİNGOMİYELİ’NİN KLİNİK BELİRTİLERİ 

YÜRÜYÜŞ ANORMALLİKLERİ 
• Zayıflık 
• Propriyoseptif eksiklik 

 

NÖROPATİK OLMAYAN AĞRI 
• Kucağa alındıklarında 

acıyla havlama  
• Duruş değişikliklerinde 

acıyla havlama 

NÖROPATİK AĞRI 
• Allodini 
• Hayali kaşınma 

 

CSF DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR 
• Simetidin 
• Omeprazol 
• Asetazolamid 

NSAID’ler GABAPENTIN 

DEVAM EDEN YÜRÜYÜŞ 
ANORMALLİKLERİ 

DEVAM EDEN AĞRI 
Polifarmasiye başlanması / mevcut 
ilacın değiştirilmesi 

KORTİKOSTEROİDLER CERRAHİ TEDAVİNİN 
DEĞERLENDİRİLİMESİ 

PREGABALIN 

YETERSİZ TEPKİ 
Polifarmasinin değiştirilmesi / ek 
ilacın eklenmesi 

TRAMADOL 
MORFİN SÜLFAT 
AMANDATIN 

Bu çizelge, EJCAP özel sayısı olarak 
FECAVA tarafından hazırlanan bir 
makaleden uyarlanmıştır.  
Telif hakkı Genetik/Kalıtsal Hastalık 
ve Yavrulama’dadır. 
İzin olmadan çoğaltılmamalıdır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Chiari benzeri malformasyon ve siringomiyelinin ilaç tedavisi için tedavi algoritması 

 

İlaç Tedavisi 

Siringomiyelinin ve/veya omurilik dorsal boynuz zedelenmesinin devam etmesi sebebiyle, 
ameliyat sonrasında hastanın ağrı kesici ilaç tedavisine ihtiyaç duyacağı muhtemeldir. Ayrıca, 
finansal gerekçeler veya sahibinin tercihi sebebiyle hasta köpeklerin çoğunda tek başına ilaç 
tedavisi de tercih edilmektedir. Siringomiyeliye sahip Chiari benzeri malformasyonun tedavisi 
için üç temel ilaç türü mevcuttur: CSF üretimini düşüren ilaçlar (asetazolamid, simetidin, 
omeprazol veya furomsemid), analjezikler (analjezik özellikleri olan steroidal olmayan 
antiinflamatuvar ilaçlar ve antiepileptik ilaçlar) ve kortikosteroidler. Köpeklerdeki nöropatik 
ağrının tedavisinde bu ilaçların etkili olduğunu kanıtlayan bilimsel çalışmalar henüz mevcut 
değildir ve tavsiye edilen bu tedavi yalnızca anekdotsal kanıtları temel almaktadır (Şekil 9).  

İlaç dozajları: 

• Gabapentin 10 mg/kg PO BID (20 mg/kg TID’ye kadar yükselebilmektedir) 
• Pregabalin 5 mg/kg PO BID (10 mg/kg TID’ye kadar yükselebilmektedir) 
• NSAID’ler (steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar) – özete bakınız 
• Simetidin 5-7 mg/kg PO TID 
• Omeprazol 0.5-1.5 mg/kg PO SID 
• Asetazolamid 4-8 mg/kg PO BID-TID 
• Tramadol 2-5 mg/kg BID PO  (5 mg/kg QID’ye kadar yükselebilmektedir) 
• Morfin sülfat 0.2 – 2 mg/kg PO SID – QID 
• Amantadine 3 – 5 mg/kg PO SID 
• Prednisolon / metilprednisolon 0.5 mg/kg PO SID (eğer iyileşme mümkün olan 

en düşük seviyeye kadar düşerse, belirtileri kontrol eden günlük dozu ideal olanla 
değiştiriniz) 

 

Değerlendirilmesi gereken noktalar: 

• Allodini - zararsız bir uyarıcıdan doğan rahatsızlık veya ağrı 
• NSAID’ler ve Simetidin hariç bu ilaçların hiçbiri veteriner hekimlik alanında 

lisanslı değildir 
• Siringomiyelinin belirli bir endikasyonu için lisanslanmış ilaç mevcut değildir 
• Uzun dönemli ilaç alan her köpek için hematoloji ve biyokimyanın 12 aylık bir 

düzende takip edilmesi önerilmektedir. 



