
İnsan Kuyruğu

ÖÖZZEETT  İnsan kuyruğu lomber ya da sakrokoksigeal bölgede oldukça nadir olarak görülen konjeni-
tal bir anomalidir. Cilt uzantısı olarak devam eden bu patoloji genellikle okkült tipte spinal disra-
fizmler ile bağlantılıdır. Gergin omurilik sendromuna yol açarak nörolojik kötüleşmeler ile
sonuçlanabilir. Bu anomalide eşlik eden diğer patolojilerin varlığı araştırılarak erken dönemde cer-
rahi tedavi uygulamasının kalıcı nörolojik sekeller oluşma riskini ortadan kaldırabileceği akılda tu-
tulmalıdır.
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AABBSSTTRRAACCTT  The human tail is a significantly  rare congenital anomaly seen in lomber or sacrococ-
cigeal region. This pathology  as the continuation of the skin, is generally occult type and related
with spinal dysraphism . The deterioration of the neurologic exam could be a result by causing teth-
ered cord syndrome.It should be kept in mind that investigation of the other  associated patholo-
gies and management  of early surgical treatment  will eliminate the formation of irreversible
neurological deficit risk.
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DERLEME   

nsan kuyruğu lomber ya da sakrokoksigeal bölgede oldukça nadir olarak görü-
len konjenital bir anomalidir. Cilt uzantısı olarak devam eden bu patoloji ge-
nellikle okkült tipte spinal disrafizmler ile bağlantılı olabilir. Ayrıca gergin

omurilik sendromuna yol açarak nörolojik kötüleşmeler ile sonuçlanabilir. Modern
literatürde tanımlanmış 66 olgu vardır.1

TARTIŞMA

Medulla spinalis’de en fazla görülen konjenital anomaliler, gelişimin 4. haftasında
primer nörilasyon dönemine ait nöral tüp defektleridir. Spinal disrafizm olarak  da
adlandırılan bu konjenital orta hat kapanma defektleri kemik, mezenşimal ve nöral
dokuları içerebilir, açık veya okkült olmak üzere iki sınıfta incelenirler.2 Okkült
tipte olan spinal disrafizmlerin %50’sinden daha fazlasında anormal kıllanma, cilt
katlantısı ve hemanjiom gibi ciltle ilgili bulgular görülür.1,3

İnsan kuyruğu ondokuzuncu yüzyıl sonlarında tariflenmesine rağmen etiyo-
lojisi ve sınıflaması hala kesin değildir. İnsan kuyruğu ve spinal kord malformas-
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yonlarının birlikte sık görülmesi ortak embriyolojik ha-
talar sonucu oluştuklarını düşündürmektedir. İnsan kuy-
ruğu gelişiminde embriyolojik süreçde gelişen patolo-
jiler, nörulasyonda bozulma ve embriyonel kuyruk to-
murcuğun anormal regresyon sebeb olabilir ama kesin
mekanizma net değildir.4

İnsan embriyosu gelişimin 6. haftası içinde 10-20
kaudal vertebra embriyo kuyruğunun içindedir. Ancak
kuyruğun distal kısmında kemik yoktur. Embriyogene-
zisin 7. ve 8. haftaları sırasında kuyruk geriler ve gövde
içine doğru retrakte olur. Kaudal vertebralar koksiksi
oluşturur. Human tail’in bu embriyonik kuyruğun bir
kalıntısı olduğu öne sürülmüştür.5 Bunun yanında Har-
rison ise insan kuyruğunun mesodermal kaynaklı em-
briyonel kuyruğun bir kalıntısı olduğunu ileri sürdü.6

Dao ve Netsky 1859 ile 1982 yılları arasında litera-
türde yayınlanmış 33 insan kuyruğu olgusunu değerlen-
dirdiler.6 Özelliklerine göre gerçek ve yalancı kuyruk
sınıflamasını yaptılar. Bu tanıma göre gerçek kuyruk yağ
ve bağ doku, düz kas, kan damarları ve sinirler içerir, cilt
ile kaplı kasılabilen yapılardır. Kemik, kıkırdak, spinal
kord veya notokord içermezler. Yalancı kuyruk ise kok-
sigeal vertebra, lipom, teratom, parazitik fetüs gibi anor-
mal yapıların protrüzyonu olduğunu söylediler.7,8

Pseudo kuyrukta altta yatan teratom, parazitik fetüs gibi
patolojiler ayırt edilmelidir.

Doğumdan beri var olan insan kuyruğu ve pseudo-
kuyruk gözlem ve muayene ile kolayca tanı konulabilir.
Önemli olan bu patoloji tariflendikten sonra birlikte olan
spinal kord tüm sinir sistemi malformasyonlarının ta-
nımlanması, tethered kord varlığını ortaya konmasıdır.
Gerçek insan kuyruğu bening patolojilerdir, fakat tethe-
red korda neden olmaları nedeniyle nörolojik defisit ya-
pabilirler. 

