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G1R1Ş 

Anatolian dog veya karabash olarak dünya literatürüne geçmiş olan 

Sivas-Kangal köpeği yetiştiriciliği son yıllarda büyük önem kazanmıştır. 

Sivas-Kangal köpeğinin kökeni, bazı arkeolojik bulgulara göre eski 

Anadolu uygarlıklarına hatta Babil'e değin uzanmaktadır. Büyük Britanya'ya 

gümüş madeni çıkarmak için giden Fenikeliler'in bu köpekleri yanlarına 

götürdükleri ve bugünkü Mastiff ırkının da bu köpeklerden köken aldığı ileri 

;ürülnıektedir (60, 64). 

Sivas-Kangal köpeği Orta Anadolu'nun çok eskiden beri bilinen bir 

.rkıdır. Sivas ilimizde ve özellikle Kangal ilçesinde birinci dereceden kan taşıyan 

Jireyleri bulunmaktadır. Gerek Sivas'a yakın illerde, gerekse Trakya'dan Kars'a 

tadar her bölgede Sivas-Kangal köpeğini veya onun bilinen değişik varyetelerini 

{örmek mümkündür. 

Cidago yüksekliği erkeklerde 70-85 cm, ağırlıkları 50-60 kg dır. Dişilerde 

se cidago yüksekliği 70-79 cm, ağırlıkları 41-59 kg dır. Sivas yöresinde Kangal 

::öpekleri; Sarıyaka, Karayaka ve Beyazyaka olarak üç ayrı varyetede 

anımlanırlar. Kirli beyaz, açık sarı, boz, kırçıl yada kahverenginin çeşitli 

onlannda olabilen postları sık ve kısa tüylüdür. Ağız, kulak çevresi ve burun ucu 

leğişen genişlikte siyahtır. Aslan yüzünü andıran oldukça iri bir başa, geniş bir 
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göğüse sahiptir. Ön bacakları, boynu ve çenesi çok güçlüdür. Kuyruk helezoni 

şekilde yukarı kıvrılmıştır. Koku alma özelliği diğer ırk köpeklere göre daha 

üstündür. Aynca, çok güçlü yapısı, dikkat ve cesaretiyle bugün her ülkede aranılan 

en soylu bir ırk haline gelmiştir. 

Yıllardır gerek askeri amaçlarla, gerekse polis ve bekçi köpeği olarak yurt 

dışından çeşitli köpek ırkları ithal edilmiştir. Özellikle kurt köpeklerinin büyük bir 

bölümünün, kalça ek]emi displazisi ve dejeneratif eklem hastalıklarına sahip 

oldukları bildirilmiştir (5). 

1975 yılında Sivas-Kangal köpekleri ilk kez askeri amaçla eğitime alınmış 

\l'e uzun zamandır bu yönlü eğitim gören köpek ırklarından çok daha yetenekli 

Jlduğu kanıtlanmıştır (64J. Bunun sonunda Sivas-Kangal köpeği yetiştiriciliği 

jcari açıdan önem kazanmış ve son 5-10 yıldan beri yaygın olarak yetiştirilmeye 

)aşlanmıştır. 

İstanbul bölgesinde Sivas-Kangal köpeklerinin çoğunluğu Sivas ve 

röresinden getirilmiştir. Yetiştiriciler bir çok sağlık problemini bilmedikleri için, 

ıazı genetikse) hastalıklar bilinçsizce yaygınlaşmaktadır. Bilhassa kalça displazisi 

:enetik hastalıklar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Halk tarafından tesadüfi 

·etiştirme sonucunda, yakın akrabalar arasında yapılan çiftleştirmeler, kalça 

klemi displazisinin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 

Bu çalışma; kliniğimize getirilen Sivas-Kangal köpeklerinde kalça 

klemini displazi yönünden değerlendirme ve displazi pozitif olan köpeklerin 

etiştirmede kullanılmalarını önlemek amacıyla yapılmıştır. Böylece yerli 

~klanmızın en değerlisi olan Sivas-Kangal köpeklerinin daha sağlıklı olarak 

etiştirilmesi ve bu arada hayvan sahiplerinin de bir ölçüde bilinçlendirilmeleri 

maçlanmıştır. 
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LİTERATÜR Btwısı 

TANIM: 

Displazi sözcugu: "Dys" kötü ve "plasia" form k e limelerinin 

irleşmesinden oluşmuş "kötü form" anlamında tıbbi bir deyimdir (74 .ı. 

Kalça eklemi displazisi , birçok gen'in etkisi ile oluşan, kalıtsal , 

ıultifaktöriyel ve progressif karakterde, köpeklerde sık görülen, koksofemoral 

klemin doğmasa! veya edinsel tek yada çift taraflı bir deformitesidir. Bunun 

onucu olarak eklemde gevşeklik, sinovitis ve ileriki yaşlarda atrozis deformans 

luşumu ile karakterize bir bozukluk gelişir. Eklemin radyografisinde; çok hafiften 

aşlayıp, eklemin tümüyle yıkımlanmasına kadar varan bir seri bozukluklar 

örülür (2, 14, 15, 17, 25, 56, 78, 103). 

Kealy ve Lust (46, 56), hastalığın Alman kurt köpekleri, Labrador, 

;otweiler, Newfoundlan, English Setter gibi 15 kg'ın üzerindeki iri ı:rk köpeklerin 

elişme çağlannda görüldüğünü bildirirken, Mason (57) Papillon, Pug, Shi Tzu, 

heltie, Lhaso apso, Baseni gibi küçük ırk köpeklerde de oldukça yaygın 

özlendiğini ileri sürmektedir. 
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TARİHÇE: 

İnsanlarda kalça eklemi displazisi, antik çağlardan beri bilinmektedir. 

Kalça displazisi ilk kez M. Ö. 370'li yıllarda Hippokrat tarafından tammlanmıştır. 

Zamanla hastalığın adı unutulmuş ve ancak 1678 yılında Ambroise Pare tarafın

dan klinik ve anatomik olarak yeniden irdelenmiştir. İnsanlarda ilk defa hastalığı 

doğmasa! kalça çıkığı olarak tanımlayan, 1920'de Lorenz olmuştur. Bu hastalık 

için ilk defa kalça eklem.i displazisi deyimi Hilgenreiner tarafından 1936 yılında 

kullamlmıştır (65, 67, 96, 103). 

Hastalığın oluşumunda kalıtsallık faktörü ilk kez 16. yüzyılda ileri sürül

müştür. Doğmasal kalça çıkıklarına 19. yüzytl başlarına kadar sağaltılmaz gözü ile 

bakılırken adı geçen yüzyıl içindeki uygulamalar, bu konudaki eski görüşleri değiş

tirerek kalça displazisinin de sağaltılabileceğini ortaya koymuştur (65J. 

hk defa Schnelle, köpeklerde de insanlardaki doğmasa! kalça çıkığına 

benzer bir hastalığın varlığını 1935 yılında Boston'da Angell Memorial Animal 

Hospital'da ortaya çıkannıştır. Bu tarihlerde veteriner radyoloji konusunda büyük 

itılımlar başlatan Schnelle iri cüsseli köpeklerin çoğunda bozuk kalça yapısı bu

unduğunu göstermiştir (14, 18, 20, 67, 79, 96). 

Köpeklerin kalça displazileri, II. Dünya savaşından sonraki yıllarda başta 

\lmanya olmak üzere, Birleşik Amerika ve İsveç gibi bir çok ülkede güncel olarak 

~ıe alınmış ve bu konuda pek çok araştırma yapılmıştır. 1957 yılında Berge, Alınan 

curt köpekleri üzerinde hastalığın geniş bir şekilde semptomlarını vE: diagnoz ola

ıaklannı araştırarak, sonraki çalışmalara ışık tutmuştur (18, 20, 79,103). 

ANATOMiK BİLGİ: 

Arka bacaklann haşlangıç noktasını oluşturan kalça eklemi güçlü bir ya

ııya sahiptir. Pelvis kemiklerinin ortaklaşa meydana getirdiği eklem çukurluğu 

A..setabulum) ile kaput femoris tarafından meydana gelen kalça eklemi, fleksiyon, 

kstensiyon, adduksiyon, rotasyon ve sirkumduksiyon hareketleri yapabilen bir ek

~mdir (4, 25, 56, 58, 71, 101). 
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Asetabulum, dorsal bölümünde daha kompakt bir görünümdedir. İçi boş 

bir yanın küreyi andıran asetabulum. ortasında lig. teres'in yapıştığı daha derince 

bir çukurluk (fossa asetabuli) ile, aynı band'ın femur başına doğru çıkışını sağlıyan 

ventralde bir giridi (ine. asetabuli) bulunur. Fossa asetabularis; os ilium, os ischii 

ve os pubis'in uzantılarının birleşmesinden meydana gelmiştir. Üç yönlü gelişen bu 

kemikler 6 aylık yaşta kaynaşarak üçgen kemik şeklini alır ve kenarları labium ar

tikülare denilen tamamlayıcı bir halka ile çevrilir (4, 24, 58, 61, 82, 101). 

Femur'un proksimal ucu üç kemikleşme merkezinden gelişir. Bu nedenle 

kaput femoris yaklaşık iki haftada, trohanterik merkezler korpus femoris'e ortala

ma 10-11 ayda kaynaşırlar (65). 

Kalça eklemini oluşturan ikinci kemiksel kısım kaput femoristir. Yarım 

:türe şeklinde ve pürüzsüz bir eklem yüzeyine sahip olan kaput f emoris"in merke

dnin biraz distalinde lig. teres'in yapıştığı bir çukurluk (fovea kapitis) vardır. Ka

mt femoris köpeklerde belirginleşen bir boyun kısmı ile (kollum femoris) femur 

;aftına bağlanır. Femur'un kollum-diafız açısı (ink.linasyon) ortalama 135 derece

lir. Anteversiyon açısı da ortalama 10 derecedir. Bu iki açı doğumda sıfır derece 

ı]up yaşla beraber ilerler. Kaput femoris asetabulum içerisinde tam olarak oturur 

re eklem;n çevresi sağ]am bir kapsula artikularis ile sarılmıştır. Kaput femoris'in 

rüzeyi eklem kıkırdağı ile kaplanmı~tır. Sadece lig. teres'in bağlandığı fovea kapi

is'de kıkırdak yoktur (4, 16, 61, 82, 101). 

Ligamentum kapitis femoriş, femur başında fovea'dan asetahular fossaya 

tzanan nispeten kalın, yassılaşmış bi:- kordondur. Büyük ırk köpeklerde yaklaşık 1 

m uzunluğunda ve 5 mm genişliğind?dir. Ligamentum kapitis femoris'in asetabu

ar yapışma yüzeyi geniştir. Çünkü ligamentum transversum asetabuli ve fossa 

.setabularis'in periostu ile karışım ru.lindedir (58, 61, 65). 

Kalça eklemini çevreleyen kapsula artikularis kaput femoris"ten başka 

ollum femoris'inde büyük bir kısmını içinde bulundurur ve asetabulum"ıın perife

ine tutunur. Bu fibröz kapsül farkJı kalınlıklardadır. En belirgin kalınlaşma kap

ulanın dorsal kısmındadır. Bu zons orbikülaris olarak bilinen sinovial memb

ın'ın horizontale yakın bir çıkınb rm,ydana getirmesine sebep olur (37, 58). 

Kalça eklemi çok sayıda, ha:imli ve kuvvetli kaslarla çevrilir. Bunlardan 

L pektineus, kalça displazisinin sağaltımı için ayn bir öneme sahiptir. M. 
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Willis (98, 99, 100), belirli aralıklarla 53 köpek ırkı üzerinde yapmış oldu

ğu çalışmalarda, kalça eklemi displazisine %1.60'lık oranla en düşük Irish Wolflıo

und ırkında, %43.89'luk oranla en yüksek Otterhound ırkında raslamışbr. Araştı

rıcı Anadolu çoban köpeklerindeki displazi oranını %7.60 olarak saptamıştır. 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana.bilim Dalı Kliniğin

de 68 Sivas-Kangal köpeği üzerinde yapılan bir çalışmada, kalça eklemi displazisi

nin görülme sıklığı %19.11 olarak bildirilmiştir (36). 

Köpeklerde unilateral kalça displazisini Allan, yaklaşık %11, Olsewski ve 

arkadaşları %40, Lust ise %20-30 arasında tespit etmişlerdir 1.5, 53, 93). Lust (53), 

ayrıca sezeryanla doğmuş yavrularda çok düşük oranda ka.Jça displazisine rastla

nırken, normal doğmuş yavrularda oranın daha yüksek olduğunu bildirmiştir. 

Hastalığın cinsiyete göre dağılımında kimi araştıncılar dişi l'"e erkekler arasında 

belirgin bir fark olmadığını üade ederlerken, kimileri de dişilerde biraz daha fazla 

görüldüğünü ileri sürmektedirler. İnsanlarda bu farklılık çok belirgin olarak orta

ya çıkmakta, kız çocuklarında erkeklere oranla 6 katı daha fazla görüldüğü bildi

ilmektedir (29, 51, 68, 93, 103). 

Kalça bölgesi, rutin olarak radyolojik muayeneye tabi tutulan tüm Alman 

curt köpeklerinin, Birleşik Amerika'da %50'si, Batı Almanye da %37.4'ü, İsveç'te 

ll'o44'ü ve Yugoslavya'da %50'den fazlası displazi bakımından pozitif olarak saptan

nıştır (103). 

Geçmişinde displazi olduğu varsayılan ve radyolojik olarak normal kalça 

ık.lemi yapısına sahip ebeveyn köpeklerin, bir kaç generasyon sonraki torunlarında 

•aklaşık %33-50 arasında kalça eklemi displazisi gelişebilecep bildirilmiştir. Hen

'icson ve Olsson tarafından idare edilen Swidish Kennel Clut göstergeleri, normal 

üman kurt köpekleri döllerinin %37 .5'ğunda, biri norma] digeri defoktif kalça ek• 

~mi yapısına sahip ebeveyn'den doğan döllerin %52'sinde, .her iki ebeveynin de 

isplazili olduğu durumlarda döllerin %85'inde kalça ekleroi cisplazisi geliştiği bil

irilmiştir. Aynı araştırıcılar, Almanya'da doğan ve normal kalça eklemi yapısına 

ahip olan Alman kurt köpeklerinin, Birleşik Amerika ve fsy~'te yetiştirme ama

ıyla kullanıldığında, doğan döllerin Almanya'dakilere oraııh, daha yük.sek bir kal

ı displazisi insi dansına sahip olduğunu bildirmişlerdir<79). 
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Birleşik Aınerika'da yapılan bir çalışmada, kalça displazisinin ırklardaki 

dağılımı; Alman kurt köpeği %85, Alaskan Malamute %88, Great Dane %30, 

Labrador Retriever %78, St. Bernard %98, Doberman %34, Dalmatian %30, Golden 

Retriever %86, Siberian Husky %20, Mastiff%44.8 saptanırken, İsveç'te yapılan 

başka bir çalışmada; Boxer %33.8, Dobennan %5.1, Alman Kurt Köpeği%41.8, Gol

den Retriever %45.4, Labrador Retriever %53.4, Rottweiler %44.8 olarak saptan

mıştır (57). 