 

Şekil 10. CM’si olan ve SM’e sahip olan veya olmayan köpeklerin “sessiz” olarak 
betimlenmesi veya aktivitelere daha az katılımlarının olması yaygındır. Resimde, 
siringomiyeliden etkilenmiş olan bu köpeğin depresyon hali açıkça görünmektedir. 
Veterinerin muayene odasında, başını yere koyarak sternal olarak yatan köpekle etkileşim 
düşük olabilmektedir.  

Serebrospinal sıvı üretimini düşüren ilaçlar 

Koroid pleksus epitel hücreler tarafından CSF üretim süreci; karbonik anhidraz C enzimlerini, 
sodyum ve potasyum ATPazlarını ve akuaporin 1’i gerektirmekte ve su, sodyum klorür, 
potasyum ve bikarbonat iyonlarının kandan ventriküllere net olarak taşınmasıyla 
sonuçlanmaktadır (99)]. Asetazolamid, karbonik anhidraz C’yi engelleyerek ve protein 
transkripsiyonunu değiştirme yoluyla akuaporin-1 miktarını düşürerek CSF üretimini 
azaltmaktadır (100)].  Chiari benzeri malformasyon ve siringomiyelinin tedavisi için 
asetazolamid kullanımı tarif edilmiştir (67, 85)] ve insanlarda idyopatik intrakraniyal 
hipertansiyon tedavisi için de kullanılmaktadır (101)]. Buna karşılık, asetazolamidin uzun 
dönemli kullanımı, cansızlık (letarji), karın ağrısı ve kemik iliği baskılanması gibi yan etkiler 
sebebiyle çoğunlukla kısıtlanmaktadır (85)]. 

Omeprazol, H(+)-K(+)-aktive ATPazın özel bir inhibitörüdür fakat CSF üretimini azaltmaya 
yarayan şeyin bu mekanizma olup olmadığı net değildir (102)]. Ventrikülo-sisternal 
perfüzyon tekniğini kullanan deneysel modellerde omeprazol, köpeklerde CSF üretimini %26 
düşürmektedir (103). Koroid pleksus epitel hücrede yer alan reseptörlerinin kompetetif 
inhibisyonu yolu ile veya koroid pleksusun kılcal damarlarına direkt etki etme yolu ile CSF 
üretimini azaltmak için simetidin ve ranitidin gibi histamin (H2) reseptör antagonistleri 
önerilmektedir (104)]. Buna karşılık, vazopressin salgılayan nöronların elektriksel aktivitesini 
arttırarak, histaminin fizyolojik olarak harekete geçebileceği de bilinmektedir (105)]. 
Vazopressin koroid pleksusa kan akışını azaltmakta, dolayısıyla CSF üretimini düşürmektedir 
(106)]. Deneysel bir kedi modelinde, simetidinin CSF’i azaltma konusunda ranitidinden daha 
üstün olduğu gösterilmiştir (104)]. Siringomiyeliye sahip olan veya olmayan Chiari benzeri 
malformasyonda omeprazol veya simetidinin yararlılığı açıklığa kavuşmuş değildir. Bu 
ilaçlar, çoğunlukla hastalığın ilerlemesini kısıtlayabilecekleri umuduyla yazılmaktadır ve bu 
değişkeni bilimsel bir çalışmada veya klinik vakalarda değerlendirmek zordur. Bazı köpek 



