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ÖZET 

Zengin, E. (2009). Köpeklerde kalça displazisinin erken tanısında PennHIP distraksiyon 
ve O.F.A. (Hayvan Ortopedi Birliği) radyografik görüntüleri ile fiziksel muayene 
yöntemlerinin karşılaştırılmalı olarak kullanımı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Veteriner Fakültesi Cerrahi ABD. Doktora Tezi. İstanbul.  

       Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Küçük 
Hayvan Kliniği’ne Şubat 2006 – Nisan 2008 tarihleri arasında kalça displazi rahatsızlığı 
veya kontrolü amacıyla getirilen 100 köpek üzerine yapıldı ve erken dönemde tanı 
amaçlandı. Hasta sahibinden alınan ayrıntılı anamnezi takiben hastanın klinik ve 
radyolojik muayenesi yapıldı. Muayene bulgularının yardımıyla olguların klinik 
sınıflandırılması ve olası kalça displazisi yönünden PennHIP distraksiyon indeksi (Dİ) 
ile Norberg-Olsson açı (NA) değerleri ve fiziksel muayene yöntemleri karşılaştırıldı. 
Klinik muayeneye göre; olguların %55’i pozitif, %45’i negatif olarak belirlendi. Klinik 
belirtileri pozitif olanların subjektif sınıflandırması yapıldığında %45,46’sının hafif, 
%38,18’inin orta, %16,36’sının ileri seviyede displastik olduğu saptandı. Çalışmada yer 
alan köpeklerin NA’na göre %57’si bilateral, %29 unilateral olmak üzere, toplam 
%86’sı, Dİ’ne göre ise %84’ü bilateral, %12’si unilateral olmak üzere, toplam %96’sı 
olası kalça displazisi risk grubu içinde yer aldı. NA skalasına göre risk grubunda yer 
alan 86 olgunun 17’sinin hafif, 50’sinin orta, 19’unun ileri seviyede; Dİ skalasına göre 
ise risk grubunda yer alan 96 olgunun 23’ünün hafif, 31’inin orta, 42’sinin ileri seviyede 
olası displazi oluşumu  tespit edildi. Fiziksel muayene bulguları pozitif algılanan 
olguların dağılımı incelendiğinde; dorsal yatış pozisyonunda yapılan testlerden, 
Ortolani’ye göre bilateral %23, unilateral %20 toplam %43 pozitif, Barlow’a göre ise 
bilateral %2, unilateral %3 toplam %5 pozitif; lateral yatış pozisyonunda yapılan 
testlerden, Ortolani’ye göre bilateral %46, unilateral %22, toplam %68 pozitif, Barden’e 
göre ise bilateral %35, unilateral %18, toplam %53 oranlarında eklem gevşekliği pozitif 
saptandı. Çalışmaya dahil olan köpeklerin klinik ve radyolojik ikinci kontrolleri 20 
olguda tekrarlanabildi. Bu grupta yer alan 5 olguya cerrahi müdahale yapıldığı için, 15’i 
değerlendirmeye alındı. İlk muayene ve kontrol sonrası elde edilen bulguların 
karşılaştırılması yapıldığında tutarlılık gözlendi.  

Sonuç olarak; kompleks bir hastalık olan kalça displazisinin erken tanısında 
başarılı olunabilmesi için periyodik kontrollerin yapılması ve mümkün olan olgularda 
tanının erken konulmasıyla, hastalığın sağaltım ve eradikasyonunda mesafe 
alınabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler :   Köpek, kalça, displazi, radyografi, distraksiyon  
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ABSTRACT 

Zengin, E. (2009). Comparison of the O.F.A. (Orthopedic Foundation for Animals) and 
PennHIP Distraction Radiographic Views with Physical Examinations Method in the 
Early Diagnosis of Dogs with Hip Dysplasia. Istanbul University, Institute of Health 
Science, Veterinary Faculty, Surgery Department, PhD Thesis. İstanbul.  

     This study was included one hundred dogs, which were referred to Istanbul 
University, Faculty of Veterinary Medicine, Small Animal Surgery Clinic with hip 
dysplasia complaints or to check-up and aimed to early diagnosis of the disease. 
Following the anamnesis, records were taken from the patient-owner, clinical and 
radiological examinations were completed. Clinical classification of the dogs were 
made by aid of examination findings and physical examination methods were compared 
with PennHIP distraction index (DI) and Norberg-Olsson angle (NA) in terms of 
possible hip dysplasia. The clinical symptoms was determined as positive in 55% and as 
negative in 45% of the dogs based on clinical examination. Based on subjective 
classification of the dogs, which have positive clinical symptoms, it is determined that 
the percentage of mild, moderate and severe dyplastic dogs were 45,46%, 38,18% and 
16,36%, respectively. The proportion of the dogs which are in the risk group of possible 
hip dysplasia was 86% (57% bilateral and 29% unilateral) in total, according to the NA; 
and was 96% (84% bilateral and 12% unilateral) in total according to the DI. It is 
determined that; out of 86 cases, the possible dyplasia formation were mild in 17 dogs, 
moderate in 50 dogs and severe in 19 dogs, which are in the risk group according to the 
NA scale; while out of 96 cases, the possible dyplasia formation were mild in 23 dogs, 
moderate in 31 dogs and severe in 42 dogs, which are in the risk group according to the 
DI scale. It is observed that among the dogs with positive findings in the physical 
examination; in dorsal positioning tests, Ortolani test gives positive results in proportion 
of bilateral 23%, unilateral 20% and 43% in total; while based on Barlow test, the 
results were bilateral 2%, unilateral 3% and 5% positive in total. Based on lateral 
positioning tests; the joint laxity were determined in proportion of bilateral 46%, 
unilateral 22% and 68% in total with Ortolani test; while the results were bilateral 35%, 
unilateral 18% and 53% positive based on Barden test. The clinical and radiological 
second controls could be performed for 20 dogs in the study. Because of the surgery had 
been performed in 5 dogs, 15 dogs were evaluated in this group. It is observed that the 
findings of first examination were consistent with the findings obtained after control. It 
is concluded that to be successful in the early diagnosis of hip dyplasia, which is a 
complex disease, to perform periodical controls and, if available diagnosing the disease 
earlier may advance the management and eradication of the disease .         

Key Words: Dog, hip, dysplasia, radiography, distraction  
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Dünya genelinde ve ülkemizde özellikle orta ve iri ırk köpeklerde ortopedik 

rahatsızlıklar arasında kalça displazisi, yapılan tüm araştırma ve teknik gelişmelere 

rağmen, önemini ve yaygınlığını korumaktadır (Adams ve ark. 1998). 

Hastalığın tanısının konulduğu 1935 yılından (Chanoit ve Genevois 2001a; 

Clements ve ark. 2006) bu yana, ülkeler temelinde oluşturulan özel kulüpler ve 

Veteriner Fakülteleri bu konuyla ilgili yoğun çaba ve finansman harcamaları yapmıştır. 

Hem yetiştiriciler hem de hekimlerin meslek içi eğitimin önemini anlamaları ile, 

Avrupa ve Amerika’da konuyla ilgili özel kuruluşlar ve kurumlar oluşturulmuştur. Bu 

konuda tecrübeli ve uzman hekimlerin yardımıyla doğru kriter ve takip programları 

hazırlanarak, hastalığın önemi ve nasıl tespit edilebileceği, sınırlı da olsa nasıl 

denetiminin yapılabileceği konusunda eğitimler verilmeye başlanmıştır. 

Kalça displazisinin getirdiği ekonomik yük, duygusal yıkım ve erken teşhisin 

önemi, yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmakta ve bunun karşılığı olarak artık 

günümüzde hastalığın gelişimi ve seyri hakkında bilgilendirme aktif bir süreklilik 

kazanmaktadır. Böylece, hekimler, yetiştiriciler ve hayvan sahipleri, konuyla ilgili 

interaktif bilgilendirme ve değerlendirme ağına dahil olarak, kalça displazisinin 

potansiyel seyrini sınırlandırmayı hedefleyen mevcut çalışmalardan daha iyi sonuçların 

alınması için çaba sarfetmeye zorunlu kılınmaktadır. 

Bu çalışma süresince İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim 

Dalı Kliniği’ne getirilen köpekler, kalça eklemi displazisi yönünden incelemeye 

alınmıştır. Kontrol veya rahatsızlık sebebiyle kliniğimize getirilen olgular arasında 

herhangi bir ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, kemik gelişiminin tamamlanmamış 

olduğu dört aylık dönem ve sonrası değerlendirmeye alınmış, muayene sonrası klinik ve 

radyolojik bulgular incelenmiş,  elde edilen veriler karşılaştırılmıştır.  

Bu çalışma ile dünya genelinde kabul görmüş iki farklı radyolojik çekim tekniği 

kullanılarak, köpeklerde kalça displazisinin erken dönemde tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Kalça Displazisinin Tanımı 
Köpeklerde kalça displazisi (KD), gelişimsel ortopedik bir hastalık olup, köpek 

ırkları arasında çok yaygındır (Smith ve ark. 1990; Kealy ve ark. 1992; Haan ve ark. 

1993; Lust ve ark. 1993; Lust 1997; Smith 1997; Todhunter ve ark. 1999; Wang ve ark. 

1999; Rettenmaier ve ark. 2002; Todhunter ve ark. 2003b; Todhunter ve ark. 2003c; 

Demko ve Mclaughlin 2005; Culp ve ark. 2006; Janutta ve ark. 2006). İlk defa Kuzey 

Amerika’da 1930’lu yıllarda tanımlanmıştır (Todhunter ve ark. 1999; Schenelle 1935, 

Kaynak: Charbonneau 2006, p.15; Todhunter ve ark. 2003b; Kapatkin ve ark. 2004). 

Schnelle tarafından 1935 yılında İngiliz Setter ırkı bir köpekte tespiti yapılmış olan bu 

hastalık (Smith ve ark. 1993; Genevois ve ark. 1996; Smith 1997; Leppänen ve 

Saloniemi 1999; Reed ve ark. 2000; Wood ve ark. 2000a; Chanoit ve Genevois 2001a; 

Rettenmaier ve ark. 2002; Wood ve ark. 2002; Sarıerler 2003; Wood ve Lakhani 2003a; 

Paster ve ark. 2005; Culp ve ark. 2006; Farrell ve ark. 2007; Fau ve ark. 2007; 

Verhoeven ve ark. 2007), kalça eklemi gevşekliği ve subluksasyonu ile karakterize 

olup, kemiklerde gelişim anormallikleri meydana getirerek koksofemoral artroz 

gelişimiyle son bulan (Kealy ve ark. 1992; Haan ve ark. 1993; Lust ve ark. 1993; Lust 

1997; Smith ve ark. 1993; Smith ve ark. 1995; Genevois ve ark. 1996; Smith 1997; 

Wang ve ark. 1999; Lust ve ark. 2001; Bliss ve ark. 2002; Ohlerth ve ark. 2003; 

Todhunter ve ark. 2003b; Todhunter ve ark. 2003c; Rademacher ve ark. 2005; Janutta 

ve ark. 2006; Tsai ve Murphy 2006), kalıtımsal bir hastalıktır (Smith ve ark. 1990; 

Kealy ve ark. 1992; Lust ve ark. 1992; Smith ve ark. 1993; Cardinet ve ark. 1997; 

Leighton 1997; Lust 1997; Farese ve ark. 1998; Todhunter ve ark. 1999; Tomlinson ve 

Johnson 2000; Or ve ark. 2001; Chanoit ve Genevois 2003; Kapatkin ve ark. 2004; Ray 

ve ark. 2005; Janutta ve ark. 2006). KD’nin kontrolü amacıyla oluşturulan resmi 

programların tamamı, temelde fenotipik yapının radyolojik olarak değerlendirilmesine 

dayanmaktadır. Schnelle, 1954 yılında ilk sınıflandırma sistemini önermiştir. Son 

zamanlarda KD değerlendirmesinde bir çok farklı sistem kullanılmaktadır (Leppänen ve 

Saloniemi 1999). 

Henricson, Norberg ve Olsson tarafından 1966’da (Smith ve ark. 1990) kalça 

eklemi displazisi, genç köpeklerde subluksasyona neden olan değişik derecelerde 
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koksofemoral eklem gevşekliği (Smith ve ark. 1990; Chanoit ve Genevois 2001a), 

acetabular derinlikte sığlaşma (Morgan 1997), caput ossis femoris’te düzleşme ve 

sonuçta önlenemez şekilde artroza giden bir hastalık olarak tanımlanmıştır (Smith ve 

ark. 1990). 

Caput femoris subluksasyonu statik bir fenomen olup, dinamik bir fenomen olan 

eklem gevşekliğinin dönüşümüyle gerçekleşir (Kealy ve ark. 1992; Fau ve ark. 2005). 

Hastalık acetabulum, caput ossis femoris, eklem kapsülası ve ligament 

yapılarının farklı malformasyonlarını kapsar. Koksofemoral eklem seviyesinde anormal 

zorlamalara neden olur ve eklem fonksiyonunun kısmen veya tamamen kaybolmasıyla 

sonuçlanır (Adams 2000). Hastalığın klinik şiddeti, değişik derecelerdeki mevcut 

luksasyona göre osteojenez safhasının herhangi bir döneminde sonlanabilir. Yavru 

köpeklerde eklem gelişimi, mekanik dengesizlikler sonucu bozulur ve karşılaşılan bütün 

lezyonlar, eklemsel yapının tekrar şekillenmesinin ürünüdür (Vezzoni ve ark. 2005). 

 Koksofemoral displazinin gelişimi üzerine üretilen bir çok teoride artritisin 

tetikleyici kaynağı olarak görülen “eklem gevşekliği” ele alınmıştır. Henüz bu 

teorilerden hiçbirinin tanısal anlamda faydalı olduğu kanıtlanmamıştır (Smith ve ark. 

1990). 

Bazı ülkelerde, son otuz yıldır üretilen köpeklerde yapılan radyolojik 

araştırmalara rağmen, bu hastalık halen en sık rastlanılan ortopedik bozukluktur (Smith 

ve ark. 1990; Cook ve ark. 1996; Smith 1997; Adams 2000; Todhunter ve ark. 2003a; 

Powers ve ark. 2004; Tsai ve Murphy 2006) ve bir çok köpek ırkında kalça displazisi 

insidensi yüksek oranda önemini korumaktadır. İsviçre’de son dönemde yayınlanan bir 

rapora göre, saf ırk köpeklerin tamamında bu bozukluk %42 oranında görülmektedir 

(Flückiger ve ark. 1999; Adams 2000). Farklı köpek ırkları değerlendirildiğinde, KD 

insidensi %1,8 ile %48,1 (Cook ve ark. 1996), O.F.A. verilerine göre ise %10 ile %47 

olup, ırk özelliğine göre sıklık hesaplamalarında ise en yüksek oranda (%97) KD 

Hollanda’da Saint Bernard ırkında  tespit edilmiştir (Smith ve ark. 1990). 

Irklara göre KD’nin gerçek insidensi bilinmemektedir. Hastalık hakkında 

yürütülen tahminler, klinik belirtilere göre %4,2 - 9,6 ve radyografik değerlendirmelere 

göre ise %10 - 73 arasında değişmekte olduğu yönündedir (Clements ve ark. 2006). 
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KD bütün köpek ırklarında görülebilirse de özellikle iri ve dev ırklar  arasında 

daha yaygındır (Genevois 1997a; Litiem 2002; Powers ve ark. 2005). O.F.A. tarafından 

elde edilen veriler ve sıralamaya göre popüler ırklar arasında %20 - 50 arasında bir 

insidens mevcuttur (Litiem 2002).  

KD’nin insanlarda, yaklaşık %80 oranında kadınlarda görülmesine karşın, 

köpeklerde cinsiyet farkının hastalığa yatkınlık oluşturmadığı görülmektedir (Fries ve 

Remedios 1995; Litiem 2002; Tôrres ve ark. 2005; Berg-Foels ve ark. 2006; Rocha ve 

Tôrres 2007). 

 Evcil kedilerin nadir de olsa bu hastalığa yakalandığı bilinmektedir. Gerçek 

anlamda kedilerde KD’nin insidensi bilinmemektedir, çünkü ciddi bir çalışma 

yapılmamıştır. Semptomlara bakıldığında ve koksofemoral artrozun radyolojik tespitine 

göre, kedilerde hastalık insidensinin çok düşük olduğu görülmektedir (Litiem 2002). 

Kedilerde bu hastalığın patolojisi tanımlanmakla birlikte, radyolojik ve klinik belirtiler 

çok nadir gözlenmektedir. Bu hayvanların davranışlarından dolayı ağrı duyusunun 

saptanması zordur. Çok azında koksofemoral artroz tespit edilmiştir. En önemli klinik 

belirti, sıçrama eksikliğidir (Arnbjerg 1999). 

2.2. Anatomik Bilgi 
Memeli hayvanlarda ön bacak kemeri gövdeye kaslar vasıtasıyla (synsarcosis) 

bağlandığı halde, ard bacak kemeri gövde ile kemiksel bir bağlantı (synostosis) sağlar 

ve duruş itibarıyla gövdenin bir devamı olduğu için gövdeye ait sayılır (Çalışlar ve ark. 

1998). 

Evcil memelilerde arka bacak iskeleti, “cingulum membri pelvini” denen kalça 

kemeri kemikleri aracılığıyla columna vertebralis’e eklemli bir şekilde bağlanmıştır 

(Gültekin 1966; Evans 1993; Dursun 1996). 

 Ossa coxae (kalça kemeri ve kemiği) üç kemikten meydana gelmiştir. 

Bunlardan biri kraniyal ve dorsalde yer alan os ilium, diğeri kraniyal ve ventralde yer 

alan os pubis, üçüncüsü ise kaudal ve ventralde yer alan os ischii’dir (Nickel ve ark. 

1981). 

 Bu üç kemik, aralarında acetabulum denilen merkezi bir eklem çukurluğu 

bırakacak şekilde birbirleriyle kaynaşmıştır (Gültekin 1966; Nickel ve ark. 1981; 

Dursun 1996). Bununla birlikte, kalça kemiklerine acetabulum’u da katarak toplam dört 
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kemikten oluştuğunu bildiren kaynaklar da vardır (Miller 1964; Evans 1993). Genç 

köpeklerde os acetabuli’yi görmek mümkündür (Çalışlar 1995). 

 Genç hayvanlarda bu üç kemiğin sınırları kolay belirlenebilmesine karşın, 

büyüme plaklarının kapanması ile birlikte kemiklerin sınırlarını kesin olarak  saptamak 

mümkün değildir (Gültekin 1966; Nickel ve ark. 1981; Dursun 1996). Ossa coxae’nın 

üç kemiği 5-6 ayda kaynaşırlar. Beagle ırkı köpeklerde bu süre 4 aydır (Çalışlar ve ark. 

1998).  

 Gençlerde acetabulum, synchondrosis şeklinde birleşmiştir. Bu kıkırdak yapı, 

ilerleyen dönemde ossifikasyona uğramaktadır (Nickel ve ark. 1981). 

 Her iki os coxae, symphysis pelvis olarak adlandırılan ventromedian bir 

çizgiyle birleşir (Gültekin 1966; Nickel ve ark. 1981; Dursun 1996). Symphysis pelvis, 

genç hayvanlarda oynamaz eklem yapısındadır (Nickel ve ark. 1981).  

Symphysis pelvis’in fibrokartilaginöz yapısı yaş ilerledikçe kemikleşir. Bununla 

birlikte symphysis pelvis gebelik dönemindeki hormonların etkisiyle gevşer. Symphysis 

pelvis yapısına göre iki bölüme ayrılmıştır. Bunlardan ilki kraniyalde symphysis pubis, 

ikincisi kaudalde symphysis ischiadica’dır (Çalışlar 1996). 

  İki os coxae’nın symphysis pelvis aracılığı ile birleşmesinden, ossa coxae 

oluşmaktadır. Bu oluşumun kraniyodorsal uçları arasına bir eklem oluşturacak şekilde 

os sacrum girerek, iki iliumla birleşir ve böylece vertebralar ile iki kalça kemiği 

dorsalde sacrum ve kaudalde coccygeal vertebraların desteği ile biçimlendirilerek 

pelvisi oluşturur ( Gültekin 1966; Nickel ve ark. 1981). 

 Dorsalde ve yanlarda kemiksel iskeletin kuşattığı alan pelvis boşluğu (cavum 

pelvis) olarak adlandırılır. Bu boşluk, hayvan türlerine göre farklı olmakla birlikte 

yuvarlağa yakın bir çember şeklindedir. Kas ve ligamentlerle tamamlanan bu yapının 

içinde üriner, genital ve sindirim sistemine ait organların bir bölümü bulunur (Gültekin 

1966). 

  Cavum pelvis’in apertura pelvis cranialis denen bir girişi, apertura pelvis 

caudalis denen bir de çıkışı vardır (Gültekin 1966 ; Dursun 1996).  
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2.2.1. Kemiksel Yapı 

2.2.1.1. Os İlium (İlye Kemiği) 
Os ilium, os coxae’yı şekillendiren kemiklerin en büyüğüdür ve os coxae’nın 

kraniyodorsalinde yer alır (Gültekin 1966; Nickel ve ark. 1981; Evans 1993). Kanat “ala 

ossis ilii” ve gövde “corpus ossis ilii” olmak üzere iki ana kısmı vardır (Gültekin 1966; 

Nickel ve ark. 1981; Dursun 1996).  

 Karnivorlarda ala ossis ilii, median çizgiye paralel ve tamamen lateral 

konumdadır (Nickel ve ark. 1981; Çalışlar 1995). İlium kanadı, kemiğin ortalarına 

doğru daralırken, buradan itibaren başlayan corpus ilii, kaudal kısma doğru genişleyerek 

acetabulum’un kraniyal ikinci bölümünde sonlanır, burada os ischii ve os pubis ile 

birleşir (Gültekin 1966; Evans 1993). 

 Ala ossis ilii, karnivorlarda yuvarlağa yakın dörtgen şeklinde olup (Gültekin 

1966) dik pozisyondadır (Çalışlar 1995). 

 Os ilium’un kraniyodorsal, ventrolateral ve dorsomedial olmak üzere üç kenarı 

ve bu kenarlarla sınırlanmış facies glutea ve facies sacropelvina olmak üzere iki de yüzü 

vardır (Gültekin 1966; Dursun 1996). 

 Os ilium’un kraniyodorsal kenarı pürüzlüdür ve crista iliaca adını alır (Gültekin 

1966; Evans 1993; Dursun 1996). Karnivorlarda bu yüzey dışbükey ve küttür (Nickel ve 

ark. 1981; Çalışlar 1995). Köpeklerde crista iliaca, 2,5 yaşında iken radyografide ayrı 

olarak görülebilir ve 6. yaşta yapışma olur (Çalışlar ve ark. 1998).   

 İlium’un kraniyodorsal kenarı olan crista iliaca ile ventrolateral kenarı arasında 

kalan lateral köşe çıkıntısına spina iliaca ventralis (tuber coxae), yine crista iliaca ile 

dorsomedial kenarı arasında kalan medial köşe çıkıntısına da spina iliaca dorsalis (tuber 

sacrale) denmektedir (Gültekin 1966; Evans 1993). 

 Os ilium’un dorsomedial kenarının, os ischii’nin dorsal kenarına birleştiği 

acetabulum düzeyinde, pürüzlü ve aynı zamanda uzunlamasına bir oluşum “spina 

ischiadica” bulunur (Nickel ve ark. 1981; Çalışlar 1995). Spina ischiadica karnivorlarda 

küt ve basıktır (Gültekin 1966; Nickel ve ark. 1981; Çalışlar 1995). Bu oluşumun 

önündeki eğmeçli kısma incisura ischidica major, arkasındakine de incisura ischiadica 

minor adı verilir (Gültekin 1966; Evans 1993; Dursun 1996). 
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 Ala ossis ilii’nin dış yüzüne gluteal kaslar yapıştığı için bu bölgeye facies glutea 

denir (Nickel ve ark. 1981; Evans 1993). Bu kısım, os ilium’un arkaya ve dışa bakan 

yüzüdür. Hafifçe iç bükeylik gösteren bu yüz üzerinde, crista iliaca’dan başlayarak 

dorsomedial kenara doğru uzanan ve linea glutea adını alan eğik bir çizgi bulunur 

(Gültekin 1966; Dursun 1996). Buradan Mm. gluteus medius ve profundus (Dursun 

1996) ile M. capsularis coxae köken almaktadır (Evans 1993). 

 Ala ossis ilii’nin, sacrum ve aynı zamanda pelvis boşluğuna dönük dış bükey 

yüzü facies sacro pelvina adını alır (Gültekin 1966; Evans 1993). M. iliopsoas’ın ilium 

kısmı, M. sacrospinalis ve Mm. levator ani bu bölüme yapışmaktadır (Evans 1993). Bu 

yüz üzerinde, lateral facies muscularis ve medial tuberositas iliaca diye iki kısım 

gözlenir. Tuberositas iliaca üzerinda facies auricularis adı verilen kulağa benzer bir 

oluşum vardır (Gültekin 1966; Nickel ve ark. 1981; Dursun 1996). Facies auricularis’in 

hemen altından başlayarak os pubis’e kadar uzanan bir crista bulunur (Gültekin 1966). 

Linea arcuata adı verilen bu kristanın ortasına yakın, küçük bir çıkıntı “tuberculum 

musculus psoas minoris” bulunur (Evans 1993). 

2.2.1.2. Os Pubis (Çatı Kemiği) 
Os coxae’nin ön ve ventral’inde yer alan bu kemiğin ramus cranialis ossis pubis 

ve ramus caudalis ossis pubis olmak üzere iki ana kısmı vardır (Gültekin 1966; Nickel 

ve ark. 1981; Dursun 1996). Bu iki ana kısım, dik açı yapacak şekilde birleşerek 

kemiğin, corpus ossis pubis denen esas bölümünü oluştururlar (Nickel ve ark. 1981; 

Evans 1993). 

 Foramen obturatum’un ön bölümünü şekillendiren ve acetabulum’a doğru giden 

kol, ramus cranialis ossis pubis’tir. Bu kolun ön kenarı pecten ossis pubis’i 

şekilllendirmek üzere bir çöküntü yapar (Gültekin 1966; Evans 1993; Dursun 1996). 

Daha sonra laterale yönlenerek kalın ve pürüzlü bir kabartı halinde eminentia 

iliopubica’yı oluşturur (Miller 1964; Nickel ve ark. 1981; Çalışlar 1995). 

 Ramus cranialis ossis pubis ile dik bir açı yaparak vücudun uzun ekseni 

yönünde seyreden kısım ramus caudalis ossis pubis’tir. Bu kol aynı zamanda foramen 

obturatum’u medialden sınırlandırır. Ramus caudalis ossis pubis’in medial düzlem 

üzerindeki pürüzlü yüzüne, facies symphysialis denir. Bu, karşı tarafın aynı yüzü ile 

birleşir. Ramus cranialis ossis pubis’in, ramus caudalis ossis pubis’le birleştiği açının 

dorsalinde tuberculum pubicum dorsale (Gültekin 1966; Nickel ve ark. 1981; Evans 
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1993; Dursun 1996), aynı açının ventralinde ve biraz kaudalinde ise hayvan türlerine 

göre farklı derecelerde olan bir çıkıntı, tuberculum pubicum ventrale bulunur (Gültekin 

1966; Nickel ve ark. 1981; Çalışlar 1995). 

 Pubis’in ventral yüzeyine Mm. gracilis, adductor ve obturatorius kasları yapışır. 

Dorsal yüzey, M. levator ani ve M. obturatorius internus’un köken aldığı yerdir. 

Prepubik tendo ve abdominal kaslar, tuberculum pubicum dorsale ve ventrale’ye 

yapışmaktadır. M. pectineus da bu bölgeden köken almaktadır (Evans 1993). 

2.2.1.3. Os İschii (Oturga Kemiği) 
Os ischii, os coxae’nın kaudoventral kısmını oluşturur (Gültekin 1966; Dursun 

1996). Bir corpus ve bir de ramus’u bulunur. Bu kemik os coxae’nin kaudal 1/3’ü, 

symphysis pelvis, foramen obturatum (Evans 1993) ve acetabulum’un oluşumuna katılır 

(Gültekin 1966; Nickel ve ark. 1981; Evans 1993). 

