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Olgu Sunumu / Case Report

Split Kord Malformasyonu: ‹ki Olgu Sunumu
Split Cord Malformation: A Report of Two Cases
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Özet

Summary

Split kord malformasyonu (Diastometamyeli, diplomyeli) nadir görülen
geliﬂimsel embriyolojik bir orta hat anomalisi olup ayr›k iki adet omurilik oluﬂumuyla karakterizedir. Skolyoz oluﬂum etiyolojisinde önemli bir
etkendir. Tan›da manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarl› tomografi tetkiki çok önemlidir. Direkt vertebra grafileri de kemik septum ve
vertebra anomalilerinin görülmesi aç›s›ndan tan›da yard›mc›d›r. Burada
41 ve 52 yaﬂlar›nda tan› konulan, nadir görülen iki split kord malformasyonlu olgu sunulmuﬂtur. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2010;56:37-9.
Anahtar Kelimeler: Diastometamyeli, diplomyeli, split kord malformasyonu, manyetik rezonans görüntüleme

Split cord malformation (Diastometamyelia,diplomyelia) is a rare
developmental embryological fusion defect and is characterized by
double spinal cord formation. It is an important etiological factor in the
pathogenesis of scoliosis. Magnetic resonance imaging and computed
tomography are very useful radiological examinations in the diagnosis.
In addition, X Ray is helpful in detecting bone septum and vertebral
anomalies. Here, we present two cases, who were diagnosed at 41 and 52
years of age as having the rarely seen split cord malformation. Turk J
Phys Med Rehab 2010;56:37-9.
Key Words: Diastometamyelia, diplomyelia, split cord malformation,
magnetic resonance imaging

Giriﬂ
Split kord malformasyonu (SKM) di¤er ad›yla diastometamyeli, geliﬂimsel embriyolojik bir orta hat anomalisi olup, spinal
kordun posterior vertebral elemanlarla sagital spinal yar›klanma sonucu iki adet omurilik oluﬂumuyla karakterize nadir görülen bir spinal disrafizmdir (1,2). SKM’li hastalar daha çok çocukluk ça¤›nda minör travmay› takiben bel, bacak a¤r›s› ve perianal
disestezi ile ortaya ç›kar ve tan› konur (3). SKM’li hastalar›n pek
ço¤unda yavaﬂ ve ilerleyici nörolojik bozulma, ilerleyen yaﬂla
birlikte alt ekstremite ve omurgay› içeren ortopedik ﬂekil bozukluklar› geliﬂir (4,5).
Bu yaz›da poliklini¤imize nörojenik kladikasyo ve spinal stenoz klini¤i ile baﬂvuran, geç tan› konulan SKM’li iki olguyu sunarken, SKM’nin klinik özellikleri, tan›s› ve tedavisini tart›ﬂmak
amaçlanmaktad›r.

Olgu 1
Elli iki yaﬂ›nda kad›n hasta ayakta durmak ve yürümekle artan
her iki baca¤a yay›lan bel a¤r›s› ﬂikâyeti ile poliklini¤imize baﬂvurdu. Hastan›n öyküsünde çocuklu¤undan beri bel bacak a¤r›s› ﬂikâyetleri mevcuttu. Hasta öne e¤ilmekle azalan, ayakta durmakla
artan, baca¤a yay›lan nörojenik kladikasyo tarifliyordu. On yedi
yaﬂ›nda her iki alt eksremitede güçsüzlük nedeniyle 1 ay yürüyememe ﬂikâyeti oluﬂan hasta yaklaﬂ›k 35 y›ld›r zaman zaman bel
a¤r›s› ﬂikâyeti d›ﬂ›nda herhangi bir probleminin olmad›¤›n› ifade
ediyordu. Hastaya 2000 y›l›nda sa¤ memede infiltratif duktal karsinoma tan›s›yla (T1,N1,M0) radikal mastektomi operasyonu uygulanm›ﬂt›. ‹ki y›ld›r osteoporoz nedeniyle (femur boynu T-skoru:
-2,6, L1-L4 T-skoru: -2,8) stronsiyum ranelat 2 gr granül kullanmaktayd›. Hastan›n soygeçmiﬂinde k›z kardeﬂinin çocu¤unun skolyoz nedeniyle 15 yaﬂ›nda opere edilmiﬂ oldu¤u ö¤renilmiﬂtir. Fizik
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muayenede nörolojik kay›p veya atrofi yoktu. Sol alt ekstremitede
1,5 cm bacak boyu k›sal›¤› vard›. Hastan›n fizik muayenesinde ileri derece skolyoz ve dorsolomber bölgede hemanjiom olmas› üzerine spinal disrafizm düﬂünülerek spinal ortoröntgenogram, dorsolomber manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiki istendi
(Resim 1). Dorsolomber MRG’de T12, L1 vertebra seviyelerinde Tip
2 split kord malformasyonu oldu¤u tesbit edildi (Resim 2). Hastaya skolyoz için egzersiz program› düzenlenerek nöroﬂirurji ve ortopedi konsültasyonlar› istendi.