sahipleri, ağrının klinik işaretlerinde önemli derecede gelişmeler olduğunu bildirmektedir. Bu 
ilaçların yan etkileri seyrek olarak raporlanmıştır. Simetidin, P450 oksidatif hepatik 
metabolizmasını geciktirmektedir. Dolayısıyla bu müstahzar, karaciğer tarafından metabolize 
edilen başka ilaçlarla aynı anda kullanılıyorsa dikkatli olunması tavsiye edilmektedir ve hem 
simetidin, hem de omeprazol için hematoloji ve serum biyokimyasının periyodik olarak takip 
edilmesi önerilmektedir. Eş zamanlı olarak simetidin verilmesiyle gabapentin absorbsiyonu 
düşürülebilmektedir fakat oluşan etkinin klinik olarak anlamlı olmadığı düşünülmektedir 
(107). Omeprazol nedeniyle oluşan kronik hipergastrineminin, en azından laboratuvar 
ortamındaki kemirgen hayvan modellerinde gastrik karsinom riskini arttırabileceği 
önerilmektedir fakat başka türler için bu durum henüz raporlanmamıştır (108, 109)]. 

Chiari benzeri malformasyon ve siringomiyelinin tedavisi için diüretik furosemidin kullanımı 
da tarif edilmiştir (67, 85)] ve insanlarda idyopatik intrakraniyal hipertansiyon tedavisi için de 
kullanılmaktadır (101)]. En yaygın ölüm sebebi konjestif kalp yetmezliği (111)] olan mitral 
kapakçık hastalığına sahip olma ihtimali bulunan süs köpekleri için furosemid ideal bir ilaç 
olmayabilmektedir. Furosemid, sağlıklı köpeklerde plazma aldosteron konsantrasyonu ve 
renin aktivitesinde önemli derecede artışa sebep olabilmektedir (112)].  Renin-anjiotensin-
aldosteron sisteminin bu şekilde erken aktivasyonu, kalp hastalığına meyilli hayvanlarda 
sağlığa zararlı olabilmektedir (113)]. Ek olarak, diüretiklerin uzun dönemli kullanımı, daha 
yüksek dozların kullanımını gerektiren ve Renin-anjiotensin-aldosteron sistemini daha da 
aktive eden diüretiğe-dirençli-durumu doğurabilmektedir (114)] 

.  

Analjezikler 

NSAID’ler Siklooksijenaz-1 ve/veya Siklooksijenaz-2 inhibitörleridir ve başta prostaglandin 
E2 olmak üzere prostaoidlerin oluşumunu düşürerek inflamatuvar ağrıyı dindirmektedir. 
Prostagladin E2, nöropatik ağrının oluşumuna da katkıda bulunmaktadır (115)]. Meloksikam, 
karpofen, firokoksib, mavakoksib gibi steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçların 
(NSAID’ler), anekdot olarak Chiari benzeri malformasyon ve siringomiyeliye yararlı 
olabileceği belirtilmektedir. Buna karşılık eğer nöropatik ağrı belirtileri mevcut ise, 
NSAID’ler ile monoterapinin yeterli düzeyde analjezik etki sağlaması mümkün 
görünmemektedir. Bu sebepten dolayı bu tür durumlarda anti-allodinik etkisi olan ilaçların 
ilave edilmesi tavsiye edilmektedir (67)]. Omurilik dorsal boynuzundaki bütün birincil 
aferentler, temel hızlı eksitatör nörotransmiterleri olarak glutamatı kullanmaktadır. Nosiseptif 
aferentler iki gruba ayrılmaktadır: nöropeptit içerenler (örneğin P Maddesi ve kalsitonin gen 
ilişkili peptit) ve içermeyenler (77)]. 

Birincil aferentler içeren P Maddesi, nosisepsiyon ve nöropatik ağrı konusunda önemli bir rol 
oynamaktadır ve omurilik dorsal boynuzunun lamina I ve II bölgesinde yüksek bir yoğunluğa 
sahiptir (77)].  Bu sebepten dolayı, bu nöronların ateşlenmesini etkileyen ilaçlar nöropatik 
ağrının tedavisinde etkilidir. Gabapentin ve pregabalin, voltaja duyarlı kalsiyum kanallarını 
modüle etmektedir ve bu durumun sonucu olarak glutamat ve P Maddesi düşüş 
göstermektedir (116)]. Pregablinin Chiari benzeri malformasyon ve siringomiyeliyi tedavi 
etmek için köpeklerde daha etkili olduğu fakat gabapentinin de yararlı olabileceği ve daha 



ekonomik olduğu anekdot olarak belirtilmektedir. Polifarmasiye rağmen halen klinik 
belirtileri bulunan ağır vakalarda, opioidlerin, tramadolün veya amantadinin eklenmesi yararlı 
olabilmektedir. Veteriner hekimlik dalında NSAID’ler haricinde lisanslı oral analjeziklerin 
bulunmadığı akılda tutulmalıdır.  