Yapılan araştırmalar; Kalça eklemi displazisinin köpeklerden başka, in

san, at, Norveç ponileri, sığır, domuz, kedi, dingo, tilki, ayı, goril, tavşan, rat ve ta

vuk gibi pek çok türde görüldüğünü ortaya koymuştur (29, 67, 74, 93). 

ETlYOLOJi: 

Kalça eklemi displazisinin oluşumu üzerinde çeşitli teoriler ileri sürül

müştür. Bunlann en başında kalıtım gelmektedir. Gerek insan ve gerekse köpekler 

ti.zerinde yapılan araştırmalar, bu varsayımı büyük ölçüde doğrulamaktadır. Kalça 

~klemi displazisinin genetiği konusunda yapılan çalışmalar, hastalığın poligenik 

ve multifaktöriyel olduğunu göstermektedir (2, 6, 8, 13, 18, 26, 36, 39, 56, 57, 62, 

38, 73, 76, 88, 96, 104, 105, 106). 

Leighton ve arkadaşlan (49), 1186 Alman Kurt köpeği üzerinde yaptığı 

ıraştırmada bu hastalığın %22 oranında kalıtsal olduğunu, diğer bir araştırıcı ise 

lisplazik ebeveynlerin maksatlı olarak üretilmesi sonucunda köpeklerde ve domuz

arda kalça displazisi insidansının anlamlı bir şekilde artışının genetik nedenlere 

>ağlı olduğunu bildirmişlerdir (89). 

Köpeklerde kalça displazisi gelişimi ile anatomik yapı arasında ilişki ku

·ulmuştur. Örneğin, cüssenin iriliği, kuyruk ve burun uzunluğu, vücut ağırlığı, ci

lago yüksekliği, büyüme hızı, pelvis bölgesindeki kas kitlesinin yapısı, lezyonun 

,}uşumunu etkileyen çok önemli özelliklerdir (79). Hastalığın küçük yapılı ırklarda 

laha az, ortaboy ve iri ırklarda daha yüksek oranlarda görüldüğü bildirilmiştir. 

29, 56, 57, 75, 96, 103). 

Yavrulara büyüme çağında yüksek kalorili diyet uygulaması, fazla ağırlık 
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kazancına yol açtığından, kalça eklemi üzerine aşın bir biyomekanik etki binerek, 
orada bozukluklara neden olacağı bildirilmektedir. Düşük kalorili diyet uygulama

sı ile yapılan diğer araştırmalarda hastalık için zemin hazır olsa bile lezyonun şid
det ve dağılım oranının bir hayli aşağılarda kaldığı görülmüştür. (2, 6, 8, 29, 53, 

56, 57, 62, 7 8, 88, 96). 

Yapılan bir başka araştırmada, normal ve displazik köpeklerin pelvis kas

larındaki protein miktarı değerlendirilerek, displazik ve normal ebeveynlerden do

ğan yavruların adı geçen kaslardaki protein miktannın yaklaşık 3 ay boyunca aynı 

düzeyde kaldığı, 3 aydan sonra displaziye eğilimli yavrularda pelvis kaslarındaki 

protein miktarının normal yavrulara kıyasla daha düşük olduğu saplımmıştır (52, 

96). 

Yapılan diğer bir çalışmada, femur şaft kınklannın hatalı iyileşmesi, 7. 

lumbal vertebranın tek t.araflı olarak sakrum kemiğine birleşmesi gibi durumlar, 

kalça displazisinin lokal nedeni olarak ileri sürülmüş ve bu gibi hallerin genellikle 

ruri1ateral kalça displazisine neden olacağı bildirilmiştir (62). 

Bazı araştırıcılar kalça eklemini abduksiyon ve fleksiyon pozisyonlan gibi 
5zyolojik sınırların dışında sabitleştirilerek, kalça eklemi kan sirkülasyonunu boz

:luklarını ve deneysel olarak kalça eklemi displazisi oluşturduklarını bildirmişler 

ıe bu gibi olguların, kalça eklemini fizyolojik pozisyonlarda tekrar bandaja alarak 

>luşan displaziyi normale döndürdüklerini iddia etmişlerdir (56, 83, 96). 

Kimi araştırıcılara göre, östrojen, relaksin, insulin, büyüme hormonu ve 

)aratiroid hormonunun, kalça displazisinde birer etken olduğu vurgulanmıştır. Be

ıgle ve greyhound ırkı köpeklerde gebeliğin son üç haftası içerisinde anne köpekle

·e ve doğumu takiben iki hafta içinde de yavrulara fazla miktarda östrojen hormo

ıu verildiğinde, kalça ekleminde bir gevşeklik, femur başının küçük oluşumu ve 

laha sığ bir asetabulum elde edildiği bildirilmiştir. Bu durumun normalde hiç kal

~ displazisi görülmeyen greyhound'larda ve özellikle erkek yavnılarda daha belir

~ olarak açığa çıktığı vurgulanmıştır (5, 35, 36, 53, 56, 88, 96, 103). 

Hormonlardan başka, enzimlerin de kalça displazisine ve eklem dejene

·asyonlanna neden olabileceğini düşünen bazı araştırıcılar; papain ve hyaluroni

laz enzimini genç köpeklerin kalça ek.lemine enjekte ederek, subluksasyon, kalça 

lisplazisi ve çeşitli eklem bozukluklarının meydana geldiğini ileri sürmüşlerdir 

54, 55). 
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Hızlı büyüyen köpeklerde kemik gelişimine ayak uyduramayan arka ba

:ağın adduktor bir kası olan M. pektineus'un kalça eklemine yaptığı basınç sonucu, 

ısetabu1um ve femur başında çeşitli dejeneratifbozukluklara yol açtığı ortaya kon

nuştur (5, 52, 53, 56, 57, 78). 

Vitamin C ile kalça displazisi arasındaki ilişki üzerine çalışan araştırma

ılar, destek dokulann intersellüler liflerinin oluşumunda ve bu dokulann normal 

onksiyonlannın sağlanmasında etkin olan vitamin C eksikliğinde, değişik oranlar

la kalça displazisi meydana geldiğini ileri sürmüşlerdir. Keza vitamin C ilavesi ile 

ıes1enen yavru köpeklerin kalça displazisi görünme oranında bir azalma olduğu 

,ildirilmiştir. (10,11,28). 

İntra uterin yaşamda mezenşimal dokunun gelişiminde rol oynayan B vi

a.mini yetersizliğinin, kalça displazisinin şekillenmesinde önemli olduğu vurgulan

ııştır (65). Zira vitamin B ilavesi ile beslenen köpek gruplarının yeni nesillerinde 

isplazi insidansının azaldığı görülmüştür (23). 

Pek çok vahşi hayvan iskeleti üzerinde yapılan inceleme sonucu kalça 

isplazisine raslanmadığı görülmüştür. Buna rağmen aynı tür hayvanların insan

tra yaklaşması ile, bu tür hayvan1arda kalça displazisinin saptanması araştıncı

tn; evcilleştirme, insan ve çevre faktörlerinin bu bozuklukta önemli bir ro1ü bu

ınduğu düşüncesine sevketm.iştir (30, 76). 

PATOGENEZ: 

Bütün omurgalılarda kalça eklemi embriyonik dönemde mezenşimden kö

en alarak gelişir. Hayvan doğduğunda yumuşak, esnek, hiyalın kıkırdak yapısın

a, düşük kollagen ve mineral oranlarına sahip bir doku görünümündedir. Doğu

m takiben, normal gelişimini sürdüren hayvanlarda femur başı ile asetabulum'un 

~!işimi birbirine uyumludur ve belirli bir denge içinde kalça ekleminin gelişimine 

adar bu uyum devam eder. Bilinen ya da bilinmeyen faktörlerin etkisi ile, kalça 

<lemindeki biyomekanik dengenin bozulması sonucunda, asetabulum ile femur 

ışı arasındaki uyum ortadan kalkarak displazik eklem yapısı gelişmeye baş

.r(78). 

Kalça eklemi displazisinin oluşumunda ana etkenin, ilk değişiklik olarak 
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)aşlayan eklem gevşekliği olduğu savunulmuştur. Displaziye predispoze köpek 

·avrulan, doğumda normal kalça ek.lemi yapısına sahiptirler. Bu yavrularda kalça 

:klemi yaşamın ilk 10-14. günlerine kadar gelişimini normal olarak sürdürmekte

tir. Daha sonra, sinovial sıvı volümünde artış, sinontis, sinovial sıvı yapışkanlı

:ında ve fonksiyonunda azalma ve sinovial sıVJ içindeki lökosit sayısında bir artış 

ekillenir. Bunu takiben ligamentum teres ve eklem kıkırdağında da dejenerasyon 

:elişir. Hayvanın ırkı, ağırlık artışı, hızlı gelişimi gibi etiyolojik faktörlere bağlı 

larak eklemdeki gevşeklik ilerler ve böylece asetabulum ile femur başı arasındaki 

tyuın bozulur. AsetabuJuınun üç yönlü gelişen büyüme plaklan normalde 6 aylık 

aşta kapanması gerekirken, optimalin üzerinde gelişen köpeklerde 5 aylık yaşta 

apanmaktadır. Bu erken iskelet gelişiminde, yumuşak dokular ile kemik doku 

rasındaki denge bozularak eklem uyumsuzluğu, sinovitis, ligamentum teres ve 

klem kapsulasındaki dejenerasyonlar ilerler ve femur başında subluksasyon mey

ana gelir. Sublukse femur başı, asetabuluınun dorsaJ kenarına şiddetli bir baskı 

luşturur ve enkondral ossifıkasyona neden olur. Zamanla eklem civan ve asetabu

nnun kenarlarında, kaput ve ko11um femoriste kemik üremeleri şekillenir. Çok 

erlemiş olan subluksasyon, ligamentum teresin gerilmesine, fibrillerinin yırtılabi

r ve ödemli bir hal almasına neden olur. Uzamış '\"'e ödemli olan ligamentum te

~s, femur başının normal konumda bulunmamasının önemli bir nedenidir. Nor

ıalde 1-2 mm. kalınlığında olan eklem kapsuJası displazik köpeklerde oldukça ge

işler ve 5-7 mm. kalınlığa ulaşarak normal dışı kalça hareketlerine yol açar (56, 

9,77,78,79,89,93,96). 

Displazili ve normal köpeklerin pektineus kasları incelendiğinde, anlamlı 

erecede farklılıklar saptanmış ve bu kaı;m displazi oluşumunda etkisi bulunduğu 

eri sürülmüştür. Normal kalça ekleminde pektineus kaslan, daha büyük ve daha 

lk kas ipliği komponentlerine sahipken, displaziye predispoze hayvanlarda pekti

eus kasları daha küçük ve az miktardsl bs ipliği komponentlerine sahiptir. Pekti

eus kasının bu anormal miyofibriller yapısı, 2 aylık köpek yavrulannda, kalça ek

:minde displaziye yönelik şekillenen d~şikliklerden önce gözlenmiştir. Bu ne

enle kimi araştıncılar, kalça displazisinin erken tanısında, pektineus kasının his

ılojik muayenesini gerekli görmüşlerdir <41, 56, 65, 96, 103). 

KLİNİK GÖRÜNÜM: 

Kalça ek.lemi displazisinin kliııik bulguları; hafif yürüme bozukluğundan, 

~jeneratif osteoartritis'in oluşturduğu ağır topallığa varan karakterde deği-
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~ilclik gösterebilmektedir. Fakat bu çeşitli klinik görünüm ile radyolojik bulgular 

uasında her zaman bir benzerliğin olmadığı bildirilmektedir (2, 18, 44, 54, 57, 59, 

74, 103). 

Hastalığın ilk klinik bulgulan; 4 ila 12 aylık yaşlar arasındaki köpeklerde 

~özlenebilmektedir. Fakat küçük ırklarda klinik bulguların 36. aya kadar geç dö-

1emlerde ortaya çıkabileceği vurgulanmıştır (5, 15, 29, 39, 56, 76). 

Kalça eklemi displazisinin ileri derecelerine sahip köpeklerin en önemli 

uinik bulgusu topallıktır. Kalça displazisi teşhisi konulan köpeklerin %20'sinde to

>allık belirtilerinin mevcut olduğu bildirilmiştir. Topallık; hastalıktan etkilenen 

ıkleme göre uni veya bilateral olabilmektedir. Bazı displazili vakalarda topallık ol

nasma rağmen, klinik muayene sırasında topallığın saptanamayacağı belirtilmiş

ir. Kalça eklemi disp]azisinde topallığa neden olaı;:ı ağrınin, asetabulum'un kenar

!lnndaki mikrofraktürlerden kaynaklandığı ileri sürülmüştür (15, 57, 96). 

Genç köpeklerde, hastalığın çoğunlukla unilateral olarak aniden başladığı 

örülür. Hayvanlar genellikle ayakta durmaktan ziyade oturmayı tercih eder ve 

erinden kalkmak için çok fazla güç sarfederler. Eğer subluksasyon fazla ise kalça 

ölgesi kaslarının atrofisinden dolayı trohanter majorlar belirgin bir çıkıntı oluştu

urlar. İleri derece sub}uksasyonu bulunan hayvanlarda bir sallantılı yürüyüş var

ır. Bu durum hayvanın yürüyüşü izlenmek sureti ile ortaya konulabilir. kalça 

isplazili köpeklerin çoğunluğu arka bacaklannı birbirine yaklaştırarak ve dik po

isyonda tutmaktadırlar (2, 16, 18, 65). 

Kalça eklemi displazisinin hafif derecelerine sahip köpeklerin çoğunluğu 

>pallık belirtisi göstermezler. Bu hayvanlarda, arka bacakların abduksiyon hare

etleri güçtür ve pasif hareketlerde ağn saptanabilmektedir. Özellikle uzun süre 

linik bulgu göstermeyen hafif derece displaziye sahip köpekler yaşamlannın 5 ve-

3. 6. yaşlarından itibaren egzersiz ve yanş esnasında yorgun]ukla birlikte topallık 

alirtileri gösterebilmektedirler. Böyle olgularda klinik muayene ile yetinilmeyip, 

ıdyolojik muayene ile tanıyı kesinleştirmek yanılgıya düşmemek bakımından öne

lmektedir (5, 18, 36). 

Hastalıktan etkilenmiş hayvanlar tembel ve uyuşuk görünümdedirler. 

gzersizlerden sonra, çabuk yorulma belirtileri gösterirler. Merdiven çıkmada zor

tk çekerler ve tavşan yürüyüşü gibi merdiveni zıplayarak çıkarlar. kaygan zemin-
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:erde yürüme güçlüğü olur ve sık sık düşerler. Hava koşullarının değişmesine bağlı 

)!arak topallığın şiddetinde değişiklikler görülür. Hayvanın yürümesi veya yan ya

:.ınlmış köpeğin kalça eklemi palpasyonu sırasında krepitasyon benzeri bir kütle

ne sesi hissedilir. Çok ilerlemiş olgularda arka bacakların boyunda eşitsizlik ve 

)arezi bulguları görülür. Hayvanların kalça bölgelerinde ve oturuş pozisyonlarında 

)ir asimetri vardır. İleri dere~ kalça eklemi ağrısına sahip hayvanlar, kalça ekle

nindeki ağrıyı hafifletmek için sırtüstü pozisyonda yatmayı tercih etmektedirler 

5, 6, 8, 18, 29, 36, 44, 82, 86, 104). 