Os ischii’nin geniş ve düz kısmına tabula ossis ischii denir (Gültekin 1966; 

Dursun 1996). Buradan M. obturatorius internus köken almaktadır (Evans 1993). Bu 

bölümün, foramen obturatum’u kaudolateralden sınırlandıran başlıca iki uzantısı vardır. 

Bu uzantılardan biri, acetabulum’un 2/3’ünü şekillendirerek obturator foramen’e lateral 

seyreden ve aynı zamanda kemiğin ana bölümü olan corpus ossis ischii’dir (Gültekin 

1966; Nickel ve ark. 1981). Diğeri, median düzlem üzerinde uzanır ve symphysis 

pelvina’nın oluşumuna katılarak ramus ossis ischii adını alır. Bu bölge medialde facies 

symphysialis adındaki yüzey ile karşı tarafın aynı kemiğiyle birleşir (Nickel ve ark. 

1981; Evans 1993; Dursun 1996). 

 Os ischii, pelvinal ve eksternal olmak üzere iki yüze sahiptir. Os ischii’nin  

pelvinal yüzü cavum pelvis’e bakar ve iç bükey bir yapı sergiler. Eksternal yüz belirgin 

derecede dışbükeydir. Bu kemiğin ayrıca lateral, medial ve kaudal olmak üzere üç 

kenarı vardır. Lateral kenar içbükeydir (Gültekin 1966; Dursun 1996) ve spina 

ischiadica’dan tuber ischiadicum’a uzanan, incisura ischiadica minor’u şekillendirir 

(Gültekin 1966; Nickel ve ark. 1981). 

 Incisura ischiadicum minor, karşı tarafın benzer kemiğinin kaudal kenarı ile 

birleşir ve arcus ischiadicus adı verilen kaudale açık bir kemer oluşturur (Gültekin 

1966; Nickel ve ark. 1981; Dursun 1996). 
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 Lateral ve kaudal kenarların birleşimiyle oluşan tümseğe “tuber ischiadicum”    

(Gültekin 1966; Evans 1993) denir. Lig. sacrotuberale’nin kaudal kısmı, bu bölgeye 

yapışmaktadır (Gültekin 1966; Evans 1993; Dursun 1996). Tuber ischiadicum’un 

ventral bölümüne Mm. biceps femoris, M. semitendinosus ve M. semimembranosus 

gibi güçlü kaslar yapışmaktadır. Ramus’un ventral yüzeyinin yakınından, M. quadratus 

femoris köken alır. Foramen obturatum’un kaudal ve medial sınırına komşu çizgiden, 

M. obturatorius externus; ischii’nin ventral yüzünden ve symphysis ischii’den de M. 

adductor köken almaktadır. M.gemelli, inscisura ischiadica minor’un ventralinden ve 

ischii’nin de lateral yüzeyinden geçmektedir. Pelvis kökü, tuber ischii’nin medial 

açısına, onu kaplayan kaslar ve M. ischiocavernosus ile birlikte yapışır  (Evans 1993). 

2.2.1.4. Acetabulum (Sirketası) 
Bu oluşum os ilium, os pubis ve os ischii’nin corpusları tarafından meydana 

getirilmiş yuvarlağa yakın bir çukurluktur (Gültekin 1966; Nickel ve ark. 1981; Evans 

1993). Orta boy bir köpekte 1 cm derinliğinde ve 2 cm çapındadır (Evans 1993). 

 Medialinde hayvan türlerine göre dar ya da geniş bir insicura acetabuli görülür. 

Çukurun eklem kıkırdağı ile kaplanmış yarım ay şeklindeki iç yüzüne facies lunata 

denir (Gültekin 1966). 

 Bu çukurluğun eklem kıkırdağı ile kaplanmayan, aynı zamanda ince bir duvara 

sahip ve lig. teres’in yapıştığı daha derin olan iç kısmına da fossa acetabuli adı verilir 

(Gültekin 1966; Nickel ve ark. 1981; Evans 1993; Dursun 1996). 

2.2.1.5. Foramen Obturatorum 
Os coxae’nin kaudoventralinde yer alan bir boşluktur. Kraniomedialde os pubis, 

kaudoleteralde os ischii tarafından sınırlandırılmıştır (Gültekin 1966; Nickel ve ark. 

1981; Evans 1993; Dursun 1996). 

 Bu boşluk, membrana  obturatoria adı verilen bir zar ve bu zarın üzerinde yer 

alan kaslar ile kaplanmıştır (Dursun 1996). 

 Foramen obturatorum’un ön ve biraz lateralinde sulcus obturatorius bulunur. 

Membrana obturatoria bu oluğu tamamen örtmediği için burada bir kanal oluşur, buna 

canalis obturatorius denir. Bu kanaldan A. obturatoria, V. obturatoria ve N. obturatorius 

geçer (Dursun 1996). 
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2.2.1.6. Os Femoris (Uyluk Kemiği) 
İskelet kemiklerinin en uzunu olan femurun proksimal ve distal iki ekstremitesi 

ve bunlar arasında kalan bir gövde “korpus” kısmı bulunur. Extremitas proximalis’de 

mediale dönük acetabulum ile eklemleşen küremsi caput ossis femoris oluşumu ve 

üzerinde teres ligamentinin yapıştığı bir çukur “fovea capitis” bulunur . Bu yapı kollum 

vasıtasıyla korpusa bağlanır. Caput femoris’in lateralinde bulunan çıkıntıya “trochanter 

major” denir (Gültekin 1966; Dursun 1996) ve üzerine M. gluteus medius, M. gluteus 

profundus ve arka kısmına da M. gluteus superficialis yapışır (Dursun 1996). 

Trochanter major’un arka kenarının distalindeki derin çukurluğa “fossa trochanterica” 

adı verilir (Gültekin 1966; Dursun 1996). Bu çukura, M. obturator internus ve externus 

yapışır (Dursun 1996). Trochanter major’un kaudal kenarı veya fossa trochanterica’nın 

distal nihayetinin medialinde bulunan çıkıntıya “trochanter minor” denir (Gültekin 

1966; Dursun 1996) ve buraya M. iliopsoas yapışır (Dursun 1996). İki trochanter 

arasında kaudal kısımda “crista (inter) trochanterica”, ön yüzde ise “linea (inter) 

trochanterica” bulunur (Gültekin 1966; Dursun 1996). 

Femurun gövdesi, corpus ossis femoris’in lateral ve medial dudakları arasında 

bulunan pürüzlü arka yüzüne “facies aspera” denir ve bu dudaklar distale doğru 

birbirinden uzaklaşarak düz geniş bir düzlem “planum popliteum’u” oluştururlar. 

Labium laterale’nin distal kısmında tuberositas supracondylaris veya plantaris denilen 

bir tümsek bulunur (Gültekin 1966; Dursun 1996). Bu dudaklardan medialde olana M. 

pectineus, lateraldekine ise M. adductor yapışır (Dursun 1996). 

Femurun distal ucunun arka kısmı, eklem kıkırdağı ile kaplı biri medialde diğeri 

lateralde iki adet lokma şeklinde kondilustan oluşur ve bunların arasındaki çukurluğa 

“fossa intercondylaris” denir. Her ikisinin dış yüzünün proksimalinde ligamentlerin 

yapışması için belirgin kabartılara “epicondylus lateralis ve medialis” denir (Gültekin 

1966; Dursun 1996). Her iki kondilusun plantar kısmının proksimalinde, bezelye 

büyüklüğünde olan susam kemiklerinin temas yüzü bulunur (Gültekin 1966). Femurun 

distal ön ucunda lateral ve medialden birer labiumla sınırlı patellanın kaydığı “trochlea 

patellaris” ismini alan bir sulcus yer alır (Gültekin 1966). 

Femur’un proksimal ucu üç kemikleşme merkezinden gelişir. Caput femoris 

yaklaşık iki haftada, trokanterik merkezler corpus femoris’e ortalama 10-11 ayda 

kaynaşırlar (Özkan, K. 1985, Kaynak: Bakır 1992, p.7). Kalça eklemini oluşturan ikinci 
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kemiksel kısım caput femoris’tir. Yarım küre şeklinde ve pürüzsüz bir eklem yüzeyine 

sahip olan caput femoris’in merkezinin biraz distalinde, ligamentum teres’in yapıştığı 

bir çukurluk fovea capitis vardır. Caput femoris, köpeklerde belirgin bir boyun kısmı, 

collum femoris’le femur şaftına bağlanır. Femur’un collum diyafiz açısı (inklinasyon) 

ortalama 135°’dir. Anteversiyon açısı da ortalama 10°’dir. Bu iki açı doğumda sıfır 

derece olup yaşla beraber ilerler. Caput femoris, acetabulum içerisine tam oturur ve 

eklemin çevresi sağlam bir capsula articularis’le sarılmıştır. Caput femoris’in yüzeyi 

eklem kıkırdağı ile kaplanmıştır. Sadece ligamentum teres’in bağlandığı noktada 

kıkırdak yoktur (Bakır 1992, p.7). 

2.2.2. Eklem Yapısı 

2.2.2.1. Symphysis Pelvis 
Genç köpeklerde pelvisi oluşturan her iki os coxae, ventralde symphysis pelvis 

ile birleşir (Gültekin 1966; Evans 1993).  

2.2.2.2. Articulatio Sacroiliaca 
Sinoviyal ve kartilaginöz bir eklemdir (Çalışlar 1995). Sacrum’un ala ossis 

sacri’sinin dorsal yüzündeki facies auricularis ile os ilium’un sacropelvinal yüzeyindeki 

facies auricularis arasındaki eklemin adı articulatio sacroiliaca’dır (Olmstead 1995; 

Dursun 1996). Articulatio sacroiliaca az hareketli “amphiarthrosis”  ya da yarı oynar 

eklemlerdendir (Gültekin 1966; Dursun 1996). 

 Bu eklemin capsula articularis’i ince ve çok dardır (Miller 1964; Gültekin 1966; 

Dursun 1996). Gerek kapsülanın darlığı, gerekse kuvvetli bağlar (Gültekin 1966) 

sayesinde arka ekstremitelerde gerçekleşen hareket, bu kısımdan gövdeye doğru iletilir 

(Gültekin 1966; Dursun 1996). Bu eklem, ventralden ligamenta sacroiliaca ventralia 

tarafından desteklenmiştir (Gültekin 1966; Çalışlar 1995). Ligamentum sacrotuberale, 

son sakral omurdan tuber ischiadicum’a doğru gider (Gültekin 1966; Çalışlar 1995). 

2.2.2.3. Articulatio Coxofemorale 
Articulatio coxae, caput femoris ve acetabulum’un eklemleşmesinden meydana 

gelmiş kraniyale açık ve 90˚ - 100˚’lik bir açı oluşturan bir eklemdir. Buna 

femoroacetabularis de denir (Çalışlar ve ark. 1998). Os coxae’nın acetabulum’u ile 

caput femoris arasındaki eklem, articulatio coxofemorale’dir (Miller 1964; Gültekin 

1966; Evans 1993; Dursun 1996). Karnivorlarda eklem kapsülasının acetabulum’a 
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yapışan kraniyal kısmı kalınlaşarak az çok geniş sirkuler bir kemer olan zona 

articularis’i şekillendirir (Miller 1964; Evans 1993). Asıl eklem dıştan görülemez. 

Yalnız femur’un trochanter major’unun yaptığı bir çıkıntı ile bu bölge belirlenebilir. 

Üzerinde bursa trochanterica ve M. gluteus superficialis görülür (Dursun 1996; Çalışlar 

ve ark. 1998). Köpekte eklem A. obturatoria, A. profundus femoris’den gelen kollarla 

beslenir ve N. obturatorius’dan gelen sinir ile inerve edilir (Çalışlar ve ark. 1998).  

Eklem başçığı, caput ossis femoris’tir. Küre şeklindedir. İçe ve biraz yukarı 

dönüktür. Bu başçığın tümü, fovea capitis femoris hariç, eklem kıkırdağı ile kaplıdır. 

Acetabulum, os coxae’nin dış yüzünde dışa ve aşağı bakan derin ve geniş bir çukurdur. 

Acetabulum’un tümü eklemin oluşumuna iştirak etmez. Bu bakımdan acetabulum’da iki 

kısım fark edilir. Birincisi eklemin oluşumuna iştirak eden yarımay şeklindeki eklem 

yüzü, facies lunata, diğeri eklemin oluşumuna katılmayan dolasıyla eklem yüzünü 

kapsamayan fossa acetabuli’dir (Dursun 1996). Acetabulum’un kenarları fibröz 

kıkırdaktan yapılmış bir halka ile yükseltilmiştir. Labrum acetabulare denilen bu halka 

sayesinde acetabulum hem derinleşir hem de genişler, böylece caput ossis femoris’in 

yarısından fazlasını içine alır (Gültekin 1966; Dursun 1996). 

Articulatio coxae, eklem çıkıntısının şekline göre sferoid grubu bir eklemdir. 

Hemen hemen bütün hareketlere müsaade eden bir eklem olması gerekirken, 

hayvanlarda gerek ligamentlerin gerekse kasların özel durumları nedeniyle sadece 

fleksiyon ve ekstensiyon hareketleri, çok zayıf derecede de abduksiyon ve adduksiyon 

hareketleri yapabilen bir eklemdir (Gültekin 1966; Dursun 1996). 

Eklem kapsülü, geniş ve kalındır. Labrum acetabulare’yi ve incisura acetabuli’yi 

üstten örten ligamentum transversum acetabuli’yi de içine alacak şekilde collum ossis 

femoris’e yapışır. Carnivorlarda eklem kapsülünün ön kısmı, acetabulum yakınında 

kalınlaşarak geniş sirküler bir kemer, zona orbicularis’i şekillendirir. Eklem 

kapsülasının ön ve biraz dış yan kesiminde ligamentum iliofemorale bulunur. Os ilium 

ile fossa trochanterica arasında uzanan kuvvetli bir bağdır. Ayrıca os pubis’den zona 

orbicularis’e, aynı zamanda femur’a (trochanter minor’a) giden ligamentum 

pubofemorale ile, acetabulum’un arkasından zona orbicularis’e ve femur’a (linea 

intertrochanterica’ya) uzanan bağlar vardır (Dursun 1996). Bu eklemin bağları 

ligamentum transversum acetabuli ve labrum acetabulare’nin devamıdır. İncisura 

acetabuli’yi üstten köprüler, böylece altında bir delik kalır (Gültekin 1966; Dursun 
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1996). Bu delikten de ekleme ait damar ve sinirler geçer (Dursun 1996). “Ligamentum 

capitis ossis femoris ( lig. teres femoris )”, kısa ve yuvarlak bir bağdır. Fossa acetabuli 

ile fovea capitis femoris arasında uzanır (Gültekin 1966; Dursun 1996). 

2.2.3. Pelvis Bölgesi Kasları 
Pelvis, arka ekstremitelerde hareketi sağlayan kasların yapışma yeridir. Pelvise 

yapışan kaslar aşağıda sıralandığı şekilde 6 grup halinde incelenebilir: 

2.2.3.1. Bel Kasları 
M. psoas minor, M. psoas major, M. iliacus ve M. quadratus lumborum (Nickel 

ve ark. 1981; Evans 1993; Dursun 1996). 

2.2.3.2. Kalça Kasları 
M. gluteus superficialis, M. gluteus medius, M. gluteus profondus, M. 

piriformis, M. tensor fascia latae ve M. gluteus accessorius (Nickel ve ark. 1981; Evans 

1993; Dursun 1996). 

2.2.3.3. Femurun Yan ve Arka Tarafındaki Kaslar 
M. biceps femoris, M. semitendinosus, M. semimembranosus, M. abductor 

cruris cranialis ve M. abductor cruris caudalis (Evans 1993; Dursun 1996). 

2.2.3.4. Femurun Ön Tarafındaki Kaslar 
M. rectus femoris, M. vastus lateralis, M. vastus medialis ve M. vastus 

intermedius (Evans 1993; Dursun 1996). 

2.2.3.5. Pelvis Boşluğunun Tabanındaki Kaslar 
M. obturatorius externus, M. obturatorius internus, M. gemelli ve M. quadratus 

femoris (Evans 1993; Dursun 1996). 

2.2.3.6. Femurun Medialindeki Kaslar 
M. sartorius, M. gracilis, M. pectineus, M. adductor ve M. articularis coxae 

(Evans 1993; Dursun 1996). 

2.2.4. Pelvis Bölgesinin Önemli Damarları 
Pelvis bölgesinde yer alan önemli arter ve venalar sırasıyla aşağıda belirtilmiştir. 
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2.2.4.1. Arterler 
A. iliaca externa, A. iliaca interna, A. pudenta interna, A. circumflexa ilium 

profundae, A. iliolumbalis, A. glutea cranialis ve A. glutea caudalis (Evans 1993). 

2.2.4.2. Venalar 
V. iliaca externa, V. iliaca interna, V. glutea caudalis, V. glutea cranialis ve V. 

iliolumbalis (Evans 1993). 

2.2.5. Pelvis Bölgesinin Önemli Sinirleri 
N. femoralis, N. ischiadicus, N. obturatorius, N. gluteus cranialis ve N. gluteus 

caudalis (Evans 1993). 

2.3. Kalça Displazisinin Yaygınlığı (Epidemiyoloji) 
Nedeni travmatik olmayan koksofemoral eklem rahatsızlıkları incelendiğinde, 

yaklaşık olarak %71’inin KD’ne bağlı şekillendiği görülmektedir (Chanoit ve Genevois 

2001a). Hastalık bütün ırk köpeklerde tanımlansa da, özellikle orta, iri ve dev ırklar 

arasında yaygındır (Popovitch ve ark. 1995; Smith 1995; Cook ve ark. 1996; Smith 

1997; Chanoit ve Genevois 2001a). Bilinen 70’in üzerindeki köpek ırkında, hastalık 

tespiti yapılmıştır. Her ırk için hastalığın önemi kesin olarak bilinmemektedir. Hayvan 

Ortopedi Birliği’nin (Orthopedic Foundation for Animals; O.F.A.) on senelik çalışma 

verileri, incelenen 143218 köpek radyografisini kapsamakta ve bu sınıflandırmaya göre 

KD’nin köpeklerde %0,6 ile en az  Borzoi ırkında ve %46,9 ile en sık Saint Bernard 

ırkında görüldüğü rapor edilmiştir (Chanoit ve Genevois 2001a). Hastalık sıklığı bazı 

köpek ırklarında %75 oranında görülmektedir (Smith 2004; Smith ve ark. 2004). On 

olgunun dokuzunda çift taraflı yani bilateral gelişmektedir (Fox ve ark. 1987a; Chanoit 

ve Genevois 2001a). Pensilvanya Üniversitesi Veteriner Hastanesi’nin 

değerlendirmesine göre O.F.A.’dan resmi değerlendirme talep eden hasta sahiplerinin 

yaklaşık olarak %50’si radyografilerini bu kuruma göndermektedir. Bunun sonucunda 

KD sıklığının ırklara göre yayınlanan oranlarının gerçeği yansıtmadığı ve aslında 2 ile 3 

kat daha fazla olduğu düşünülmektedir (Smith 1995; Smith 1997). 

Hastalık daha ziyade bilateral olarak görülse de, ırk özelliğine bağlı olarak      

%3 - 30 (Fries ve Remedios 1995; Cook ve ark. 1996; Genevois ve ark. 2000; Genevois 

2003) %5,1 - 29,3 ve %2,5 - 34 (Genevois 1997a) oranlarında unilateral oluştuğu farklı 

araştırmacılar tarafından bildirilmektedir (Todhunter ve ark. 2005).  
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Bilateral bir hastalık olduğu kabul edilen KD bir çok olguda tek taraflı 

gözükebilmektedir. Yaptıkları çalışmada (Genevois ve ark. 2003) NA skalasına [105̊  

yakın] göre unilateral displazi tespit edilen olguların sağlam olarak değerlendirilen diğer 

taraftaki kalça ekleminin Dİ’nin de yüksek olduğu ve standart radyografinin anormal 

eklem gevşekliğinin saptanmasında yetersiz kaldığını doğrulamışlardır.  

Köpeklerde KD, kalıtımsal ortopedik hastalıklar arasında en sık görülendir 

(Adams 2000; Chanoit ve Genevois 2001b). Genetik predispozisyonu ortaya konan 

hastalık, özellikle iri ırk köpekleri etkilemekte, Labrador Retriever (LR), Golden 

Retriever (GR), Rottweiler (RT), Alman Çoban Köpeği (AÇK) ve Saint Bernard (SB) 

ırklarında  çok yaygın  olarak görülmektedir (Demko ve Mclaughlin 2005). İnsidens 

LR’de yaklaşık olarak %20’dir ve SB ırkında ise %50’yi geçmektedir (Berg-Foels ve 

ark. 2006). 

Finlandiya’da 1988 - 1995 yılları arasında doğmuş 22 farklı ırktan oluşan toplam 

69349 köpek ile 1988 yılından önce doğan köpeklerdeki KD sıklığının FCI 

sınıflandırmasına göre karşılaştırılması yapıldığında, uygulanan kontrol programlarının 

hızlı bir ilerleme göstermediği saptanmıştır. Özellikle sadece fenotipik gözlemlere 

dayanan kitle seçimleri yapıldığında KD’ye karşı yapılan seleksiyonun umulduğu gibi 

efektif olmadığı görülmektedir. Finlandiya’da yapılan seleksiyonda LR ve RT ırklarında 

anlamlı bir düşüş, Boxer, Doberman ve AÇK ırklarında da anlamlı bir artış tespit 

edilmiştir (Leppänen ve Saloniemi 1999).  

Fransa’da 1993 ve 2002 yılları arasında 50 farklı ırkın dahil olduğu toplamda 

20635 radyografiden 16 ırka ait olanlar seçilip KD yönünden değerlendirildiklerinde, 

AÇK ve RT’de yıllara göre tespit edilen olguların yüzdesi Tablo 2.1’de gösterilmiştir 

(Genevois ve ark. 2005). 

Tablo 2-1: Fransa'da AÇK ve RT ırkında tespit edilen KD oranları 

AÇK / YIL YÜZDE (%) RT / YIL YÜZDE (%) 

 1993 5 1996 67 

1996 32 1997 65> 

1997 25 1998-9 60± 

1998 31 2000 50< 

1999 23 2002 42 
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O.F.A. verilerine göre 4 popüler ırk LR, GR, RT ve AÇK’de, kalça eklemi 

displazisi insidensi, %14 - 23 arasında yer almaktadır. Son 25 yılda O.F.A. tarafından 

önerilen ve değerlendirilen standart radyografik çekim tekniğine göre yapılan 

seleksiyona rağmen KD önemini korumakta (Smith ve ark. 1990; Adams ve ark. 1998) 

ve bu kurumun son dönemde yayınlanan raporuna göre 1972 - 1990 yılları arasında 

sadece RT ırkında hastalık insidensinde dikkate değer bir düşüş gözlendiği ifade 

edilmektedir. Mücadelenin başarısız veya sınırlı olmasının başlıca nedenleri; 

yetiştiricilikte kullanılan hayvanlara uygulanan tespit yöntemlerinin yeterince duyarlı 

olmaması ve zamanlama hatalarıdır (Adams ve ark. 1998). 

KD gelişiminde eklem gevşekliği ve dejeneratif eklem hastalığı (DEH) 

arasındaki işbirliği belgelendikten sonra, köpeklerin seleksiyonunda özellikle de 

damızlık stokların belirlenmesinde, eklem gevşekliğini kantitatif olarak değerlendirme 

kabiliyetine sahip potansiyel anahtar tanı kriteri olan stres radyografi testinin 

kullanılması gerektiği belirtilmektedir (Smith ve ark. 1990; Smith ve ark. 1993). 

Pensilvanya Üniversitesi’nde yapılan değerlendirmeye göre röntgenleri 

O.F.A.’ya gönderilmeyen köpeklerde KD sıklığının 10 kat daha yüksek olduğu 

belirtilmektedir. Bununla birlikte; radyografilerin KD yönünden değerlendirilmesinde 

titiz skorlama kriterleri uygulandığında, GR’de %74, RT’de %69 oranında, daha 

yumuşak kriterler kullanıldığında ise %53 ve %41 oranları saptanmakta ve karmaşa 

yaratmaktadır (Smith 1997). 

2.4. Etiyoloji 
KD’de bir çok faktörün etkisi olmakla birlikte, temelde genetik yapının (Cook 

ve ark. 1996; Leighton 1997; Lopez ve ark. 2006a) rol oynadığı, aynı zamanda çevresel 

faktörlerin de etkili olduğu belirtilmektedir (Smith ve ark. 1990; Wood ve ark. 2000a; 

Ohlerth ve ark. 2001; Litiem 2002; Wood ve Lakhani 2003a). Üzerinde durulan bu 

faktörlere rağmen KD’nin kesin nedenleri halen bilinmemektedir (Smith 1997). 

2.4.1. Genetik Faktörler 
İlk kez 1950’li yılların sonralarına doğru KD’nin orijinin genetik kökenli olduğu 

hipotezi yayınlanmıştır (Fau ve ark. 2007). 

KD’nin temelde genetik kökenli bir hastalık olduğu yaygın olarak kabul 

görmektedir (Crawford ve Pharr 1975). Genelde köpeklerde KD eleme ölçütü olarak 
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kullanılan yegane araç olan radyografi, köpeğin genetik kompozisyonunu veya soy 

aktarım riskini  doğru bir şekilde yansıtmamaktadır (Flückiger ve ark. 1999). 

Köpeklerde KD hastalığında yapılan kalıtım indeks tahminleri, ırk ve nesil 

çalışmaları ve tanıda kullanılan radyolojik tekniklere göre değişmektedir (Todhunter ve 

ark. 2005). 

Kantitatif bir özellik taşıyan KD’nin gelişimini genetik yapı, beslenme (Smith ve 

ark. 1993; Genevois ve ark. 1996; Smith 2004; Hagen ve ark. 2005) ve muhtemelen 

hormonal faktörler etkilemektedir (Smith 1995; Todhunter ve ark. 2003c; Clements ve 

ark. 2006). KD’nin kalıtım indeksinin 0,11 ile 0,6 (Lopez ve ark. 2006a), 0,11 ile 0,68 

(Ohlerth ve ark. 2001; Bliss ve ark. 2002; Todhunter ve ark. 2003c), 0,17 ile 0,6 

(Leppänen ve Saloniemi 1999), 0,18 ile 0,74 (Clements ve ark. 2006) ve 0,25 ile 0,85 

(Fox ve ark. 1987a) arasında yer aldığı tahmin edilmektedir. KD’nin kalıtımsal 

kompleks yapısının gelişimini, genler üzerine lokalize olmuş kantitatif karakter taşıyan 

bölgelerin kontrol ettiği belirtilmektedir (Todhunter ve ark. 1999; Bliss ve ark. 2002; 

Janutta ve ark. 2006; Tsai ve Murphy 2006). Şüphesiz hastalığın gelişiminde genetik 

yapıyı oluşturan DNA üzerindeki gen bölgeleri ve çevresel faktörler arasında gelişen bir 

çok kompleks etkileşim sonucu KD meydana gelmektedir (Todhunter ve ark. 1999; 

Bliss ve ark. 2002).  

Özel ilgi nedeniyle AÇK üzerine odaklanan araştırmalar, bir çok ülkede bulunan 

popülasyonlarda KD sıklığının %50 - 55 oranlarında seyrettiği ve en çok etkilenen ırk 

olduğunu göstermektedir. AÇK için KD kalıtım tahminleri 0,1 - 0,6 arasında yer 

almaktadır. Bilgi bankasında 20 aileden 3 - 4 jenerasyonu kapsayan 8567 AÇK’de KD 

kalıtımını aydınlatmak amacıyla kompleks segregasyon analizi yapılan çalışmanın 

sonucuna göre, poligenik gen etkisine ilaveten majör gen mevcudiyetinin tespiti 

yapılmış ve KD gelişiminden sorumlu olduğu ispat edilmiştir. Kalıtımda majör gen 

etkisinin tespitinden sonra sorumlu genin saptanması için moleküler genetik analizlerle 

beraber takibinin yapılması gerekmektedir (Janutta ve ark. 2006). 