Kortikosteroidler 

Fosfolipaz-A-2’nin (117) üretimini engelleme becerileri ve sitokinler, enzimler, reseptörler ve 
adezyon molekülleri için çoklu inflamatuvar gen kodlamasının ifadesini engelleme becerileri 
nedeniyle kortikosteroidlerin uzun dönemli ağrı kesici özellik sağladıklarına inanılmaktadır 
(118)]. Kortikosteroidlerin aynı zamanda sempatik aracılı ağrıları düşürdüğü (119) ve P 
Maddesi ifadesini azalttığı da raporlanmıştır (120)]. Metilprednizolon ve prednizolon gibi oral 
ilaçların siringomiyeliye sahip bazı köpekler için rahatlama sağladığı ve önemli ölçüde 
nörolojik kayıplar olan durumlarda yararlı olabileceği fakat yan etkilerinin uzun dönemli 
tedavideki yararlılıklarını kısıtladığı anekdot olarak belirtilmektedir (85). 

Gelişim ve teşhis 

Chiari benzeri malformasyonun ve siringomiyelinin klinik belirtileri çoğunlukla progresif 
niteliklidir. Ortalama 39±14.3 ay üzerinden yapılan uzun dönemli bir çalışma, Chiari benzeri 
malformasyon ve siringomiyeliyle ilişkili nöropatik ağrı duyan CKCS’lerin yaklaşık dörtte 
üçünün ilaç tedavisi gördüğünde durumu kötüye giderken, dörtte birinin durumunun 
değişmediğini veya iyiye gittiğini tespit etmiştir (73)]. Fakat bu ilerlemeye rağmen, bu 
çalışmada hayatta kalan köpeklerin sahiplerinin hepsi, köpeklerinin hayat kalitesinden ciddi 
anlamda ödün verilmediğini belirtmiştir (73)]. Şiddetli nöropatik ağrı sebebiyle köpeklerin 
%15’ine ötenazi uygulanmıştır. Morfometrik değerler (kaudal kafatası çukurunun hacmi, 
kaudal kafatası çukuru içerisindeki parenkim hacmi ve ventriküller ve sirenkslerin boyutları) 
teşhisle korelasyon halinde değildir. Daha yüksek nöropatik ağrı skorları olan köpekler 
korkuyla ilişkili davranışlar sergilemeye daha meyillidir (Tablo 2) ve bu davranışlar sahipleri 
tarafından algılanan köpeklerin yaşam kalitesi üzerinde negatif bir etkiye sahip olabilmektedir 
(66)]. Obezite de düşük bir yaşam kalitesi ile pozitif korelasyon halindedir fakat nöropatik 
ağrı kadar büyük değildir (66)].  İnsanlarda, idyopatik intrakraniyal hipertansiyon (121)] ve 
Chiari Tip 1 malformasyonuna (122)] ikincil olarak siringomiyeli gibi CSF bozuklukları ve 
artan vücut kitle endeksi arasında bilinen bir ilişkilendirme bulunmaktadır. Obezitenin bu 
hastalığın sebebi mi yoksa etkisi mi olduğu henüz tespit edilememektedir fakat başarısız 
cerrahi dekompresyonun ardından insanlarda kilo düşüşü sirenks boyutunu küçültebilmektedir 
ve bütün kilolu ve obez hastalar için vücut kilosunun düşürülmesi tavsiye edilmektedir. 