İleri derece kalça displazisine sahip köpekler, arka bacaklarının yükünü 

in bacaklara aktarmak amacı ile sırtını kamburlaştırarak ayakta dururlar. Arka 

ıacak ve pelvis kaslarının kullanılmaması nedeni ile myoatrofi şekillenmektedir. 

)n bacak.1arın kullanımının artışı ve ağırlığın kraniale binmesinden dolayı, omuz 

ıölgesinin kaslannda hipertrofi şekillenir. Pelvis kas kitlesinde myoatrofi şekillen

nesine rağmen, müsküler nekroz, yangı ve yaygın fibrozis görülmez. Bazı köpek.

erde vücut görünümünün bozulması, komutlara uymama ve avlanmama isteği gi

ıi bireysel değişimler görülür. Bacağın abduksiyonunda m. pektineus gerginliği ile 

likkati çeker ve kalça eklemi hareketinin kısıtlanmasına bağlı ağn vardır. Bu ağ

ılı durum, pelvis'in ventro-dorsal pozisyonda radyografisi sırasında da izlenebil

rıektedir (2, 18, 65, 96). 

TANI: 

Köpeklerde kalça eklemi displazisinin tanısı; klinik, radyolojik ve biyo

.imyasal yöntemlerle yapılabilmektedir (2, 6, 15, 17, 27 ,34, 91). 

Klinik tanıda ilk seçenek olarak, 5-10 haftalık yaştaki köpek yavruların

a kalça eklemi palpasyon tekniği kullanılmaktadır. Bu yöntemle kalça eklemin

eki hareketlilik saptanmaya çalışılır. 1 mm'den fazla yer değiştirmelerde kalça 

isplazisi tanısı konabileceği bildirilmektedir. Bu teknikte pektineus kasının da 

urumu incelenerek kasın kontraktüre olduğu durumlarda kalça eklemi displazisi 

ınısının daha da kuvvet kazanacağı öne sürülmektedir (2, 9, 57, 96). 

Gelişimini tamamlamış köpeklerde de kalça eklemi palpasyonu, tanı ama

tyla kullanılabilmektedir. Muayene masasına sırt üstü yada yan yatırılan kopek-
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erin kalça eklemi muayene edildiğinde, ağn, pektineus kasının gerginliği, eklemde 

ınormal hareketlilik ve krepitasyon benzeri bulgular saptanabilmektedir (15, 44). 

Köpeklerde kalça displazisinin kesin tanısını koyabilmek için radyografik 

ncelemeye gereksinim olduğu bildirilmiştir. Radyolojik değerlendirmenin hayvan 

: aylık olduktan sonra anlam kazanabileceği vurgulanmıştır (5, 6, 8, 9, 15, 18, 34, 

,8, 48, 53, 57, 62, 70, 104). 

Kalça eklemi displazisine sahip hayvanların, yetiştirmeden çıkartılması 

e koruyucu önlemlerin alınması amacıyla radyolojik muayenelerin 4 aylık yaştan 

tibaren yapılmasının gerekli olduğunu savunan araştırıcılar olduğu gibi, gelişimi

.i tamamlamayan hayvanlarda hem klinik hemde radyolojik yöntemlerle displazi

.in değerlendirilemeyeceğini ileri sürenler de mevcuttur (5, 22, 40 ,51). 

Uluslararası Utrect kongresinde, radyolôji.k tanı için muayeneye tabi tu

u.lacak köpeklerin en az 1 yaşında olması gerektiği üzerinde görüş birliğine varıl

ııştır (18). 

O F A (Orthopedic foundation for Animal), tanı amacıyla çekilen filmlerin 

eğer taşımaları için hayvanların 24 aylık yaşta olmasını şart koşmaktadır. Aynca 

ynı kuruluş tarafından değerlendirilecek filmlerin çekiminde genel anestezi öne

ilmekte ve elle yapılmayan tesbit tercih edilmektedir (17, 22, 70). 

Köpeklerde kalça eklemi displazisinin tanısı için radyografinin genel 

nestezi veya sedasyon altında simetrik ventro - dorsal ve açık kitap (kurbağa ba

:ığı) olmak üzere iki pozisyonda alınması öngörülmektedir (5, 27, 31, 46, 63, 65, 

9, 70, 72, 73, 94). 

Bunun yarusıra Farrow (33) ve Schnepf (82), köpeklerde kalça ek.lemi 

isplazisinin tanısında sedasyon veya anesteziye baş vurmadan sağlıklı radyolojik 

ıuayeneler yapılabileceğini ifade etmektedirler. 

Kalça eklemi displazisinin biyokimyasal tanısında; kan serumunda krea

n fosfokinaz ve kreatinin değerlerinde artış olabileceği bildirilmiştir (2). İskelet 

.ste.minin birçok hastalığında olduğu gibi, kalça eklemi displazisinde de kan seru

mnda alkali fosfataz değerlerinin yükselmesi ile hastalığın varlığı arasında bir 

işki aranmış, ancak yapılan araştırmalar bu konuda kayda değer sonuçlar verme

tiştir (91). 
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Röntgen filmlerinin Değerlendirilmesi: Kalça displazisinin değerlendiril

?sinde; Norberg yöntemi, Richter yöntemi, Rhodes Ye Jenny yöntemlerinden fay

lanılabileceği bildirilmektedir (6, 18, 73, 92, 103). 

Norberg yönteminde, femur başının asetabu1um içindeki oturuş pozisyo

ndan yararlanılır. Bu yöntemde kaput femorislerin merkezlerini birleştiren ek

lin, dorsal asetabular kenarla oluşturduğu açı ölçülerek, kalça displazisi hakkın

karar verilir. Normal kalça ekleminde bu açının 105° olduğu, 105°'nin altındaki 

değerleri ise displazinin varlığı ve derecelerini belirlemektedir (6, 8, 84,). 

Richter yönteminde, asetabuhım'un derinliği ölçülerek bir neticeye van

Bu yöntemde; asetabulum'un çevresinden seçilen üç nokta (A, B, C noktaları) 

eştirilerek oluşan .6 açısı, röntgen filmi üzerinde bir açı ölçer ile değerlendirile

asetabulum'un derinliğinin sapt.anabileceği bildirilmiştir. Ancak, açının normal 

rlan her hayvan ırkına göre değişmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu aseta

ım'u en derin ırk kaniş, en sığ ırk ise tekel olarak bulunmuştur (50). 

Rhodes ve Jenny yönteminde de kalça displazisi tanısı, asetabulum'un de-

iğine göre konmaktadır. Bu yöntemde, asetabuJum'un ventral 1/3.ünü oluştu

pubis bölümünün fossa asetabulum ile oluşturduğu pubis açısı ile, asetabu

'un konkav olan anterior kemerinin lateral ucu, ölçüm noktası olarak alınır. 

des ve Jenny yönteminde sağ ve sol pubis açılan arasındaki mesaft:: ile anterior 

erin lateral uç noktalan arasındaki mesafe ordinat olarak alınmakta ve aseta

.'un derinliği bu koordinat sisteminde, matematiksel olarak saptanmaktadır. 

►lazik kalçalı köpeklerde asetabulum kemerinin tam gelişmemesi v-e oluşan de

lasyon nedeni ile asetabulum derinliği azalmaktadır (71). 

Rumph (81), femur inklinasyon açısının ölçülmesinde, simetrik axis-based 

ıdunun kullanılabileceğini bildirmektedir. Bu metoda göre inklinasyon açısı; 

ıt f emoris, intertrohanterik ve kondüler bölgede, en az iki noktada kortekse de

t şekilde çizilen üç daire ve bu daire merkezlerinin birleştirilmesi ile oluştu

aktadır. 

Radyolojik olarak normal bir kalça ekleminde asetabulum'u:n görünüşü 

anın küre şeklindedir. Kaput femoris ile oluşturduğu eklemde, onu çok iyi 

~.yacak bir derinliğe sahiptir. Her iki asetabulum'da simetrik görünümde olup, 

ıeratif eklem hastalıklarının belirtileri yoktur. Kaput femorisler küremsi ve 
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setabulum'un çukurluğuna çok iyi uyum sağlamışlardır. Her iki kaput femoris si

ıetrik ve eşit bir şekilde yuvarlak gözükürler. Ancak sadece ligamentum teres'in 

apıştığı fovea kapitis'ler küçük birer yassılık olarak görülürler (81 18, 46). 

Kalça eklemi displazisinde patolojik değişim1er, hastalığın derecesine gö

~; asetabulum, kaput femoris, ligamentum teres ve eklem kapsulasında radyolojik 

:ı makroskobik olarak saptanabilmektedir (30, 82, 103). 

Hastalığın şiddetine göre kalça eklemi displazisinde çok değişik bulgular 

ıptanabilmektedir. Bu değişiklikler; asetabulum'un normale göre çukurluğunu az 

~ya çok kaybetmesi ve bunun anterior kısımda daha dikkat çektiği görülür. Kaput 

!moris'in yassılaşarak eklem uyumunun ortadan kalktığı ve bilhassa bunun ekle

tin kranialinde fazlalığı ile dikkati çektiği görülür. Femur başının asetabulum 

indeki anormal hareketlerine bağlı olarak eklemde sekonder dejeneratif değişik

l<ler oluşur. Hastalığın derecesine göre kokso-femoral eklemde subluksasyon veya 

ı.ksasyon görülür. Asetabtı1um çevresinde, femur başı ve boynunda üremeler olu

ır. Asetabulumda, özellikle kaput femoris'in basıncından daha fazla etkilenen an

·rior kenardaki kıkırdak dol-uda ve kaput femoris'in eklem kıkırdağında da bir yı

.mlanma görülür. İleri displazi olgulannda, femur başı yuvarlaklığını kaybede

!k, köşeli ve mantar başı şeklini alırken, asetabulumunda tamamen düzleşmesine 

idar varan bir seri bozukluklar oluşmaktadır (1, 5, 18, 30, 46, 51, 56, 63, 93, 103). 

Kalça Displazisinin Sınıflandırılması: Kalça eklemi displazisi Schnelle 

.rafından, lezyonun derecelerine göre 4 kategoriye ayrılmıştır. Bu sm.ıflandırma

n esasını, radyolojik görünümlerin ortaya koyduğu değimler teşkil eder. Kalça 

splazisinin sınıflandınlmasında; asetabulum'un şekli ve derinli~ kaput femo

s'in şekli ve pozisyonu, se.konder osteofitik lezyonların varlığı gibi faktörler göz 

ıünde bulundurulur (6, ıs.,. 69, 74, 82, 85, 97, 104). 

I. derece kalça displazisinde, radyografide ilk belirti, kaput femoris'in ase

.bulum çukurluğuna tam uyum sağlamamasıdır. Kaput femoris'in merkezi ~fif 

terale kaymış hatta bazı olgularda subluk.se olduğu saptanabilir. Asetabulum'un 

3rinliği azalmış ve eklem aralığı normale göre daha geniştir. Eklem hareketlerin-

3 de aşınlık dikkati çeker~ Kaput femoris'in. eklem yüzünde hafif yassılaşmalar 

izlenir. Lig. teres ve kapsula arti.külaris fazla bir değişi.kliğe uğramaz. Norberg 

:ısı 100-105 derece arasındadır. 
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2. derece kalça displazisinde, asetabulum'un çukurluğunda belirgin bir 

zalma dikkati çeker. Kaput femoris laterale deplase olmuştur ve bazı olgularda 

ubluksasyon söz konusudur. Kaput femoris'in artiküler kenan, yeni şekillenen ke

ıik üremeleri nedeniyle daha yoğun bir görünüm almış olabilir. Eklem kıkırdakla

l ile lig. teres yumuşak, rengi değişmiş ve beyaz bir görünüm almıştır. Norberg 

çısı 90 derecenin üzerindedir. 

3. derece kalça displazisi, kalça ekleminde fazlası ile dikkati çeken bir 

evşeklik ve sekonder lezyonların önemli ölçüde varlığı ile karakterizedir. Asetabu

un çok daha düzleşmiş bir haldedir. Kaput femoris eklem boşluğuna uyum sağla

ıadığı için subluksasyon şekillenir. Kaput femoris atrofik görünümde ve üçgen 

eklini almıştır. Kollum femoriste üremeler dikkati çeker. Kaput femoris ile aseta

ulum arasında belirgin bir aynlma söz konusudur. Norberg açısı 90 derecenin al

ndadır. 

4. derece kalça displazisinde, eklemde çok ilerlemiş bir deformasyon var

ır. Aşağı yukan konkavitesini tamamen kaybetmiş, adeta düzleşmiş bir asetabu

ım görüntüye hakimdir. Kollum femoris iyice kalınlaşmış ve kaput femoriste ta

ıamen mantar başı şeklini almıştır. Kaput femoris tamamıyle laterale deplase ol

mş ve dolayısı ile eklemde luksasyon derhal dikkati çekecek şekilde belirgin bir 

örünüm kazanmıştır. Oluşan luksasyon nedeni ile kapsula artikülaris silindirik 

ir görünüm almış ve gergindir. Eklem kıkırdak.lan şişkin ve yıkıma uğramıştır. 

azı olgularda asetabulum iyice silinmiş bir görünüm verir. 

Riser (78), kalça displazisinde lezyonlann çok hafiftaı eklemin tamamen 

Lkımlanmasına kadar değişebileceğini göz önüne alarak, f emur başı ile asetabu

ım'un birbirine olan uyumundaki variasyondan dolayı kalça displazisini 9 katego

ıye ayırmıştır. 

1-Mükemmel yapı. 

2-Irk ve yaşa göre normal yapı. 

3-İdealden az fakat normal radyografık sınırlar içinde. 

4-Normale yakın, en alt düzeyde kalça eklemi anormallikleri. 

5-Minimal displazik değişikliklerin sınınnda. 
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6·1. derece kalça eklemi displazisi. %25 oranında subhıksasyon 

7·2. derece kalça eklemi displazisi. %50 oranında subluksasyon 

8·3.derece kalça eklemi displazisi, %75 oranında subluksasyon 

9-4.derece kalça eklemi displazisi. Femur başı asetabulum dışına doğru 

.ıkse olmuştur. 

PROGNOZ: 

Hastalığın prognozu, hayvanın kullanılış tarzı, ağırlığı, mizacı ve kalça 

klem.indeki değişimlerin derecesine bağlıdır. Sadece radyografıden hastalığın 

rognozunu belirlemek zordur. Çünkü klinik olarak hastalığın derecesi genelde 

ekJenen radyografık görünümden fazla veya azdır. Hafif dereceli displazi olaylan 

aşam boyu herhangi bir fonksiyonel bozukluk göstermeyebilir. Buna karşılık ileri 

erece displazi olaylarında prognoz kötüdür. BöJie olaylar genellikle sekonder de• 

meratif ek.lem hastalıklarına dönüşebilmektedir (82, 103). 