Olgu 2

li¤inde ve 0,5 cm derinli¤inde, etraf›nda hafif k›llanma olan konjenital bir alan mevcuttu (Resim 3). Hastada spinal disrafizm düﬂünülerek spinal ortoröntgenogram, lomber MRG tetkiki istendi.
MRG’de L3-L5 aras› vertebra seviyelerinde Tip 1 SKM (Resim 4),
L5 vertebrada grade 2 anterolistezis, L4 vertebrada spina bifida
tesbit edildi. Hastaya skolyoz için postür egzersizleri ö¤retilerek
nöroﬂirurji poliklinik kontrolü önerildi.

Tart›ﬂma

K›rk bir yaﬂ›nda kad›n hasta ayakta durmak ve yürümekle artan sol baca¤a yay›lan bel a¤r›s› ﬂikâyeti ile poliklini¤imize baﬂvurdu. Hasta 2 y›l önce bel a¤r›s› ﬂikayetlerinin baﬂlad›¤›n› ve zamanla sol baca¤›na yay›ld›¤›n› ifade ediyordu. Hasta öne e¤ilmekle
azalan, ayakta durmakla artan, baca¤a yay›lan nörojenik kladikasyo tarifliyordu. Hastada 15 y›ld›r takipte olan basit nodüler guatr
mevcuttu. 20 y›ld›r psöriazis nedeniyle takipteydi. ‹ki y›l önce yüksekten düﬂme hikayesi mevcuttu. Fizik muayenede, sol ekstansör
hallusis longus kas gücü 4/5 de¤erindeydi. Hastada atrofi ve bacak boyu k›sal›¤› yoktu. Hastada lomber bölgede 1,5 x1,5 cm geniﬂ-

SKM ender görülen bir konjenital anomali olup literatürde bu
anomalinin özelliklerini taﬂ›yan 314 olgu rapor edilmiﬂtir (4,6). Diastometamyeli terimi ilk kez 1837 y›l›nda Ollivier (7) taraf›ndan
kullan›lm›ﬂt›r Bu tan›m ileriki y›llarda daha da geliﬂtirilmiﬂtir. Bruce (1,4) omurili¤in bir kemik ile ikiye ayr›lm›ﬂ olmas› halini ‘diastometamyeli’ (SKM Tip 1), kemik ç›k›nt› olmaks›z›n ayr›lmas›na ise
‘diplomyeli’ (SKM Tip 2) olarak isimlendirmiﬂtir. Bu ayr›lmay› yaratan fibröz k›k›rdak veya kemik bir spikül olabilir (8).
Tip 1 ve Tip 2 SKM birbirinden farkl› anatomik patolojilere sahip olmas›na ra¤men embriogenezis süreçlerinin benzer oldu¤u
düﬂünülmektedir. Amnion ve vitellüs kesesi aras›ndaki aksesuvar
nörenterik kanal, nöral kanal› ve notokordu ikiye bölmekte ve arka-

Resim 1. T2 a¤›rl›kl› koronal dorsolomber MRG incelemesinde ileri
derece skolyoz görülmektedir.

Resim 3. Lomber bölgede spina bifida okülta kal›nt›s›na ba¤l›
dermal sinüs trakt› görülmektedir.

Resim 2. T2 a¤›rl›kl› transvers kesit MRG incelemesinde iki adet
omurilik izlenmekte ve arada kemik doku bulunmamaktad›r. Tip 2
SKM (Diplomyeli).