 



Şekil 12. Chiari benzeri malformasyonu olan 3 yaşındaki CKCS’nin orta hat sagittal T2 
ağırlıklı MRI görüntüleri. Çıkıntılı bir ana kanal (ok) veya erken sirenkse özellikle C2-C4 
bölgesinde rastlanmaktadır. Bu köpeğin ilgili klinik belirtileri gösterdiğine dair bir 
raporlama yapılmamıştır.   

Genetik faktörler ve üreme tavsiyeleri 

Birbiriyle yakın bağları bulunan popülasyonlarda köpeklerde siringomiyelinin yüksek 
yaygınlıkla kalıtsal olduğu önerilmektedir ve CKCS’ler üzerinde yapılan çalışmalar, orta 
dereceli yüksek bir kalıtsallığa sahip (h2 = 0.37 ± 0.15 standart hata) siringomiyelinin 
karmaşık bir nitelikte olduğunu göstermiştir (123)]. 2000’li yılların başından beri, Chiari 
benzeri malformasyon ve/veya siringomiyeliye meyilli köpek ırklarının hayatları boyunca en 
az iki defa MRI görüntülemesinden geçmesi tavsiye edilmektedir. Siringomiyeli durumunu ve 
yaşı temel alan üreme tavsiyeleri 2006 yılında oluşturulmuştur. Bu kılavuzlar, erken yerleşmiş 
siringomiyeliye sahip köpekleri üreme havuzundan çıkarırken, aynı zamanda da genetik 
farklılığı korumaya odaklanmıştır (3)]. Bu üreme programının ilk sonuçları, ebeveynlerin her 
ikisinin de siringomiyeliye sahip olmadığı (siringomiyeliden arınmış yavrular: CKCS %70, 
Griffon Bruxellois %73) durumda siringomiyeliden arınmış yavruların daha yaygın olduğunu 
belirtmiştir. Ebeveynlerin her ikisinde de siringomiyeli bulunan aksi durumda ise, 
siringomiyeliye sahip yavruların doğması daha muhtemeldir (siringomiyeliden etkilenen 
yavrular: CKCS %92, Griffon Bruxellois %100). Bir siringomiyeliden arınmış ebeveyn ile bir 
siringomiyeliden etkilenen ebeveynin eşleşmesinde ise, siringomiyeliden etkilenen yavrular 
cinsinden CKCS’ler %77 ve Griffon Bruxellois’larda %46 risk bulunmaktadır (124)].  

İngiltere’de,  Chiari benzeri malformasyon ve/veya siringomiyeli için potansiyel yavru 
türlerinin MRI görüntülemelerini alan Britanya Veterinerler Derneği / Köpek Kulübesi 
Kulübü Köpek Sağlığı Programı bulunmaktadır (125)]. MRI görüntüleri iki sayman tarafından 
değerlendirilmekte ve hem Chiari benzeri malformasyon, hem de siringomiyelinin şiddetine 
göre derecelendirilmektedir ve siringomiyeli geç başlayan bir durum olduğu için başlangıç 
yaşı da derecelendirmeye dâhil edilmektedir (Tablo 3). Sonuçlar, UK Köpek Kulübesi Kulübü 
Eş Seçme bilgisayar programı aracılığıyla tahmini yavrulama değerlerinin oluşturulabilmesi 
için merkezi bir veri tabanına girilmektedir (126)]. Doğru bir tahmini yavrulama değeri 
veritabanının derlemesi uzun zaman aldığı için, tavsiye edilen yavrulama kılavuzları revize 
edilmiştir (127)] (Tablo 4). Chiari benzeri malformasyon ve siringomiyeli için Avrupa’da da 
sağlık programları mevcuttur (128)].  

Tablo 3. Bu yavrulama kılavuzlarının amacı, erken başlayan SM’ye sahip köpekleri 
yavrulama programından çıkartmaktır. Lütfen aşağıdaki bilgiyi dikkate alınız: CM/SM’nin 
kalıtsallığının karmaşık doğası sebebiyle, SM’den arınmış veya SM’den yalnızca orta 
derecede etkilenmiş ebeveynlerden, SM’ye eğilimli yavrular doğmasının hala muhtemel 
olduğuna inanılmaktadır.  