TEDAVİ: 

Köpeklerde kalça ek.lemi displazisi; kimyasal ajanlar, fizik tedavi, diyet 

e akupunktur uygulaması ile cerrahi olmayan koru.ervatif tedavi yöntemleri veya 

azı cerrahi işlemlerle sağaltılabilmektedir U5, 82, 96, 103). 

Cerrahi Olmayan Tedavi: Bu tedavi de temel ilke; hayvanın yaşı ne olur• 

ı olsun ağrıyı gidermek, arka ayakların -çe kalça ekleminin fonksiyonunu devam 

ttirmek, köpeğin normal veya normale yakın aktivitesini sürdürmektir. Tedaviye 

lınan hayvanlarda, eklem gevşekliği, değişen derecelerde osteoartritis ve topallık 

ıptanmaktadır. Bu amaçla, bufferin veya as•ciptin gibi aspirin türevleri (analje

lder ), fenil butazon ve meclofenamic asit gibi non steroidal antienflamatuvar ilaç

tr veya kortikosteroidlerin kullammı tercih edilmektedir (8, 29, 96). 

1970'li yıllardan bu yana vitamin C preparatlan kalça displazisinin kont• 

>lü veya tedavisi amacı ile kullanılmaktadır. Halen bu ajan; osteokondrozis ve 
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1etafiziyel osteofitler'in kontrolü amacı ile gelişmekte olan köpek yavrulanna öne

ilmektedir (10, 11). Belfield (10), displazik anne ve babadan displazik olarak doğa

ağı tahmin edilen Alman çoban köpeği yavru.lan üzerinde çalışmıştır. Gebelik es

asında annelere vitamin C'nin 2-4 gr/gün'lük dozlarında sodiuın ascorbate kristali 

erilmiştir. Doğumu takiben yavrulara 4 aylık yaşa kadar 500 mg/gün ve 4 aylık

:ı.n 1.5-2 yaşına kadar ise 1-2 gr/gün dozunda sodium ascorbate kristali per os ola

ak verildiğinde bu köpeklerin hiç birinde kalça displazisine raslamadığını bildir

ıiştir. 

Bunların yanısıra kalça ek.lemi displazisinin ilaç tedavisinde; östrojen

ndrojen kombinasyonlan, vitamin Eve selenyum'un kullanılabileceği ileri sürül

ıektedir (65). 

Köpeklerde kalça eklemi displazisini tedavi etmek ve normal kalça ekle

ıini sağlamak amacı ile 6-16 haftalık yaşlar arasında aşın kalça eklemi gevşekli

ine sahip köpek yavrulanna fizik tedavinin günlük uygulamaları tavsiye edilmek

~dir. Bu uygulama günde 100 kez abduksiyon hareketi ile, femur başının asetabu

ım içine itilmesi şeklinde yapılmaktadır. Bu tedavi ile 1 ay içerisinde çoğu köpek 

avnısunda ağrının klinik olarak hafifleyeceği ve normal kalça eklemi yapısının 

~killenebileceği ileri sürülmektedir. Aynca displaziye predispoze köpek yavruları

m lm3 'lük kafeslere kapatılmalan da tavsiye edilmektedir. Böylece köpekler za

ıanlarının büyük bir bölümünü kalçaları üzerine abduksiyon-fleksiyon pozisyo

unda oturarak geçireceklerinden kalça displazisinin gelişmesi önlenebilecektir 
79, 96, 103). 

Gelişimini tamamlayan ve displaziden dolayı ağrı bulunan eklemde olu

m atrozu ve kalça bölgesindeki kas atrofisini engellemek için hafif egzersizler 

ıvsiye edilmekt.edir. Bunun için, arka ayak kaslarına masaj ve pasif hareket eg-

3rsizleri uygulanabilmektedir. Eğer şartlar uygun ise en mükemmel egzersizin 

üzme olduğu savunulmaktadır. Eklem ağnsı ve kas spazmının çözülmesine yar

l.IIlcı olmak için, günde 2 kez 10-15 dakika süre ile eklem üzerine sıcak apli.kas

:mlann yapılmasında da büyük yararlann olduğu ileri sürülmektedir (96). 

Kalça eklemi displazisinin oluşumunda fazla ağırlığın biyomekanik stres 

uşturacağını bildiren araştırıcılar, köpek yavrulanna büyüme döneminde yüksek 

alorili diyet uygulamalarından kaçınılması gerektiğini tavsiye etmektedirler. Ya

llan araştırmalar ağırlık artışı kontrolünün, kalça displazisinin gelişimini ertele-
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iğini, hastalığın şiddetini azalttığını ve hatta önlediğini göstermektedir (2, 29, 53, 

6, 57, 62, 88). 

Medikal tedaviye cevap vermeyen ve cerrahi işlemler uygulanamayan 

alça displazili hastalarda akupunktur tedavisi yapılmakta ve olumlu sonuçlar 

lındığı bildirilmektedir (66, 80). 

Cerrahi Tedavi Yöntemleri: Orta ve şiddetli derecede kalça displazili 

ayvanlarda osteoartritik ağnyı geçirmeyen analjezik ve anti enflamatuvar ilaçlar, 

zik tedavi, diyet ve akupunktur uygulamasının başarısız kaldığı olgularda yapıla

ik işlemin cerrahi girişim olduğu bildirilmektedir. Bu amaçla en yaygın olarak 

ektineal cerrahi, eksizyon artroplastisi, total kalça protezi, pelvis osteotomisi ve 

ıtertrohanterik osteotomiden başarılı sonuçlar alındığı vurgulanmaktadır (3, 7, 8, 

5, 29, 96). 

Pektineus cerrahisi; palpasyonla predisplastik olduğu teşhis edilen 4-8 

aftalık köpek yavrularında uygulanmaktadır. Kalça displazisini önlemek ve teda

i etmek amacı ile bir dizi pektineal cerrahi işlemi geliştirilmiştir. Bu operasyon

ır; miyektomi, miyotomi, tenektomi ve tenetomi'den ibarettir. Bütün bu cerrahi iş

ımlerde kalça eklemini etkileyen pektineal kasın gerginliğinin azalması sonucu, 

rka bacakların abduksiyon yeteneğinin artacağı, eklem kapsulası üzerine binen 

k.stra stresler'in azalacağı, femur başı ile asetabulum arasında iyi bir artiküler te

ıasın sağlanacağı bildirilmektedir. Böylece eklem yüzeyinin her bir birimine dü

m ağırlık miktarı azalacağından, ağrıda önemli derecede hafıflemelerin meydana 

eleceği ileri sürülmektedir (3, 16, 19, 41, 62, 86). 

Cardinent ve arkadaşları (19), 62 Alman çoban köpeğinde yaptıkları mi

ektomiden %53'ünde displazi geliştiğini, %71'inde bazı patolojik değişikliklerin 

teydana geldiğini bildirmiştir. Siemering (86), 1970'li yıllarda popüler olan pekti

eal cerrahi işlemlerinin, kalça eklemindeki ağnyı geçici olarak ortadan kaldırdı

ından ve dejeneratif değişiklikleri önlemediğinden dolayı diğer cerrahi tekniklerin 

ullamlmasını tavsiye etmiştir. • 
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Eksizyon Artroplastisi; Ankiloz olmuş veya hareketi hayli azalmış yada 

ir hastalığa bağlı olarak ağn bulunan eklemlerin hareket kazanma..sırn sağlamak 

e ağrısını azaltmak amacı ile eksizyon artroplastisi tavsiye edilmektedir (7 ,8, 36, 

o, 92, 97). 

Eksizyon artroplastisinde; kalça eklemi açığa çıkarılır, kaput femoris ek

ize edilip alınır. Kollum femoris osteotomi işlemi ile düzeltilir. Uygun olaylarda 

ltlem kapsulası onarılarak dikilir. Bu yöntemle kalçada yalancı eklem oluşturula

ık, kaput femoris'in aşın sürtünmesinden doğan ağn ortadan kaldrrılabilmekte

ir (8, 86, 90, 92j. 

Siemering (86), 45 pounds ağırlığın altındaki displazili köpeklere eksizyon 

rtroplastisini tavsiye etmekte, daha iri cüseli köpeklerde ise bu cerr-ahi işlemin iyi 

muç vermeyeceğini savunmaktadır. 

Yücel ve arkadaşları (105), 20 olguda yaptı.klan çalışmad~ takip edebil

tkleri 14 olgudan 7'sinin çok iyi, 3'ünün iyi, 2'sinin zaman zaman topalladığı ve 2 

gunun da başarısız olduğu sonucuna varmışlardır. 

Total Kalça Protezi; Çok ileri kalça displazisi olgularında, iskelet gelişi

.inin tamamlanmasından sonra, en cazip tedavi şekli olarak total kalça protezi 

ıerilmektedir. Bu uygulamalar 13 aylığa kadar genç köpeklerde yapılabildiği gibi 

l yaşına kadar olan yaşlı köpeklerde de yapılabilmektedir (29, 62, 86.). 

Bu teknik, yük.sek dansiteli plastikten yapılmış bir eklem çukurluğu ile 

ıslanmaz çelikten yapılmış bir yuvarlağın yerleştirilmesini gerektirir. Total kalça 

~otezi uygulamalarında kalçanın bozulan biyomekaniğini yeniden sağlamak 

ıemli bir sorun oluşturmaktadır. Özellikle beşeri ortopedi de uzun yıllar organiz

a tarafından taşınacak protez için stabil olma, sürtünmeye karşı en az aşınma, 

ıyanıklılık ve doku dostu olma gibi özelliklerin yanısıra, tam bir anatomik uyum 

in komponentJ.erin hatasız yerleştirilmesi, inklinasyon ve anteversiJ°on açılarının 

,gun olması, boynun ensizyon açısının şafta göre 45° de bulunrnas1 ve asetabular 

tp'm mümkün olduğunca medial'e doğru yerleştirilmesi kaçınılmaz bir zorunlu

k olarak görülmektedir (42, 78, 97, 102). 

Post operatif dönemde komplikasyonlar nadir görülürse de, kalça dislo

lSyonu, protez gevşemesi ve enfeksiyon gibi ciddi problemlerinde çıkabileceği vur-, 

ılanmaktadır (86'l. 

Yüce] r 102), Deneysel olarak yaptığı kalça protezi uygula.m.alannda 7 ol-
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gudan 4'ünde çok başarılı sonuç elde ederken Siemering (86), değişik yaş grupla

nnda_yaptığı çalışmada haşan oranının %95 olduğunu bildirmektedir. 

Pelvis Osteotomisi; Kalça eklemi dislokasyonu şekillenmemiş ve dejene

rasyonlar ileri safhalara ulaşmamış ise pelvis osteotomi tekniği önerilmekte ve ba

~arılı sonuçlar alındığı bildirilmektedir (12, 84, 87). 

Pelvis osteotomisinin avantajı; Bu tekniğin displazi bulgusu gösteren 7 

ıylık yaşa kadar genç köpeklerde uygulanabilmesidir. Böylece erken yaşta kalça 

~kleminin stabilizasyonu sağlanarak, hayvanın büyümesi ve kalça ekleminin nor

nal gelişimi devam edebilmektedir (84, 96). 

Pelvis osteotomi tekniğinde, pelvis kemiği üç yerinden (pubis, ischium ve 

lium'dan) kesilerek femur başı asetabuJum'a doğ:ru rotasyone ettirilir ve asetabu

um içerisine sımsıkı oturması sağlanır. Küçük ırk köpeklerde eksizyon artroplasti

d başarılı sonuçlar verirken büyük ırk köpeklerde çoğu zaman pelvis osteotomi 

.ekniği tercih edilmektedir (12, 62, 87). 

Slocum ve arkadaşları (87), 1. den 4. dereceye kadar kalça eklemi displa

;isine sahip 138 köpekte yaphklan çalışmada %86.2'sinden başarılı sonuç aldık.la

mı, Siemering (86), kendi pratiğinde pelvis osteotomi tekniğinden ~98'e kadar 

hnnlu netice aldığını bildirmektedir. 

İntertrohanterik Femoral Osteotomi; Radyografik olarak osıeoartritis 
,ulgusu saptanmayan veya hafif olgularda, 9 aylık ve daha yaşlı köpeklerde en iyi 

·e uzun vadeli sonuçlar alabilmek için intertrohanterik femoral osıeotoıni öneril

oektedir. Bu teknikte amaç~ femur'un proksimalinde varus osteotomi'si yaparak 

emur başının asetabulum içinde daha derine yerleştirilmesi, artmış olan inklinas• 

·on açısının azaltılması, femur boynunun anteversion açısının da normale getiril

rıesini sağlamaktır (16, 95, 96). 

Walker ve arkadaşları (95), 210 köpekte yaptıkları intertrobanterik femo

al osteotomi işleminde, 1 ila 7 yıl boyuca 183 köpeğin klinik incelemelerini yapa

ak %89.6'smdan başarılı sonuç aldıklarını bildirmişlerdir. 

Yukarıda bahsedilen cerrahi tedavi yöntemleri · dışında; Kalça eklemi si

.irlerinin nöyrektomisi, asetabuloplasti, femur vaıyasyonosteotomi veya femur an· 

~versiyonosteotomisi, trohanter major'un yerinin değiştirilmesi v·e kapsula arti-
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kularis'in ekstraksiyonu gibi işlemler kalça displazisinin sağaltımı için önerilen 

operasyonlar arasında yer almaktadır (7, 8). 

KALÇA D1SPLAZ1S1N1N KONTROLÜ : 

Köpeklerde kalça eklemi displazisi, yıllardır çözüm bekleyen ortopedik bir 

~ahatsızlıktır. Bir çok araştırıcı hastalığın insidansını azaltmak için, iyi bir yetiş

;irmede pelvis radyografi.sinin kusursuz yonımlannın etkili olduğunu savunmak

~adırlar (2 ,21, 34, 43, 45, 47, 75). 

Köpeklerde kalça eklemi displazisi ve bir çok ortopedik hastalığın kontro

ü amacı ile kurulan OFA (orthopedic foundation for animals) bazı ilkeler sapta

nıştır. Bunlar aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır (20, 21). 

1-Hayvanların ortopedik hastalık.lan ile ilgili bilgileri değerlendirmek ve 

raymak. 

2- Ortopedik hastalıkların yaygınlığını azaltmak için. kontrol programlan 

ıazırlamak, teşvik ve tavsiyelerde bulunmak. 

3-Hayvanlann ortopedik hastalıkları ile ilgili araştırmaları desteklemek. 

4-Bu ilkeleri sürdürmek için fon oluşturmak ve bağış kabul etmek. 

1974 yılından 1984 yılına kadar değişik ırklardan displazi değerlendiril

o.esi açısından OFA'ya gönderilen radyografiler, 1966'dan 19'i3 yılına kadar erken 

1de edilen verilerle kıyaslanarak kalça displazisi frekansında 27 ırkta anlamlı bir 

.zalma, 1 ırkta anlamlı bir artma ve 10 ırkta anlam ifade etmeyen bir değişikliğin 

lduğu bildirilmiştir (21). 