Displastik LR ve normal Greyhound çiftleşmesiyle elde edilen melez köpek 

yavruları ve aile bireylerini kapsayan toplamda 193 köpeğin dahil olduğu bir çalışmada 

(Bliss ve ark. 2002), KD’nin kalıtımsal bir hastalık olduğu tespit edilmiştir. Gen 

lokuslarının bulunması için yapılan bağlantı analizine [linkage analysis] göre, caput 

femoris ossifikasyonu ve distraksiyon indeksinin (Dİ) nesillere kalıtım yoluyla 
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aktarıldığı, 8 aylık dönemde Dİ 0,3’ün altında olan LR ırkı köpeklerin kalça ekleminde 

%80’in üzerinde bir olasılıkla osteoartrit (OA) oluşmayacağı bu çalışmada tespit 

edilmiştir (Bliss ve ark. 2002). Yine bu iki köpek ırkında yapılan bağlantı analizine 

göre, maksimum pasif gevşekliğin ve caput femoris’in normal kemik konformasyonun 

her ikisinin birden, DNA üzerinde farklı kantitatif karakter taşıyıcı bölgeler tarafından 

kontrol edildiği saptanmış (Todhunter ve ark. 1999) ve tahmini kalıtım indeksi değerleri 

caput femoris kondroepifizyel ossifikasyon başlangıcı için 0,43, Dİ için 0,5 ve 

dorsolateral subluksasyon radyografisi için 0,61 olarak tespit edilmiş, bu özellikleri 

kontrol eden DNA bölgelerinin aditif etkiye sahip olduğu ve Dİ’nin majör bir bölge 

tarafından kontrol edilmesinin mümkün olduğu sonucuna varmışlardır (Todhunter ve 

ark. 2003c).  

Koksofemoral displazinin gelişimine bir çok gen aracılık etmektedir. Özellikle 

aşırı gevşeklik, kalıtımsal bir bileşene sahip olabilir. Poligenik bir modele göre, 

aktarımın gerçekleşebilmesi için minimum eşik değer gereklidir (Genevois 1997a; 

Arnbjerg 1999; Todhunter ve ark. 1999; Wang ve ark. 1999; Chanoit ve Genevois 

2001a; Smith ve ark. 2004; Wood ve ark. 2004; Fau ve ark. 2007; Genevois 2007). Bazı 

köpekler klinik veya radyolojik olarak displazi göstermeksizin sadece taşıyıcı 

olabilmektedir (Smith 2004). Bu, fenotip ile bireysel genotip arasındaki farklılıktan 

kaynaklanmaktadır. Bu durum, basit bir genetik seleksiyonla, hastalığın kolayca 

bertaraf edilememesini açıklamaktadır. Genetik yapı bileşenleri kalıtımla 

açıklanabilmektedir. Hastalığın klinik olarak oluşabilmesi, genetik aktarıma ve genetik 

karakterin anatomik oluşumunu tetikleyen veya baskılayan çevresel faktörlere  bağlıdır 

(Smith ve ark. 1993; Chanoit ve Genevois 2001a). 

Genetik kalıtımın sayısal indeksi 0 ile 1 arasında yer alır. “1” hastalığın 

tamamen genetik faktörlere, “0” ise tamamen çevresel faktörlere bağlı olduğunu, yani 

kalıtsal bir hastalık olmadığını göstermektedir (Fries ve Remedios 1995; Genevois 

1997a; Chanoit ve Genevois 2001a; Lopez ve ark. 2006a; Fau ve ark. 2007; Wigger ve 

ark. 2008). Kalıtım karakteri 0,4 üzeri olan hastalıklar güçlü, 0,25 ila 0,4 arası olanlar 

orta, 0,25 altında olanlar zayıf kalıtımsal yapıya sahip olarak kabul edilmektedir 

(Genevois 1997a; Chanoit ve Genevois 2001a).  

KD için genetik tahminler 0,25 ile 0,40 arasında yer almaktadır (Todhunter ve 

ark. 1999; Berg-Foels ve ark. 2006). Örneğin  pratik anlamda 0,4 rakamı; KD’nin %40 
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genetik, %60 ise çevresel faktörlerden etkilendiğini göstermektedir. Araştırmacılar KD 

için kalıtım indeksinin 0,2 ile 0,6 (Smith ve ark. 1990; Kealy ve ark. 1992; Fries ve 

Remedios 1995; Smith 1995; Smith 1997; Arnbjerg 1999; Chanoit ve Genevois 2001a; 

Fau ve ark. 2007) arasında değiştiğini, ortalama 0,35 - 0,4 sayısal değerinin kabul 

edildiğini belirtmektedirler. Bazı ırklar için yayınlanan kalıtım indeksi verileri şu 

şekilde sıralanmaktadır; AÇK’de 0,2 - 0,6; RT’de 0,26 - 0,39; Samoyed ırkında 0,8, 

Leonberg ırkında 0,3 - 0,45  (Genevois 1997a; Chanoit ve Genevois 2001a); AÇK’de 

0,61 ve LR’de 0,45’dir (Fries ve Remedios 1995; Smith 1995; Smith ve ark. 1995). 

Boxer ırkı 1733 köpeğin yer aldığı 8 sene süren bir çalışmada (Hagen ve ark. 2005) KD 

oranı %8,5 [98 olgu] ve kalıtım indeksi 0,11 olarak saptanmıştır. 

Aslında kalıtım indeksi azaldıkça, fenotip üzerinden yapılan seleksiyona olan 

güven azalmaktadır. Köpeklerde KD kalıtım indeksinin zayıflığı, arzu edilen genetik ve 

selektif üretimde çok yavaş bir ilerlemeyi mümkün kılmaktadır (Smith 1997; Chanoit ve 

Genevois 2001a; Genevois 2007). 

Üreticilerin uyguladığı seleksiyon, KD’ne yatkın ırklarda kaliteli ve iyi gen 

seçimine imkan tanımalıdır. Diyagnostik testler, genotipin yansıması olan fenotipi 

değerlendirmektedir (Smith ve ark. 1993).  

Erişkin köpeklerde yapılan seleksiyon programlarının halen yetersiz kalmasının 

nedenleri incelendiğinde görülmüştür ki, sadece fenotipik değerlendirmeye göre ne 

KD’nin genetik potansiyeli geliştirilebilir, ne de bireysel olarak kalıtımsal hastalık 

taşıyıcısı olup olmadıkları sonucu açık olarak ortaya çıkarılabilir (Genevois ve ark. 

1996; Bliss ve ark. 2002). Genetik testler, üretici ve hayvan sahiplerine, yavru 

köpeklerde KD için olası alel genleri taşıyıp taşımadığı konusunda yardımcı olacaktır. 

Ne yazık ki, KD’nin temel moleküler genetik yapısı henüz bilinmemektedir (Todhunter 

ve ark. 1999; Bliss ve ark. 2002). 

Genetik yapı, yeni doğan hayvanın kalça yapısını önceden belirler. Buna göre 

koksofemoral eklemin anatomik bağlantılarını, formunu, yapısını, inervasyonunu, 

lokalizasyonunu ve kas yapısını, collum ve caput femoris’in, trochanter major ve pelvis 

kemiklerine komşu yapıların gelişimini ve yeniden şekillenmesini etkiler (Litiem 2002). 

Bu genlerin açığa vurumu olan “fenotip”, genetik olmayan faktörler tarafından 

değiştirilebilir (Fries ve Remedios 1995; Todhunter ve ark. 1999; Litiem 2002; Hagen 

ve ark. 2005). Bu çevresel faktörler tek başlarına KD’ne neden olamazlar. Bununla 
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birlikte hastalığın görünüm ve ciddiyetini etkileyebilirler. Demek ki; bir köpeğin 

fenotipi daima onun genotipini tanıtmamaktadır (Fries ve Remedios 1995; Kaneene ve 

ark. 1997; Litiem 2002). 

Yüksek sayıda köpek populasyonu bulunan bir çalışmada, anne ve babası 

displazik olan köpek yavrularında %85, anne ya da babadan biri normal olduğunda 

%52, her ikisinin de normal olması halinde ise %37,5’lik bir insidensle KD’nin 

oluştuğu tespit edilmiştir. Demek ki; fenotipi normal köpeklerden, displazik yavrular 

doğabilmektedir. Bir kuşaktan diğer kuşağa, devamlı normal fenotipli AÇK 

kullanılması 3,5 sene içinde KD’nin dikkate değer biçimde azalmasına (%39’dan 

%17’ye) olanak vermiştir. Bu çalışma, hastalığın kompleks bir genetik yapıya sahip 

olduğunu ve riskli ırklarda damızlık seçiminin ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir (Fries ve Remedios 1995; Litiem 2002). 

Bir çok ülkede KD tanısı konulmasını kolaylaştıracak genetik bir test üzerine 

çalışmalar yapılmaktadır. Bugün için çok kompleks gözüken bu görevde, ucuz ve basit 

bir genetik test bulunması için ne kadar sürenin geçmesi gerektiği bilinmemektedir 

(Genevois 2007).  

2.4.2. Çevresel Faktörler  
KD’nin radyolojik ve klinik gelişiminin çevresel faktörler tarafından 

değiştirilebildiği saptansa da, nedensel bağlantı tam olarak tespit edilememiştir (Smith 

ve ark. 1990). 

Eklem gevşekliği ve uyumsuzluğuna neden olan bir çok faktör tespit edilmiştir. 

Yaş, ırk, kilo, cinsiyet, konformasyon, boyut, kas kitlesi ve beslenmenin DEH 

gelişiminde rol oynadığı belirtilmektedir (Smith ve ark. 1995). 

Kalça eklemi fenotipi üzerine etkili olası çevresel faktörler dahilinde kalori, 

protein, kalsiyum alımı, büyüme hızı oranı ve eksersiz miktarı sayılabilir. Yüksek 

kalori, aşırı protein, aşırı kalsiyum alımı, hızlı büyüme oranı ve aşırı veya eksik eksersiz 

köpeklerde KD şiddetinin artmasıyla sonlanabilir. Bununla beraber, köpeklerde KD 

gelişimi için genetik yatkınlık bulunmadan, yalnız başına çevresel faktörler hastalık 

sebebi oluşturmazlar (Reed ve ark. 2000). 

Bu çevresel faktörler; büyüme hızı, pelvis bölgesi kas gelişiminin yetersizliği 

sonucunda eklem stabilitesinin bozulması, aşırı eksersiz, nöromusküler lezyonlar, dorsal 
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acetabular kenar eğiminin anormal olması, kollajen yapıda meydana gelen hastalıklar ve 

hormonal etkiler olarak sıralanabilir (Vezzoni ve ark. 2005). 

En önemli faktörlerden biri, aşırı kilodur. Çünkü bu koksofemoral ekleme 

uygulanan kuvveti belirler. Büyüme dönemindeki aşırı besleme, hastalığı tetikler ve 

köpeği KD oluşumuna yatkın hale gelir (Genevois 1997a; Smith ve ark. 2004).  

Büyüme çağındaki yavru köpeklerde bu faktörler kalça korformasyonunun 

esnek yapısını ve yumuşak doku yapılarını doğrudan etkiler. Bu faktörlerin fonksiyonel 

yansıması, ırk ve bireysel seviyede farklılıklar gösterir (Vezzoni ve ark. 2005).  

Bir çalışmada (Wood ve Lakhani 2003b) Labrador ırkı köpeklerde Temmuz ile 

Ekim ayları arasında doğanların, Kasım ile Haziran aylarında doğanlara nazaran 

displastik olma oranlarının daha düşük olduğu görülmüştür. Diğerlerine göre daha aktif 

olan bu ırkın, düşük sıcaklıkta sert zemin üzerinde koşarken, kalça ligamentlerinde daha 

fazla lezyon oluştuğu düşünülmektedir.  

Genetik olarak predispoze olan bir kalçaya, çevresel stres faktörlerinin 

eklenmesi, hastalığın gelişimini belirgin şekilde etkileyebilir. Bireyin bu çevresel 

faktörlerden etkilenmesi, genetik yapısının yatkınlığından kaynaklanmaktadır (Litiem 

2002).  

Displazi genlerini taşımayan bir köpekte hastalığın gelişmesi mümkün değildir. 

Bu genlere sahip olmayan köpek displastik olamaz. Bunun tam tersi, displastik bir 

genotipe sahip köpeklerin hepsinde çevresel faktörlerin etkisine bağlı olarak hastalık 

gelişimi görülmez (Fau ve ark. 2005). 

Heterosis nedeniyle melez köpeklerde displazi sıklığının saf ırk köpeklere göre 

daha düşük olduğuna dair spekülasyonlar yapılmaktadır. 2885 köpeğin yer aldığı bir 

çalışmada 2236 [1071 ♂ ve 1165 ♀] saf ırk ve 649 [ 340 ♂ ve 309 ♀] melez olgu 

incelendiğinde KD sıklığının sırasıyla %19,7 ve %17,7 olduğu tespit edilmiş, cinsiyet 

veya saf ve melez ırk ayrımının dikkate değer bir fark oluşturmadığı bulunmuştur 

(Rettenmaier ve ark. 2002). 

Altı aylık dönemde kısırlaştırılan köpeklerde 1,5 kat kilo artışının görüldüğü, 

doğum sonrası kaygan zeminde tutulanlarda ise 1,6 kat daha fazla KD gelişme olasılığı 

bulunduğu ifade edilmiştir (Hagen ve ark. 2005). 
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2.4.2.1. Beslenme 
İlk defa 1964 yılında Riser ve arkadaşları tarafından köpeklerde genç yaşta hızlı 

büyüme oranı ve yüksek vücut ağırlığı ile KD gelişim şiddeti arasında ilişki olduğu 

belirtilmektedir (Kealy ve ark. 1992; Fau ve ark. 2005; Lopez ve ark. 2006a).  

Genel köpek populasyonunda obezite sıklığı tam olarak ifade edilemese de, 

yaklaşık olarak %25 oranında olduğu tahmin edilmekte ve en sık rastlanan nutrisyonel 

hastalık olarak kabul edilmektedir. Obezitenin insanda koksofemoral OA gelişiminde ve 

ilerlemesinde en önemli risk faktörü olduğu bilinmekte, ancak hastalık oluşturma 

mekanizması tam olarak açıklanamamaktadır. Aynı şekilde, KD gelişimine yatkın 

köpeklerde büyüme çağı ve yetişkinliğin erken dönemlerinde ideal kilonun korunması 

için gerekli olan minimum miktarda sınırlı gıda alımı, koksofemoral OA’nın şiddetini 

azaltmaktadır (Impellizeri ve ark. 2000). KD’nin fenotipik oluşumunda sınırlı 

beslenmenin faydalı olduğu, özellikle hastalığa eğilimli olan ırklarda büyüme çağındaki 

köpeklerin aşırı beslenmesinden kaçınılması gerektiği belirtilmektedir (Kealy ve ark. 

1992). LR ırkı köpeklerde 8 haftalık dönemden itibaren ölünceye kadar geçen zaman 

içinde beslenme rejiminde %25’lik gıda kesintisinin yapılmasının kronik hastalık 

belirtilerinin oluşumunu geciktirdiği ve ortalama yaşam süresinin arttığı sonucuna 

varılmıştır (Lust ve ark. 1992; Kealy ve ark. 2002; Wood ve ark. 2002; Smith ve ark. 

2004). 

Hızlı büyüme oranı ve displazi gelişimi arasında bir ilişki bulunduğu uzun 

zamandan beri bilinmektedir. Büyüme potansiyeli, genetik yapının denetimi altında olsa 

bile, özellikle beslenme ve gıda takviyesinden etkilenmektedir. Belirli bir yaş dönemi 

ile hastalık sıklığı arasında pozitif ilişki bulunmaktadır. (Fau ve ark. 2005). 

Hayvanların büyüme hızı üzerinde beslenmenin rolü bir çok defa incelenmiş bir 

konudur. Aşırı enerjili yemler ve mineral desteğinin kalça eklemi gelişimi üzerinde 

negatif etkilerinin olduğu, KD riskini arttırdıkları belirtilmektedir (Genevois 1997a; 

Chanoit ve Genevois 2001a; Smith ve ark. 2004; Fau ve ark. 2005). Yakın zamanda 

KD’li olgularda, metabolik enerji kantitesini sınırlandırmanın, artroz gelişiminin 

durdurulmasında faydalı olduğu tespit edilmiştir (Chanoit ve Genevois 2001a). 

Barsak parazitleriyle sistematik mücadelenin bu hastalığı destekleyen bir etken 

olduğunu içeren yayınlar mevcuttur. Bu teoriyi destekleyenlere göre, söz konusu 
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hayvanlar daha hızlı büyümekte ve kilo almakta, aynı yaştaki diğer hayvanlara göre 

daha ağır olmaktadırlar (Chanoit ve Genevois 2001a). 

Hastalık gelişimini destekleyen aşırı vücut ağırlığı, küçük yaşta yumuşak olan ve 

esneyerek deforme olabilme özelliği gösteren koksofemoral eklemlere mekanik olarak 

aşırı yük binmesine neden olur (Fries ve Remedios 1995; Genevois 1997a; Chanoit ve 

Genevois 2001a; Smith ve ark. 2004). İyi, hatta aşırı beslenen, D vitamini ve kalsiyum 

takviyesi yapılan hayvanların diğerlerine nazaran KD gelişimine daha yatkın olacakları 

düşünülmektedir (Fries ve Remedios 1995; Chanoit ve Genevois 2001a). 

Teorik olarak etiyopatolojik çalışmalar kapsamında en azından büyüme 

çağındaki yavru köpeklerde, bir dış faktör olan beslenme rejiminin amacı düşük kalorili 

olmasıdır. Preventif medikasyon adı altında kullanılan vitamin C ve anabolizanlar gibi 

farklı uygulamaların şimdiye kadar işe yaradığını ortaya koyan ciddi bir çalışma 

bulunmamaktadır (Fries ve Remedios 1995; Chanoit ve Genevois 2002b; Fau ve ark. 

2005). KD değerlendirmesi NA ölçümüne göre yapıldığında, glikozaminoglikan 

uygulanan yavru köpeklerde hastalık insidensinin azaldığı ama, PennHIP metoduna 

göre ölçülen eklem gevşekliğinde bir değişiklik olmadığı belirtilmektedir (Fau ve ark. 

2005). 

Postnatal erken dönemde büyüme oranı ve kilo alımı maksimum seviyededir. Bu 

dönemde eklemin temas yüzeylerinde oluşabilecek küçük yıkımlanmalar, kalça eklemi 

gelişiminde değişimlere ve erişkin dönemde eklem sağlığının etkilenmesine neden 

olabilir (Berg-Foels ve ark. 2006). 

Gelişim çağının son dönemlerinde ve erişkinlik döneminin başlangıcında vücut 

ağırlığının arttırılmasıyla yüksek OA riski arasında bağlantı vardır. Köpek yavrularında 

2 aylıktan sonra vücut ağırlığının arttırılmasıyla ileri seviyede kalça displazisi olguları 

ve sonrasında OA görülme sıklığında artış arasında bağlantı vardır (Berg-Foels ve ark. 

2006). 

LR (n=17) ırkı köpeklerde yapılan bir çalışmaya (Berg-Foels ve ark. 2006) göre; 

ortalama 12’inci günde caput femoris’in ossifikasyonunun başladığı ve bunun doğum 

esnasındaki kiloyla güçlü bir bağlantısı olduğu, düşük vücut ağırlığı olanlarda kemiksel 

gelişimin daha geç başladığı görülmüştür. Dişilerde kemikleşmenin ortalama 1,5 gün 

daha erken başladığı tespit edilmiştir. Büyüme hızıyla ossifikasyonun başlama yaşı 

arasında anlamlı bir bağlantı bulunmamaktadır. Yine aynı çalışmaya göre, 4 aylık 
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dönemde caput femoris’in, acetabulum’un dorsal kenarı tarafından kapsanma yüzdesi 

ortalama %64 olarak bulunmuş ve doğum esnasındaki düşük vücut ağırlığına sahip 

köpek yavrularında bu kapsanma yüzdesinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir (Berg-

Foels ve ark. 2006).  

Erken dönem vücut ağırlığının postnatal kalça gelişimi üzerine etkileri 

hakkındaki bilgiler sınırlı olmakla birlikte, araştırmalar, özellikle kıkırdak 

dejenerasyonları üzerine yoğunlaşmış ve ikincil olarak gelişimsel KD ele alınmıştır. 

Postnatal iskelet gelişiminin erken dönemleri incelendiğinde, prenatal büyüme ve 

doğumdaki iskelet olgunluğu değerlendirilmelidir. Prenatal büyüme, maternal uterus içi 

çevre ve fötal genotip arası etkileşim sonucu oluşur. Uterus boyutları belli bir sınırlama 

oluşturmakta, fetus sayısı ve doğum ağırlığı arasında negatif orantı bulunmaktadır. 

İntrauterin yavru sayısı fazla olanlarda büyüme kısıtlamasının daha fazla olması 

olasıdır. Bu durumda düşük ağırlıklı yavruların, doğumda acetabulum ve proksimal 

femur yapılarının ossifikasyonun daha az gelişmiş olduğu düşünülebilir. Doğumdaki 

iskelet olgunluğu, gebelik süresiyle belirlenir. Beş veya daha fazla yavru bulunması 

halinde gebelik süresi, 1,1 gün daha önce tamamlanmaktadır. Bu da ileriki dönemlerde 

büyüme oranında azalmaya az da olsa katkıda bulunmaktadır. Doğum ağırlığı ve 

ossifikasyon yaşı arasında anlamlı bir bağlantı olmasına rağmen, doğum sonrası kiloyla 

bağlantılı bu değişim, yaşın ilerlemesiyle kaybolmakta, düşük kilolu olanların büyüme 

hızının daha yüksek olduğu ve postnatal erken dönemde diğerleriyle aynı vücut 

ağırlığını yakaladığı görülmektedir. Bu sonuca göre, ossifikasyon başlangıç yaşındaki 

en önemli belirleyici etken, vücut ağırlığına nazaran doğum zamanındaki iskelet 

olgunluğunun derecesidir (Berg-Foels ve ark. 2006). 

Yüksek doğum ağırlığı, caput femoris ve acetabulum arasındaki tamamen 

uyumlu eklemin muhafazasını sağlayan, olgunlaşmasını tamamlamamış çevresel doku 

kapasitesinin aşılmasına sebep olabilir. Bunun sonucu olarak sublukse olan caput 

femoris’in temas alanı azalacak ve acetabulum’un dorsal kenarına daha fazla stres 

yüklenecektir. Doğum esnasındaki vücut ağırlığının eklem oluşumunda önemli bir 

faktör olduğu ve acetabular derinliğin gelişimini etkilediği sonucu çıkmaktadır. Doğum 

ağırlığının artmasıyla orantılı olarak, caput femoris’in kıkırdak yapısındaki 

biyokimyasal değişimlerin veya lezyonların oluşabilme riski yükselmektedir. Caput 

femoris’in acetabulum’un dorsal kenarı tarafından kapsanma yüzdesi arttıkça, 
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dejeneratif değişimlerin artma olasılığı azalmaktadır (Berg-Foels ve ark. 2006). 

Karakteristik dejeneratif değişimler, sublukse kalça ekleminde dorsal acetabular kenarla 

temasta olan caput femoris’in perifoveal bölgesinin üst kısmında lokalize olur (Burton-

Wurster ve ark. 1999; Berg-Foels ve ark. 2006) veya caput femoris ligamentinin 

yapışma noktasından köken alır (Burton-Wurster ve ark. 1999).   

LR ırkı birbirinin benzeri köpeklerde yaklaşık 14 yıl süren çalışmaların 

sonucuna göre 8 haftalık dönemden itibaren sınırlı gıda tüketimi [%25 daha az] 

uygulanan olguların %75’ini oluşturan kontrol grubunda, displazi sıklığının 2 yaşında 

%67 azaldığı tespit edilmiştir. Beş yaşına kadar gıda kısıtlamasının devam ettirilmesi 

durumunda, kalça ekleminde görülen OA’in şiddet ve yaygınlığı azalmaktadır. 

Çalışmaya bütün köpekler ölünceye kadar devam edilmiş, 14 yıl boyunca, sınırlı gıda 

alanlarda kas ve iskelet sistemine ait bir nedenden dolayı meydana gelebilecek ölüm 

ihtimalinin daha düşük olduğu saptanmıştır (Fascetti 2006). Uygun bir rasyonla büyüme 

ritminin sınırlandırılmasının displazi frekansını azalttığı, böylece hastalık gelişiminde 

beslenmenin uyarıcı rolünün olduğu saptanmıştır (Fau ve ark. 2005). Buna benzer bir 

çalışmada (Smith ve ark. 2006) %25 gıda sınırlaması yapılan LR ırkı köpeklerde eklem 

gevşekliği ve artroz insidenslerinin standart ekstensiyon radyografisine göre daha düşük 

olduğunu, çalışmaya dahil olan bütün köpeklerde ise 2 yaşında %15 olan artroz 

belirtilerinin, hayatlarının sonunda doğrusal bir artışla %67 oranını yakaladığını, ad 

libitum beslenenlerde bu oranın %83 iken, gıda sınırlaması yapılanlarda %50 olduğunu 

saptamışlardır (Smith ve ark. 2004; Smith ve ark. 2006).  

Arka bacaklarında klinik topallık bulunan, koksofemoral OA belirtileri 

radyolojik olarak tespit edilen ve ideal kilosundan en az %10 daha fazla vücut ağırlığına 

sahip köpeklerde güncel vücut ağırlığının korunmasını sağlayacak miktarda yani %60 

kalori içeren gıda sınırlaması uygulanarak ve bunun sonucunda haftada %1,5 canlı 

ağırlık kaybı umularak  yapılan bir çalışmada, sonuç olarak köpeklerde 10 - 19 haftalar 

arasındaki başlangıç kilolarına göre, %11 ile %18 arasında ağırlık kaybı oluşmuş, 

sadece kilo kaybının tek başına klinik belirtilerin düzelmesinde güçlü bir iyileşme 

yarattığı tespit edilmiştir (Impellizeri ve ark. 2000). 

2.4.2.2. Eksersiz 
Radyolojik olarak displastik oldukları belirlenen ama klinik olarak hastalık 

belirtisi göstermeyen köpeklerde, koksofemoral eklemlere iletilen düşey kuvvetlerin 
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normal köpeklerinkine nazaran çok daha az olduğu sonucuna varılmıştır. Klinik olarak 

sessiz geçen bu dönemde, maksimal düşey kuvvet azalması, dengeleyici 

mekanizmalarla bağlantılı olabilir. KD’ne bağlı yürüyüş bozukluğunun tespitinde 

hareketli yürüyüş bandı analizinin, klinik muayeneden daha hassas olduğu gözlenmiştir. 

Fransız ordusunda kullanılan AÇK’lerinde %20 oranında KD görülmekte ve bu 

rahatsızlığa bağlı olarak Belçika Çoban köpeği ve AÇK’lerin %40’ı, 2 ile 6 yaş arası 

kullanımdan uzaklaştırılmaktadır (Boutrand ve ark. 1996). 

KD gelişiminde büyüme çağındaki hayvanların maruz kaldığı eksersiz 

miktarından şüphelenilmektedir. Buna göre, negatif bir faktör olan eksersiz, gelişmekte 

olan koksofemoral eklemi aşırı etkilemekte ve KD gelişimini desteklemektedir. Bunun 

tam tersi, eksersizin kalça kas yapısı gelişimini sağladığı, eklem stabilitesini arttırdığı ve 

hastalığın dışa vurumunu engellediği bildirilmektedir. Bu teoriler arasında, özellikle 

büyüme çağındaki köpeklerin açık veya kapalı alanda tutulması, sert veya yumuşak 

zeminde yetiştirilmesi sonucunda gözlemlenen KD oranları arasında bağlantı 

kurulabileceği söylenmektedir (Chanoit ve Genevois 2001a). 

Bir çalışmada (Smith 1992) KD tanısı konulan olgunlaşmamış genç köpeklerin 

%70’inde, uzun dönem medikal veya cerrahi herhangi bir işlem yapılmaksızın 15 aylık 

oluncaya kadar eksersiz kısıtlaması ve kiloların kontrol altına alınmasıyla, 10 yıldan 

daha uzun bir süre boyunca kaliteli bir hayat sürdürebildiklerini tespit etmiştir.  