 

 



Britanya Veterinerler Derneği (BVA) / Köpek Kulübesi (KC) CMSM Programı 
 
Chiari benzeri malformasyon (CM): 
Derece 0: Chiari malformasyonu bulunmamaktadır. 
Derece 1: Girintili beyincik (yuvarlak değil). 
Derece 2: Beyincik foramen magnuma gömülmüş veya foramen magnuma doğru 
hernileşmiş. 
 
Siringomiyeli (SM): 
Derece 1: Normal (ana kanal dilatasyonu yok, ön sirenks yok, sirenks yok). 
Derece 1: Ana kanal dilatasyonu (Şekil 12) veya 2 mm’den daha küçük bir iç çapı olan ayrı 
bir sirenks ya da yalnızca bir ön sirenks. 
Derece 2: Siringomiyeli (2 mm veya daha büyük bir iç çapı olan ana kanal dilatasyonu, ayrı 
bir sirenks ya da ana kanal dilatasyonu olan bir ön sirenks). 
Derece, görüntüleme esnasında yaş grubunu belirten bir harf ile aşağıdaki şekilde 
nitelendirilmektedir: a = beş yaşından büyük, b = üç ila beş yaş arasında, c = bir ila üç 
yaş arasında. Nitelendirme harfi olmadan derecelendirilme geçerli sayılmamaktadır. 
 
Siringomiyeli, omuriliğin ana kanalından farklı olan, sıvı ile dolu bir kavite barındırması ile 
tanımlanmaktadır ve transvers düzlemdeki maksimum iç çapına göre derecelendirilmektedir.  
Ön sirenks bir omurilik ödemi olarak tanımlanmaktadır ve siringomiyelinin gelişiminden 
önceki bir geçiş dönemi olarak nitelendirilebilmektedir. Ön sirenks, T2W görüntülerinde 
yüksek sinyal yoğunluğu görünümündedir ve omurilik maddesinin içerisinde işaretlenen 
artmış, serbest durumda olmayan sıvı içeriği ile tutarlıdır. T1W görüntülerinde omurilik ya 
normaldir, ya da hafifçe hipointens bir sinyale sahiptir.  
 

Tablo 4. Yavrulama kılavuzları (yalnızca siringomiyeli temel alınmıştır) 

CM – Chiari malformasyonu, SM – Siringomiyeli, CCD – Ana kanal dilatasyonu 

CM için henüz yavrulama kılavuzları mevcut değildir. CKCS ve King Charles dışındaki süs 
köpekleri için yetiştiriciler CM1 ve CM0 köpeklerden yavru üretmeyi amaç edinmelidir. 
Neredeyse evrensel CM etkilenmesi olan ırklar için (yani CKCS, King Charles ve belki 
Griffon Bruxellois gibi diğer ırklar) aşağıdaki tablo geçerlidir. 
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3-5 1b evet   evet     

1-3 1c evet   evet     

SM
 

>5 2a* evet   evet     

3-5 2b* evet   evet     

1-3 2c* YAVRULATMAYIN 

 

Sonuç 

Chiari benzeri malformasyon ve siringomiyeli, birçok kısa kafalı süs köpeğinde yüksek 
morbiditeye sahip kalıtsal rahatsızlıklardır. Kranioservikal bileşimin aşırı yoğunluğu, CSF’in 
foramen magnuma doğru akışında tıkanıklık ve ana omurilikte sıvıyla dolu kavitelerin 
gelişmesi ile tanımlanmaktadır. Her ne kadar bazı vakalar semptom vermese de, en önemlisi 
ağrı olmak üzere, Chiari benzeri malformasyon ve siringomiyeliye sahip köpekler bir çok 
nörolojik belirti sunabilmektedir. Cerrahi tedavi ve ilaç tedavisi seçenekleri mevcuttur fakat 
bunların başarısı sınırlıdır. Sağlık yönünden bakıldığında, bu engelleyici hastalığın yeniden 
oluşumunu sınırlayacak bir yavrulama programının uygulanması daha iyi olacaktır. 
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