Kalça displazisi kontrolü amacı ile yıllardır, İskandinav ülkeleri, İsviçre 

·e Almanya'da yapılan çok yönlü araştırmalar, displazinin gerilediğini gösterir he

tüz yeterli bir sonuca ulaşılamadığını ortaya koymuştur. Bir kısım araştırıcılar ye

iştiricilikte en ileri dereceden başlayarak kademeli bir seleksiyonla son çıkarıla

ak grubun en hafif displazili hayvanlar olacağını önerirlerken, diğer bazı araştın

ılar ise sadece normal hayvanların yetiştirmede kullanılın.alan gerektiğini savun

ıaktadırlar (33, 34, 43, 45, 103). 
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Corley ve arkadaşları (21), displazi kontrol çalışmalannda şu yetiştirme 

ırallannı önermekteler: 

r. 

r. 

1-Yalnız normal köpeklerle normal köpekler birleştirilmelidir. 

2-Normal köpekler normal ebeveynlerden gelmelidir. 

3-Normal köpeklerin kardeşlerinin en az %75'inin normal olması gerekir. 

4-Normal progeni için babanın seçimi, ırk ortalamasının üzerinde olmalı-

5-Dişilerin seçimi, ırk ortalaması ve ebeveynlerinkinden daha iyi olmalı-

Bazı araştırıcılar, kalça displazisinden e~kilenmiş erkek hayvanların va

ıktomi, dişi hayvanlann da ovariektomi yapılarak kısırlaştırılmalannı ve böylece 

·etimde kullarulmamalannı tavsiye etmektedirler (2, 97). 
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MATERYAL VEMETOD 

Materyal: Materyalimizi 1988-1991 yıllan arasında fakültemiz klinikleri

~ değişik amaçlarla getirilen büyük çoğunluğu Sivas kökenli 250 Kangal köpeği 

uşturdu. Köpeklerin yaşı 4 aylıktan 5 yaşına kadar değişmekteydi. Olguların 

ıdyolojik muayeneleri Toshiba marka portabl 100 mili amperlik röntgen cihazı ile 

~rçekJeştirildi. Standardı sağlama bakımından röntgen çekiminde 30x40'lık ka.

ıtler kullanıldı. Standart pozisyonu gerçekleştirmek amacıyla tahtadan yapılmış 

,raks'ı içine alan oluklu bir gereç ile üçgen prizma benzeri bir takozdan yararla.

tldı (resim 1) Röntgen filmlerinin değerlendirilmesinde Norberg skalası kullanıl

·• (resim 2). 

Metod: Tüm köpeklerin, sahiplerinden önce detaylı bir anemnez alındı ve 

mra klinik muayeneleri yapıldı. Anemnezdeki sonılanmız, özellikle displaziye 

işkin bulguların ortaya konulmasına yönelikti. Bütün köpeklerin doğum yerleri, 

ışlan ve mümkün olabilenlerin canlı ağırlıklan tesbit edildi. 

Klinik muayene inspeksiyonla başladı ve hayvanlann vücut yapılan dik

:ıtlice izlendi. Kalça bölgesi ile vücudun ön kısımlarındaki kas yapısı kıyaslandı. 

ayvanların yürüyüş dunımla.n, oturuş pozisyonlan, arka bacakların yere basış 

:killeri ayn ayn incelendi. Displazi şikayeti ile getirilen veya tarafımızdan şüphe 

~ karşılanan hayvanlara, kliniğin önündeki merdivenlerden yürütme denemeleri 

lptınldı. Sonra bütün hayvanlar muayene masasına kaldınlarak, palpasyonla 

ılça eklemi displazisine ilişkin, eklem ağrısı, kütleme sesi, eklemin gevşekliği ya 
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fa hareketlerindeki kısıtlanma, M. pektineus'un gerginlik durum.lan ayrıntılı bir 

1ekilde incelendi. Daha sonra bütün hayvanlar radyoloji ünitesine sevkedilerek 

)elvis ve femurlann simetrik ventro-dorsal radyografileri çekildi. 

Hayvanların radyografi için hazırlanması: Radyolojik muayenelerin bir 

nsmı anestezisiz, bir kısmı sedasyon, bir kısmı da anestezi altında gerçekleştirildi. 

3edasyon amacıyla 5-10 mg/kg. dozunda combelen, 2-3 mg/kg. dozunda rompun 

rn.llanıldı. Sedasyonun yetmediği durumlarda 20mg/kg. dozunda ketalar-rompun 

~ombinasyonu (İ.M) ya da 0.2-0.3 mg/kg. dozunda diazem ve 5-7 mg/kg. dozunda 

,etalar kombinasyonu (İ.V) ile genel anestezi sağlandı. 

Radyografide hayvana verilecek pozisyon: Sağlıklı bir röntgen çekimi 

çin; hayvanlar masa üzerinde en az üç kişi tarafından ventro-dorsal pozisyonda 

am simetrik olarak tesbit edildiler (resim 3). Standart pozisyonu sağlamak ama

ıyla göğüs, özel oluklu gereç içine oturtuldu, arka bacakların gergin ve eşit boyda 

utulması için de üçgen şeklindeki takoz dizlerin altına yerleştirildi. 

Pelvis bölgesi kasetin merkezine gelecek şekilde tutuldu. Ön bacak.lan tu

an yardımcı hayvanın başını iki bacak arasında sıkıca zaptetmeye çalıştı. Arka 

,acaklar, diz eklemleri gergince vücut eksenine paralel olacak şekilde geriye doğru 

ekilerek tutuldu. Kaput femoris]erin asetabulum içerisine olabildiğince yönlenme

i, her iki foramen obturatum'un sagittal plana göre simetrisinin sağlanması, ka

•Ut ve kollum femorislerin trohanter major tarafından süperpoze olmaması ve pa

ellelerin tam trohlea f emoralisler üzerine izdüşüm bırakması için, arka bacakları 

utan yardımcı, her iki bacağı genu ekleminin altından kavrayıp birbirine paralel 

lacak şekilde mediale doğru 10-15 derece kadar bir rotasyon yaptırdı. Üçüncü yar

ımcı da tahta gereç içerisinde bulunan göğüs bölgesini destekleyerek, arzu edilen 

imetrik pozisyon sağlandı ve radyografiler çekildi. 

Hayvanlar radyografi masasından indirilmeden filmlerin banyoları yapı

ırak çekimlere ilişkin pozisyon hataları o]up olmadığına bakıldı ve hatalı durum

ırda çekimler tekrarlandı. 

Radyolojik değerlendirme: Röntgen fılm.leri Norberg yöntemine göre de

erlendirilerek (şekil 1), normal ve displazili kalça eklemi yapısına sahip hayvan

tr tespit edildi ve displazinin dereceleri saptandı. Sonra Richter yöntemine göre 

fekil 2), normal ve displazili filmler üzerinde asetabu.lum'un derinliği ölçülerek 
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rnrşılaştınldı. Femur inklinasyon açısının normal ve displazili köpeklerdeki değer

erinin saptanması amacıyla simetrik axis - based metodu kullanıldı (şekil 3). Da

ıa sonra displazili köpeklerde asetabulu.m'un longitudinal çapı ölçü1dü ve normal 

c.alça eklemi ile kıyaslandı (şekil 2). 

Norberg yöntemine göre ölçümler; skalada bulunan dairelerin kaput fe

noris üzerine yerleştirilmesi ile başlatıldı. Kaput femoris'in doğruya en yakın mer

~ezi bulundu ve işaretlendi. Aynı işlem diğer kaput femoris üzerinde de tekrarlan

Lı. Sonra, skalanın merkezi bir kaput femoris üzerine getirilirken, skaladaki yatay 

:izginin diğer kaputtak.i merkez üzerinde olmasına dikkat edildi. Skaladaki yatay 

izgiye göre 105°'yi gösteren çizgi, asetabulum'un dorsal kenan ile çakışıyor yada 

laha içte kalıyor ise, femur başı merkezi ile asetabulum'un dorsal kenarı arasında

:i açı 105°'den büyük ve kalça ekleminin normal olduğu, eğer açı 105°'den küçük 

se, açının küçülmesi oranında değişik derecelerde displazi bulunduğu kabul edildi. 

Richter yöntemine göre filmlerin değerlendirilmesinde, asetabulum'un de

inliği esas alındı. Şekilde izlendiği gibi asetabulum'un çevresi röntgen filminde bir 

.aire parçası biçiminde görülmektedir. Burada asetabulum'un longitudinal çapını 

luşturan A ve C noktalan ile, ilium'un epifizer hattının asetabuluma bakan ka

anma noktası B noktası olarak işaretlendi ve bu üç noktanın birleşmesi ile oluşan 

açısı, normal ve displazili köpeklerde ölçülerek değerlendirildi. 

Femur inklinasyon açısının ölçülmesi amacıyla simetrik axis-based meto

u kullanıldı. Bu metoda göre inklinasyon açısı; kaput femoris, intertrohanterik ve 

ondüler bölgede en az iki noktada kortekse değecek şekilde çizilen üç adet daire 

e bu dairelerin merkezlerinin birleştirilmesi ile oluşturuldu. Normal ve displazili 

ütün köpeklerin inklinasyon açılan ölçülerek değerlendirildi. 

Son olarak asetabulu.m'un longitudinal çapı norm.al ve displazili köpekle• 

ın filmleri üzerinde bir cetvel ile ölçülerek birbiri ile karşılaştırıldı. 

Radyolojik değerlendirmeye alınan hayvanlar, ilk kontrollerinde eğer er• 

inleşmemiş idiyseler, 1 yaşını tamam1adıklannda yeniden kontrole çağrıldılar ve 

isplazi yönünden asıl değerlendirme bu son kontrol filmlerine göre yapıldı. 
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BULGULAR 

1988-1991 l,llan arasında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi kli

:iklerine değişik ıımaçlarla getirilen 186 erkek ve 64 dişi olmak üze-re 250 Sivas -

~gal köpeğinde kAlça bölgesinin displazi yönünden radyografisi alındı. 170 köpe

in norma], 80 köJ><'ğin de displazik kalça ek]emi yapısına sahip o]duklan bulundu 

:-esim, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11). Böy]ece Sivas - Kangal köpeklerinde kaJça eklemi 

isplazisi %32 olatak saptandı. 

Kalça ckJenıi displazisinin cinsiyetlere göre dağılımı; erkeklerde %29.56, 

işilerde %39.06 olarak belirlendi. Unilateral kalça displazisi olguları 'k20, bilate

al displazi olgulan ise %&> olarak bulundu. Hayvanlann canlı ağırlık.lan; erkek

,rde 45 + 8 kg, di~il{)rde 40 :ı: 6 kg. olarak saptandı. 

Ka]ça eklemi displazisi tamsı konulan 80 olgunun klinik ve radio - anato

tik bulgulan tablo t'de görülmektedir. 



Tablo 1 .. Kalça Dlsplazlsinln Klinik Ve Radio .. Anatomik Bulguları 
Klinik Bulauıar Radio - Anatomik Bulaular 

lns ~<>kı; ivım Paln:Uıvon l<Rnı t Fem orls ll'nllıım~ unnrlı, ıı. -·-"- ıı,m Ar,h:u r.Rn 

o l t ı~ reı '5 -~ -

ıl u _,,,. 3 Nottıeıg Hıchaı 6 ln.ılnı$)Qll l.oo iQıt çop z 
ı t 1//'~ 

~l ı ıı JJ· 1 " ı J' Jll g ·~ :ıı, il' ' ~ X l~til i~l~I il.QII\ 

~ ~- Iİ I" o ı-- E "· ı!i saO sol ııag sol sag sol sa4 sof 

1 2.5 yaş E - - - + + - + - - + - - + - + - + 105 95 86 78 - - 3.2 3.2 
2 1 yaş E + - + + + + - + - - + - + - - + + <90 <90 9ü 103 130 126 3.2 3.2 

3 1 yaş D - - - + + - + + + - - + - + - - - 95 95 85 78 130 138 3 3 

4 1.5 yaş E - - - - - - - - + - - + - + + - - 100 100 77 83 - - 3.1 3.1 

5 4 yaş E - - - - + - + - - + - - + + - - - 100 100 82 84 130 130 3 3 

6 1.5 yaş D - - - + + - + ..... + - - + - - + - + 95 95 90 88 132 132 2.8 2.8 
7 2 yaş E + - - + + + + - + - - + - - + - - 93 105 86 78 - - 3.2 3.2 
8 7 aylık D - - - + - - + - - + - - + - + - + <90 100 87 83 134 130 3 3 
9 10 aylık o + + - + + + + + - + - - + - + - + <90 <90 85 85 135 132 3.3 3.3 
10 2 yaş E - - - + - - + - + - - + - - + - + 100 93 85 85 - - 2.5 2.5 
11 2 yaş o + - - + + + + - - + - - + - + - + 95 <90 88 91 134 138 2.8 2.8 
12 5yaş E - - - - - - - - + - - - + + - - - 98 100 85 85 125 125 2.8 2.8 
13 1 yaş D + - + + + + + + - - + - + - + - + 100 <90 90 86 120 130 3 3 - · -- ' --- ·- -·- --- -->-· 
14 8 aylık E + - - + + + + + - + - - + - + - + 90 105 95 ö:> 132 1~ ~u :J.4 ---_, ... ..... ... ... ,.,_ - ' - , ... ... --- -..... , -... ~ ' - , - . .. . - . -- · ... , -~ .. .. , , 1 - • • • ~ • - • •• 4 · r ---- ·--··- --- -
15 8 aylık E - - - - - + - - + - - + - + - - - 92 94 81 ij:J 125 130 2.9 2.9 

16 8 aylık o - - - + + - + - + - - + - - + - + 92 94 86 91 125 127 3 3 
17 7 aylık E - -t- - - + + + + + - - + - + - - - 105 86 83 80 130 122 3 3 

18 11 aylık D + - - - + + - - - + - - + - + - - 90 103 92 94 134 130 3 3 
19 2 yaş D + + - + + + + + - + - - + - - + + 95 100 86 88 144 130 3.2 3.2 

20 6 aylık E - - - - - - - - + - - + - + - - - 105 94 79 86 135 137 3.1 3.1 

21 8 aylık E - - - + + - + - + - - + - - + - - 105 95 76 85 140 131 3 3 
22 1.5 yaş D - - - - - - - - + - - + - - + - - 100 100 88 88 123 130 3 3 
23 8 aylık E + - - + + + + - + - - - + - + - + 90 <90 82 86 135 135 3 3 
24 14 avlık E + - - + • • • - - -'- - - -'- - -'- - L nn nn aı: an ,.,c . .,., ., ,, 



Klinik Bulaular Radio - Anatomik Bulgular 
insoeksi, on Patnasvon Ka[lut Femoris KollumFemoris Asetabulum Acıla Cao 

Q) ~•::ı = "' Js ·"" iil.g~ Nıııberg Rich!or B lnklnasyon LO!l. ace. çap o ~ ~~ " - ;g, 
,cı o .,,,..,. .S ., tt ı 

f= z !(J' 
>, 

ı '2 :g, .ı:, 

:ii :ı -, ... JJ ~ _j 
1i! 