2.4.2.3. Hormonlar     
İnsanla mukayese edildiğinde, hastalık insidensi yönünden cinsiyet farkı yoktur 

(Fries ve Remedios 1995; Berg-Foels ve ark. 2006). 

Eklem gevşekliği yönünden dişi köpekler anöstrus döneminde negatifken, 

çiftleşme döneminde pozitif olabilir. İnsanda anormal östrojen metabolizmasının eklem 

gevşekliğine ve yavru köpeklere verilen östrojenin KD’ye neden olduğu, ama displastik 

köpek yavrularında östrojen seviyesinin normal olanlardan daha yüksek olmadığı  

görülmektedir. KD ile beraber doğum sonrası dişi köpeklerde relaksin seviyesinin arttığı 

ve köpek yavrularına verilen relaksin hormonu ile KD gelişiminin etkilenebileceği 

bilinmektedir. Bununla beraber östrojen, relaksin veya başka herhangi bir hormonun 

mevcut normal biyolojik miktarlarının bir rolü olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır 

(Fries ve Remedios 1995). 
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Son yapılan çalışmalar, dişilerin seksüel siklusunun eklem gevşekliği üzerine 

etkisi olmadığını göstermektedir (Chanoit ve Genevois 2001a). Dişi köpeklerin östrus 

döneminde eklem yapılarında meydana gelen hafif gevşemeden dolayı, radyolojik 

değerlendirmenin yapılması önerilmemektedir (Genevois 1997a). 

Fizyolojik miktarlarda bulunan hormonların östrojen, relaksin, büyüme 

hormonu, parathormon ve insülin hormonunun koksofemoral eklem gelişiminde etkili 

(Fox ve ark. 1987a; Fries ve Remedios 1995) olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt 

bulunmamaktadır (Litiem 2002). 

Bununla beraber dişilerde %25 oranında KD’nin, erkeklerde ise %40 oranında 

dirsek displazisinin gelişme olasılığının daha fazla olduğu belirtilmektedir (Malm ve 

ark. 2006). KD’nin dişilere kıyasla erkek köpeklerde görülme riskinin istatistiksel 

olarak 1,2 oranında daha yüksek olduğu bildirilmektedir (Martin ve ark. 1980). 

2.4.3. Konformasyon 
Bu hastalıkta, vücut ağırlığına nazaran kalça bölgesi kas yapısının yetersiz 

gelişimi, akla gelen başka bir etkendir (Riser ve ark. 1985). KD’ye yakalanan 

köpeklerde, kemik ve kas yapısı arasında meydana gelen biyomekanik dengesizlik, 

kalça eklemini etkilemekte; eklem gevşekliği, subluksasyon ve dejeneratif eklem 

hastalığı meydana gelmektedir (Cook ve ark. 1996). KD’li köpeklerin pelvis bölgesi kas 

kitlesinin normal yapılı olanlara göre daha zayıf olduğu saptanmıştır (Farrell ve ark. 

2007). Gelişim çağında eklemi oluşturan yapıların ve içeriklerin şekillenmesinde önemli 

bir eleman olan kasların, yetersiz hacimde olmaları aşırı eklem gevşekliği 

mevcudiyetini de açıklamaktadır. Araştırmacıların (Riser ve ark. 1985) fizyopatolojik 

teorisine göre, vücut ağırlığı düşük olan ve KD insidensi çok az görülen  yarış 

tazılarında, kalça bölgesi kas yapısının çok gelişmiş olduğu yönündedir. Goddard ve 

arkadaşları, 1982 yılında aynı yapıda olan Boxer ırkında KD oranın nadir olmadığını, 

kas yapısı gelişiminin büyük oranda genetik kökenli olduğunu ve bunun çevresel bir 

faktör olmadığını bildirmiştir (Genevois 1997a; Chanoit ve Genevois 2001a). Özellikle, 

arka ekstremiteler ve vertebral kolon arasındaki aşırı açılanma yani arkaya doğru 

posterior uzuvlara aşırı yük binmesi ile sallantılı yürüyüşün hastalık gelişimini etkileyen 

bir faktör olduğu, yarış tazılarında nadir olan ve AÇK’de yüksek olan hastalık 

insidensinin bu sayede açıklanabileceğini düşünülmektedir. Anatomik konformasyon 

problemleri içinde, dorsal acetabular kenar gelişimi ve lateral inklinasyon açısı 



 

 

28 

değişimleri de dikkate alınmalıdır. Caput ve collum femoris’in aşırı bir anteversiyon 

yani yüksek sefalo-serviko-diyafizer açı göstermesi KD gelişiminde etkili bir nedendir. 

Yavru köpeklerde femur kırığına bağlı diyafizer aks değişimi ve dizde meydana gelen 

patolojik modifikasyonlar sonucu da hastalık oluşabilmektedir (Genevois 1997a; 

Chanoit ve Genevois 2001a).  

Köpeklerde KD ve buna bağlı olan OA nedeni bilinmemekle birlikte, pelvis 

kasları ve iskelet yapısının büyüme hızı arasındaki biyomekanik dengesizlik ile 

hormonal faktörler ve beslenmenin etkilerini de kapsayan bir çok teori üretilmiştir 

(Cardinet ve ark. 1997). 

Pelvis kas kümesi ve KD arasındaki bağlantıyı araştıran önceki çalışmalar 

sonucu oluşturulan hipoteze göre, bütün pevis bölgesi kas yapısı gelişimi ve 

büyümesinde meydana gelen değişimler, kalça ekleminde stabilite bozukluğuyla 

sonuçlanmakta, sonrasında KD ve OA gelişimine neden olmakta ve özellikle pelvis 

kaslarından M. pectineus üzerinde değişimlere yol açmaktadır (Cardinet ve ark. 1997). 

Köpeklerde koksofemoral eklem gelişimindeki en önemli dönem, eklem 

çevresindeki yumuşak dokunun olgunlaşmamış olduğu hayatının ilk 60 günüdür. Bu 

periyotta kas ve sinirsel fonksiyonlar sınırlıdır. Köpeğin ayakta ve aktif olduğu esnada 

kalça eklemine binen yük, destek veren yumuşak dokunun dayanma gücünü aştığı 

takdirde eklem yüzlerine farklı güçler binmektedir. Elastik yumuşak dokunun limitleri 

aşıldığında, eklem gevşekliği ve geri dönüşümsüz eklem uyumsuzluğu, anormal eklem 

hareketliliğiyle sonuçlanmaktadır (Cook ve ark. 1996). Anatomik olarak normal kalçalı 

bir köpekle, displastik bir köpek arasında pelvis kas kitlesi hacminin farklı olması, 

öncelikle teorik olarak KD’nin biyomekanik bir hastalık olduğunu  desteklemektedir 

(Fries ve Remedios 1995; Cardinet ve ark. 1997). Kas gelişimi ve olgunlaşmasının, 

iskelet gelişiminden daha yavaş olduğu belirtilmektedir. Kas yapısı ve gücündeki 

azalmayla bağlantılı olarak, kalça ekleminde stabilite bozukluğu meydana gelmekte, 

eklem kıkırdağı, kemiği ve eklemin aksesuar yapılarını kapsayan ikincil osteoartritik 

seri değişimleri başlamaktadır (Cardinet ve ark. 1997). 

Bazı köpek yavrularının arka bacaklarında aşırı kalça eklemi gevşekliğine eşlik 

eden abduksiyon hareketinin kısıtlanma nedeni olarak pectineus kası bulunmuş, bu kas 

yapısının kısalması veya spazmda kalması sonucunda, caput femoris’in dorsal 

acetabular kenar karşısında aşırı güç uygulanmasına ve bu kenarın deviyasyonuna 
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neden olduğu belirtilmiştir. Daha sonraki çalışmalarda, atrofik pektineus kasının neden 

olduğu patolojik, fonksiyonel ve gelişimsel bozukluklar tespit edilmiştir (Fox ve ark. 

1987a; Cardinet ve ark. 1997). Buna göre atrofi nedeninin gelişimsel nöropati olduğu 

düşünülmektedir. Nöromusküler rahatsızlık, postnatal dönemde kas fibrillerinin yapısını 

değiştirmekte ve fizyolojik çalışmalara göre ilgili kaslarda izometrik seyirmede kısalma, 

tetanik gerilim ve kontraksiyon seyirme zamanında yavaşlama, hastalıklı kasların 

fibrillerinin boy ve oranlarında azalma tespit edilmiştir (Cardinet ve ark. 1997). 

  Bundan birkaç yıl önce, pektineus kasının rolü üzerine birçok çalışma 

yapılmıştır. Cardinet’e göre, miyofibriler yapı anomalisi gözlemlemiş ise de, 

günümüzde aktif olarak bu teori terk edilmiştir ve koksofemoral displazinin gelişiminde 

bir rolü olmadığı düşünülmektedir (Chanoit ve Genevois 2001a). 

 Kalça eklemi yapısı skoru ile pelvis kasları kümesi ve ağırlığı arasında negatif 

ilişki bulunmaktadır (Cardinet ve ark. 1997).  

Yapılan bir çalışmada, dişi ve erkek kalça konformasyon skorunun yavru 

köpeklerin [6203 olgu] kalça konformasyon skoru üzerine önemli bir etkisi olduğu, ama 

dişi x erkek etkileşiminin etkili olmadığı belirlenmiştir. Bu bulgu, dişi ve erkek gen 

dağılımının eşit olduğunu belirtmektedir. Bu önemlidir, çünkü yetiştiriciler yavrularda 

görülen yüksek orandaki displaziden genelde tek bir aile bireyini sorumlu 

tutmaktadırlar. Ayrıca bu sonuç, displaziye neden olan kalıtımsal genlerin aditif etkisi 

olduğunu göstermektedir (Reed ve ark. 2000). 

AÇK ve RT ırkında acetabular derinlik, Boxer ve LR ırkına göre daha fazladır. 

Boxer, Poodle ve AÇK’nin acetabular yapısı dairesel, Bassett ırkı köpeklerinki ise daha 

ziyade eliptiktir. AÇK ırkında caput ve collum femoris’in anatomik genişliği birbirine 

yakındır ve süpürge sopası gibi bir görünüm gözlenir. Standart pelvis ve açık kitap 

pozisyonunda çekilen radyografilerde acetabular çapta bir değişiklik gözlenmezken, 

caput femoris çapları arasında anlamlı bir farkın oluştuğu gözlenmektedir. AÇK’lerde 

proksimal femur yapısının süpürge sopası benzeri bir yapı gösteren olgularla normal 

olanların karşılaştırılmasının yapıldığı çalışmada, KD ile ilintisi saptanmamıştır. Bu 

özelliğin genetik kalıtım indeksi, 0,3 olarak hesaplanmıştır (Wigger ve ark. 2008). 
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2.5. Biyomekanik 

             

Şekil 2-1: Normal koksofemoral eklemin 4 hareket kabiliyeti (PennHIP 2009) 

Köpek kadavrası üzerinde yapılan mekanik çalışmalar sonucunda pelvis düzlemi 

ile bağlantılı olarak kalça ekleminin en uygun pozisyon derecelerinin 10° fleksiyon ve 

30° ekstensiyon, 10° ve 30° abduksiyon, 0° ve 10° eksternal rotasyon arasında olduğu 

ortaya konmuştur. Bu derecelerin kapsamı dışında, caput femoris’in acetabulum’dan 

laterale doğru yer değiştirmesi yüksek oranda azalmaktadır. Kadavralara O.F.A. 

standart ekstensiyon pozisyonu uygulandığında eklem gevşekliğinin minumum %50 

azaldığı saptanmıştır (Smith 1995; Smith 1997). Dört ayak üzerinde duran köpekte 

kalça ekleminin hareket oranları tesadüfen bu açıların ortalamasına yaklaşmakta ve nötr 

pozisyon olarak adlandırılmaktadır (Smith 1997). 

Biyomekanik olarak femur’un yapısında boyun şaft açısıyla bağlantılı önemli iki 

komponent bulunmaktadır. Frontal düzlemde gözlenen inklinasyon açısı, normalde 

145°’dir. KD’li olgularda, bu açıda 30° - 35°’ye kadar artış olması ile coxa valga oluşur. 

Transversal düzlemde gözlenen anteversiyon açısı, normalde 0˚ - 35° arasında 

değişmekte olup, genelde 27̊ kabul edilir (Fox ve ark. 1987b).  AÇK ırkı köpeklerde 

yapılan bir araştırmada, inklinasyon açısı normal olanlarda anteversiyon açısı 29,3° ± 

5,8°,  yüksek olanlarda ise 28,1° ± 6,1° olarak saptanmış, bütün köpek ırklarında bu 

açının ortalamasının 24° - 36° arasında yer aldığı ve AÇK’lerde ortalama 30,1° ± 6° 

olduğunu belirten daha önceki çalışmalarla sonuçlarının uyumlu olduğu tespit edilmiştir 

(Wigger ve ark. 2008).  

Koksofemoral ekleme iletilen vücut ağırlığı, femur’un şaftına, collum’una ve 

caput’una, os acetabulum’a, os ilium’a ve os sacrum’a aktarılır. Koksofemoral ekleme 

iletilen yükü, vücut ağırlığı, konformasyon ve hareket [aktivite] belirler. Dört ayağı 

üzerinde duran köpeğin vücut ağırlığının %30 - 40’ı arka bacaklar arasında dağılır. 

Hareket esnasında bu eklem, vücut ağırlığının yaklaşık 3 katı bir güce maruz kalır 

(Cook ve ark. 1996). Kalça eklemine binen “kuvvet miktarı”, femur’un collum ve 
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corpus’u arasındaki inklinasyon açısından, collum femoris’in uzunluğundan, trochanter 

major’un pozisyonundan ve caput femoris ile vücudun yer çekimi merkezi arasındaki 

mesafeden etkilenir. Eklemde gözlenen kuvvet artışı, yüksek inklinasyon ve 

anteversiyon açısı, bununla bağlantılı kısa collum femoris ve trochanter major’un 

medial veya laterale yer değiştirmesiyle kendini gösterir (Fox ve ark. 1987b; Cook ve 

ark. 1996). Eklemde meydana gelen yüksek stres, gevşeklik, uyumsuzluk ve DEH 

oluşum potansiyelini arttırır. Buna ek olarak, eğer acetabulum’un kraniyodorsal  bölgesi 

caput femoris’in vektörel kuvvetini dik olarak karşılamazsa, subluksasyonla sonuçlanır 

(Cook ve ark. 1996). Anteversiyon açısı, femur’dan acetabulum’a iletilen kuvvetlerin 

transferinde biyomekanik anlamda önemlidir (Ginja ve ark. 2006c). 

2.6. Patogenezis 
Köpeklerde hemodinamik değişimler ve kalça eklemi patolojisi arasındaki 

bağlantıyı gösteren çok az bilgi bulunmaktadır. Erişkin köpeklerin tersine, genç 

köpeklerde epifizyel hattın kan desteği tamamen intrakapsüler ekstraosseus retinakular 

damarlardan sağlanmaktadır. Sinoviyal efüzyon sonucu bu damarların tıkanmasıyla KD 

gelişiminin mümkün olabileceği düşünülmektedir (Rademacher ve ark. 2005). 

Sekiz haftalık AÇK’de kalça eklemi; 4 adet ossifikasyon merkezi ilium, 

ischium, pubis ve acetabulum ile birleşen uyluk kemiğinin proksimal  parçasını 

oluşturan caput ve trochanter major ossifikasyon merkezlerinden oluşmaktadır. Bu 

dönemde acetabulum’un kemikleşmesi sadece yüzeyseldir ve dorsal kenar kıkırdak 

yapısındadır. Onaltı haftalık dönemde kemikleşme neredeyse tamamlanmıştır fakat 

kemikler arası yapı synchondrosis, yani kıkırdak yapısındadır. Yirmidört haftalık iken 

kemikler arası füzyon tamamlanmıştır ve femurun epifiz hattı açıktır (Cardinet ve ark. 

1997) ve onuncu aya doğru kapanmaktadır. Bu, eklemsel dönüşümün en fazla 

olabileceği dönemdir (Genevois 1997a). 

Köpek iskeleti, 8 aylık dönemde olgunlaşmasını tamamlar. Doğum sonrası ilk 

ayda, caput femoris ligamenti ve eklem kapsülası, eklem uyumunun sağlanmasından 

genişçe sorumludur (Berg-Foels ve ark. 2006). Deneysel hayvan modeli çalışmaları, 

normal bir eklem morfolojisi gelişimi için, kartilajinöz yapıdaki acetabulum ve caput 

femoris arasında tamamen temas eden uyumlu bir yapının oluşmasının zorunlu  

olduğunu (Genevois 1997a; Berg-Foels ve ark. 2006) ve neonatal dönemdeki eklemin 
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lokal çevresel mekanik etkilere dikkate değer cevap verebilme kapasitesinin varlığını 

göstermektedir (Berg-Foels ve ark. 2006). 

İlium, ischium ve pubis kemiklerinin birleşme bölgesi acetabulum’u oluşturur. 

Doğal olarak bu kemiklerin birleşme noktası kıkırdak yapı tarzındadır ve kapanma 

altıncı aya doğru gerçekleşir. Caput femoris seviyesinde kıkırdak yapısı biraz daha geç, 

onuncu aya doğru kapanır. Bu dönemde, yani büyüme plakları kapanmadan önce, 

özellikle acetabulum ve caput femoris esnek yapıdadır. Normal bir köpekte, kemik 

yapısının olgunlaşması yani koksofemoral eklemin son şeklinin  oluşumunda,  anatomik 

parçaların birbiri arasındaki uyumu, acetabulum ve caput femoris arasındaki basınç ile 

bağlantılıdır (Genevois 1997a; Chanoit ve Genevois 2001a). 

Displastik köpeklerde, acetabulum ile caput femoris bölgesindeki kas yapısı ve 

kemiksel yapının olgunlaşma işlemleri arasında dengesizlik oluşur (Fox ve ark. 1987a). 

Sonuçta bu durum, anatomik parçalar arası temas noksanlığı ve eklemsel uyum kaybıyla 

neticelenir (Cook ve ark. 1996; Chanoit ve Genevois 2001a). Bu açıklamalardan çıkan 

sonuca göre, hastalık gelişimi progresif karakterlidir ve hayvanın ilk altı aylık 

döneminde meydana gelir. Riser, kalça displazisine yakalanmış köpek yavrularında, 

lezyonların oluşum sıralamasını tespit edebilmek için belirli bir sayıda diseksiyon 

yapmıştır. Bir aylık köpek yavrusunda, aşırı traksiyon sonrasında teres ligamentinde 

yangı ve ödem, fibriler yırtıklara eşlik eden hemorajik noktalar ilk görülen 

değişimlerdir. Daha sonra kıkırdak yapıda kondromalazi lezyonları ve yük binen 

bölgelerde yeni oluşumlar meydana gelmektedir (Genevois 1997a; Chanoit ve Genevois 

2001a). 

Hastalığa yakalanan köpeklerin kıkırdak yapısındaki kollajen bileşenlerinin 

bazısının sentezinde eksiklik olduğu tespit edilmiş, istatistiksel olarak da sağlıklı 

köpeklere nazaran KD görülen köpeklerin caput femoris’lerinin endokondral 

ossifikasyonunun daha geç gerçekleştiği ispatlanmıştır (Chanoit ve Genevois 2001a). 

OA’in neden olduğu lezyonların yapısı incelendiğinde, proteoglikan miktarında 

azalma, su içeriklerinde artış, kollajen ağ yapısında bozulma, fibrilasyon, hücre 

sayısında azalma bulunan yerlerde hücresel kolonileşme [kondrosit kümesi], hücre 

matriks moleküllerinden fibronektin, kollajen tip VI ve tenasin proteini miktarında artışı 

içermektedir (Burton-Wurster ve ark. 1999). Fibronektin, hücre dışı önemli bir 

moleküldür. Hücreler arası madde ve çevresindeki hücrelerle etkileşim halindedir. 
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Fibronektin izoformu, eklem kıkırdağındaki total fibronektin oluşumunun %50 ile 

%80’inden sorumludur. Bu izoform miktarının OA’li kıkırdaklarda 10 kat yükseldiği ve 

önemli bir biyolojik parametre olabileceği düşünülmektedir (Steffey ve ark. 2004). 

Dejeneratif eklem hastalığının patolojisinde, nitrik oksit’in (NO) önemli bir 

rolünün olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. NO eklem içinde çoğunlukla 

kondrositler tarafından üretilir, yangı mediatörü ve metaloproteinaz aktivatörü olarak 

işlev görerek proteoglikan yıkımlanma artışına neden olur (Louis ve ark. 2006).  

NO’in kondrositlerde sebep olduğu değişimlerle OA’in başlattığı, 

metaloproteinaz ve diğer oksidanların miktarında artış, kollajen, proteoglikan 

sentezinde ve interlökin-4 reseptör antagonisti üretiminde azalma ve apoptoziste artışla 

kendini gösterdiği; makroskopik olarak radyolojik değişimler görülmeden önce, NO 

seviyesinin OA tespitinde oldukça duyarlı bir indikatör olduğu bildirilmektedir. NO 

oranı ve kreatinin ile subkondral sklerozis ve NA arasında anlamlı bir bağlantı 

bulunurken, Dİ’yle böyle bir ilişkinin saptanmadığı gözlenmiştir (Morich ve ark. 2003). 

Dİ yüksek eklemlerin akut dönem çalışmalarında, erken değişimlerin başında 

caput ossis femoris ligamentindeki hacimsel artış tespit edilmiştir. Lezyonlu bölgelerin 

kıkırdak yapısı incelendiğinde, su yüzdesinde artış ve şişkinlik, lezyonun bulunduğu 

matriks yapısını zayıflatmakta ve dayanıklılığını azaltmakta, lezyonun çevresindeki 

kıkırdak dokuda glikozaminoglikan (GAG) miktarında hafif bir yükselme ama yüksek 

hastalık riski taşıyanların lezyon bölgesinde bunun tam tersi GAG miktarında kayıp ve 

fibronektin miktarında artış not edilmiştir (Burton-Wurster ve ark. 1999). İn vitro, 

polisülfat GAG uygulamanın kollajen ve glikozaminoglikan yıkımlanmasını 

dizginlediği ve bunların sentezini stimüle ettiği belirtilmektedir. Kondroprotektif 

özelliği in vitro ve in vivo saptanmıştır (Haan ve ark. 1994). 

Radyolojik olarak kalça ekleminde dengesizlik ve acetabular yapıda histolojik 

belirtiler sonucu oluşan değişimler, en erken 7 haftalık yavru köpeklerde gözlenmiştir. 

Yavru köpeklerde 12 haftalık dönemde displastik kalçada radyografik subluksasyon ve 

histolojik yeni oluşumların gözlenmesi dramatik olarak tanımlanır (Adams ve ark. 

1998). 

Displastik köpekler, doğum esnasında sağlıklı kalça yapısına sahiptirler (Fox ve 

ark. 1987a; Kealy ve ark. 1992; Fries ve Remedios 1995). Postnatal dönemde, iyi bir 

koksofemoral eklem yapısının gelişebilmesi için caput femoris ve acetabulum 
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arasındaki eklemde mükemmel bir uyum olması gerekir. Displastik hayvanlarda, doğum 

sonrası değişimler ilk 60 günde görülmeye ve zarar görmemiş kalça eklemi gelişimi 

bozulmaya başlamaktadır (Saunders ve ark. 1999; Charbonneau 2006, p.17). Köpek 

yavrusunun emmek için hareketlendiği dönemde kalça bölgesine  fazla yük binmesi, 

sonraki gelişim döneminde bu sürecin devam etmesi ve ekstra stres faktörlerinin bu 

sürece eklenmesiyle, eklemsel uyumsuzluğun şiddetlenmesi sonrasında yeni oluşumlar  

meydana gelir. Eklemsel uyum, yumuşak doku gelişiminin tamamlanacağı süreye kadar 

veya geri dönüşümsüz değişimlerden önce sağlanabilirse, sinirsel fonksiyon ve kas 

kitlesi eklemsel uyumun muhafaza edilmesinde yeterli olur. Hastanın kemiksel 

gelişiminin %90’ının tamamlandığı yaklaşık 6 aylık olduğu dönemde, eklemde 

meydana gelebilecek değişimler, sadece kemik rezorpsiyonu veya üremesi şeklinde 

oluşabilir (Cook ve ark. 1996). 

Genetik olarak KD’ne predispoze olan köpek yavruları, normal bir kalça 

yapısıyla doğar (Fries ve Remedios 1995; Cook ve ark. 1996; Litiem 2002; Smith 2004; 

Fau ve ark. 2005; Lopez ve ark. 2006b). Büyümeyle birlikte, kısa veya uzun vadede 

eklem dejenerasyonuyla sonuçlanan patolojik değişimler meydana gelecektir. Displazik 

köpeklerin bir çoğunda, küçük yaşlardan itibaren eklem gevşekliği görülmektedir 

(Litiem 2002). 

KD’nin gelişiminde, koksofemoral eklemdeki gevşeklik dikkate değer 

faktörlerden biridir. Eklemdeki gevşeklik değişimsel olayların hızla başlamasına ve 

sonuçta eklem dejenerasyonu oluşumuna neden olmaktadır (Litiem 2002; Fau ve ark. 

2005; Hagen ve ark. 2005). 

Anormal eklem gevşekliğinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Bununla birlikte 

bazı genç yaştaki köpeklerde kalça ekleminde dikkate değer nitelikte gevşeklik 

olmasına karşın artroz meydana gelmezken, bazılarında klinik bulgulara daha az 

rastlanmasına karşın koksofemoral dejenerasyon oluşabilmektedir. Bu durumu gerçeğe 

en yakın şekilde açıklayabilecek hipoteze göre iki farklı eklem gevşekliğinden söz 

edilebilir; biri pasif, diğeri dinamik veya fonksiyonel eklem gevşekliğidir (Litiem 

2002). OA patogenezini ele alan bir teoriye göre; aşırı vücut ağırlığıyla ilintili olarak 

ekleme gelen stres artmakta, pasif kalça eklemi gevşekliğinin fonksiyonel kalça eklemi 

gevşekliğine dönüşümü tetiklenmekte, böylece OA başlamaktadır (Smith ve ark. 2006). 
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2.6.1. Eklem Gevşekliği 
Displastik yavru köpeklerde eklem gevşekliği ve yüksek sinoviyal sıvı hacmi 

arasındaki kalitatif işbirliği ilk defa 1972 yılında Barden tarafından belirtilmiştir.  

Genetik olarak KD’ne yatkın köpeklerde koksofemoral eklem gevşekliği derecesi ve 

yüksek sinoviyal sıvı hacmi arasındaki ilişkinin bilimsel olarak belgelenmesi ise ilk defa 

1980 yılında Lust ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (Smith ve ark. 1990). 

Aşırı koksofemoral eklem gevşekliği, KD oluşumunun belirleyici faktörlerinden 

biridir (Chanoit ve Genevois 2001a; Smith ve ark. 2004; Todhunter ve ark. 2005). 

Hastalığın hem patogenezinde hem de etiyolojisinde rol oynamaktadır. Hiçbir eklemsel 

modifikasyonun gerçekleşmediği küçük yaşlarda bile, KD ve kalça eklemi gevşekliği 

arasında sıkı bir ilişkinin olduğu, bir çok araştırmacı tarafından saptanmıştır (Chanoit ve 

Genevois 2001a; Smith ve ark. 2004). 

Aşırı gevşeklik, Norberg-Olsson açısının (NA) küçülmesine sebep olan caput 

femoris’in laterale deplase olması olarak tanımlanır (Genevois 1997b; Chanoit ve 

Genevois 2001a). 

Aşırı eklem gevşekliği sonrasında ikincil olarak caput femoris subluksasyonu 

gözlenmektedir (Chanoit ve Genevois 2001a; Smith ve ark. 2004). Bu yer değiştirme, 

acetabular ve femoral temas yüzeyleri arasındaki azalmayla kendini gösterir. 