İnsan kuyruğu olan hastalar çoğunlukla doğumdan
sonra muayenede tanı konulabilir. Beraberinde spinal
disrafizmlere eşlik eden diğer cilt bulgularına rastlana-
bilir. Geç kalınmış olgularda alt ekstremitelerde motor
ve duyu kaybı, kaslarda atrofi,ortopedik deformiteler,
artmış veya hiperaktif refleksler, idrar yolu enfeksiyon-
ları, idrar inkontinası tespit edilebilir.4

İnsan kuyruğu düz radyografi ilk kez 1960 yılında
tanımlandı. 1980 yılında bilgisayarlı tomografi ve 1988
yılında manyetik rezonan görüntüleme ile gösterildi.9,10

Günümüzde BT ve MRI ile detaylı bir şekilde tanı ve ayı-
rıcı tanı yapılabilmektedir. Eşlik eden spinal ve diğer
sinir sistemi malformasyonlarını tanımlamada en iyi
yöntem MRI olup ayırcı tanıyı ve ek patolojileri ortaya

koyar.5,8,11,12 MRI tethered kordun tanımlanması, cerrahi
gerektiren veya gerektirmeyen ek patolojilerin tespiti ve
gerekli cerrahi planın yapılabilmesi için gereklidir. Lu
ve ark. radyografik görüntüleme yöntemlerinin kulla-
nılmaya başlandığı bu dönemlerde, 1960-1997 arası ya-
yınlamış 35 yazıda 59 olguyu incelediler.4 Kadın erkek
farkı görmediler. Patoloji raporlarında tüm olgularda
insan kuyruğunun içerdiği temel yapının matür adipoz
doku olduğu gördüler.4

İnsan kuyruğunun occult spinal disrafizmin  altında
yatan intraspinal patolojinin bir göstergesi olarak düşü-
nülmektedir.13 Birçok  spinal kord ve omurga anomali-
leriyle ilişkilidir. İnsan kuyruğu ile en sık ilişkili anomali
Spinal disrafizmdir.4 Birlikte görülebilen diğer anomali-
ler gergin omurilik, lipom, coccygeal vertebra ve sin-
daktili’dir. Literatürde aile hikayesi olan 2 vaka da ayrıca
rapor edilmiştir.14

İnsan kuyruğu gerek kozmetik gerekse nörolojik
defisitlere yol açabileceği için cerrahi olarak düzeltilmesi
gereken patolojilerdir. Öncelikle amaç tethered kordun
serbestleştirilmesi, lipom gibi patolojilerin eksizyonu
sonrada kuyruğun cıkarılmasıdır. Erken tanı ve erken
mikrocerrahi uygulama kalıcı defisit gelişimi önler.5,12

Operasyon sırasında mutlaka nörolojik monitorizasyon
kullanılmalı böylece ameliyat sırasında oluşabilecek
komplikasyonların önüne geçilmelidir. Cerrahi esna-
sında filum terminale dermal sinüs traktında olduğu gibi
intradural bölgeye kadar takip edilerek filum terminale
şeklinde sonlandığı görülmelidir. Sonrasında filum ter-
minale kesilerek operasyon sonlandırılmalıdır. Ameliyat
sonrası dönemde de uzun süre tethered kord açısından
hasta takip edilmelidir.

Kliniğimizde ameliyat etttiğimiz 312 tethered
kordlu hastanın 69’unda (%22) diastometamyeli, 25’inde
lipom (%8) ve 19’unda (%6) dermal sinüs eşlik ediyordu.
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RESİM 1: 23 aylık kadın hasta, insan kuyruğu, dermal sinüs ve hipertrikoz 
mevcut.



En az 3 ve daha fazla anomalinin eşlik ettiği hasta sayısı
25’dir (%8). Tethered korda eşlik eden 5 (%1,6) insan
kuyruğu olgumuz vardır (Resim 1). Literatürde 1960-
1979 arasında radyolojik yöntemlerin kısıtlı olduğu dö-
nemlerde insan kuyruğuna eşlik eden tethered kord 16
hastanın 1’de (%6,25) görülmüş. MR ve BT’nin kullanıma
girmesi tanı konulan tethered kordlu hasta sayısı artmış-
tır. 1980 ve 1997 yılları arasında 43 olgunun 11’inde
(%25,58) tethered kord saptanmıştır.4 Bizim 5 hastamızda
da MR’da tethered kord saptandı (Resim 2). Bunlardan
birinde lipom ve ikisinde  dermal sinüs eşlik ediyordu.

Dört hastada hipertrikoz vardı. Beş hastada opere edilip
filum ve kuyruk eksizyonu yapıldı (Resim 3).

SONUÇ

Human tail gergin omurilik sendromuna neden olabilen
çok nadir görülen konjenital bir anomalidir. Bu anoma-
lide eşlik eden diğer patolojilerin varlığı araştırılarak
erken dönemde cerrahi tedavi uygulamasının kalıcı nö-
rolojik sekeller oluşma riskini ortadan kaldırabileceği
akılda tutulmalıdır.

TTeeşşeekkkküürr

Çalışmaya katkılarından dolayı İnt.Dr. Ece Çukurova’ ya te-
şekkür ederiz.

Hakan ÖZALP ve ark. İNSAN KUYRUĞU

Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 2016;6(2)

79

RESİM 3: Operasyon görüntüsünde dura açılmış, kuyruk filum olarak devam et-
tiği görülüyor. 

RESİM 2: Tı Saggital kesit MRI’da terminal syrinksin eşlik ettiği Konus medullar-
isin L4-5 seviyesinde sonlandığı ve filum terminalenin cilt dışına human tail olarak
uzandığı hastamızın filmi görülmekte.
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