11 
"iil _g !il' .B - açısı açısı açısı ·ı;; j '2 !!! 1 '°' g ca IC) 

~ ü'l .!'.! 2! !':! > C: •:J ,::ıı o <( j; -;:ı 
o CÜ,:, !l ~ı5 ::ı;; ;s ..m~ı::) sağ ö cn>' >- (!) >- .f (,!) sol sağ sol sağ sot sağ sol i-- E 

27 7 aylık E - - - - - - - - + - - + - + - - - 102 103 84 84 135 135 3.2 3.2 
28 5 yaş E - - - - - - - - - + - - + - - - - 90 90 85 85 146 138 3.3 3.3 

29 3yaş E - + - - + - + + - + - - + - + - + 100 105 87 88 138 132 3.3 3.3 

30 1.5 yaş D + - - + + + - + - + - - + - + - + 100 <90 87 93 138 134 2.8 2.8 

31 1 yaş D - - - + + + + - - + - + - - + - + <90 97 80 83 146 132 2.8 2.8 

32 2yaş o - - - + + + + +· - + - - + - + - + 105 95 88 89 135 130 3.2 3.2 

33 11 aylık D - - - + + + + + - + - - + - - + + <90 <90 95 85 135 130 3 3 

34 1.5 Yaş E - - - + + + + - - + - - + - + - + <90 95 88 89 139 130 3.2 3.2 

35 9 aylık E - - - + + + + + - - + - + - + - + 90 <90 94 85 132 134 3 3 

36 1.5 yaş o - + - + + + + + - + - - + - + - + 92 90 94 92 120 120 3.2 3.2 

37 1.5 yaş E + - + + + + + + - - + - + - - + + <90 <90 105 107 135 148 3.5 3.5 

38 10 aylık E - - - - - - - - + - - + - + - - - 102 98 82 87 129 128 3 3 

39 10 aylık D - + - + + + + + - + - - + - + - + <90 105 89 78 130 133 3 3 
40 1.5 yaş E + - - + + + - - - - + - + - + - + 90 100 90 87 143 132 3.5 3.5 
41 ı yaş E - - - - + - + - + - - + - - + - - 93 105 88 78 - - 2.9 2.9 
42 1 yaş D - - - - - - - - + - - + - + - - + 100 100 82 88 128 128 2.6 2.6 

43 1.5 yaş E - - - - + + - - - + - - + + - - - 100 105 - - - - - -
44 11 aylık E + + - + + + + + - + - - + - + - + <90 <90 90 89 125 133 3.1 3.1 

45 11 aylık D + - + + + + + + - - + - + - - + + <90 90 88 89 132 132 3.2 3.2 

46 11 aylık E + - - + + + + + - + - - + - + - '1- --.80 80 80 90 144 143 3 3 

47 9 aylık E - - - + + + + - + - - + - - + - + 100 95 86 89 138 128 3 3 

48 2.5 yaş E - - - - + - - - + - - - + + - - - 100 100 82 82 124 124 2.7 2.7 

49 2yaş D - - - - - - - - + - - - + - + - - 95 100 89 85 134 132 2.7 2.7 
ı.n ? U QO C - - ' ' - - -- -- - . . - - --



Klin ik Butnıılar R~rlio - An~tnmik Bulaular 
lnsoeksivon Palo.:ı.svon Kaout Femoris KollumFemoris Asetabulum Acılar Cao 

o ci5 -!.\!; is~ ~ •=> '5 !i 

ıJ 
ı~ 

_.,. 
.!!"İl"' Naıberg Aiı:hteı B İnklnasyon Lon. ace. çap 

z >, I 
•O> 

1i 
-~? ,il 1i lil - -.ı ,il E 

la" -~ j '2 '2~ -il 
..... ııı.i E !ii E 1 j ~ 19' i! ~ E açısı açısı açısı 

;:, ,c, !! l!! 
.9 > 

~ <i•~ ,:::,.~ o <C jl ~ ic5 ~ ~ ~ J~•:::> c3 m>- >-o >,. o._ &ağ sol sağ sol sağ sol sağ sol o E :ı! 

54 2 yaş E - - - + + - + - - + - - + - + - - 97 93 86 88 137 130 3 3 

55 1.5 yaş E - - - + + + + - + - - - + - + - + 100 100 88 88 135 130 2.8 2.8 
56 2 yaş E - - - - - - - - - + - - + - + - - 93 90 86 91 125 127 3 3 
57 1 yaş E - - - - - - - - + - - + - + - - - 100 100 84 83 130 128 2.7 2.7 

58 14 aylık E - - - - - - + - + - - - + - + - - 95 95 86 81 135 135 3 3 

59 1.5 yaş E - - - + + + + - - + - - + - + - + 100 95 95 85 132 130 3.5 3.5 
60 3yaş E - - - - - - - - - + - - + + - - - 95 95 82 87 140 140 3 3 

61 10 aylık E - + - + + + + - + - - + - - + - + <90 90 90 89 133 134 3 3 
62 1.5 yaş E - - - + + + + - - + - - + - + - + 100 100 86 88 133 133 3.2 3.2 
63 1.5 yaş E + - - + + + + + - - + - + - - + + <90 <90 93 96 125 130 3.2 3.2 
64 2.5 yaş E - - - - - - - - + - - + - + - - - 102 102 86 86 130 130 3.2 3.2 

65 13 aylık E + + - + + + + + - + - - + - + - + 90 90 98 91 132 135 3.2 3.2 
66 1.5 yaş E + - + + + + + + - - + - -t- - + - + 100 <90 87 92 130 143 3 3 
67 10 aylık o - - - + + + + + + - - + - - + - + 94 94 82 89 124 125 2.7 2.7 
68 14 aylık E - + - - + + + - + - - + - - + - - 100 105 87 82 125 125 2.7 2.7 
69 4 aylık E + - - + + + + + + - - - + - + - + 95 95 92 92 130 128 3.5 3.5 
70 11aylık D - - - - + + + - + - - - + - + - - 95 105 85 63 132 128 3 3 
71 1.5 yaş D - + - + + + + - - + - - + - + - + 97 97 90 90 125 127 3 3 
72 1.5 yaş E + - + + + + + + - - + - + - - + + <90 <90 115 11 O 142 145 4 4 

73 1 yaş E - + - - + + + - - + - - + - + - + 95 95 88 86 130 130 3 3 
74 1 yaş E - + - - + + + - - + - - + - + - - 100 97 87 89 125 130 3.3 3.3 
75 1 yaş E - - - + + + + - + - - + - - + - + 105 95 84 88 132 130 2.7 2.7 

76 1.5 yaş E + - - + + + + + - + - - + - - + + 90 <90 85 94 130 128 3 3 
·--· -



-34-

Tablo l'de görüldüğü gibi kalça eklemi displazisi saptanan 80 Sivas-Kan

al köpeğinden 26'sı topallık, sallantılı yürüme ve ileri derecede yürüme güçlüğü 

ibi kalça displazisinin belirgin bulgularını gösteren şikayetler dolayısı ile kliniğe 

·etirildi. Böylece kalça eklemi displazisinin klinik bulgularım gösteren köpeklerin 

.isplazi tanısı konulan köpekler içerisinde %32.5, tara.maya alınan tüın köpekler 

,erisinde ise %10.4'lük bir orana sahip oldukları bulundu. 

Kalça displazisi şikayetleri dışında değişik nedenlerle getirilen 9 adet kö

ekte ise tarafımızdan yapılan ciddi bir klinik muayene sonucnnda sallantılı yürü

ıe ve displazinin diğer bulgularına raslanıldı. 

Kalça eklemi displazisinin klinik bulgularını gösteren bu hayvanların de

:ıy lı anemnezleri alındığında; çoğunlukla köpeklerin 4-6 aylık dönemlerinde bir 

eya iki ayağına ilişkin geçici topallıklann şekilleı;ıdiği, egzersizlerinde isteksizlik, 

atma ve yorgunluk belirtileri, merdiven çıka.mama gibi bazı klinik semptomları 

österdikleri ancak bu gibi bulguların 1-2 haftalık süre içinde ortadan kalktığı ve 

üyüme periyodu esnasında zaman zaman nüksettiği hayvan sahipleri tarafından 

ildirildi. 

Kalça eklemi displazisi saptanan 51 Sivas - Kangal köpeğinde pelvis ve 

rka bacak bölge kaslarının normale göre zayıfladığı, arka bacak duruş pozisyonla

tnın değişmiş olduğu, kalça bölgesinde asimetrinin varlığı, çok ilerlemiş bazı va

alarda arka bacak boylarınm eşitsizliği ve ileri derece myoatrofiden dolayı tro

anter majorlar'ın çok belirginleştiği görüldü (resim 12, 13, 14). 

Klinik muayenenin ikinci kısmını oluşturan palpasyon yönteminde, 60 ol

uda M. pektineus'un gerginliğinin artmış olduğu, 50 olguda özellikle abduksiyon 

areketlerinde kalça eklemi ağrısı, 57 olguda eklem gevşekliği olarak ifade ettiği

Liz anormal hareketlilik ve 31 olguda ise kalça eklemi palpasyonu esnasında ka

ut femoris'in asetabulum içindeki anormal hareketlerine bağlı bir kütleme sesi 

uyuldu. Kalça eklemi displazisi saptanan 80 vakanın 16'sında gerek inspeksiyon 

e gerekse de palpasyonla yapılan klinik muayenelerinde displaziye ilişkin yukarı

a bahsedilen klinik bulgulardan hiçbirisine raslarulmadı. 

Radyolojik olarak kalça eklemi displazisi tamsı konulan 80 olgudan, 

2'sinde kaput femoris'in normal yapıda olduğu, 36 olguda normal yapının bozulup 

3ğişen derecelerde kemik üremeleri ve yıkımlanmalarla karakterize köşeli bir gö-
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rünüm aldığı ve 12 olguda ise kaput femoris'in tamamen mantar başı şekline dö

nüştüğü saptandı (resim 15, 16). 

Radyoloji.k muayene sonucunda displazili 26 olguda kollum femoris'in 

normal anatomik yapıda olduğu, 54 olguda ise kollum ile kaput femoris arasında 

ve tüm kollum boyunca yayılan üremelerden dolayı bir kalınlaşmanın varlığı sap

tandı. 

Displazili 16 olguda asetabulum'un normal derinlikte olduğu, 54 olguda 

değişen derecede sığlaştığı ve 10 olguda ise tamamen düzleşmiş bir yapı aldığı iz

lendi. Displazi tanısı konulan 51 olguda özellikle asetabulum'un dorsal kenanndan 

başlamak üzere, ileri olaylarda tüm asetabulum kenarlanna ulaşan üremelere ras

landı. Displazili 29 olguda ise asetabulum kenarlarında belirgin üremelere rasla

nılmadı. 

Kalça eklemi displazisi saptanan olgular; kalça eklemindeki radio - anato

mik değişiklikler ve Norberg açıları dikkate alınarak 4 kategoriye ayrıldı. Normal 

ve displazili köpeklerin dağılımı toblo 2'de gö.sterildi. 

Tablo 2: Normal v~ Displazili Köpeklerin Yaşlara, Displazi Derecelerine ve Hastalığın Lokali-
zasyonuna göre Dağılımı 

Yas Normal Köoek Savısı 
uıspıazı uereceıerı 

Unilateral Bilateral 10 -~'f--3D--40 

4 ay-6 ay arası 1 - 1 - - - 1 

6 ay-1yaş arası 41 5 6 8 3 5 17 

1-2 yaş arası 86 10 10 11 7 6 33 

2 yaş ve üzeri 42 6 8 5 - 5 13 

Torılam 170 21 25 24 10 16 64 

Tablo 2'de izlendiği gibi kalça eklemi displazisinin ileri derecelerinden 3. 

ve 4. derece displaziye sahip 34 köpek saptandı. Kliniğe topallık, sallantılı yürüme 

ve yürüme güçlüğü gibi displazi şikayetleri ile g~tirilen 26 adet köpeğinde 3. ve 4. 

dereceye sahip hayvanlar olduğu tespit edildi. 1. ve 2. derece displaziye sahip hay

vanların büyük çoğunluğunda bu gibi klinik bulgulara raslanılmadı. 3. ve 4. dere

cey~ sahip hayvanlar displazi tanısı konulan köpekler içinde %42.5, değerlendir-
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1eye alınan tüm köpekler içinde ise %13.6'lık bir orana sahip olduğu bulundu. 1. 

e 2. derece saptanan 46 olgunun ise displazili köpekler içerisinde %57 .5, tüm kö

ekler içerisinde %18.41ük bir orana sahip olduk.lan izlendi. 

Çalışmada kalça eklemi displazisi saptanan köpeklerin 1 'i 4-6 aylık yaşlar 

rasında, 22'si 6 ay ile 1 yaş arasında, 38'i 1-2 yaş arasında ve 19'unun 2 yaş ve 

zerinde olduğu saptandı. 

Norberg açısı 105° ve onun üzerindeki normal kalça eklemi yapısına sa

ip köpeklerde femur inklinasyon açısı simetrik axis-based metoduna göre ölçüldü 

e bu açının ortalama 130.02 + 4.01 derece olduğu bulundu. Asetabulum derinliği

in ölçülmesi amacıyla Richter yöntemi kullanıldı ve normal kalça eklemlerinde B 

;ısının ortalama 80.75 + 1.99 derece olduğu belirlendi. Normal kalça eklemlerinde 

;etabulu.m'un longitudinal çapıda ölçülerek 2.88 + 0.20 cm olduğu saptandı. 

Norberg yöntemine göre 105°'nin altına inen ve displazinin değişen dere

!lerine sahip kalça eklemlerinde femur ink.linasyon açısının ortalama 132.09 + 

54 derece olduğu saptandı. Normal ve displazik yapıya sahip hayvanlardaki ink

:ıasyon açılan karşılaştınldığında aradaki farklılık P<0.001 düzeyinde istatistik 

ıkımmdan çok önemli bulundu. 

Richter yöntemine göre değişen derecelerde displaziye sahip kalça eklem

rinde yapılan asetabulum derinliğinin ölçümünde, B açısının ortalama 87 .86 + 
69 derece olduğu saptandı. Bu değer'in normal kalça eklemlerindeki ortalama de

ır ile karşılaştırılması yapıldığında aradaki farklılık P<0.001 düzeyinde istatistik 

tkımdan çok önemli bulundu. 

Değişen derecelerde displaziye sahip kalça eklemlerinde asetabulum'un 

ngitudinal çapı ortalama 3.05 + 0.26 cm. olduğu saptandı. Bu değerin normal kal

eklemlerinin ortalama değeri ile karşılaştırılması yapıldığında aradaki farklılık 

::0.001 düzeyinde istatistik hakıromdan çok önemli bulundu. 