Acetabulum ile femur başının temas bölgesine, özellikle acetabulum’un dorsolateral 

bölgesindeki noktaya denk gelen sınırlı alanda, dikkate değer oranda progresif basınç 

artışı olur. Bu eklemsel uyumdaki değişimler iki şekilde sonuçlanabilir. Bir yandan 

eklemsel kıkırdak üzerine uygulanan kompresyon güçleri mekanik adaptasyon 

olanaklarını aşarak kıkırdak bölgesinde lezyon oluşumuna neden olurken, diğer yandan  

caput femoris’in öne ve yukarı hareketleri etkisinde kalan dorsal acetabular kenarda 

yeniden şekillenme ve yuvarlaklaşma eğilimi gözlenir (Chanoit ve Genevois 2001a). 

Subluksasyona bağlı aşırı çekme neticesinde sinovitis başlar, daha sonraki 

dönemde eklem kapsülasında hipertrofi ve fibröz yapı oluşumu görülür. Yine aynı 

şekilde teres ligamentinde yangıya bağlı ödem ve hacimsel artış oluşur (Chanoit ve 

Genevois 2001a; Smith ve ark. 2004; Smith ve ark. 2006). Bu olaylar dizisi, teres 

ligamentinin hacimsel artışı eklem boşluğunda caput femoris’in normal hareketler 

yapmasını engellemesi nedeniyle subluksasyon miktarını arttırır. Caput femoris’in 

özellikle acetabulum kenarlarına uyguladığı basınç sonucunda, acetabular boşluk 
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giderek düzleşir ve doğal olarak subluksasyonu destekler. Bu fizyopatoloji, eklemdeki 

dengesizlik sonucu meydana gelen mikrokırıklara bağlı şekillenen 5 ile 6 aylık 

dönemdeki ağrı belirtilerini de açıklamaktadır. Ayrıca kapsüler ve teres ligamentindeki 

gerginlikle beraber, kas yapısındaki refleksel kasılmalar da ağrılı döneme eklenir 

(Chanoit ve Genevois 2001a). 

 Displastik köpeklerde, teres ligamentindeki aşırı gevşekliğin eklem stabilitesini 

bozduğu gözlenmektedir. Koksofemoral eklem gevşekliği ve KD’nin ortak bir 

etiyolojisi olmasına rağmen, bazı köpeklerde önemli derecede kalça eklemi gevşekliği 

tespit edilse bile, ilerleyen yaşlarda kemik gelişimleri tamamladığında artroz belirtileri 

oluşmamaktadır (Lust 1997). Koksofemoral ekleminde subluksasyon bulunan ve 

fizyolojik aktivitelerinde herhangi bir değişiklik gözlenmeyen genç köpeklerde, normal 

eklem yapısı gelişebilmektedir. İnsan hekimliğinde kongenital kalça çıkığı görülen 

bebeklerin %88’inde, normal kalça yapısı gelişimi olduğu belirtilmektedir (Madsen ve 

Svalastoga 1995). 

Primer faktörlerden biri olan eklem gevşekliğinin önemi göz ardı edilemez. 

Bunun, kalça ekleminde caput femoris’in sublukse olmasına ve sonuçta displaziye 

neden olacağı kabul görmektedir (Adams 2000; Smith ve ark. 2004).  

Displazinin başlangıç sebebi eklem gevşekliği olup, caput femoris ile 

acetabulum arasında oluşan uyumsuzlukla kendini gösterir (Smith ve ark. 2004; Demko 

ve Mclaughlin 2005). 

Anatomik yapısı gereği acetabular kavite içine sıkıca yerleşik caput femoris’i 

olan köpeklerin, bu hastalıktan etkilenme ihtimallerinin çok az olduğu kanıtlanmıştır 

(Ohlerth ve ark. 2003; Smith ve ark. 2004). Eklem gevşekliği nedeniyle, eklem 

kıkırdağının bazı bölgelerinde güç dağılım dengesi bozulur ve normal gelişim sürecini 

sekteye uğratan anormal basınç kuvvetleri oluşur (Smith ve ark. 2004; Demko ve 

Mclaughlin 2005). Bu baskı çoğunlukla dorsal acetabular kenarda sürtünmelere, 

kıkırdak gelişiminin gecikmesine ve sonuçta  displastik köpeklerde dorsal acetabular 

kenarda bozulmalara ve caput ossis femoris’in ossifikasyonunun gecikmesine neden 

olmaktadır (Madsen 1997; Vezzoni ve ark. 2005). 

KD, bu hastalığın habercisi olan eklem gevşekliği sonucunda oluşur. Eklem 

gevşekliğinin tam nedeni bilinmemektedir. Eldeki veriler ışığında oluşturulan hipoteze 

göre, eklem bölgesindeki destek dokuların gelişimindeki bir eksiklik sonucu, eklem 
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kapsülası ve ligamentlerde önemli bir esneklik oluştuğu düşünülmektedir (Flückiger ve 

ark. 1999; Chanoit ve Genevois 2001a; Wood ve ark. 2000b; Wood ve Lakhani 2003a). 

Anormal hareketlilik; efüzyon gelişimi, kıkırdak değişimleri ve hidrostatik basınç kaybı 

sonrasında eklemsel uyumsuzluk ve gevşeklikle sonuçlanır (Cook ve ark. 1996; Smith 

ve ark. 2004). 

Eklem gevşekliği genellikle radyolojik bir bulgu olan DEH ve klinik topallık 

belirtisiyle sonuçlanır (Adams ve ark. 1998; Smith ve ark. 2004). 

2.6.1.1. Pasif Gevşeklik 
Genel anesteziye alınmış bir hastanın, kalça bölgesindeki kas kütlesinin direnç 

göstermemesi sonucunda caput femoris’in acetabulum’a tam yerleşmeyerek sublukse 

olması, pasif eklem gevşekliğine güzel bir örnek teşkil eder (Smith 1997; Litiem 2002). 

Kalça eklemindeki pasif gevşekliğin, otomatik olarak artroz gelişimi anlamına 

gelmediği unutulmamalıdır. Genel kural olarak; koksofemoral eklemdeki pasif 

gevşeklik arttıkça, kalça gelişimindeki anormal yapıların oluşum şansı da artacaktır. 

Doğal olarak, bunun tam tersi, yani kalça stabilitesi arttıkça normal bir yapının oluşma 

şansı da artacaktır (Litiem 2002). 

2.6.1.2. Aktif Gevşeklik 
Arka ektremitelerden birinin, basma, yürüme ve koşma gibi yerle teması sonucu 

oluşan basınçla caput femoris’in anormal bir hareketle acetabulum’dan kurtulması, aktif 

gevşeklik ya da dorsolateral subluksasyon olarak adlandırılmaktadır (Smith 1997; 

Litiem 2002). Koksofemoral eklemdeki dinamik gevşeklik, eklem yüzeylerinde bazı 

fokal stres noktaları, femur ve acetabulum arasındaki anormal güç dağılımıyla 

sonuçlanmaktadır. Aynı zamanda, eklem kapsülasında ve femur başı ligamentinde de 

yıpranma ve esneme meydana gelecektir. Eklem kıkırdağında tamiri mümkün olmayan 

patolojik değişimler oluşacak ve şokları emme kapasitesi kaybolacaktır. Artroz oluşum 

süreci ateşlenmiş olacaktır. Doğal olarak bu süreç, eklem gevşekliğini elimine etmek ve 

azaltmak amacıyla caput femoris, acetabulum ve eklem kapsülasında daimi değişimlerle 

sonuçlanacak ve koksofemoral eklem hareketleri ileri derecede sınırlanacaktır (Litiem 

2002). 

Fonksiyonel ve pasif eklem gevşekliği arasındaki ayrımın yapılması zorunludur. 

Her ne kadar aktif gevşekliğin ölçümü floroskopi kullanımı ile olası olsa bile, 
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gerçekleştirmek oldukça zor ve pratik değildir (Farese ve ark. 1998). Ne yazık ki, aktif 

gevşekliğin ölçümü teknik olarak mümkün değildir (Popovitch ve ark. 1995). KD 

başlangıç işareti olarak kabul edilen eklem gevşekliğinin tespiti, tanısal değeri önemli 

olan NA ve Dİ göre yapılabilmektedir. Onbir köpek üzerinde yaptılan bir çalışmanın 

sonucuna göre, Dİ ve NA arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Rocha ve 

Tôrres 2007). 

Kalçanın fonksiyonel gevşekliğini doğru şekilde ölçebilen diyagnostik bir test 

mevcut değildir. Bununla beraber pasif eklem gevşekliğinin belirlenmesi için bir çok 

palpasyon, radyografi ve sonografi tekniği geliştirilmiştir. KD gelişiminde ve 

fonksiyonel eklem gevşekliğinin oluşabilmesi için, büyük risk faktörü kabul edilen pasif 

eklem gevşekliğinin mevcut olması gerekmektedir (Corfield ve ark. 2007). 

Genelde KD’li köpeklerde koksofemoral eklemde OA ikincil olarak gelişir 

(Impellizeri ve ark. 2000) ve eklem gevşekliğinin displastik köpeklerde OA gelişiminde 

önemli bir risk faktörü olduğu tespit edilmiştir (Impellizeri ve ark. 2000; Kapatkin ve 

ark. 2004). 

2.6.2. Artroz 
OA, sinoviya içeren eklemlerde yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Bu hastalık, 

eklemin kıkırdak bileşenleri arasındaki sentez ve yıkımlanma dengesinin bozulmasıyla 

karakterizedir. Eklem kıkırdağının bozulması, kemik yapının yeniden şekillendirilmesi, 

osteofit oluşumu ve değişen derecelerde sinovitis oluşumuyla kendini 

gösterebilmektedir (Hegemann ve ark. 2002; Fujita ve ark. 2005). 

 OA yüksek stres altında kalan deforme kıkırdak yapısının mekanik 

özelliklerinin bozulması ile beraber ortaya çıkan fibrilasyon ve çatlak formasyonu 

şeklinde tasvir edilir. Radin ve arkadaşları eklem kıkırdağının bütünlüğünün ve 

sağlığının, kemik yatağının sıhhatine bağlı olduğunu ifade etmişlerdir. Genel düşünce 

OA’nın subkondral kemik dokudaki değişimlerden orijin aldığı yönündedir. Collum 

femoris’in kaudal kısmının, caput femoris’in kraniyal kısmına göre daha fazla stres 

altında kaldığı düşünülmektedir. Koksofemoral OA’lı köpeklerin caput femoris’lerinin 

medial yarımı ve collum femoris’in kraniyal kısmındaki trabekül diziliminde artış 

olduğu, histomorfometrik analizle saptanmıştır. Kemik trabekül yapısındaki değişimler, 

dokunun mukavemetindeki değişimlerle beraber eklemde olası yıkımlanma işaretinin, 

yani kıkırdak hasarının direkt sebebidir (Edinger ve ark. 2000). Kırk yıldan daha uzun 
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bir süredir, dejeneratif eklem hastalığının radyografik belirtileri olan subkondral kemik 

sklerozu, periartiküler osteofitozis ve eklemdeki yeni üremeler, KD tanısında kriter 

olarak kabul edilmektedir (Mayhew ve ark. 2002). 

 Uzun zamandan bu yana OA belirlenmesinde standart radyografik tekniklerin 

altın değerinde olduğu kabul edilmiş olmasına rağmen, son dönemde eklem 

kıkırdağındaki yıkımlanma şiddetinin radyografik anormalliklerle korelasyon halinde 

olmadığı belirtilmektedir. Buna ilaveten, kıkırdak dokuda yıkıcı olaylar tamamlandıktan 

sonra, radyolojik bulguların tespiti mümkün olmaktadır. OA’nın erken tanısının 

yapılabilmesi için daha duyarlı ve özel metotların kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır 

(Fox ve Cook 2001). 

Bireysel farklılıklar göz önüne alındığında ve hastalığın şiddetine göre belirli bir 

süre sonunda, eklemsel hareket bozukluğu, artroz oluşumu başlaması ve eklem 

yapısında değişimlerle OA kendini gösterir. Doğal olarak subluksasyon sonrasında 

kıkırdak yapının subkondral plak seviyesinde epifizer kemik yoğunluğunda değişimler 

ve osteofit görüntüleri gözlenir (Morgan 1997). Anatomik yapıyı oluşturan parçaların 

şekillerindeki değişimler, eklemsel uyumda ilerleyici bozulmalarla sonuçlanır. Bazı 

köpeklerde 9 aylık oldukları dönemde, artrozun çok ilerlemiş olduğu görülmüştür. 

Eklem kapsülasının kalınlaşması ilerler ve 5 - 7 mm’ye ulaşabilir. Eklem yüzlerindeki 

değişimlerle beraber hastalık eklemsel ankilozla sonlanabilir. KD fizyopatolojisinin 

kompleks yapısı ve oluşumunda geçen süreç, bireysel farklılıklar gösterebilir. 

Radyografide görülen lezyonlar ile klinik belirtiler arasında her zaman doğrudan bir 

bağlantı bulunmamaktadır (Chanoit ve Genevois 2001a). 

Eklem gevşekliği ile OA arasındaki direkt etki ve sebep ilişkisi henüz 

kanıtlanamamıştır. KD nedeniyle OA tanısı konulan köpeklerde eklem gevşekliği 

görülürken, eklem gevşekliği saptanan köpeklerin hepsinde OA bulgusu 

bulunmamaktadır (Smith 1992; Remedios ve Fries 1995).  

KD’li genç köpeklerde kıkırdak lezyonlarının tespitinde standart ventrodorsal 

radyografinin düşük duyarlılıkta olduğu belirlenmiş, ayrıca erken dönemde kıkırdak 

yıkımlanmasının en fazla teres ligament’inin insersiyon noktasında ve labrum 

acetabulare boyunca oluştuğu, ligament fibrilasyonu ve yırtılmasının olduğu 

saptanmıştır. Labrum acetabulare’de tespit edilen yırtıklar, veteriner literatürlerinde 

nadir olarak bildirilmektedir. Bu yırtıklar kalça displazili insanlarda meydana gelen 
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ağrının kaynağı olarak bilinmekte ve köpekler için de aynı durumun söz konusu 

olabileceği düşünülmektedir (Holsworth ve ark. 2005). 

2.6.3. Eklem Kapsülasının Bariyer Etkisi 
Kalça eklemi kapsülasının permeabilitesi, atmosferik basınç ve mekanik direnç, 

eklem stabilitesinde işbirliği halinde ortak rol oynarlar. Herşeyden önce nötr pozisyonda 

eklem kapsülası hizasında kalçanın stabilitesi, atmosferik basınç tarafından sağlanır. 

Fakat fleksiyon ve ekstensiyon hareketleri esnasında kapsülanın mekanik direnci 

devreye girer (Madsen 1997). 

Doğal olarak eklem sıvısının toplanmasında kapsülanın bariyer etkisi vardır. 

Eklem kapsülası permeabilitesinde meydana gelen artış, sinoviyal sıvı infiltrasyonunu 

arttırarak ve mekanik vakum etkisini sekteye uğratarak, eklemde luksasyona neden olur 

(Fries ve Remedios 1995; Madsen 1997). Özellikle sinovitis olgularında, yangı 

mediatörlerinin devreye girmesiyle eklem kapsüla permeabilitesi değişime uğramakta 

ve sinoviyanın oluşum ve eliminasyon dengesi bozulmakta ve likit drenajı azalarak bu 

tip değişimler meydana gelmektedir. Eklem içi akümülasyon, kapsülada gerginliğe ve 

eklemde basınç artışına neden olmaktadır. Basınç artışı, eklem çevresi ve drenaj 

sisteminde bozukluklara ve buna bağlı olarak eklem kapsülası ve kıkırdak 

metabolizması yapısında modifikasyona neden olmakta, sonuçta eklem yapısı değişime 

uğrayarak dejenere olmaktadır (Madsen 1997). 

İntraartiküler hacim artırılarak caput ossis femoris’in laterale yer değiştirebildiği 

deneysel olarak kanıtlanmıştır (Smith ve ark. 1990; Farese ve ark. 1999). Distraksiyon 

radyografisinde kalça eklemine, özellikle de eklem kapsülasına lateral stres 

uygulanmakta, acetabulum’un stabilizasyon etkisi bulunmadığı için intraartiküler hacim 

artışıyla birlikte caput femoris kolayca deplase olabilmektedir (Farese ve ark. 1999). 

Sinovitis ve sinoviyal birikim, koksofemoral displazi tanısında, erken dönemde 

hastalığın habercisidir (Madsen 1997). Köpeklerde KD’nin erken dönemlerinde OA ile 

birlikte kalça ekleminde sinoviya artmakta ve tek başına anormal pasif eklem gevşekliği 

meydana getirebilmektedir (Ginja ve ark. 2006a). 

KD’nin oluşumunda birincil mekanizma bilinmemektedir. Koksofemoral 

eklemdeki sinoviyal artış sonucunda ikincil seviyede eklem gevşekliği mi oluşmakta, 

yoksa var olan eklem gevşekliği sonucunda mı eklem sıvısında artış, kıkırdakta 
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dejeneratif lezyonlar ve teres ligament’inde hipertrofi oluştuğu kesin değildir (Madsen 

1997; Farese ve ark. 1999). 

Hastalığın ilerlemesiyle kapsüla kalınlaşarak fibröz bir yapı kazanmakta, 

kıkırdak yapısında dejenerasyon, kemik çatıda deformasyon ve modifikasyonlar 

görülmektedir. Böyle bir durumda primer ve sekonder değişimlerin ayırt edilmesi 

imkansız hale gelmektedir (Madsen 1997). 

2.6.4. Eklem Kapsülasının Kollajen Yapısı 
Kapsüla yapısındaki anormal kollajen kompozisyonunun, eklem gevşekliğinde 

bir rolü olduğu düşünülmektedir (Fox ve ark 1987a; Chanoit ve Genevois 2001a; 

Hawks 2002). Eklem kapsülasının mekanik direnci, içeriğindeki kollajen tip I 

zenginliğine bağlıdır. Displastik köpeklerin eklem kapsülaları incelendiğinde, kollajen 

tip III  artarken, kollajen tip I’in azaldığı, ikisi arasındaki oranın önem kazandığı ve 

kapsüla yapısının mekanik direcinin azaldığı  tespit edilmiştir (Fox ve ark 1987a; 

Madsen 1997; Hawks 2002). KD’nin neredeyse hiç gözükmediği Greyhound ırkı 

köpeklerle, bu hastalığa predispoze olan diğer ırkların kollajen oranı mukayese 

edildiğinde önemli bir fark olduğu tespit edilmiştir (Madsen 1997; Flückiger ve ark. 

1999). Bununla beraber araştırmalar sonucunda displastik köpeklerin kollajen 

metabolizmasında herhangi bir bozukluk kesin olarak tespit edilememiş ve kollajen 

parametrelerinin tanı değeri olmadığı görülmüştür (Madsen 1997).  

Etiyolojik ve patolojik sonuçlar, kompleks bir hastalığın varlığını 

göstermektedir. Gerçekte koksofemoral displazinin klinik belirtileri, mesala eklem 

gevşekliği, hastalığın birincil veya ikincil belirtileri olabilir. Eklem gevşekliği, sinoviyal 

sıvı birikimi ve kollajen yapıdaki değişimlerle beraber seyreder. Eklem gevşekliğiyle 

seyreden kollajen yapıdaki bir bozulma sonucu olarak da KD oluşabilir (Madsen 1997). 

Eklem gevşekliği ve anormal kollajen metabolizmasıyla beraber eklem 

gevşekliği ve transsinoviyal akışı etkileyen değişimlerin  daha detaylı incelenmesi ve bu 

konu üzerine araştırmalar yapılması, hastalığın metabolizmasının ortaya çıkarılması için 

uygun olacaktır (Madsen 1997). 

Serum ve sinoviyal sıvıda kıkırdak matriks protein konsantrasyonun yüksek 

seviyede bulunmasıyla, OA’in tanısının mümkün olabildiği belirtilmektedir (Misumi ve 

ark 2002). 
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2.7. Klinik Belirtiler 
Klasik anlamda koksofemoral displazinin klinik olarak değerlendirilmesi 

birbirini takip eden dört dönemde yapılabilir (Genevois ve ark. 1996; Chanoit ve 

Genevois 2001b):  

1- Displazili köpeklerin 6 - 8 aylık yaş öncesi dönemlerinde eğer ağrı süreci 

başlamadıysa, eklem gevşekliğine bağlı olarak asimetrik oturma, tavşan yürüyüşü 

olarak bilinen koşma esnasında arka ekstremitelerin birlikte hareketi ve kalçayı 

kıvırarak yürüme gibi yürüyüş bozuklukları görülür (Genevois ve ark. 1996; Genevois 

1997a; Chanoit ve Genevois 2001b). Bununla beraber, bazı olgularda ileri seviyede 

subluksasyonla beraber ağrı gözlenebilir (Chanoit ve Genevois 2001b).  

2- Ağrıyı, 6 - 8 ve 10 - 12 aylık dönem arasında kapsüla ve ligament gerginliği, 

caput femoris’in sublukse olması sonucunda acetabular kenar ve temas noktalarında 

meydana gelen kırılmalar  başlatır ve tek veya çift taraflı topallama, merdiven inme ve 

sıçrama gibi hareketleri yapmada zorluk ve isteksizlik  gözlenir (Genevois ve ark. 1996; 

Genevois 1997a; Chanoit ve Genevois 2001b).  

3- Klinik belirtilerde kendiliğinden bir iyileşme görülmesi 10 - 12 aylık döneme 

doğru oldukça yaygındır. Bireysel anlamda sonuçlar çok değişken olabilir ve klinik 

olarak yürüyüş tamamen normale dönebilir (Barr ve ark. 1987; Genevois ve ark. 1996; 

Genevois 1997a; Chanoit ve Genevois 2001b). Bu değişkenlik, sistematik ve tutarlı 

olan, geçerli bir sağaltım protokolü oluşturulmasını zorlaştırır (Chanoit ve Genevois 

2002a).  

4- Kısa veya uzun vadede koksofemoral eklemde biyomekanik düzensizlik 

sonucu meydana gelen artroz gelişimiyle beraber, klinik topallığın tekrar görülmesi 

kaçınılmazdır (Chanoit ve Genevois 2001b). 

Koksofemoral displazi genellikle iki kalça ekleminde birlikte görülür, ancak 

konsültasyona gelen köpeklerin çoğunda, genelde tek taraflı bir ağrı şikayeti mevcuttur 

(Chanoit ve Genevois 2002a; Demko ve Mclaughlin 2005). 

Klinik belirtiler bir hayvandan diğerine çok değişkenlik gösterebilir; bunlar 

aktivitede azalma, kalkmada, koşmada ve/veya merdiven tırmanma ve/veya inmede 

zorlanma, geçici veya daimi topallama, tavşan sıçraması (Haan ve ark. 1993; Smith 

1995), ekleme özellikle abduksiyon ve ekstensiyon hareketlerinin yaptırılması esnasında 
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ağrı duyusunun alınması, kalça bölgesindeki kaslarda atrofi, omuz bölgesi kaslarında 

hipertrofi, palpasyonda krepitasyon alınması, eklem hareketlerinin kısıtlanması olarak 

sayılabilir (Demko ve Mclaughlin 2005). İleri seviyede olması durumunda bazen 

dışardan intertrokanterik mesafede artış gözlenebilir (Smith 1995). 

Köpeklerde erken dönemde KD ve buna bağlı olarak arka bacaklarda meydana 

gelen fonksiyon kaybının, yaşın ilerlemesiyle kendiliğinden iyileşebildiği uzun yıllardan 

beri bilinmektedir. Arka bacaklardaki kendiliğinden iyileşmenin bir çok faktöre bağlı 

olabileceği düşünülmektedir. Bu düzelmenin dorsal acetabular kenardaki 

mikrokırıklarda meydana gelen iyileşmeyle bağlantılı olabileceği, ayrıca eklemde yeni 

üremeler ve kapsülanın kalınlaşması sonucunda eklemsel uyum ve stabilitenin tekrar 

kazanılmasının önemli olabileceği belirtilmektedir. Olgun köpeklerde yaşla birlikte 

ağrıya karşı toleranslarının arttığı şeklinde bir değerlendirmenin ispatı oldukça zordur 

(Barr ve ark. 1987). 

Koksofemoral displazili bir olguda, bir çok sağaltım seçeneği mevcuttur. 

Sağaltımın amacı; ağrının ortadan kaldırılması, mümkün olduğunca artroz gelişiminin 

yavaşlatılması ve hayvanın tekrar normal hareketini kazanmasıdır. Artroz belirtilerinin 

pozitif veya negatif olması, sağaltım seçeneğini belirler (Chanoit ve Genevois 2002a). 

KD’de klinik belirtilerin devam süresi ve radyolojik anormalliklerin şiddeti 

arasında korelasyon bulunmamaktadır (Hielm-Björkman ve ark. 2003). 

2.8. Tanı 
KD tanısında temelde anemnez, klinik belirtiler ve palpasyon sonucunda bir fikir 

oluşur. Genel uzlaşma sonucunda kesin tanı sadece pelvis radyografisinde belirgin 

karakteristik KD bulgularının saptanmasıyla yapılabilir. Eğer radyolojik olarak kalça 

ekleminde subluksasyon, dejeneratif eklem hastalığı veya her ikiside bulunursa KD 

tanısı konulmuş olur (Smith 1997). 

Günümüzde, köpeklerde KD değerlendirilmesinde kullanılan subjektif veya 

objektif metotların tamamı, aşırı eklem gevşekliği belirtisini tek başına tanı için yeterli 

bulmaktadır. Pensilvanya Üniversitesi’nde radyografisi çekilen 167 köpeğin resmi 

değerlendirme için OFA’ya gönderilen röntgen filmlerinin sonucuna göre %44’ü, 

sadece subluksasyon belirtisi yüzünden KD pozitif olarak değerlendirilmiştir (Smith ve 

ark. 1995). 
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Genelde hasta sahipleri tarafından KD’nin erken dönem belirtileri pek fark 

edilmez. Klinik belirtilerin görüldüğü, hatta artroz safhasına geçmiş olduğu dönemlerde 

tanı konulur (Demko ve Mclaughlin 2005). Eklem bütünlüğünü tehdit eden, geri 

dönüşümsüz kıkırdak doku lezyonları ve subkondral kemik dokunun ortaya çıkması ve 

sürtünme sonucu osteofitik üremelerin oluşumu, KD’nin ilerlemesinin bir sonucudur 

(Arnbjerg 1999; Demko ve Mclaughlin 2005; Vezzoni ve ark. 2005).  

Sonuçta geç tanı, hastalığın ciddiyet ve seyrini sınırlayan ilaçlarla sağaltımını 

hemen hemen etkisiz kılmaktadır. Aslında  osteofitik üremeler, subkondral dokuların 

ortaya çıkışı ve kıkırdak yapıdaki erozyonlara eşlik eden artiküler dejenerasyon, 

ilerleyici bir mekanizmayla eklem bütünlüğünü ve hayat standardını düzeltilemeyecek 

şekilde etkilemektedir (Vezzoni ve ark. 2005). 

Bununla beraber koksofemoral displazinin tanısında subjektif metotların 

kullanılması, olguların doğru değerlendirilmesini sınırlamakta ve hatalı sonuçlar 

alınmasına neden olmaktadır (Smith 1997).  

2.8.1. Klinik Tanı 
KD genel tanısında her ne kadar hastalığın belirtisi olan radyografik bulgular 

mevcut olsa da, köpeklerin %76 - 86’sında klinik belirtiler bulunmayabilir (Powers ve 

ark. 2005). Temelde KD tanısı, fiziksel muayene ve radyolojik bulgulara dayanır. 

Fiziksel muayene tipik olarak kalça bölgesinde ağrı ve hareket kısıtlanmalarını ortaya 

koyar. Köpeklerin bir çoğunda kalça eklemine yaptırılan abduksiyon veya ekstensiyon 

ve internal rotasyon hareketleri esnasında ağrı oluşur. Özellikle eksersizle kötüleşen ve 

sıklıkla anormal adım atma gözlenir (Fries ve Remedios 1995; Demko ve Mclaughlin 

2005). Pelvis kaslarında atrofi, eklem hareketlerinin kısıtlanması, subluksasyon ve 

krepitasyon sık rastlanılan bulgulardır (Fries ve Remedios 1995).  