Resim 4. T2 a¤›rl›kl› transvers kesit MRG incelemesinde iki adet
omurilik izlenmekte ve arada kemik doku bulunmaktad›r. Tip 1 SKM
(Diastometamyeli).
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s›nda endomezenkimal trakt ve mezenkimal infiltrasyonun zamanlamas›na ba¤l› olarak nöral tüp, fibrokartilajinöz veya kemik septum ile ikiye bölünmekte (Tip 1 SKM), ya da tek bir dural k›l›f içinde
fibröz elementlerle yar›k omurilik oluﬂmaktad›r (Tip 2 SKM) (1,9).
SKM kad›nlarda 3 kat daha fazla görülmektedir. Klinik bulgu ve
belirtilerin ortaya ç›k›ﬂ› s›kl›kla 4-6,5 yaﬂlar› aras›nda olur (9). Çok
az asemptomatik hasta gurubunda bu yaz›daki hastalar gibi geç
yaﬂta tan› konulabilir. Diastometamyeli izole bir defekt ﬂeklinde
görülebilece¤i gibi myelomeningosel veya lipomyelomeningosel
ile birlikte bulunabilir (8).
Asemptomatik hastalarda cilt belirtileri ve ortopedik deformiteler sözkonusudur. Cilt belirtileri aras›nda en s›k fokal k›llanma
olmak üzere hemanjiom, gamze, dermal sinus trakt›, lipom, telenjektazi görülebilmektedir (1,4). Diastometamyeli’li hastalar›n en
az %50’sinde spina bifida okülta, hemivertebra, kongenital bar,
skolyoz gibi vertebra anomalileri görülür (7). SKM’li hastalarda
görülen nörolojik bozukluklar aras›nda motor disfonksiyon, duyu
kayb› ve a¤r› vard›r. Tekrarlay›c› ve kronik bel a¤r›s› çocuklar›n
%30‘unda, eriﬂkinlerin ise tamam›nda söz konusudur (1).
MRG ve bilgisayarl› tomografi (BT) SKM tan›s›nda çok önemli
bir yere sahiptir. Kontrastl› BT ile spinal kanal›n daha ayr›nt›l› incelenmesi, önceki y›llarda daha yayg›n kullan›mda iken MRG’nin
kullan›ma girmesiyle daha az tercih edilir hale gelmiﬂtir. Ancak yinede kemik septum ve vertebra anomalilerinin görüntülenmesindeki etkinli¤i için BT yararl› olur. Lezyonun yerleﬂimi alt torakal
yada üst lomber vertebra seviyesinde daha s›k görülmekle birlikte, herhangi bir seviyede de görülebilir (4). SKM’li olgularda yar›¤›n yerleﬂim yeri %47 lomber, %27 torakolomber, %23 torasik ve
%1,5 olguda ise sakral ve servikal bölgede yer almaktad›r. Bu incelemeler öncesi yap›lan direkt radyolojik incelemelerde; orta
hatta kemik dansite, geniﬂlemiﬂ spinal kanal, spina bifida, laminalar›n vertikal füzyonu, hemivertebra, skolyoz veya kifoz gibi bir
çok anomali tesbit edilebilir (1).
SKM’li hastalarda tedavi cerrahidir. Asemptomatik olgularda
cerrahi tedavinin amac› küratif olmaktan çok profilaktiktir.
Asemptomatik hastalarda her y›l için omurilik belirtilerinin geliﬂme riski %13’tür. Bu risk adölesan ça¤›na kadar giderek azalmakla beraber bu döneme kadar omurilik belirtilerinin geliﬂme olas›l›¤› %80’inin üzerindedir (3). Cerrahide amaç omurili¤i ikiye ay›ran
septumu ya da kordu transfikse edebilecek herhangi bir fibronörovasküler band› ç›kartarak omurili¤i serbestleﬂtirmektir. Son y›llarda baz› otörler SKM olan pediatrik hastalara profilaktik amaçl›
erken cerrahi önermektedir (1).
Mid-trimesterde iki boyutlu sonografik inceleme ile SKM’li
hastalar›n prenatal tan›s› konulabilmektedir. Vertebran›n posterior bölgesinde ultrasonografi ile saptanan ekojenik bir odak, SKM
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prenatal tan›s›nda spesifik bir özelliktir ve bu lezyon sonografik
incelemenin %0,06’s›nda tesbit edilmiﬂtir (10,5). SKM’li hastalarda da di¤er spinal disrafizm tiplerinde oldu¤u gibi artm›ﬂ maternal serum alfa-fetoprotein (MSAFP) düzeyleri görülür. Özellikle
k›z çocuklarda ve MSAFP düzeyi yüksek olanlarda SKM akla gelmelidir. Bu anomalinin erken mid-trimester dönemde sonografi ile
tan›lanmas›, böylece erken cerrahi de¤erlendirmeyle iyi bir prognoz elde edilmesi mümkündür (9).
Eriﬂkin ve yaﬂl› hastalarda SKM tan›s› nadir görülmekte ve kolayl›kla atlanabilmektedir. ‹lerleyici bel a¤r›s›, skolyoz,yürüme güçlü¤ü, cilt bulgular›, ürolojik semptomlar› olan eriﬂkin ve yaﬂl› hastalarda ay›r›c› tan›da SKM de dikkate al›nmal›d›r (11). Geç adölesan
dönemde tesadüfen tan› konulan hastalarda nörolojk kay›p yoksa
periyodik olarak izlenmeli, nörolojik kay›p geliﬂen ve ilerleyici seyir gösteren olgulara ameliyat önerilmelidir (4,12).
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