Tablo 3'de normal ve displazili köpeklerin, inklinasyon açılan, Richter (B) 

ılan ve asetabulum'un longitudinal çap değerleri görülmektedir. 
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Tablo 3: Oisplazili ve Normal Köpeklerde İnklinasyon Açısı, Richter (8) Açısı ve Asetarulum\m 
Longiludinal Çap Değerleri 

Gruplar İnklinasyon açısı Rıchter (B) açıS ı 

n X Sx n X 

Normal 310 130.02 4.01 366 80.75 

Displazili 148 132.09 5.54 158 87.86 

N-Değerlendirmeye alınan kalça eklemi sayısı 

X-Ortalama değer 

Sx-Standart Sapma 

Sx 

1.99 

5.69 

long. ase. çap. 

n X Sx 

336 2.88 0.20 

155 3.05 0.26 

Klinik ve radio - anatomik muayeneleri yapılan 250 Sivas-Kangal köpe

inden 50'sini kardeş köpekler oluşturdu. Bu hayvanların kalça ek.lemi durumları 

ablo 4'te görülmektedir. 
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Tablo 4: Kardeş Köpeklerin Kalça Eklemi Durumları 
Sıra No Cinsiyet 

l Erkek 
Disi 

. Erkek 
~ Erkek 

--·-
Dişi 

. Erkek 

4 Erkek 
Disi 

Erkek ~- Disi -
6 Erkek 

Disi 

Erkek 
7 n;ı;; 

Erkek 8 
niı;i 

Erkek 
9 Disi 

10 Erkek 
Erkek 
Dişi 

11 Erkek 

Erkek 12 Disi 

13 Dişi 
Erkek 

14 
o·. 
F~t~k 
Erkek 1: Disi 

Erkek 
le Disi 

17 
Erkek 
Disi 

18 
Erkek 
Disi 

19 Erkek 
Disi 
Erkek 

20 Erkek 
niı;i 

Erkek 
21 Dişi 

Cpf.-ı, 

Erkek 
22 Erkek 

niı;i 

Erkek 
23 Erkek 

- Disi 

+ : Normal kalça eklemi 
- : Displazik kalça eklemi 

Yaş Eklemin Durumu 

10aylık . 
10 avlık + 
1.5 yaş . 
1.Svas . 
9 ayt ı k + 
9 avlık + 
, yaş + 
1 vas + 
9 aylık + 
9 avlık + 

1 yaş + 
1 vas -
11 aylık + 
11 ;ıvlık -
13 aylık -
13 avlık -
3 yaş + 
3 vas + 

4 aylık + 
4 avlık -
7 aylık -
7 avlık + 

11 aylık -
11 ;ıvlık -
, yaş + 
ıı,a,; ... 

ıoaylık -
10 avlık + 
8 aylık -
Bavlık + 
2.5yaş + 
2.5 vas + 

1 yaş + 
h-as + 
1 yaş + 
, ır.:ı~ + 

3 yaş + 
3vas + 
10 aylık -
10ay_lık + 
10 ;ıvlık -
11 aylık -
11 aylık -
11 ;ıvltk -
Saylık -
Baylık -
A ;ıvlık -
1.Syaş + 
ı.Syaş + 
ı .svas + 

Displazi Dercesi 

1. Derece 
+ 

4. Derece 
2. Derece 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
1.Derece 

.. 
2.Derece 

3.0eTece 
2.0eTece 

+ 
+ 

+ 
2.Derece 

1.Derece 
+ 

1.Derece 
3.Derece 

+ 
+ 

4.Derece 
+ 

2.Derece 
+ 
+ 
+ 

+ 
... 

+ 
+ 

+ 
+ 

1.uerece 
+ 

~ f)pJl!(!'A 

4.Derece 
3.Derer.e 
4 f)pJP.r.P. 

3 .Dereı:e 
2.0eıeı:e 
:;,f)p_mM 

+ 
+ 
,ı. 
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Tablo 4·ıe görüldüğü gibi 10 ebeveyp.e ait 21 kardeş köpeğin normal kalça 

~klemi yapısına, 5 ebeveyn'e ait 12 köpeğin değişen derecelerde kalça displazisine, 
7 ebeveyn'e ait 14 köpeğin 7'si normal, 7'sinin de displazili olduğu saptandı. Ayrıca 

l ebeveyn'e ait 3 köpeğin l'inin normal diğer 2'sinin displazili olduğu tespit edildi. 

Kalça ek.lemi displazisi saptanan gelişimini tamamlamamış hayvanlara; 3 

ty boyunca gün.de 1000 mg per os vitamin C uygulandı. Bu uygulamayı takiben 

,lguların bir kısmında kontroller yapıldı. Displazinin klinik ,e radyolojik 

nılgularını gösteren bu hayvanların çoğunda displazinin ilerlemediği ve klinik ola

ak hayvanlarda bir rahatlamanın meydana geldiği görüldü. Radyolojik kontrolleri 

rapılamayan diğer olgular için hayvan sahipleri ile telefon irtibatı sağlanarak, 

lastalarda displaziye ilişkin klinik bulgulann ortadan kalktığı ve hayvanların 

wrmal aktivitelerini gösterdikleri saptandı. 

İleri derece kalça displazi tanısı konulan 3 olguda tek taraflı, 1 olguda 

la bilateral eksizy6n artroplasti operasyonu yapıldı. Bilateral ek.sizyon yapılan 

ıayvanın 2 ay sonraki kontrolünde klinik olarak yavaş yavaş normale döndüğü 

resim 17), 1 yıl SQnraki kontrolünde ise t am aktivitesin e kavuştuğu, rahatlıkla 

:oşup oynayabildiği ve her türlü egzersizi yaptığı görüldü. 

Bir adet 3. dereceden kalça displazisine sahip 1.5 yaşında erkek köpeğin 

topsisi yapıldı. Otopside kapsula artikülaris'in iyice bollaşıp kalınlaştığı, eklem 

çindeki sinovial sıvı miktarının arttığı ve koyu bir kıvam aldığı görüldü. 

,igamentum teres ·m oldukça gevşek, ödematöz bir yapı aldığı ve fıbrillerinde yer 

·er kopmaların olduğu saptandı (resim 18). 
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TARTIŞMA 

İlk defa Alman kurt köpekleri ile Veteriner hekimliği alanında adını 

.ıyuran kalça eklemi displazisi, günümüzde orta ve iri cüsseliler başta olmak 

ıere hemen her köpek ırkında görülen bir hastalık olarak ifade edilmektedir 

5, 27, 56, 57). İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerine getirilen 

.vas - Kangal köpekleri kalça eklemi displazisi açısından rutin olarak klinik 

! radyo - anatomik incelemeye tabi tutularak, displazi insidansırun %32 gibi 

iksek bir orana sahip olduğu bulundu. Bu nedenle adı geçen ırklar üzerinde 

kili bir kalça eklemi displazisi kontrol programının gerekliliği önem kazandı. 

Yapılan çalışmalarda, dünyanın her yerindeki köpeklerde saptanan 

1 bozukluk., ırklara göre düşük oranlardan çok yüksek oranlara kadar görül

ektedir (65). Kimi araştırıcılar aynı ırka mensup köpeklerde, değişik ülkeler

~ yapmış olduğu çalışmalarda, kalça eklemi displazisi oranlan arasında 2 ka

. kadar varan farklı sonuçlar aldıklarını bildirmektedirler (57). Güzel (36), An

rra Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi kliniğinde yaptığı çalışmada Si

LS-Kangal köpeklerinde kalça displazisi oranını %19.11 olarak bildirirken, İs

nbul bölgesirıde 250 Sivas-Kangal köpeği üzerinde yapılan bu çalışmada, 

splazi irısidansının %32 olduğu saptandı ve bu oranın Ankara bölgesirıde ya

.lan çalışma sonuçlarından oldukça farklı olduğu görüldü. Gerek Sivas -

ıngal köpeklerinde, gerekse diğer ırk köpeklerde displazi oranlan arasında 

1 denli farklı sonuçların görülmesi, hayvanların genetik yapılarına, bakım ve 

~slenme şartlarına, ülkelere, bölgelere ve farklı iklim kuşaklarına göre kabul 
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iilebilmektedir. Sivas - Kangal köpekleri yaklaşık 1400 m. yüksekliğe sahip 

nadolu'nun yüksek yayla ve platolarına uyum sağlamış bir ırktır. Yaklaşık 

00 m . yüksekliğe sahip Ankara bölgesinde displazi oranı % 19.11 saptanır

=n, bu çalışmada oranın %32'lik bir rakama ulaşmasında: İstanbul bölgesi

in deniz seviyesinde olması, aşırı nemli ve sıcak havanın hayvanlarda ileri 

~recede strese neden oldukları ve displaziye predispoze hayvanlarda hastalı

n insidansıru artırdığı kanaatı belirmiştir. 

Köpeklerde kalça eklemi displazisini etkileyen en önemli anatomik 

~elliklerin vücut ağırlığı, yükseklik ve vücut gelişim oranı olduğu bahsedil

ıektedir (78). Sivas - Kangal köpekleri, dünyadaki köpek ırkları içerisinde, en 

:iyük ırklardan olup. vücut ağırlıkları 40-50 kg., cidago yükseklikleri 70-80 

n . civarındadır. Doğumu takiben ilk 6 aylık qönemde vücut gelişiminin bü

ik bir oranını kazanabildiklerinden, kalça eklemi displazisine karşı bir pre

spozisyon oluşturabilecekleri karlısı uyanmıştır. 

Değişik araştırıcıların yaptığı çalışmalara göre unilateral kalça displa

si olguları %11 'den %4O'lara kadar farklı oranlarda ortaya çıktığı bildirilmek

dir {5, 54, 92). Bu çalışmada Sivas - Kangal köpeklerinde unilateral kalça 

splazisi olgularının %20, bilateral olguların ise % 80 olarak saptanması bazı 

·aştırıcıların bulgularını destekler nitelikte ve kalça eklemi displazisinin ço

ınlukla iki eklemi birden etkilediğini göstermektedir. 

Hastalığın cinsiyetlere göre dağılımında, bazı araştırıcılar fark olmadı

m savunurlarken, diğer bir kısım araştırıcılar da dişilerde. hastalığın görü.l

e oranının belirgin bir derecede fazla olduğunu ileri sürmektedirler (29, 39. 

3). Bu çalışmada dişilerde kalça eklemi displazisi %39.06, erkeklerde ise 

29. 56 oranında saptandı. Bu sonuca göre dişilerde hastalığın daha yüksek 

·anda görülmesi homıonal faktörler'in hastalık üzerine olan etkisini düşün

innektedir. 

Leighton ve arkadaşları (49), 1186 Alman çoban köpeği üzerinde yap

~ı çalışmada bu hastalığın %22 civarında kalıtsal olduğunu, diğer bir araştı

cı ise displazik ebeveyn]er'in maksatlı olarak yetiştirilmesi sonucunda do

uzlarda ve köpeklerde kalça displazisi insidansının anlamlı bir şekilde artışı

n genetik nedenlerden olduğunu savunmuştur (89}. Yapılan bu çalışmada 

ını ebeveynlerden gelen kardeş köpeklerin kalça eklemi durumları dikkate 
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lındığında, bu köpeklerin çoğunlukla ya normal ya da displazik eklem yapısı

a sahip olduklarının görülmesi, hastalığın oluşmasında genetik faktörlerin 

tkisini ortaya koymakta ve diğer araştıncıların düşüncelerini doğrulamakta

ır. 

Kimi araştırıcılar radyolojik ve klinik olarak normal ebeveynlerden do

an yavrularda kalça displazisinin görülme sıklığının %37.5'lara kadar yüksek 

lduğunu vurgulamışlardır (43). Bu araştırmada değerlendirmeye alınan hay

anların büyük çoğunluğunu Sivas'ta doğup ve hayatlarının 2-3 aylık dönem

~rinde İstanbul'a getirilen köpekler oluşturdu. Dolayısıyla klinik ve radyolojik 

ıuayeneleri yapılan köpeklerin ebeveynlerine ulaşılamadı. Ancak; klinik ve 

ulyolojik olarak normal kalça eklemi yapısına sahip bir çift Sivas-Kangal kö

eğinin 1. generasyonda doğan 2 erkek ve 1 dişi olmak üzere 3 köpeğin klinik 

~ radyolojik muayeneleri yapılarak ileri derece -displaziye sahip oldu.klan sap

ındı. Yine aynı ebeveynler'in 2. generasyonda doğan 2 adet erkek kardeş kö

eğinin de klinik ve radyolojik muayeneleri yapılarak birisinin displazili. diğe

nin ise normal kalça eklemi yapısına sahip olduk.lan buJundu. Klinik ve rad

)lojik olarak normal köpeklerden bu denli yüksek oranlarda kalça eklemi 

isplazisinin görülmesi; hayvanlarda arzu edilmeyen bazı defektlerin resesif 

~nler tarafından taşınabileceği fikrini uyandırdı. 

Köpeklerde kalça eklemi displazisi, insanlardan farklı olarak kalça ek

:minin konjenital bir bozukluğu değildir. Hastalığın ilk gelişimi 14 gün ila 3 

aftalık yavruların nekropsilerinde arasıra görülmüş ve klinik bulguların ise 

~nellikle 4-6 aylık yaşlarda ortaya çıktığı belirtilmiştir (29, 39, 56, 76). Bu ça

şmada kalça eklemi displazisi saptanan hayvanların çoğunda ilk klinik bul

~.ıların 4-6 aylık yaşlar arasında birdenbire ortaya çıktığı, 1-2 hafta devam et

kten sonra kaybolduğu ve büyüme periyodu esnasında belirli zamanlarda 

üks ettiği gözlemlenmiştir. 

Displazinin hafif derecelerinde, genellikle klinik bulguların ortaya çık

tadığı, ileri derece displazi olgularında ise hayvan sahipleri tarafından bile iz

:nebilen klinik bulguların ortaya çıktığı ifade edilmekte ve bunun displazili 

öpekler içerisinde %20'lik bir orana sahip olduğu bildirilmektedir (15, 57, 

6). Bu araştırmada displazi saptanan 80 adet Sivas - Kangal köpeğinden 

6'sında bizzat hayvan sahipleri tarafından farkedilebilen topallık. sallantılı 
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rürüme ve ileri derecede yürüme güçlüğü gibi displaziye ilişkin şikayetler be

lrtildi. Kimi araştırıcılar sözü edilen konuya ilişkin %20 değerini vermelerine 

.arşın bu araştırmada aynı oran %32. 5 olarak saptandı. 

Bazı araştırıcılar ön bacak topallığı şikayeti ile getirilen köpeklerin, bu 

>acaklannda topallığa ilişkin ciddi bir neden bulunamadığı t akdirde, mutlaka 

.alça ekleminin displazi açısından radyografısinin alınmasını önermektedirler 

96). Bu çalışmada b enzer olgulara raslanıldığından araştırıcının görüşlerine 

~atılıyoruz. Çünkü displazili kalça ekleminde, mevcut ağrıyı hafifletmek için 

tayvanlar arka ayaklarını fazla kullanmak istemezler. Böylece vücut ağırlığı

un büyük bir kısmı öne aktarılacağından, ön bacak topallık1arı şekillenebil

nektedir. Yine ileri derece displazi olgularında hayvanların kalça eklemlerin

teki ağnyı hafifletmek amacı ile sırt üstü pozi~yonda yatarak dinlenmeyi uy

:un gördükleri gözlemlenmiştir. 