2.8.2. Radyolojik Tanı  
KD mevcudiyeti ve şiddetinin belirlenmesinde kullanılan radyografik inceleme 

en tatmin edici tekniktir (Crawford ve Pharr 1975; Genevois ve ark. 1996). Ne yazık ki, 

mevcut radyografik metotlar, halen köpek genotipini veya köpek yavrularında KD 

gelişme riskini ya da eğilimini kesin olarak yansıtmamaktadır (Reed ve ark. 2000; 

Todhunter ve ark. 2003a). KD’nin kantitatif karakterde olmasından dolayı bu radyolojik 

tekniklerin hiçbiri genç köpeklerde %100 hassasiyet ve kesinlikle, tanının konulmasını 
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sağlamamaktadır (Todhunter ve ark. 2003a; Todhunter ve ark. 2003b). Dünya genelinde 

tanı amacıyla yapılan uygulama, standart pozisyonda uygulanan radyolojik çekim 

tekniğidir. Hatta, koksofemoral displazinin tespitinde en çok kullanılan metot olarak 

yerleşmiştir. Irk farklılıkları göz önüne alınarak, 12 ve 24 aylık dönemlerde yapılan 

çekimlerle değerlendirme yapılır (Smith 1997; Ohlerth ve ark. 2003; Ginja ve ark. 

2006b).  

Köpeklerde kalça eklemi yapısının radyografik erken dönem değerlendirme 

sonuçları, genelde güvenilirdir. Yine de, genç yaşta fenotipik yapısı orta veya hafif KD 

tespit edilen olguların 24 aydan sonra tekrar değerlendirmesi gereklidir (Corley ve ark. 

1997). 

Resmi kalça radyografisi çekimi için minimum süre, bir çok köpek ırkında bir 

yaş, iri ve dev ırklarda ise 18 aydır. İdeal olan ise, radyolojik çekimlerin 2 yaşında  

yapılmasıdır (Genevois 1997a; Smith ve ark. 2004; Genevois ve ark. 2006; Flückiger ve 

ark. 2007; Genevois ve ark. 2007; Genevois ve ark. 2008). KD tanısı Kuzey Amerika’da 

35 yıldan daha uzun bir süredir, 2 yaş ve üzerinde olan köpeklerde standart radyografiye 

göre yapılmaktadır (Lust ve ark. 2001). Hasta sahibinin köpeğini iade talebi göz önüne 

alındığında, değerlendirmenin hatasız olması gerekmektedir. Tanının, kulüpler birliği 

tarafından da tanınan veya resmi bir kurumda çalışan bir bilirkişi tarafından yapılması 

gerekmektedir (Chanoit ve Genevois 2003). 

Genel anestezi veya derin sedasyon  altında, kemik gelişimini tamamlamış olgun 

hayvanlarda standart ventrodorsal çekim pozisyonunda arka ekstremiteler gerdirilir, 

femur kemikleri birbirine ve kalça bölgesine paralel gelecek şekilde tespit edilerek 

radyografi alınır ve değerlendirilir. Dünya Köpek Federasyonu (FCI) [Federation 

Cynologique International] parametrelerine göre olgular 5 skalada değerlendirilir 

(Vezzoni ve ark. 2005; Genevois 2007; Verhoeven ve ark. 2007): 

A- Normal 

B- Ara, Geçiş 

            C- Hafif displastik 

D- Orta displastik 

E- İleri displastik 



 

 

46 

Hayvan Ortopedi Birliği (O.F.A.) [Orthopedic Foundation for Animals] 

bünyesinde 20 – 25 adet akademisyen ve özel pratisyenden oluşan sertifikalı 

radyologlar, ayda 4500’ün üzerinde radyografik inceleme yapmaktadırlar. O.F.A. 

parametrelerine göre olgular 7 derecede değerlendirilir (Essman ve Sherman 2006; 

Verhoeven ve ark. 2007):  

1- Mükemmel eklem yapısı 

2- İyi eklem yapısı 

3- Vasat eklem yapısı 

4- Ortada, belirsiz eklem yapısı 

5- Hafif displastik 

6- Orta displastik 

7- İleri displastik 

Caput femoris luksasyonundan, artiküler dejenerasyona kadar giden morfolojik 

değişimler, radyolojik olarak değerlendirilebilir. Caput femoris’in subluksasyonu, 

acetabular kavite ve kenarları çevresinde, collum ve caput femoris’te yeni oluşumlar, 

artiküler dejenerasyona ait bulgular olarak sayılabilir (Gibbs 1997; Smith 1997; Demko 

ve Mclaughlin 2005). 

KD’nde radyolojik değerlendirmeyi objektif hale getirebilmek için Norberg-

Olsson açı hesaplaması yapılır. Tabi bunun yanı sıra caput femoris’lerin dorsal 

acetabular kenarlar tarafından kapsanma yüzdesi de hesaplanabilir (Demko ve 

Mclaughlin 2005; Vezzoni ve ark. 2005). Bu ölçümlerin yapılması esnasında 

oluşabilecek hataları engellemek için, çekilen radyografinin tam simetrik olması 

gerekmektedir (Vezzoni ve ark. 2005). 

Koksofemoral artroz’un ön habercisi olan kıkırdak erozyonu, teres ligamentinin 

hipertrofisi, sinoviyal efüzyon ve sinovitis gibi lezyonların radyolojik olarak tespiti 

mümkün değildir (Todhunter ve ark. 2003b). Hastalığın ilerlemesiyle, caput femoris ve 

acetabular bölgedeki kemiksel çatı ve subkondral kemik dokuda yoğunluk (%30-40) ve 

modifikasyonlar meydana gelinceye kadar koksofemoral artroz’un radyolojik tanısı 

yapılamamaktadır. Genelde kraniyodorsal acetabular kenarın subkondral bölgesinde 

skleroz görüntüsü belirgindir (Todhunter ve ark. 2003b; Chanoit ve Genevois 2003). 
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Bununla birlikte osteofitler, entezofitler, acetabular boşlukta sığlaşma, caput femoris’te 

düzleşme, collum femoris’te kalınlaşma ve çevresel fibröz dokuda artışlar görülebilir 

(Demko ve Mclaughlin 2005). 

Hastalığın ilerleyici yapısı göz önüne alındığında, kemik gelişimini tamamlamış 

köpeklerde, hastalık yönünden değerlendirme yapıldığında çekim zamanının ne kadar 

önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. ABD’de iki yaşından sonra, Avrupa’nın bir çok 

ülkesinde ise ırk farklılığına göre 12 ile 24 aylık dönemlerde resmi anlamda radyolojik 

değerlendirme yapılabilmesine rağmen, radyolojik belirtilerin daha sonra da 

oluşabileceği bildirilmektedir (Ohlerth ve ark. 2003; Todhunter ve ark. 2003b; Smith ve 

ark. 2004). İsveç ve İngiliz sistemlerine göre bütün köpekler 12 aylık dönemden sonra 

değerlendirilebilir (Adams 2000). Bununla beraber, ileri seviyedeki displastik olgular, 

doğal olarak daha erken teşhis edilebilir (Genevois 1997a; Ohlerth ve ark. 2003). 

Koksofemoral eklemde mevcut olan aşırı gevşeklik, köpekleri KD oluşumuna 

meyilli kılmaktadır. Eklem gevşekliğinin önceden tespitine yönelik metotlar, seleksiyon 

yapılan ırklarda hastalığa yakalanmış olguların eliminasyon ve insidensinin azaltılması 

amacıyla kullanılmaktadır. Büyüme çağındaki köpeklerde iki, bazende altı aydan 

itibaren ilerleyici gevşeklikle alakalı radyolojik belirtilerin önceden saptanması oldukça 

nazik ve karar verilmesi zor bir işlemdir (Chanoit ve Genevois 2003). 

2.9. Muayene  
Klinik ve radyolojik muayenede erken tanı hedeflenmektedir. Eklemin kıkırdak 

yapısında ciddi lezyonlar oluşmadan önce çevresel faktörleri düzenleme ve kemik 

yapısının doğru gelişimi için gerekiyorsa cerrahi müdahalede bulunma, erken tanının 

avantajlarıdır. KD’nin ilerleyici yapıda olması nedeniyle, hastalığın erken yaşta tespiti 

ile prognoz açısından daha başarılı olma şansı yakalanabilmektedir (Chanoit ve 

Genevois 2003). 

Kalça eklemi yapısını oluşturan kemik dokusunun ossifikasyonu 3 veya 4 aylık 

dönemde tamamlanmaktadır. O.F.A. tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 5 - 24 aylık 

köpeklerde KD oranları incelenmiş ve 4 aydan önce yapılan radyolojik erken tanı 

değerlendirmelerinin önerilmediği belirtilmiştir (Corley ve ark. 1997; Keller 1999).  

Kompleks bir protokol uygulayarak, koksofemoral eklemde uyum, 

konformasyon ve eklem gevşekliği gibi bir çok klinik ve radyolojik parametreler 
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kullanılarak erken tanı değerlendirmesi yapılabilir. Amaç, eklemin durumunu gösteren 

palpasyon ve radyolojik bulguların, dikkatli ve detaylı incelenmesi sonucunda uygun 

sağaltımın  seçimidir (Smith  ve ark. 1993; Chanoit ve Genevois 2003; Ohlerth ve ark. 

2003).  

Büyüme çağının her döneminde ortaya çıkabilecek olan KD’nin tespitinde, 

birinci kontrolün 12 - 17, ikincisinin 16 - 28, üçüncüsünün ise 18 - 24 haftalık oldukları 

dönemde yapılması önerilmektedir (Chanoit ve Genevois 2003; Vezzoni ve ark. 2005). 

Tek sefer yerine, tekrarlı kontrollerin yapılması hatalı karar verilmesini engelleyeceği 

gibi, bulgular negatif dahi olsa, displazi olasılığının tamamen bertaraf edilmesi söz 

konusu olmadığı için, ilerleyen dönemlerde kontrollerin mutlaka tekrarlanması 

gereklidir (Adams ve ark. 1998; Adams ve ark. 2000; Vezzoni ve ark. 2005). Koruyucu 

sağaltımın başarısı, özellikle koksofemoral artroz gelişimi ve dejeneratif olayları 

durdurabilme kapasitesiyle sınırlıdır (Vezzoni ve ark. 2005). 

2.10. Klinik Muayene 
Koksofemoral eklemin muayenesine öncelikle aktif halde olan köpekte başlanır, 

ama tam bir değerlendirme için genel anestezi gerekir (Haan ve ark. 1993). 

Koksofemoral eklem hareketleri belirlenmelidir. Normal fleksiyon ekstensiyon açısı 

yaklaşık 160°’dir (Haan ve ark. 1993; Holsworth ve ark. 2005). 

Orta ve iri ırk köpek yavrularının ilk değerlendirilmesinde kalça eklemi 

muayenesinin sistematik şekilde yapılmasında fayda vardır. Ekleme yapılan 

manipülasyonlar, ağrının oluşması ve anormal eklem gevşekliği gibi bulguların 

saptanmasını sağlar (Todhunter ve ark. 2003b; Holsworth ve ark. 2005). Kalça 

eklemine yapılan manipülasyonlar esnasında oluşabilecek ağrıya karşı ihtiyatlı olmak 

gerekir. Eklemde krepitasyon sesi, hareket kabiliyeti, subluksasyon ve yerine gelme 

bulguları aranmalıdır (Todhunter ve ark. 2003b). 

2.10.1. Aktif Hayvanda Klinik Muayene 

2.10.1.1. Duruş, oturuş ve hareket halinde anormallik  
Dört ile altı aylık dönemde displastik bir köpek yavrusunun topallık belirtileri 

göstermesi nadir olmakla birlikte, daha ziyade yürüyüş bozukluklarının 

değerlendirilmesi gerekir. Yürüyüş esnasında arka kısımda aşırı sallanma, koşu 

esnasında arka ekstremitelerini birlikte hareket ettirmesi ve tavşan sıçraması görülür. 
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Oturuş biçimi incelendiğinde, displastik olanlarda asimetri ve genelde bacağın lateral 

yüzü yere temas halindedir. Arkadan düşey eksene bakıldığında bazen valgus bulgusu 

gözlenir (Chanoit ve Genevois 2003). 

Bir araştırmada (Poy ve ark. 2000), KD’li ve normal köpeklerde yapılan 

kinematik adım analizlerine göre, hasta olanların adduksiyon derecesi ve adduksiyon-

abduksiyon mesafesinin daha fazla olduğu, bu sonuca göre KD’li olguların femur’larını 

median hatta birbirine daha yakın tutmasının sebebinin, arka bacak konformasyonu 

veya proksimal femur bölgesinde pozisyon değişimi sonucu eklem kapsülasındaki aşırı 

stresle hissedilen sıkıntının veya ağrının azaltılması için yapılabileceği belirtilmektedir. 

Normal ve KD’li köpeklerde arka ayaklar arası mesafe, mediyolateral ayak hareketi ve 

ayağı maksimum  kaldırma ölçümleri sonuçlarına göre, iki grup arasında önemli bir fark 

olmadığı tespit edilmiştir. 

Klinik olarak normal olan bir köpekte vücut ağırlığının %60’ı ön ve %40’ı arka 

bacaklar tarafından taşınır. Normal bir yürüşte, fonksiyonel anlamda ön bacaklar 

yavaşlamadan, arka bacaklar ise itiş gücünden sorumludur. Köpeklerde normal ve 

patolojik yürüyüşte görülen değişimler ayrıntılı bir şekilde belgelenmiş ve çoğunlukla 

yürüyüş bozukluklarının ağrıyla ilintili olduğu rapor edilmiştir. Normal bir köpekte tırıs 

hızında harcanan duruş zamanı değerlendirildiğinde; ön bacakların %57 frenleme ve 

%43 itiş, arka bacakların ise %30 frenleme ve %70 itiş gücünden sorumlu olduğu rapor 

edilmektedir  (Lopez ve ark. 2006b). 

Tek başına radyolojik OA belirtisi bulunması ileriki dönemde kesin olarak klinik 

topallık oluşacağı anlamına gelmemektedir (Lust ve ark. 2001). 

2.10.1.2. Ağrı Tespiti  
Şu an için, köpeklerde kronik ağrının değerlendirilmesinde altın değerinde 

standart bir ölçüm yöntemi yoktur. Subjektif bir duyu olan ağrının doğru bir şekilde 

tespiti oldukça zordur. Radyolojik inceleme, DEH’nı ortaya koysa da kronik ağrının 

değerlendirilmesi spekülatiftir. Hareket kabiliyeti, tutum ve davranışlardaki değişimler 

değerlendirilir. Kronik ağrı karşısında fizyolojik cevap olarak stres hormonlarının rolü 

hala net değildir (Hielm-Björkman ve ark. 2003). 

Köpeklerde OA’ya bağlı ikincil gelişen ağrının özel tipik bir yürüş biçimine 

neden olduğu bilinmektedir  (Lopez ve ark. 2006b). 
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Klinik muayenede eklem hareketlerinde azalma ve özellikle ekstensiyon ve 

abduksiyon hareketlerinde ağrı belirgindir (Barr ve ark. 1987; Chanoit ve Genevois 

2003). 

Ağrı oluşumu, eklem çevresindeki yumuşak doku ve kas kitlesinde gelişim 

bozukluğu ve dengesizlik, eklemin maruz kaldığı aşırı yük sonucu meydana gelen 

kemiksel oluşumlar, teres ligamentinde ödemle birlikte kısmi kopma ve burulma, 

mikrohemoraji ve kapsüler gerginlikle açıklanabilir. Özellikle sublukse eklemlerde 

caput femoris’lere iletilen güçler, iç kısımdaki alanlarda yoğunlaşmakta, eklemlerde 

mikrolezyonlar oluşturmakta, hatta dorsal acetabular bölgede mikrokırıklar ve 

kondromalazi, nihayetinde refleksel kas kontraktürleri oluşmaktadır. Beş - 8 aylık yavru 

köpeklerde sancılı ve ağrılı bu dönemin sebebi, mikrokırıklarla açıklanabilir. Bunun 

sonucunda eklemde gelişen sikatriks dokusuyla artroz oluşumu şekillenir. Daha sonraki 

12 - 15 aylık dönemde ortaya çıkan topallamanın sebebi de budur (Fox ve ark. 1987a; 

Chanoit ve Genevois 2003).  

Normal şartlarda, parasagital planda köpek kalçasının açısal hareket kabiliyeti 

110°’dir. Bu özellik, kas yapısı çok gelişmiş olanlar hariç, ekstremitenin tam kaudal 

ekstensiyonda horizontal konuma getirilmesini mümküm kılar. Aynı zamanda 90°’ye 

getirilen diz açısıyla, sagital plana dik olacak şekilde baldır bölgesi abduksiyon 

konumuna getirilebilir ve sonra tamamen kaudal yönde çekilebilir. Patognomik bir 

belirti olmasa bile, displastik köpekte bu tip hareketler genelde ağrılı olur (Genevois 

1997a). 

2.10.1.3. Klinik Muayenenin Sınırları  
Klinik muayene bulguları yorumlanırken tedbirli olunmasında fayda vardır. 

Aslında, sadece normal olmayan bulguların ortaya konması bir anlam ifade eder. 

Büyümesi tamamlanan normal bir kalça yapısında anormalliklerin oluşmayacağına dair 

herhangi bir garanti yoktur. Diğer taraftan, olguların bir çoğunda klinik belirtiler 

ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmaktadır (Adams ve ark. 1998). 

Klinik muayene sonunda sadece diyagnostik hipotez oluşur. Bu hipotezin 

doğrulanması için KD’ni tespit eden tamamlayıcı metotlara başvurulmalıdır. (Kapatkin 

ve ark. 2004)  
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2.10.2. Anestezi Etkisinde Klinik Muayene: Koksofemoral eklemin palpasyonu 
Ortolani, Barden ve Barlow gibi palpasyon tanı tekniklerinin uygulanması, 

eklem gevşekliği ve KD yatkınlığının değerlendirilmesinde kullanılan semikantitatif 

parametrelerdir. Bebeklerde konjenital kalça dislokasyonun tespitinde çok önemli 

olmasına rağmen, köpeklerde kalçaya uygulanan palpasyon tekniklerinin tanısal veya 

prognostik faydası henüz belirlenememiştir (Smith 1995; Smith 1997). 

Eklem gevşekliğinin tespitinde kullanılan Dİ ile palpasyon testleri arasında 

pozitif korelasyon olmasına rağmen, KD’nin değerlendirilmesi konusunda palpasyon 

bulguları yeterli değildir (Smith 1995). 

 Genel anestezi esnasında, acetabular boşluk içerisinde yer alan caput femoris’in 

stabilitesi, eklem gevşekliği ve eğer mevcutsa eklemdeki subluksasyon derecesi 

değerlendirilebilir (Vezzoni ve ark. 2005). Farklı eklem gevşekliği testleri, 3 ile 10 veya 

12 aylık döneme kadar uygulanabilir (Chanoit ve Genevois 2003). 

2.10.2.1. Ortolani  
Bu test 1936 yılında bir yaşındaki bebeklerde konjenital kalça dislokasyonun 

tanısı amacıyla Ortolani tarafından uygulamaya konulmuş ve İtalyan Pediyatri 

Dergisi’nde yayınlanmıştır (Barlow 1962). Ancak 1985 yılına kadar veteriner literatüre 

girmemiştir (Özsoy 2002a). 

Özellikle küçük ve gelişimini tamamlamamış köpeklerde, eklemlerde anormal 

gelişimler ve displazi oluşumunun anatomik sebebi olan koksofemoral eklem 

gevşekliğinin tespiti çok önemlidir. Bu test, genç yavru köpeklerde aşırı eklem 

gevşekliğini tespit eden en önemli testlerden biridir (Chalman ve Butler 1985; O’brien 

1997, Kaynak: Charbonneau 2006, p.27; Chanoit ve Genevois 2001b). Kalça yapısı 

normal genç köpeklerde uygulanan testin, bazen pozitif sonuçlanmasında, koksofemoral 

ekleme destek olan gelişimini tamamlamamış yumuşak dokunun neden olabileceği 

dikkate alınmalı ve test belli aralıklarla tekrarlanmalıdır (Haan ve ark.1993).  

Ortolani testi, normal veya sedasyon altında yapılabilse de, her iki durumda da, 

uygulamaya karşı köpeğin işbirliği göstermemesi ve kas yapısının niteliği, hatalı negatif 

sonuçlara neden olmaktadır. Bu yüzden uygulama, genel anestezi altında yapılmalıdır 

(Haan ve ark. 1993). En iyi sonuçların elde edilebilmesi için, olgunun palpebral 

refleksinin kaybolduğu derin anestezi evresinde olması gerekir. Bu teknik, lateral veya 
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dorsal yatış pozisyonlarında uygulanabilir (Chalman ve Butler 1985; Cook ve ark. 

1996).  

Yaygın kullanımına rağmen, Ortolani testinin kalçanın durumunun 

belirlenmesinde yetersiz kaldığı, sonuçların değişken ve düşük duyarlılıkta olduğu 

belirtilmektedir (Corfield ve ark. 2007). 

1.Pozisyon 

Uygulama; köpek her iki yanına veya sırt üstü yatırılarak yapılabilir. Fakat 

dorsal yatış, hem hastanın daha simetrik pozisyonda olmasını hem de redüksiyon 

açısının ölçülmesini kolaylaştırdığı için tercih edilir (Haan ve ark. 1993). 

 

     

Şekil 2-2: Lateral Pozisyonda Ortolani testi 

 

Lateral yatış pozisyonunda bacağa abduksiyon hareketi yaptırılırken femur şaftı 

boyunca acetabulum doğrultusunda bir baskı oluşturulur. Abduksiyon hareketi 

esnasında sıçrama veya “klak” sesi algılanırsa test pozitiftir (Chalman ve Butler 1985; 

Haan ve ark. 1993; Fries ve Remedios 1995; Cook ve ark. 1996; Genevois 1997a; 

Adams ve ark. 1998; Todhunter ve ark. 1999; Chanoit ve Genevois 2001b; Özsoy 

2002a; Sarıerler 2003; Fau ve ark. 2007).  

     

Şekil 2-3: Dorsal yatış pozisyonda Ortolani testi 
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           Dorsal yatış pozisyonunda bilateral abduksiyon hareketine, femur şaftlarından 

acetabulum’a doğru hafif bir basınç uygulanarak başlanır (Cook ve ark. 1996). “Klak” 

sesi, testin pozitif olduğunu gösterir. Redüksiyon açısı, klak sesi geldiğinde femurun 

hayali vertikal çizgiyle yaptığı açı olarak nitelendirilir. Koksofemoral eklem kapsülası 

ve ligamentin gevşekliğine bağlı olarak caput femoris dorsale sublukse olur. Caput 

femoris’in acetabulum içerisinde dönmesiyle klak sesi algılanır (Haan ve ark. 1993; 

Genevois 1997a; Litiem 2002; Özsoy 2002a). Bu test, fizyolojik pasif eklem 

gevşekliğinin tespitini mümkün kılmaktadır. Kapsüla ve ligamentin gevşekliğiyle 

orantılı olarak redüksiyon açısı da artmaktadır. Koksofemoral artrozun gelişme şansı, 

redüksiyon açısıyla belirginleşmektedir. Koksofemoral artrozun ilerlemesi ve fibröz 

kapsül oluşumu ile redüksiyon açısının algılanması azalmaktadır (Litiem 2002). Dört 

aylık 33 AÇK’de yapılan bir çalışmada, redüksiyon açısı ve Dİ arasında düşük lineer 

korelasyon saptanmıştır. Olguların, 16 haftalık dönemde yapılan palpasyon test 

sonuçları ile 12 aylık olduklarında OA yönünden radyolojik incelemeleri 

karşılaştırıldığında, hatalı negatif değerlendirme oranı %12,5 olarak belirlenmiştir. 

Başka bir çalışmada kullanılan 16 - 18  haftalık köpeklerde ise bu oran %37 olarak 

saptanmıştır. İki çalışma arasındaki bulunan farkın sebebi ise, değerlendirme kriteridir. 

Hatalı negatif değerlendirme oranı yüksek olan çalışmada manipülasyonda sadece klak 

sesi, pozitif Ortolani testi için yeterli bir kriter olarak görülmüş, diğer çalışmada ise klak 

sesi ve trochanter major’un aksiyal translasyonun beraber bulunması pozitif olarak 

kabul edilmiştir (Corfield ve ark. 2007). 

2.Yorum 

Eklem gevşekliği gösteren olgularda, başlangıçta caput femoris dorsal acetabular 

kenarla aynı seviyededir. Ekstremiteye uygulanan abduksiyon esnasında uygun açıya 

gelindiğinde, caput femoris, uygulanan güç sonrası acetabular boşluk içerisine tekrar 

oturur. Subluksasyondan redüksiyona geçiş esnasında uygulayıcının bir sıçrama ya da 

klak sesi hissetmesi, Ortolani testinin pozitif olduğuna işaret eder (Adams ve ark. 1998; 

Adams ve ark. 2000; Chanoit ve Genevois 2001b). Eğer kalça herhangi bir anormallik 

göstermiyorsa, tüm uygulama esnasında eklem bütünlüğünü koruyacak, caput femoris 

yer değiştirmeyecek ve test negatif olarak sonuçlanacaktır (Chanoit ve Genevois 

2001b).    
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Ortolani testi sonucu sadece pozitifse yorumlanabilir (Genevois 1997a). Dört 

aylık ve üzeri olan bir köpekte pozitif sonuç, belirgin bir gevşekliğe işaret eder. Bununla 

beraber, sonucun negatif olması, kalça yapısının sağlıklı olduğu anlamına gelmez. 

Sağlıklı kalça yapısına sahip dört aylıktan küçük köpek yavrularında Ortolani testi, 

pozitif sonuçlanabilir (Chanoit ve Genevois 2003; Sarıerler 2003). 

 3.Açı Ölçümü 

Bu açının hesaplanması, sadece kalça hakkında kalitatif bilgi sunan Ortolani 

testinin tersine, acetabular kenar eğiminin ölçülmesi ile birlikte, ayrıca kapsüla gerginlik 

derecesinin kantitatif olarak değerlendirmesini de mümkün kılar (Chanoit ve Genevois 

2001b). 

4.Kazanç 

Ortolani testi, redüksiyon açısının tespiti, kapsüla gerginliği derecesi ve eklem 

gevşekliği ile ilgili çok önemli bilgiler verir. Dorsal acetabular kenar yapısı, eklemin 

kıkırdak yapısı ve caput femoris’in acetabular boşluk içindeki konumu hakkında hem 

kalitatif hem de kantitatif bilgiler verir. Redüksiyon açısı distraksiyon, subluksasyon 

açısı ise dorsal acetabular kenar eğimi hakkında ipucu verir (Chanoit ve Genevois 

2001b).  

Lateral yatış pozisyonunda redüksiyon açı ölçümü yapılan 4 aylık AÇK’lerinin, 

12 ve 48 aylık dönemlerinde OA bulunması arasında orta seviyede lineer korrelasyon 

tespit edilmiştir (Corfield ve ark. 2007). 

5. Limit 

Altı ile 10 haftalık yavru köpeklerde çok sayıda hatalı negatif değerlendirme 

bulunması, klinik ve radyolojik tanının birlikte yapılmasının ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir (Adams ve ark. 1998; Sarıerler 2003).  

Ortolani testinin 12 -17 haftalık dönemde negatif olması, bu testin ilerleyen daha 

sonraki günlerde pozitif olma ihtimalini ortadan kaldırmamakta ama sağlıklı bir eklem 

gelişimini ve uygun bir tahmin yapılmasını mümkün kılmaktadır (Adams ve ark. 1998; 

Sarıerler 2003).  

KD’nin erken dönemde tanısı amacıyla bir grup köpeğe, 6 - 10, 16 - 18 ve 52 

haftalık oldukları dönemde kalça eklemine uygulanan Ortolani testleri sonucunda, 
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negatif değerlendirme oranının yüksek oranda hatalı olduğu gözlenmiştir. Toplamda 32 

köpeğin 27’sinde, bir yaşına geldiğinde KD tespit edilmiştir. Hatalı negatif Ortolani 

bulgusu 6 - 10, 16 - 18 ve 52 haftalık oldukları dönemde sırasıyla %85, %37 ve %7; 

aynı yaş skalasında hatalı pozitif test oranları ise %0, %15 ve %16 olarak 

kaydedilmiştir. KD gelişenlerin sadece %15’inde 6 - 10 haftalık dönemde Ortolani 

pozitif olarak belirlenmiştir (Adams ve ark. 1998). Bu test sonuçlarına göre hatalı 

pozitif değerlendirme oranı erken dönemde düşüktür ve yaşla birlikte bu oran artar. 