Hastalığın tanısı amacı ile en yaygın olarak kullanılan Norberg yönte

rıi (6, 8. 18, 82, 85, 97), bu çalışmada da kullanıldı. Biyokimyasal tanı yön

emlerine (2. 51, 9 1, 103) başvurulmadı. 

Bazı araştırıcılar, displazinin 5-10 haftalık köpek yavrularında pal

•asyon ile teşhis edilebileceğini ve genellikle 8 haftalık köpek yavrularında, 

.alça eklemi gevşekliğinin derecesi ile köpek l yaşına girdiği zaman kalça ek

~mi displazisinin radyolojik bulgularının varlığı arasında %80 oranında bir 

işkinin bulunduğunu bildirmektedirler (2, 9, 57, 96). Bu araştırmada 4 aylık 

aşın altındaki köpekler kullanılmadığından, böyle bir kıyaslama imkanı olma

ı. Fakat 4 aylık yaştan itibaren değerlendinneye alınan köpeklerde, kalça ek

~mi palpasyonu uygulandı. Displazili olguların bir kısmında eklem gevşekliği, 

lassasiyet, kütleme sesi, pektineus kasında gerginlik gibi klinik bulgular sap

ındı ve bu bulguların displazinin radyolojik muayene sonuçlarını doğrular ni

~likte olduğu görüldü. 

Bazı araştırıcılar, kalça eklemi displazisi açısından radyolojik muaye

.eye tabi tutulan hayvanların asgari 1 yaşında olmasını savunurlarken (8, 18, 

7, 48), OFA (orthopedic foundation for animals) displazi açısından değerlendi

llmeye alıncak köpekleıin 24 aylık yaşta filmlerinin çekilmesini önermektedir 

l 7, 22, 70). Bu araştırmada da displazi değerlendirme yaşı 1 yaş olarak kabul 

dildi. Fakat ikinci radyolojik kontrolü yapılamayan 65 köpeğin değerlendiril-
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ıesi 1 yaşın altında yapıldı. Bu köpeklerden 23'üne displazi tanısı konuldu. 

u rakam sözü edilen grup için yaklaşık o/o 36'lık önemli bir oranı ifade etmek

!dir. Çalışmada değerlendirmeye alınan 185 köpeğin 1 yaş ve üzerinde oldu-

1 saptandı ve bunlardan 57 köpeğe displazi tanısı konuldu. Bu rakam bahse

Jen grup için yaklaşık %30'luk bir oranı göstermektedir. Bu araştırma sonu

ına göre; bir köpeğin displazi yönünden değerlendirilip. sonra kontrol prog

ınnna alınması için öngörülen 1 hatta 2 yaşlık sürenin uzun zaman olduğu 

ınaatindeyiz. Çünkü kalça displazisi, doğumu takiben kısa süre sonra ortaya 

kıp ilerleyici bir karakter taşıdığı ve ilk klinik bulguların 4 ila 6 aylık yaşlar

ı görülmeye başladığından, etkili bir kontrol programında ilk radyolojik mua

:nenin, klinik muayene eşliğinde 6 aylık dönemde yapılması gerektiğini dü

inmekteyiz. Şayet klinik ve radyolojik kontroller geciktirilirse, hayvanJarın 

!tiştirmede kullanılması ônlenemeyeceğindeJ! displazinin kontrol edilmesi 

içleşecektir. 

Radyolojik muayene pozisyonu, çoğu araştırıcının kullandığı standart 

metrik ventro-dorsal çekim tekniği (5. 18. 27,31, 46, 63, 65, 69, 70, 72, 73, 

l. 96). bu çalışmada da kullanıJdı. Açık kitap veya kurbağa bacağı pozisyonu 

arak bilinen ikinci pozisyon tekniğine (5, 18, 27, 63, 65, 94) başvurulmadı. 

Farrow (31). kalça eklemi displazisinin tanısı için, sedasyon veya 

ıesteziye başvurmadan büyük ırk köpeklerde memnuniyet verici radyogra:fik 

:kimlerin yapılabildiğini bildirmektedir. Bu araştırmada kalça eklemi displa

sinin klinik bulgularını göstermeyen köpeklerin çoğunda aynı yöntem uygu

ndı ve araştırıcının görüşlerini destekler nitelikteydi. Ancak kaJça eklemi 

splazisinin klinik bulgularını gösteren köpeklere herhangi bir ilaç vermeksi

rı başarılı radyolojik muayeneler yapılamadığından, çoğunlukla bir sedatif 

ya anestezik ajana yada bunların kombinasyonlarına başvurmak zorunda 

ılındı. 

Bir çok araştırıcının bildirdiği kalça eklemi displazisi kontrol yöntem

ri (33, 34, 43, 45, 103), bu çalışmada .da kısmen de olsa hayvan sahiplerine 

ıerildi ve uygulatılmaya çalışıldı. 

Riser (75). Büyüme çağındaki displaziye predispoze hayvanJarda des

k dokuların, subluksasyonu önlediği zaman, hastalığın oluşmayacağını ifade 

mektedir. Diğer bir araştırıcı. gelişmekte olan köpeklere vitamin C'nin mega 
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dozlarını vermek sureti ile displazinin önlenebileceğini savunmaktadır (10). Bu 

;alışmada gelişimini tamamlamayan displazinin klinik ve radyolojik bulgulan

n.ı gösteren hayvanlara, destek dokuları güçlendirmek amacıyla vitamin C, 3 

:ı.y boyunca per os olarak kullanıldı ve olguların büyük çoğunluğunda klinik 

)!arak bir rahatlamanın meydana geldiği ve displazinin radyolojik bulgularının 

ic;l ilerlemediği izlendi. Bu durum araştıncılann görüşlerine parelellik göster

nektedir. 

Siemering (86). 45 pounds ve daha iri cüsseli köpeklerde eksizyon art

·oplasti operasyon tekniğinin iyi sonuç vermediğini ileri sürmektedir. Bu araş

ırmada yapılan 1 'i bilateral ve 3'ü unilateral eksizyon artroplasti operasyon 

ekniğinden olumlu sonuçlar alındığı gözlemleruniştir. 

Femur'un kollum - diaflz açısı (inklin~syon) değişik tekniklerle ölçül

lüğünde normal köpeklerde ortalama 127° - 145° arasında değişirken, dis.pla

:ili köpeklerde ise bu değerin artabileceği ifade edilmektedir (81, 96). Bu çalış

nada kollum-diafiz açısı simetrik axis-based metodu ile ölçülerek bir sonuca 
ılaşıldı. Bu açı normal köpeklerde ortalama 130.02 + 4.01 olarak. dtsplazlli 

:öpeklerde ise ortalama 132.09 + 5.54 olarak saptandı. Aradaki 2 derecelik 

arklılık her ne kadar istatistiksel bakımdarı çok önemli olarak bulwımuş ise 

le; olgularuruzı rutin olarak değerlendirmeye aldığımızda, bazı 4. derece kalça 

lisplazisine sahip ve displazinin bütün radyolojik bulgularını gösteren olgular

la, inklinasyon açısının normal değerlerde olduğu izlenirken. bir kısım normal 

:alça eklemine sahip olgularda ise bu açının normal köpeklerdeki değerlerin 

0-15 derece kadar üzeıine çıktığı saptanmıştır. Bu çalışmada elde edilen so

ıuçlara göre inklinasyon açısının kalça eklemi displazisinin değerlendirilme

inde anlamlı bir kriter olmadığı kanaatı uyanmıştır. 

Displazinin ileri derecelerine sahip hayvanlarda, özellikle kaput femo

is'in basıncından daha fazla etkilenen antertor kenardan başlamak üzere tüm 

setabulum kenarında yıkımlanma meydarıa gelmektedir. Bu olaylar bazı ol

ularda asetabulum'un tamamen düzleşmesine kadar varabilmektedir (5. 18. 

O, 69, 82, 85). Bu çalışmada asetabulum'un longitudinal çapı röntgen filmlert 

zerinden ölçülerek displazili ve normal köpeklerdeki ortalama değerler karşı

tŞtınldığında aradaki yaklaşık 2 mm farkın istatistiksel olarak çok önemli ol

uğu bulundu. Değerlendirmelere göre displazinin ileri olgularında asetabu-
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.ım'un tamamen düzleşmelerine bağlı olarak longitudinal çapta normal değer

~re nispeten oldukça farklılıklar görülmektedir. Ancak asetabulum k enarla- -

ında belirgin değişikliklerin olmadığı subluksasyonla karakterize displazi 

!aylarında ise asetabular çap'ın normal değerler içerisinde olduğu izlenmiştir. 

Richter yönteminde ise, asetabulum derinliği açısal olarak ifade edil

ıekte ve displazill olgularda bu değerin 20-30 derece kadar artabileceği bildi

ilmektedir (50). Bu araştırmada Richter yöntemi kullanılarak, normal Sivas

:angal köpeklerinde asetabulum derinliği ortalama 80. 75 + 99 derece ve disp

ızill köpeklerde ise 87.86 + 5.69 derece olarak saptandı. İki grup arasındaki 

ırk çok anlamlı bulundu ve displazinin değişen derecelerinde Norberg açısı 

zalırken, Richter .13 açısının orantılı bir şekil~e arttığı görüldü. İleri derece 

isplazi olaylarında ise bu açısal değerin normalin 35° kadar üzerinde saptan -

ıası, araştırıcının görüşlerine parelellik göstermektedir. Çalışma s onucuna 

öre, kalça displazisi değerlendirilmesinde bu tekniğin başarı ile kullarıılabile

eği görüşüne varıldı. 

Bu çalışma ile, İstanbul yöresinde fazla sayıda Sivas - .Kangal köpeği 

aşadığı ve hayvan sahipleri tarafından bilinçsizce üretimi yapıldığı görüldü. 

·etiştiricilerin, başta displazi olmak üzere, nesilden nesile geçen ırsi hastalık

rr konusunda bilgi sahibi olmadıkları anlaşıldı. Henüz Amerika ve gelişmiş 

atı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde kontrollü yetiştirme kurumları olına-

1ası nedeni ile bu hayvarıların üretilmesi tamamen kendi haline bırakılmış 

urumdadır. Bu çalışmaya dayarıarak, gerek devlet gerekse halk eliyle yetişti

llen hayvarılann, İlk 4 aylık yaştarı itibaren 1 yaşına kadar, periyodik olarak 

linik ve radio- anatomik muayenelerinin yapılması gerekli görülmektedir. Ha

!n ülkemizde displazi değerlendirme merkezleri olmadığı için. bu görev geliş

ıiş üniversite kliniklerine düşmektedir. 

Kalça displazisi yaygınlığının en alt seviyeye indirtlmesi ve eklem ku

urlarının önlenmesi amacıyla, displazi tanısı konuları hayvanların kesinlikle 

etiştiımeden çıkartılması. köpeklere displazili ve normal olduğuna dair sertifi

aların hazırlanması. hayvan sahiplerinin de bu konuda bilinçlendirilmesi ge

:!ktiğine inanıyoruz. Gerek serbest çalışarı meslektaşlarımızın, gerek yetiştiri

Uertn. gerekse de üniversite kliniklerinin bu konu üzerine ciddi bir şekilde 

ğildiği taktirde hastalık insidarısının anlamlı bir oranda azalacağı kanaatıru 

urguluyoruz. 
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ÖZET 

1988-1991 yıllan arasında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

iniklerine getirilen 250 adet Sivas - Kangal köpeği kalça displazisi yönünden, 

inik ve radyolojik muayeneye tabi tutuldu. Bunlardan 170 adedi normal kal

L yapısında idi. 80 tanesi de displazik olarak değerlendirildi. 

İnspekstyon ve palpasyonla, rutin olarak klinik muayeneden geçirilen 

splazik köpeklerde, kalça eklemine ilişkin bir seri bozukluk ortaya çıkartıldı. 

isplazi yönünden pozitif değerlendirilen olguların %32.S'ğu kalça bölgesinde

bir rahatsızlık nedeni ile kliniğe getirilmişlerdi. 

Kalça ekleminin radyolojik muayenesinde kaput ve kollum femoris ile 

;etabulum'a ilişkin dejeneratlf değişiklikler ayn ayn ortaya konarak kalça 

splazisinin dereceleri tespit edildi. 

İstanbul ve yöresinde bulunan Sivas-Kangal köpeklerinde kalça disp

zisi görülme oranı %32 olarak saptandı. Lezyonun cinsiyete göre dağılımın

ı: erkekler yaklaşık %29.5, dişiler %39 olarak tespit edildi. Hastalık %80 bi

teral, %20 unilateral olarak gözlendi. 

Röntgen filiınleri üzerinden yapılan radyo- anatomik değerlendirme

rde; simetrik axis-based yöntemiyle femur'un kollum- diafiz (inklinasyon) 

;ısı ölçüldü ve bu açısal değerlerin displaziyi belirlemede kriter olmayacağı 

ınısına varıldı. 

Displazinin radyolojik değerlendirilmesinde Norberg yönteminden ya

rlanıldı. Aynca asetabulum derinliğinin ölçümünü temel alan Richter yönte

i (13 açısı) kullanıldı. Buradan ilerleyen displazi olgularında, Norberg açısı 

içülürken Richter (13) açısının anlamlı bir şekilde büyüdüğü sonucuna varıl-

Çok ileri displazi olaylarında asetabu1um'un longitudinal çapı, aseta

ılum'un düzleşmesine bağlı olarak artarken, displazinin hafıf ve orta derece

inde herhangi bir değişikliğe uğramadı. 
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SUMMARY 

250 Anatolian dogs presented at the Faculty of Veterinaıy Medici

~ of the University of Istanbul were tak.en under clinical and radiological exa

inations for the evaluatlon of bip dysplasia ·_ 1 70 of these had normal hip 

,nformatlon, while 80 of these were evaluated as bip dysplastic. 

in clinically exaınined bip dysplastic dogs, a number of disorders 

lated to dysp-lasia were revaled by inspection and palpation. 32.5 % of positi

:ly evaluated cases for dysplasia had been brought complaining of bip region 

sease. 

in the radiological exarnination of bip joint, grades of bip dyspla

a were determined by demonstrating f emoral bead and neck an.el acetabular 

!generative changes. 

in the Anatolian dogs which lived in Istanbul and surrounding 

·ea, the incidence of bip dysplasia was detennined as 32 %. Males were efec

d aproximatcly as their 29.5 %, while females had dysplasia as 39%. The di

:ase was 80% bilaterally and 20% unilaterally. 

As a result of radio-anatomical evaluation of radiograph.s by using 

mmetric axis- based method, femoral collum- diaphysis angle (inclination 

ıgle) is not utilized for the determination of hip dysplasia 

in the radiological evaluation of dysplasia Norberg method was 

ilized, Also, :Richter method lB angle} which bases on measuremem of aceta

ılar deepness was used. In developed dysplastic cases, Norberg angJe was 

:creased, while Richter (6) angle was increased significantly. 

in severe dysplastlc cases, acetabular Iongitudinal diameter was 

creased by s.moothness of acetabuJum. But it was not changed in mild and 

oderate dys~1a.stic cases. 
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