Oysaki hatalı negatif değerlendirme oranı azalmaktadır [testin belirleyiciliği artarken 

duyarlılığı azalmaktadır] (Adams ve ark. 1998).  

Hatalı pozitif değerlendirme yapılan bir olguda, genelde Ortolani testi hafifçe 

pozitif alınsa bile, tekrarlı palpasyon uygulamalarının eklem üzerinde herhangi bir 

negatif etkisi saptanmamıştır. Hatta, bu köpeklerin dorsal acetabular kenar eğimlerinin 

normal olduğu, çoğunluğunda eklem yapılarında hiçbir modifikasyona rastlanılmadığı 

belirtilmiştir (Vezzoni ve ark. 2005). Eğer normal yapıda olan dorsal acetabular kenar 

eğimi hafif bir eklem gevşekliğiyle seyrediyorsa, kalça eklemi yapısında her zaman 

dejenerasyon oluşacağı  anlamına gelmediği bildirilmektedir (Barlow 1962).  

Yaşı ilerlemiş köpeklerde, hastalığın kronik safhaya geçtiği dönemde, 

periartiküler dokudaki fibröz yapı ve eklemdeki dejenerasyonlardan dolayı eklem 

gevşekliği önemli değerlendirme kriteri olma özelliğini kaybeder (Chalman ve Butler 

1985; Puerto ve ark. 1999; Chanoit ve Genevois 2003). 

Yanlış teknik veya pozisyonlandırma, yetersiz anestezi, büyük cüsse, dorsal 

acetabular kenarın aşırı yıkımlanması, fibröz kapsüla yapısının kalınlaşması, osteofitik 

proliferasyon, sınırlı hareket kabiliyeti veya yerleşik caput femoris luksasyonu 

sonucunda hatalı negatif değerlendirmeler yapılabilir (Chalman ve Butler 1985; Cook 

ve ark. 1996). 

2.10.2.2. Barlow 
Bu teknik 1962 yılında, yeni doğan bebeklerde konjenital displazinin tespitinde 

Ortolani testini yetersiz bulan Barlow tarafından uygulamaya konulmuştur (Barlow 

1962; Puerto ve ark. 1999). 
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1.Uygulama 

     

Şekil 2-4: Dorsal yatış pozisyonunda Barlow Testi 

Ortolani testinin aksi bir uygulama yapılarak, manipülasyona, femurlar 

abduksiyon pozisyonundayken başlanır. Femur şaftlarından acetabulum’lara doğru 

basınç uygulaması yapılırken, ekstremiteler adduksiyona getirilir ve median hatta 

kavuşturulur (Barlow 1962; Chanoit ve Genevois 2003; Vezzoni ve ark. 2005; Fau ve 

ark. 2007). 

2.Yorum 

Adduksiyon esnasında koksofemoral eklemde subluksasyonun algılanması, 

testin pozitif olduğunu gösterir. Bu uygulama esnasında uyumlu bir kalça ekleminde 

caput femoris, acetabular kavitenin dip kısmında bütünlüğünü korur şekilde durursa, 

test sonucu negatif demektir. Tam tersi durumda, eğer eklem gevşekliği mevcutsa, 

adduksiyon esnasında uygulanan basınçla, caput femoris dorsal acetabular kenarın 

üzerine sublukse olur. Uygulayıcı tarafından hissedilen bu yer değiştirme, Barlow 

testinin pozitif olduğunu vurgular. Subluksasyon esnasında bazen uygulayıcı tarafından 

hissedilen klak sesi, dorsal acetabular kenar erozyonuna işaret eder ki; bu durumda 

prognoz daha kötüdür (Barlow 1962; Chanoit ve Genevois 2003; Vezzoni ve ark. 2005) 

Bu test ve subluksasyon açısının ölçümü, dorsal yatış poziyonunda yapılır. Bu 

yöntemde Ortolani’nin tam tersi yani sırt üstü yatırılan hayvanın abduksiyondaki 

bacaklarına baskı uygulanarak adduksiyon hareketi yaptırılır (Litiem 2002). 

Adduksiyon esnasında pelvis’in uzun aksına dik olacak şekilde ve subluksasyon 

oluşması için caput femoris’lere dorsolateral yönde kuvvet uygulanır (Farese ve ark. 

1998). Koksofemoral subluksasyon algılandığında test pozitiftir. Subluksasyon 

oluştuğunda, hayali vertikal çizgiyle femur aksının birleşimi subluksasyon açısını verir. 

Bu test, acetabulum’un bütünlüğü konusunda daha fazla bilgi verir. Acetabulum 

boşluğunun dolması ve dorsal kenarın yıpranmasına bağlı olarak, subluksasyon açısında 
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artış gözlenecektir. Eklemde artroz  gelişmesi, subluksasyonun algılanmasını oldukça 

güçleştirmektedir (Litiem 2002). 

2.10.2.3. Barden 
Bu test, 1968 yılında Barden tarafından geliştirilmiş ve uygulamaya 

konulmuştur (Barden 1968, Kaynak: Charbonneau 2006, p.30; Puerto ve ark. 1999). 

1. Uygulama 

     

Şekil 2-5: Lateral yatış pozisyonunda Barden testi 

Bu test de koksofemoral eklem gevşekliğinin değerlendirilmesini sağlar. Yan 

yatırılan köpekte, uygulayıcı eklemi laterale hareket ettirir (Chanoit ve Genevois 

2001b). Manipülasyonu yapacak kişi femur şaftını mümkün olduğu kadar yukarıdan 

kavrar ve diğer eliyle kalçaya destek olarak caput ossis femoris’i acetabular kaviteden 

dışarı çıkartmaya çalışır (Fries ve Remedios 1995; Cook ve ark. 1996; Genevois 1997a; 

Bardens 1968, Kaynak: Charbonneau 2006, p.30; Fau ve ark. 2007). Femur’u tutan el 

tarafından oluşturulan lateral strese karşı, trochanter major’un yer değiştirmesi 

hissedilmeye çalışılır. Kapsüler ve ligamenter gevşeklik belirlenir (Litiem 2002). 

        2.Yorum 

Elle muayenede eklem gevşekliğinin tahminen 2 mm veya daha fazla 

hissedilmesi anormal gevşekliği, yani olgunun pozitif olduğunu gösterir (Adams ve ark. 

1998; Adams ve ark. 2000; Barden 1968, Kaynak: Charbonneau 2006, p.31). 

Bu testin yorumlanması hassasiyet gerektirir. Aslında, bir taraftan 

manipülasyonu yapan uygulayıcının deneyimi, diğer taraftan da sadece anormal eklem 

gevşekliğinin tespit edilmesi durumunda test anlamlı olur. Sağlıklı bir kalçada bu test 

sonucunun yorumlanma olasılığı azalır (Adams ve ark. 1998; Chanoit ve Genevois 

2003).  
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İki ile dört aylık dönem arasında yapılan bu test, yüksek oranda hatalı negatif ve 

hatalı pozitif sonuç verir (Chanoit ve Genevois 2003). Barden testinin 4 haftalıktan 

küçük hayvanlarda anlamlı olmadığı, yer değiştirmenin anormal kabul edilmesi için 

eklem gevşekliğinin 5 mm [yavru köpek] ile 10 mm [yetişkin köpek] arasında olması 

gerekir (Genevois 1997a). Sonuçta, tıpkı Ortolani testinde olduğu gibi, yaş ilerledikçe 

hatalı pozitif test sayısı artarken, hatalı negatif test sayısı azalmaktadır (Adams ve ark. 

1998). Erişkin köpeklerde eklem gevşekliğinin değerlendirmesinde kullanılan bu 

palpasyon tekniğinin KD yönünden negatif ya da pozitif doğru tanı konulmasında 

yetersiz kaldığı, hatalı negatif ve hatalı pozitif değerlendirmelerin %25 - 33 oranlarında 

olduğu bildirilmektedir (Lust ve ark. 1993).  

Yapılan bir çalışmada (Adams ve ark. 2000); GR ırkına ait 5 - 8 haftalık yavru 

köpeklerde, Barden testinin eklemlerde dejeneratif gelişimi öngörebildiği tespit 

edilmiştir.  

Genç köpeklerde KD’nden şüphelenildiği takdirde, bu muayeneler sistematik 

olarak tekrarlanmalıdır. Erken dönemde bu testler uygulandığında belirleyici özelliği 

yüksek ama duyarlılığı düşük olmasına rağmen, kesin teşhisin konulabilmesi için 

radyolojik değerlendirmenin yapılması gerekmektedir (Adams ve ark. 1998). 

Genellikle KD’den etkilenen ırklarda 6 - 8 haftalık dönemde olan köpeklerde 

yapılan bu testin, displazinin erken dönem tanısının konulmasında doğru sonuçlar 

verdiği rapor edilmektedir (Cook ve ark. 1996). 

Bir çalışmada (Adams ve ark. 1998), toplamda 32 köpeğin 27’sinde bir yaşına 

geldiğinde KD tespit edilmiş ve bu hayvanların 6 - 10, 16 - 18 ve 52 haftalık oldukları 

dönemlerinde uygulanan Barden testine göre hatalı negatif oranları sırasıyla %81, %74 

ve %70 olarak kaydedilmiştir. KD gelişenlerin sadece %19’unda 6 - 10 haftalık 

dönemde Barden testinin pozitif olduğu bildirilmektedir. 

2.11. Radyolojik Muayene 
Radyolojik değerlendirme; kalça ekleminde subluksasyon, caput femoris, collum 

femoris ve acetabulum üzerindeki mevcut dejeneratif değişimlerin belirlenmesini kapsar 

(Holsworth ve ark. 2005). 

Son on senedir, bu hastalığın belirlenmesini hedefleyen en az beş radyolojik 

teknik hakkında yayınlar mevcuttur. Radyolojik tanı metotları üç grup altında 
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incelenebilir. Birincisi, standart ventrodorsal ekstensiyon pozisyonunda çekilen 

radyografi olup, kemik konformasyonu ve koksofemoral artroz değerlendirilmesini 

mümkün kılar. İkincisi, distraksiyon pozisyonunda çekilen radyografidir. Eklem kapsüla 

gevşekliğinin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Üçüncüsü ise, caput femoris’leri 

subluksasyon pozisyonuna getirerek çekilen radyografi tekniğidir (Todhunter ve ark. 

2003b).  

Özellikle yavru köpeklerde, bu farklı çekim tekniklerinin, sonuçta hiçbiri ileriki 

yaşlarda meydana gelebilecek koksofemoral displazinin yüzde yüz tespitini mümkün 

kılmamaktadır (Corley ve ark. 1997).  

Sakinleştirilmemiş köpeklerde yapılan radyografik çekimlerin hatalı negatif 

değerlendirme sayısını arttırdığı ve en kısa zamanda bu yöntemin terk edilmesi gerektiği 

bildirilmektedir (Fau ve ark. 2007). 

2.11.1. Genel Anestezide Radyografi 
Kalça displazisi değerlendirmesinde kullanılan tipik radyolojik teknikler iyi bir 

sedasyon ve kas gevşemesi gerektirmektedir. Anestezisiz veya sedasyonsuz geleneksel 

ekstensiyon radyografinin uygulanması, pozisyonlama hatalarına yol açmakta, filmlerin 

kalitesini ve doğru tanının konulmasını sıklıkla tehlikeye sokmaktadır (Leppänen ve 

ark. 2006). 

Anestezi ve sedasyon yapılmadan KD yönünden köpeklerin radyografik 

değerlendirmesi, tecrübeli bir ekip tarafından kolayca yapılabilmektedir. Bir çalışmada 

100 köpeğin 97’sinde başarılı radyografik çekim gerçekleştirildiği, istenildiği takdirde 

displazi değerlendirmesi ve sertifika sunumu için radyografik kalitenin yeterli olduğu 

ifade edilmektedir (Farrow ve Back 1989).  

Anestezi ve derin sedasyonun kas gevşemesini arttırdığı ve böylece caput 

femoris pozisyonunu potansiyel olarak etkileyebildiği ispatlanmıştır. Stres içinde ve 

manipülasyona direnen bir köpeğe göre radyografik muayenede tamamen rahatlamış 

olan bir köpeğin ekleminde daha fazla gevşeklik ve daha düşük NA’nın çıkma ihtimali 

bulunmaktadır. Bardens 1971 yılında, normal bir köpekte derin anestezinin veya 

radyografi esnasında aşırı güç uygulamanın sonucunda caput femoris’in laterale deplase 

olma ihtimalinin mümkün olmadığını, net bir şekilde ispat ettiğini iddia etmiştir 

(Flückiger ve ark. 2006). 
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Standart radyografinin anestezi yapılmadan uygulanması, bölgesel kas 

kontraktürü ile beraber caput femoris’i acetabulum merkezine yönlendirmekte ve 

anormal eklem gevşekliğinin saptanması tesadüfi olmaktadır. Bir çok Avrupa ülkesinde 

anestezi kullanılmadan yapılan çekimlerde, yanılma olabileceği kabul edilmektedir 

(Genevois ve ark. 2003). Anestezinin KD değerlendirmesinde etkisini tespit etmek için 

yapılan çalışmada, anestezi yapılmayan köpeklerin kalça yapısı iyi bulunmuş ve erişkin 

köpeklerde eklem gevşekliğinin anesteziden etkilendiği saptanmıştır. KD 

değerlendirilmesinde referans olarak NA ve caput femoris’in kapsanma yüzdesi 

kullanılması durumunda, köpeklerin anesteziye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır 

(Genevois ve ark. 2006). 

Sedasyon amacıyla, köpeklerin sakinleştirilmesinde kullanılan kimyasalların 

kalça eklemi radyografisi sonucunu etkilediği bildirilmektedir (Malm ve ark. 2006; Fau 

ve ark. 2007). Sedasyon amacıyla kullanılan acepromazin’in, medetomidin ve 

butorphanol ile ya da sadece medetomidin veya xylazin’le karşılaştırılması 

yapıldığında, KD değerlendirilmesinde negatif bir fark oluştuğu tespit edilmiştir. Elde 

edilen bu sonucun açıklaması olarak, acepromazine’in karşılaştırılması yapılan diğer 

kimyasallardan daha hafif bir sedasyon oluşturması gösterilmektedir. Aktif veya 

sakinleştirilmiş bir köpeğin koksofemoral radyografisi ile aynı köpeğin anestezi 

etkisinde çekilen röntgen sonuçlarının karşılaştırılması yapıldığında, ikinci çekimde 

elde edilen radyografiler üzerinde yapılan hesaplamalara göre, kantitatif NA’nın daha 

düşük bulunduğu belirtilmektedir (Malm ve ark. 2006). 

FCI bilim komisyonu, anestezi veya en azından derin sedasyon gerekliliği 

üzerine dikkat çekmektedir. Kopenhag’da 2006’da düzenlenen toplantıda, aynı 

komisyon tarafından radyografi esnasında anestezi uygulaması tekrar tavsiye edilmiştir 

(Fau ve ark. 2007). 

Kalça eklemlerine uygulanan ekstensiyon esnasında gluteal kasların üzerindeki 

stres etkisi artmaktadır. Anestezi veya sedasyon yapılmadan gerçekleştirilen 

radyografilerde kalça eklemi gevşekliğinin maskelendiği ya da daha düşük seviyede 

değerlendirildiği bilinmektedir (Smith ve ark. 1990; Genevois ve ark. 2006). Geriye 

dönük yapılan bir çalışmaya göre Briard, BMD, Gordon Setter ve Berger Picard 

ırklarında, 2000 ve 2006 yıllarında yapılan değerlendirmelerde, KD sıklığında önemli 

bir düşüş saptanmış ama bu dramatik gelişimin sebebi olarak aslında anestezi veya 
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sedasyon yapılmadan çekilen radyografilerin neden olduğu ve bu kas gevşeticilerin 

eksikliğinin KD skorunu etkilediği düşünülmektedir (Genevois ve ark. 2008).  

2.11.2. Standart Ventrodorsal Ekstensiyon Radyografisi 
Klasik çekim tekniği, ventrodorsal pozisyonda uygulanır ve displastik olguların 

doğrulanmasında kullanılmaktadır (Chanoit ve Genevois 2003; Fau ve ark. 2007). 

KD’nin klasik tanısı standart ventrodorsal radyografide tespit edilen subluksasyon veya 

ikincil DEH bulgularına dayanır (Popovitch ve ark. 1995). Orta veya ileri seviyedeki 

KD tespitinin standart radyografi tekniğiyle kolayca yapılabileceği (Corley ve ark. 

1997) 1961 yılında Amerikan Veteriner Derneği tarafından tasdik edilmiştir (Smith ve 

ark. 1993; Smith 1995; Corley ve ark. 1997; Saunders ve ark. 1999; Adams 2000; 

Özsoy 2002b; Smith 2004; Paster ve ark. 2005). O.F.A. tarafından 1965 yılında kabul 

görmüş (Adams 2000) ve O.F.A.’nın 1972 yılında düzenlediği uluslararası 

sempozyumda, fenotipik olarak normal kalça yapısına sahip köpeklere  sertifika verme 

yaşının minimum 2 olması gerektiği kabul görmüştür (Corley ve ark. 1997). O.F.A. 

tarafından 2 yaş altında olan köpeklere sertifika verilmemekte, bununla beraber bu yaş 

altında olanların değerlendirmesi ve yönlendirilmesi yapılmaktadır. Genç yaşta 

radyolojik olarak belirgin KD tespit edilen olgular, olgun dönemde de hastalık 

belirtilerini göstermeye devam edeceklerdir. Bununla birlikte, genç yaşta hafif displazili 

köpeklerde uygulanan standart pelvis radyografisi tekniğine göre hastalık tanısının 

radyolojik olarak konulması, olgun döneme kadar mümkün olmayabilir (Crawford ve 

Pharr 1975; Lust ve ark. 1993). 

2.11.2.1. Pozisyon 

    

Şekil 2-6: Standart ventrodorsal ekstensiyon pozisyonu 
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Sırt üstü yatırılan köpeğin kalça bölgesi, çekimi gerçekleştirecek olan kişinin 

yüzüne dönük olacak şekilde arka ekstremiteler gerdirilir ve diz kapaklarının merkezi 

pozisyon alması için internal rotasyon yaptırılır (Fries ve Remedios 1995; Popovitch ve 

ark. 1995; Smith 1995; Smith ve ark. 1995; Corley ve ark. 1997; Genevois 1997a; 

Smith 1997; Genevois ve ark. 2003; Sarıerler 2003; Smith 2004; Fau ve ark. 2007) ve 

böylece collum femoris’in anteversiyon açısı dengelenmiş olur (Genevois ve ark. 1996). 

Köpeğin yatış pozisyonun doğru olduğuna kanaat getirildiğinde radyografi 

gerçekleştirilir. Buna göre; 

Femur kemikleri kendi aralarında ve tibia kemikleriyle birlikte simetrik olmalı 

ve düşey eksende paralellik göstermelidir (Genevois 1997a; Fau ve ark. 2007). 

Diz kapakları merkezi konumda olmalı (Genevois 1997a; Tomlinson ve Johnson 

2000; Chanoit ve Genevois 2003; Fau ve ark. 2007) ve femur distaliyle süperpoze 

olmalıdır. 

 Standart radyografi üzerinde; caput femoris’in acetabulum içindeki pozisyonu, 

caput femoris’in dorsal acetabular kenar tarafından kapsanma yüzdesi, caput femoris’in 

yassılaşması ve yeni şekillenmeler (Cook ve ark. 1996), caput femoris’in kraniyal 

acetabular kenarla paralel seyri, artroz ve NA hesaplanması gibi farklı veriler 

değerlendirilir (Fau ve ark. 2007).  

2.11.2.2. Eklemde Değerlendirme Kriterleri  
Bu radyografi tekniğiyle, eklem morfolojisi ve dejeneratif belirtiler 

değerlendirilebilir: 

Kraniyal acetabular kenar konformasyonu, hastalığın ilerleme safhasında 

düzleşme ve eğiminde değişimlerle kendini gösterir. Normal sağlıklı eklemlerde bu 

kenar, caput femoris’in çevresini saran bir eğim gösterir. Bununla beraber yavru 

köpekler gelişimlerini tamamlamadığı ve kısmen kıkırdak yapı mevcudiyetini koruduğu 

için değerlendirmeler sık sık hatalı sonuçlanır. Caput ve collum femoris’in yapısı, artroz 

belirtileri; subkondral skleroz, Morgan çizgisi, acetabulum ve caput femoris üzerindeki 

erozyon ve/veya osteofitik üremeler, caput femoris’in kapsanma miktarı gibi diğer 

parametrelerin değerlendirilmesi gerekir. Bu radyografi, ilk bakışta, eklemsel uyum 

hakkında bir fikir edinmeyi sağlar (Adams ve ark. 2000; Vezzoni ve ark. 2005).  
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Fossa trochanterica, femur’un kaudal kısmında, trochanter major ve collum 

femoris arasında yer alır. İnternal ve eksternal obturator ile gemelli kaslarının insersiyon 

noktasıdır. KD’li köpeklerde standart ventrodorsal radyografide bu bölgenin 

görünümünün değerlendirilmesi değişkendir. Fossa trochanterica bölgesindeki 

radyolusent veya radyopakt görünümün, bölgenin morfolojik yapısı nedeniyle mi, yoksa 

displazi veya çekim esnasında şekillenen femoral rotasyon sonucu mu oluştuğu 

saptanmalıdır. Bu bölgedeki odaksal radyolusent görüntünün, foramen nutricium’lara 

denk geldiği, arteria iliaca externa’ya yapılan ilaç [latex ve micropaque] enjeksiyonu 

sonucunda, medial circumflex femoral arterin küçük kollarının bu bölgede bulunduğu 

ve foramen yapısına katıldığı tespit edilmiştir. Genç hayvanlara nazaran kalça 

ekleminde ileri derecede dejeneratif değişimler bulunanlarda foramen nutricium’ların 

daha geniş, daha çok ve dallanmaların daha fazla olduğu saptanmıştır. Arteriyel ve 

venöz damarların kemik dokuya birlikte girdiği ve foramen nutricium’ların genişlemesi 

durumunda venöz drenajın aksaması ile insanda Legg-Calve-Perthes hastalığı ve 

köpekte KD meydana geldiği tespit edilmiştir (Frame ve ark. 2001). 

Eklem hakkında herhangi bir anormallik mevcudiyeti ve yokluğu hakkında bir 

değerlendirme yapılabilir. Kesin bir tanı oluşturmak için, subjektif olan bu metodun 

diğer objektif parametrelerle kombine edilmesi gerekir (Adams ve ark. 2000). 

2.11.2.3. Radyografik Ölçüm 
Eklem gevşekliğinin kantitatif olarak değerlendirilmesinde NA (Kealy ve ark. 

1992; Smith ve ark. 1995; Tomlinson ve Johnson 2000; Todhunter ve ark. 2003b) ilk 

defa Avrupa’da ve ilerleyen zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri’nde 

araştırmalarda kullanılmaya başlanmıştır (Smith 1995; Smith 1997). Bu ölçüm tekniği, 

Norberg tarafından ortaya çıkarılmış ve Olsson tarafından tanımlanmıştır. Orjinal 

Norberg metodunda, kurbağa bacağı [açık kitap] pozisyonunda dizler maksimum 

fleksiyonda ve abduksiyondayken radyografik çekim yapılır. Standart ekstensiyon 

radyografisinde yapılan ölçüm ise, bu metodun modifiye edilmiş şeklidir ve ilk defa 

Hickman NA’nın araştırma ve tanı amaçlı kullanımından bahsetmiştir. Radyografide 

açık kitap pozisyonu kullanıldığında, caput femoris’in acetabulum içine doğru 

itilmesinden dolayı NA ölçümü, eklem gevşekliğinden ziyade acetabular derinlik 

hakkında bilgi vermektedir (Kealy ve ark. 1992). 
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Radyografik ölçümler için, caput femoris’lerin merkezleri ve kraniyal acetabular 

kenarlar saptanır. Bu ölçümler sayesinde, eklemlerin objektif değerlendirmesi 

yapılabilmekte ve subjektif metotlardan daha üstün olduğu kabul edilmektedir (Adams 

ve ark. 1998).  

Norberg Olsson Açısının Hesaplanması  

Olsson ve arkadaşları tarafından tanımlanan Norberg Olsson açı 

hesaplamasında, caput femoris’in acetabulum’dan uzaklaşması değerlendirilir. 

Derinliğin normal kabul edilebilmesi için, caput femoris’lerin merkezleri arasında kalan 

çizgiyle oluşturulan dik açı ile lateralde kalan kraniyal acetabular kenardan gelen çizgi 

arasındaki açının 15°’nin altında olmaması gerektiği ifade edilmiştir. Olsson, özellikle 

105°’nin altında kalan NA’nın, anormal kalça yapısı belirtisi olduğunu saptamıştır 

(Todhunter ve ark. 2005; Culp ve ark. 2006). Standart ekstensiyon radyografi 

tekniğinde eklem gevşekliği NA ölçümü yapılarak hesaplanır. Bu ölçümde, NA 105° 

üzerinde olanların kalça yapısının sağlıklı olduğu (Smith ve ark. 1993; Smith 1997; 

Tomlinson ve Johnson 2000; Sarıerler 2003; Todhunter ve ark. 2003b), 90° altında 

olanların ise zayıf eklem yapısına sahip olduğu genel olarak kabul edilir (Smith ve ark. 

1993; Sarıerler 2003). Bununla birlikte, O.F.A. tarafından kalça eklemi radyolojik 

olarak normal bulunanların NA’sının, 105°’nin altında olduğu tespit edilmiştir. Bu 

105°’lik eşik değerin çok yüksek olma ihtimali bulunmaktadır (Smith 1997; Tomlinson 

ve Johnson 2000). O.F.A.’nın verilerine göre kalça yapısı normal değerlendirilen 226 

köpeğin %44’ünde NA değerinin 105°’nin altında olduğu saptanmıştır. KD tanısında 

NA tekniği kullanımının yaygın olmamasının, belki de subjektif O.F.A. skorlaması ve 

NA arasında tespit edilen uyumsuzluğa bağlı olabileceği söylenebilir (Smith 1997). 

Köpeklerde NA değerleri 55° - 115° arasında değişmektedir (Smith 1995; Smith 1997; 

Özsoy 2002b). 

KD’nin teşhisinde kullanılan subjektif standart teknik eleştirileri üzerine, 

objektif bir ölçüm olan NA hesaplanması geliştirilmiştir. Oniki aylık dönemde NA ve 

KD arasında önemli bir bağlantı bulunduğu gözlenmiştir (Adams 2000).  

NA ölçümü, caput femoris’in kraniyal acetabular kenara olan uzaklığını ve 

acetabulum ile arasındaki uyumu belirler (Lust ve ark. 1992; Gibbs 1997). 

Eklem gevşekliği veya acetabulum sığlaşmasının belirlenmesinde NA kullanımı 

yaygındır ve önemli bir sınıflandırma kriteridir (Genevois ve ark. 2007). Artroz 
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bulunmayan ama anormal eklem gevşekliğine bağlı displazili olguların tespitinde NA 

temel alınmaktadır. Genç köpeklerde düşük oranda OA görülmesi normaldir ve bazı 

displastik köpeklerde coxartrosis çok hızlı gelişse bile, bir çok olguda özellikle 5 ile 7 

aylık dönemde olanlarda genelde OA gelişimi zaman almaktadır (Genevois ve ark. 

2000). 

Norberg tarafından NA’nın bilimsel yayını yapılmamış, fakat Henricson ve 

arkadaşları bunu tanımlayarak yayınlanmıştır. Bu yöntem 1960’lı yıllardan beri KD 

üzerine yapılan bir çok çalışma ve yayınlarda eklem gevşekliğinin kantitatif tespitinde 

kullanılmıştır (Flückiger ve ark. 2006). 

Bu açı ölçümü sayesinde, caput femoris’lerin sublukse olma derecesi kantitatif 

olarak hesaplanabilmektedir. Caput femoris’lerin merkezini orijin alan noktalar arası bir 

doğru ile ipsilateral kraniyal acetabular kenarlara teğet ve yine caput femoris 

merkezinden geçen iki doğru çizilir. Kemik gelişimini tamamlamış olgun bir köpekte, 

105° ve üzeri açılarda kalça yapısı normal kabul edilir. Bu açının altındaki 

değerlendirmeler, ileriki dönemlerde kalça çıkığına işaret etmektedir. Bu açının 

küçülmesiyle, subluksasyon derecesi ve coxarthrosis riski artmaktadır (Olsson 1961, 

Kaynak: Charbonneau 2006 p.34; Smith ve ark. 1993; Chanoit ve Genevois 2003; 

Sarıerler 2003; Todhunter ve ark. 2003b; Tôrres ve ark. 2005). KD 

değerlendirilmesinde FCI bilim komitesinin sınıflandırma cetveline göre, standart pelvis 

radyografisinde acetabulum ile caput femoris’in eklemsel uyumu, kraniyal acetabular 

kenar ile caput femoris’in uyumu, caput femoris merkezinin dorsal acetabular kenara 

göre konumu gibi parametreler ile beraber NA ölçüm değerleri 90° altında ileri, 90° ile 

95° arası orta ve 95° ile 100° arası hafif displazi göstergesi olarak kabul edilmektedir 

(Verhoeven ve ark. 2007). Başka bir kaynağa göre KD değerlendirilmesinde eklemsel 

uyum ve artroz belirtileriyle beraber, NA ölçüm değerleri, 105° altında hafif, 100° ile 

90° arası orta ve 90° altında ileri displazi olarak kabul edilmektedir (Chanoit ve 

Genevois 2001b). 

Yavru köpeklerde, NA gibi koksometrik ölçümlerin hiçbir değerinin olmadığını 

belirten araştırmacılar da mevcuttur (Chanoit ve Genevois 2003). Bu nedenle, gelişimini 

tamamlamamış köpeklerde displastik bir değerlendirme yapmak zordur. Genç bir 

hayvanda her iki kalça ekleminde ileri derecede subluksasyon bulunması durumunda, 

değerlendirme yapılabilir ve tanı konulabilir (Chanoit ve Genevois 2003). 
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Bununla beraber altı haftalık erken dönemden itibaren bu metodu kullanan 

araştırmacılar (Adams ve ark. 2000), KD gelişen yavru köpeklerde NA’yı maksimum 

104° olarak saptamışlardır. Yavru köpeklerde (6 ile 18 haftalık) 95° ve altı eşik değer 

olarak kabul edilmektedir, yani hayvanların bu hastalığa yakanlanma şansları 

artmaktadır. Hatalı pozitif değerlendirmeler yaş ilerledikçe azalmaktadır (Adams ve ark. 

1998). 

Köpeklerde yapılan bir çalışmada NA’sı 105° ve üzerindekilerin %8,4’ü, 100° 

ve altındakilerin %63’ü, 95° ve altındakilerin ise %94’ünün, 12 aylık oldukları dönemde 

KD’ye yakalandığı görülmüştür (Adams 2000). 

Değişiklik Etkeni 

Bu farklı ölçümler sınırlı da olsa köpeğe doğru pozisyon verilmesiyle 

bağlantılıdır. Veriler, pozisyona bağlı olarak bir röntgenden diğerine dikkate değer bir 

biçimde etkilenmektedir (Demko ve Mclaughlin 2005). Ölçümler en ufak bir 

rotasyondan dahi etkilenmektedir. Radyografik çekimin tam simetrik olacak şekilde 

itinayla yapılması gerekmektedir. Bu parametrelerin gerçekleştirilebilmesi için tabii ki 

uygulayıcının tecrübesi ön plana çıkmaktadır (Keller 1999). Kalçanın lateral rotasyonu 

altta kalan kısımda dezavantaj, üstte kalan kısımda avantaj  yaratmaktadır (Genevois 

1997b). 

NA ölçümü tam doğrulukta yapılabilirse de, potansiyel hata sebepleri mevcuttur. 

Bunlar şu şekilde sıralanır: 

Caput femoris’in dairesel dış eklem çizgisinin tam sirküler yapıda olmaması 

nedeniyle merkezi noktanın hatalı işaretlenmesi, kraniyal acetabular efektif çıkıntının 

tam net olmaması [pelvis kaset arasındaki açı, ırklara göre 30̊ ve 60˚ ’dir], aksiyal 

rotasyon sonucu altta kalan tarafta düşük açı, üstte kalan tarafta ise yüksek açı 

hesaplamasına neden olur (Gibbs 1997). 

Standart radyografide yapılan pozisyon hataları, caput femoris’lerin eklemsel 

uyumunu, bunların geometrik merkezlerinin seçimini ve NA’yı etkilemektedir 

(Genevois 1997a; Chanoit ve Genevois 2001b). Hatta bazı araştırmacılar, bireyler ve 

ırklar arasındaki mevcut farklılıklardan dolayı, 105°’lik NA’yı eşik değer olarak kabul 

etmemektedirler (Chanoit ve Genevois 2001b). Sonuçta, hayvanın ırkı ve yaşına göre 

değişiklikler gözlenmektedir (Arnbjerg 1999; Keller 1999). 
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2.11.2.4. Standart Radyografinin Tanısal Değeri  
Bazı hayvanlarda, standart radyografi tekniğiyle önemli derecede belirgin hale 

gelen anormal yapılar, 3 - 5 aylık dönemde KD mevcudiyetini ortaya koyabilir (Chanoit 

ve Genevois 2003). 

Klasik radyolojik çekim tekniğinin caput femoris’i acetabulum merkezine 

yönlendirdiği, aynı seansta, aynı pozisyonda ve aynı hayvanda yapılan iki klasik 

çekimde, caput femoris’lerin yer değiştirdiği veya eklemlerinin tamamen uyumlu 

olduğu gibi farklı sonuçlar elde edilebilmektedir (Chanoit ve Genevois 2001a). 

Koksofemoral displazinin gelişiminde ilk faktör kabul edilen eklem gevşekliği, 

standart pozisyonda kısmen de olsa maskelenmektedir (Smith ve ark. 1990; Smith ve 

ark. 1993; Smith 1995; Smith 1997; Smith ve ark. 1997b; Arnbjerg 1999; Flückiger ve 

ark. 1999; Adams 2000; Chanoit ve Genevois 2003; Kapatkin ve ark. 2004; Demko ve 

Mclaughlin 2005; Tôrres ve ark. 2005; Çaptuğ ve Bilgili 2006; Genevois ve ark. 2006; 

Fau ve ark. 2007; Rocha ve Tôrres 2007; Wigger ve ark. 2008). Aslında arka 

ekstremitelerde ekstensiyon hareketi, koksofemoral kapsülanın [fibröz yapılarında spiral 

gerilme] burulmasına (Smith ve ark. 1990; Flückiger ve ark. 1999; Demko ve 

Mclaughlin 2005; Fau ve ark. 2007) ve sublukse caput femoris’lerin acetabulum 

boşluğu içine tekrar yönlendirilmesine, sonuçta uyumlu bir eklem görüntüsü oluşumuna 

yol açmaktadır (Genevois 1997a; Flückiger ve ark. 1999; Chanoit ve Genevois 2001b; 

Tôrres ve ark. 2005; Fau ve ark. 2007). 

Özellikle, eklem yapılarında herhangi bir değişim oluşmamış köpeklerde, derin 

sedasyon veya anestezi uygulamadan alınan standart ventrodorsal radyolojik çekimlerde 

eklem gevşekliğinin tespit edilememe riski oluşmaktadır (Chanoit ve Genevois 2003; 

Genevois ve ark. 2003). Bazı araştırmacılara göre, kalça ekleminin genetik yapısında 

düzelme olmamasının açıklaması, bu teknik kullanılarak aslında displastik olanların 

elimine edilemiyor olması ve sonuçta normal kabul edilenlerin üretimde kullanılması 

olarak ifade edilmektedir (Chanoit ve Genevois 2003; Todhunter ve ark. 2003c). 

Farklı köpek popülasyonlarında standart radyografik değerlendirmeye göre 

normal kabul edilen ebebeynlerin çiftleştirilmesiyle yapılan üretim sonucuna göre  

yavruların %64 - 81’i normal, %19 - 36’sı displastik; displastik ebeveynlerin 

çiftleştirilmesiyle yapılan üretim sonucuna göre ise %17 - 37 normal, %63 - 93’ü 

displastik olmaktadır (Lust 1997).  
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Özellikle belirgin olmayan durumlarda tek başına standart radyografinin tanısal 

değeri hastalığın belirlenmesinde yetersiz kalabilir (Adams ve ark. 1998; Todhunter ve 

ark. 2003c). Bir çok çalışma, 12 haftalık dönemde kalçanın sadece ventrodorsal 

radyografisi alınarak tanıya gidilmesinin zorluklarını belirtmektedir (Adams ve ark. 

1998). Bazı köpek ırklarında, standart radyografik değerlendirme sonucunda hastalık 

yönünden negatif saptama yapılanların %55’inde, koksofemoral displazi belirtilerinin 

ileriki yaşlarda ortaya çıktığı görülmüştür (Chanoit ve Genevois 2003; Smith 2004; 

Tôrres ve ark. 2005). 

 Aslında, erken dönemde hastalığın gelişiminde caput femoris ve acetabular 

boşluğun yapısı genelde normal görünürken, sadece anormal eklem gevşekliğinin tespiti 

mümkündür (Madsen ve Svalastoga 1995). 

Köpeklerin bir çoğunda, ortalama 6 aylık oldukları dönemden itibaren 

uygulanacak olan standart çekim tekniği, KD’nin önemli olan mevcut belirtilerini ortaya 

koyma açısından yeterli olur (Genevois 1997a; Adams 2000; Chanoit ve Genevois 

2001b). Özellikle kemik yapı deformasyonları, caput femoris’lerin subluksasyonu ve 

hatta erken artroz belirtilerinin tanısı konulabilir (Adams ve ark. 1998; Chanoit ve 

Genevois 2001b). Bu tip belirtileri gösteren hayvanlar, KD’nin ileri formlarına elverişli 

birer aday olurlar. Yavru köpeklerde en erken 7 haftalık oldukları dönemde radyolojik 

eklem gevşekliğinin tespiti ve histolojik acetabular değişimin belirtileri tespit edilmiştir. 

Oniki haftalık dönemde, KD’nde radyolojik subluksasyon ve nekropsi sonunda 

histolojik değişimlerin görülmesi dramatik olarak değerlendirilir (Adams ve ark. 1998). 

Altı haftalık dönemden itibaren anomali tespiti mümkün olabilir. Ancak klasik 

yönteme göre pozitif bir tanı konulması için 12 ile 16 haftalık minimum bir dönem 

gerektiği belirtilmektedir. Pratikte, 5 ile 6 aylık dönemde pozitif tanı konulabilmektedir 

(Genevois 1997a). 

Köpeklerde yaşın ilerlemesi ve artroz görüntüleri sayesinde, standart radyografi 

tekniğiyle kesin tanıya gidilme ihtimali artmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle hatalı negatif 

ve pozitif  değerlendirmelerin oranı azalmaktadır (Corley ve ark. 1997). Standart 

radyografi tekniği kullanılarak 4 aylık köpek yavrularında yapılan çalışmaların 

sonucuna göre hatalı negatif değerlendirme oranı %24 (Smith ve ark. 1993) ve %56 

(Adams ve ark. 1998) olarak sıralanmaktadır.  
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Köpeklerde KD konulu bir sempozyumda, 196 adet displastik AÇK (Corley ve 

ark. 1997; Adams 2000), standart ventrodorsal radyografi tekniği kullanılarak 

değerlendirildiğinde; üç yaşındakilerde %98, iki yaşındakilerde %92 - 95, bir 

yaşındakilerde %70 - 80 ve altı aylık olanlarda ise %16 oranında KD belirlenmiştir 

(Genevois ve ark. 1996; Corley ve ark. 1997; Adams 2000; Chanoit ve Genevois 2003).  

O.F.A.’nın radyografik çekim tekniğine göre AÇK’lerin KD değerlendirmesi 

yapıldığında, iki yaşındakilerde %95,4, bir buçuk yaşındakilerde %82,7, bir 

yaşındakilerde %69,9 ve altı aylık olanlarda %16 oranında doğru tanı konulduğu rapor 

edilmiştir (Cook ve ark. 1996; Fau ve ark. 2007). O.F.A.’nın üretim tavsiyelerine 

uyulduğunda, AÇK yavrularında kabul edilemez seviyede KD sıklığı [%40] yüksek 

çıkmıştır. O.F.A.’ya göre normal kabul edilen AÇK ebeveynlerinin üretimde 

kullanılması sonucunda, köpek yavrularında %19 - 73 oranlarında KD geliştiği (Smith 

ve ark. 1993), %27 - 81 oranında normal kalça yapılı yavruların (Smith 1995) dünyaya 

geldiği bildirilmiştir. Irk özelliği dikkate alınmazsa bu oranların dağılımı normal 

olanlarda %64 - 81, displastik olanlarda %19 - 36 arasında yer almaktadır (Todhunter 

ve ark. 1999). 

Köpekler 6 - 10 ve 16 - 18 haftalık oldukları dönemlerinde, standart çekim 

yapılarak KD yönünden değerlendirildiğinde, bu metodun ileriye dönük olarak yeterli 

duyarlılıkta olmadığı ve hatalı negatif sonuç verme oranlarının %89 - 56 olduğu 

hesaplanmıştır. Yine aynı çalışmaya göre; 6 - 10 ve 16 - 18  haftalık köpek yavrularında 

hatalı pozitif oranlarının %6 - %0 arasında olduğu tespit edilmiştir (Adams ve ark. 

1998). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde köpeklerde normal fenotipli kalça ekleminin 

radyolojik olarak sertifikalandırılması, en erken 24 aylık dönemde yapılmaktadır (Smith  

1992; Adams 2000). O.F.A., en erken 3 aylık dönemdeki köpeklerin filmlerini başlangıç 

değerlendirilmesi amacıyla kabul etmektedir (Adams 2000).  

O.F.A.’nın yayınladığı bir raporda, dört farklı ırktan oluşan toplam 2332 adet 

köpek üzerinde 3 - 18 aylık dönemde yapılan ön değerlendirme ve 24 aylık olduklarında 

yapılan ikinci değerlendirmeye göre; ortalama 5 aylık oldukları dönemde normal 

fenotipli oldukları kabul edilen birici grupta yer alan 278 köpek yavrusunun %8,9’unda, 

24 aylık olduklarında displazi şekillenmiştir (Adams 2000; Corley ve ark. 1997). İkinci 

grupta yer alan 714 köpek, ortalama 11 aylık olduklarında değerlendirmeye tabi 
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tutulduklarında, bu oran %6’da kalmıştır. Yaşla birlikte ön değerlendirmede elde edilen 

bulguların güvenilirlik oranında artış olduğu sonucuna varılmıştır. Ön değerlendirmede  

şüpheli bulunanlar, 24 aylık olduklarında tekrar değerlendirilmelidir. Yine O.F.A. 

verilerine göre ön değerlendirmeye tabi tutulan köpeklerin sadece %28,2’si kesin 

değerlendirme için geri dönerken, %87,8’i  ise geri gelmemektedir (Adams 2000). 

O.F.A. standartlarına göre erken dönemde yapılan standart radyolojik çekimlere 

göre hatalı negatif değerlendirme oranlarının yüksek olması, araştırmacıları KD’nin 

tespitine yönelik başka tekniklerin geliştirilmesine yönlendirmiştir (Adams 2000). 

Dört - 12 aylık dönemde yapılan Dİ hesaplamalarına göre, hatalı negatif 

değerlendirme oranlarının %12 - %4 olduğu görülmüştür. Subjektif O.F.A. 

değerlendirilmesi ve PennHIP Dİ karşılaştırılması yapıldığında, hem 24 aylık, hem de 4 

aylık dönemde PennHIP tekniğinin tespit yönünden daha duyarlı olduğu görülmektedir 

(Adams 2000). KD yönünden NA ile Dİ karşılaştırılması yapıldığında, Dİ’nin 4 ve 12 

aylık dönemlerde daha doğru sonuçlar verdiği veya 12 aylık dönemde her iki 

yönteminde birbirine yakın sonuçlar verdiği gözlenmiştir (Adams 2000). 

Yapılan bir çalışmaya göre (Adams 2000); normal sertifikalı anne babadan 

doğan 31 AÇK yavrusunun %45’inde ve 12 adet İrlanda Setter’in %50’sinde 12 aylık 

oldukları dönemde O.F.A. tarafından standart radyografiye göre KD tespiti yapılmıştır. 

O.F.A., en az 24 ay sınırı ve üzeri köpeklere sertifika vererek subjektif 

radyolojik metodun duyarlılığını yükseltmektedir. Yarım milyondan fazla köpek 

değerlendirilmiş ve yayınlanan rapora göre kalça yapısı mükemmel olarak 

değerlendirilen köpeklerin oranında %7,82’den (1972-1980), %10,64’e (1989-1992) 

doğru bir artış olduğu görülmüştür (Adams 2000; Adams ve ark. 2000). 

Bir çalışmaya göre (Adams 2000); KD göstermeyenlerin NA ortalaması 103° 

iken, bu hastalığa yakalanmış olanların NA ortalaması 94° olarak hesaplanmıştır. 

O.F.A.’nın yaptığı geniş çalışmalar sonucu, 3 ile 18 aylık dönem arası yapılan 

ön değerlendirmede kalça yapısı mükemmel sınıflandırmasına giren olguların hiçbirinde 

2 yaşında geldiklerinde yapılan kesin değerlendirme sonucuna göre KD bulgusuna 

rastlanmamıştır (Adams 2000). 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki O.F.A.’nın bilgi bankası kayıtlarına göre en 

çok değerlendirilen 22 saf ırk arasındaki KD oranı %0,6 - 20,6 arasında yer almaktadır. 
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Son dönemde yayınlanan O.F.A. raporuna göre en fazla değerlendirilen GR ve LR ırkı 

köpeklerde bu oran sırasıyla %21,4 ve %13,2 olarak tespit edilmiştir. Her iki ırkta da 

kalça yapısı mükemmel olanların oranının %2,8 ve %14,7 olduğu ifade edilmektedir 

(Adams ve ark. 2000). 

Köpek yavrularını kapsayan bir çalışmaya göre, ortalama 7,3 haftalık dönemde 

GR ve LR ırkı köpeklerde 210 standart radyografide yapılan NA ölçümü sonuçları, 83° 

ile 106° arasında yer almaktadır. Irklara göre ortalamaları alındığında, GR için NA 95° 

ve LR için NA 98° bulunmuştur. Her iki ırkın 65 haftalık oldukları dönemde ortalama 

NA değeri 105° çıkmıştır. Yine aynı çalışmaya göre, ortalama Dİ değerleri 7,3 haftalık 

oldukları dönemde 0,14 ile 0,88 arasında yer almıştır. Ortalama Dİ ırklara göre GR için 

0,38 ve LR için ise 0,50 bulunmuştur. Bu çalışma sonucu yapılan analizler, sadece GR 

yavruları için ortalama 7,3 haftalıkken yapılan Barden testinin DEH ve KD’nin 

tespitinde önceden belirleyici olabileceğini göstermiştir. Bu çalışma sonucuna göre; 52 

ile 79 haftalık köpeklerde yapılan NA ölçümü ve Dİ ile DEH arasında güçlü işbirliği 

olduğu, ancak 6,5 ile 9 haftalık erken dönemde bu bağlantının saptanamadığı 

gösterilmiştir. Sonuç olarak; köpeklerde orta seviyede KD’nin erken tanısının zorluğu 

vurgulanmaktadır (Adams ve ark. 2000). 

KD’li olgun köpeklerde yapılan radyolojik takipler sonucunda elde edilen 

bulgular, subluksasyon derecesinin aynı kaldığını veya azaldığını ama periartiküler yeni 

kemik oluşumların arttığını doğrulamaktadır. Bu gelişim mekanizması özellikle 6 ile 18 

aylık dönemde ortaya çıkmakta ve sonrasında sınırlı bir ilerleme göstermektedir (Barr 

ve ark. 1987). 

Collum femoris’in eklem kapsülasının yapışma noktasının kaudal yüzünde 

osteofit formasyonuna bağlı olarak oluşan radyopakt çizginin, dejeneratif kalça eklemi 

rahatsızlığının erken tanısında gösterge olduğu yaygın olarak kabul edilmekte ve genç 

hayvanlarda KD tanısında radyografik bulgulara eklenebilecek yeni bir işaret 

olabileceği düşünülmektedir  (Frame ve ark. 2001). 

İlk defa 1961 yılında, eklem kapsülasının collum femoris yapışma noktasında 

kaudolateral eğrisel osteofit (KEO) görüntüsü radyografik olarak tespit edilmiştir 

(Mayhew ve ark. 2002; Powers ve ark. 2004; Fau ve ark. 2007). Son dönemde, bu 

osteofit görüntüsünün [Morgan çizgisi] önemi sorgulanmaya başlamıştır. Şu an için, 

KEO’nun klinik önemi bilinmemektedir. Köpeklerde collum femoris üzerinde görülen 
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KEO’nun önemi ilk defa Morgan tarafından incelenmiştir. Bu işaretin etiyolojisi 

incelendiğinde, kalça eklemi kapsülasının insersiyon noktasına iletilen stres yani aşırı 

eklem gevşekliği bulunmaktadır (Mayhew ve ark. 2002). Genç köpeklerde [18 ay <], 

KEO’yla aynı bölgede bulunan radyopak çizginin varlığına dikkat edilmelidir.  “Puppy 

line” olarak ifade edilen bu çizgi daha zor seçilebilir. Bu düz ve genelde KEO’ya göre 

daha kısadır ve 18 aydan sonra sıklıkla kaybolur (Mayhew ve ark. 2002; Powers ve ark. 

2004). PennHIP programı kapsamında 200 farklı ırk köpeğin dahil olduğu toplam 

25968 olgunun ventrodorsal ekstensiyon radyografileri incelendiğinde, %8,6’sında 

DEH, %21,6’sında KEO tespit edilmiştir. KEO bulunun olguların %25,1’inde, 

bulunmayanların ise %4’ünde radyografik olarak DEH saptanmıştır. Toplam 

popülasyonun %16,2’sinde KEO bulunmasına rağmen DEH belirtisi gözlenmemiştir 

(Mayhew ve ark. 2002). Bir çalışmada, KEO pozitif olan olgularda DEH gelişme 

riskinin 3,7 kat daha fazla olduğu tespit edilmiş ve bu köpeklerin %95’inde histolojik 

olarak OA bulgusu saptanmıştır (Powers ve ark. 2004). Araştırmada yer alan olgular 

içinde dört popüler ırk 3729 AÇK, 4545 GR, 6277 LR ve 1191 RT incelendiğinde, Dİ 

0,1 yükseldiğinde KEO bulunma olasılığının 1,4 kat arttığı; DEH sıklığının RT’de LR’e 

göre iki kat daha fazla olduğu, oysaki KEO sıklığının LR’ye göre RT’de daha düşük 

olduğu saptanmıştır. Dİ’yle bağlantılı olarak KEO olasılığı lineer olarak artmaktadır 

(Mayhew ve ark. 2002). 

 Başka bir çalışmada; caput femoris’in lateral tarafında ve collum femoris’te 

eklem kapsülasının yapışma noktasındaki stres çizgisinden (Morgan çizgisi) yoksun 

olması veya acetabular üreme bulunmaması durumunda, tek başına subluksasyon veya 

uyumsuzluk gösteren bir eklemin radyografisi DEH olarak değerlendirilmemiştir. 

Bunun tam tersi, standart radyografide subluksasyon bulgusu negatif ama Morgan 

çizgisinin pozitif olması durumunda da olgu DEH yönünden negatif değerlendirilmiştir 

(Adams ve ark. 1998; Adams ve ark. 2000). Subluksasyon veya başka bir radyografik 

OA belirtisi bulunmayan olgularda, KEO, OA veya KD için belirleyici olarak kabul 

edilmemektedir. KD’ne bağlı OA tanısında kullanılan ortak radyografik kriterler; 

periartiküler osteofitozis, subkondral kemik doku sklerozu ve eklemde yeni 

şekillenmelerdir (Powers ve ark. 2004). 



 

 

73 

Morgan, üç yaşında çekilen standart radyografinin displaziyi doğru olarak tespit 

etme oranının yaklaşık olarak %98 olduğunu ve altı yaş sonrası bir köpeğin KD ile ilgili 

kesin olarak bir gelişim göstermeyeceğini belirtmektedir (Chanoit ve Genevois 2001b). 

Genç hayvanlarda standart pozisyonda yapılan çekimlerin tanı değerinin zayıf 

olması nedeniyle, eklem gevşekliğini daha kesin olarak tespit eden distraksiyon gibi 

tamamlayıcı radyografi tekniklerinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir (Smith ve ark. 

1993; Adams ve ark. 1998; Flückiger ve ark. 1999; Chanoit ve Genevois 2001b; Lust ve 

ark. 2001; Chanoit ve Genevois 2003; Ohlerth ve ark. 2003; Kapatkin ve ark. 2004; 

Demko ve Mclaughlin 2005; Vezzoni ve ark. 2005). 

O.F.A.’ya göre kalça yapısı normal bulunan köpeklerin NA skalasına 

bakıldığında, genelde eşik değer olarak kabul edilen 105° altında yer aldıkları 

görülmektedir (Smith ve ark. 1993; Smith 1995). Bu durum, 105°’lik kriterin pratikte 

kullanımını zorlaştırmakta ve tanısal faydası üzerine şüphe oluşmasına neden 

olmaktadır (Smith 1995). 

NA ölçümünde 105°’nin eşik değer olarak kullanılmasının hatalı pozitif ve 

negatif değerlendirme oranlarında artışa neden olduğu belirtilmektedir. GR, RT ve AÇK 

ırkı köpeklerde normal kalça yapısının belirlenmesinde bu eşik değerin güvenilir 

olmadığı belirtilmiştir. FCI yönetmeliğine göre, 100° veya üzerinde NA’ya sahip 

köpeklerin, klasman olarak A veya B sınıflandırmasına uygun düştüğü belirtilse de, 

tecrübeli uygulayıcılar NA ölçümünün tek başına KD değerlendirilmesinde geçerli bir 

parametre olmadığına hükmetmişlerdir (Verhoeven ve ark. 2007). 

İleri yaşlarda oluşabilecek kıkırdak lezyonlarının önceden tespitinde farklı 

radyografi tekniklerinin karşılaştırılması amacıyla sekiz aylık köpeklerde, O.F.A. 

skorlaması, NA ölçümü, dorsolateral subluksasyon (DLS) radyografisi ve distraksiyon 

çekim sonuçları değerlendirilmesi yapıldığında; Dİ ve DLS arasında korelasyon bulunsa 

da, en iyi sonucu DLS ve NA kombinasyonunun verdiğini saptamışlardır (Todhunter ve 

ark. 2003b). 

2.11.3. Distraksiyon Çekimi  
Kalça eklemi gevşekliğinin ölçüm ve tespitinde distraksiyon radyografisi daha 

duyarlıdır (Demko ve Mclaughlin 2005). 
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Fenotipik olarak displaziden orta seviyede etkilenmiş olan bir köpekte, standart 

radyografiye göre KD’nin ilk belirtisi olan koksofemoral eklem gevşekliğinin fark 

edilmesi zordur veya tam olarak yapılamayabilir (Adams 2000). Dünya genelinde son 

20 ile 30 yıldır KD’nin tespitinde halen standart radyografinin kullanılması, bu 

hastalığın yaygınlığını korumasını engellememiştir (Smith ve ark. 1990; Flückiger ve 

ark. 1999; Adams 2000; Verhoeven ve ark. 2007). Bir veya iki yaşında alınan standart 

pelvis radyografisine göre, KD belirtileri göstermeyen köpeklerin genetik olarak 

predispoze olabileceği kabul görmüştür. Bu yüzden Avrupa ve Amerika’da KD’nin 

habercisi olan koksofemoral subluksasyonun tespitine yönelik araştırmalar üzerinde 

durulmuştur (Smith ve ark. 1993; Adams 2000). 

Uygulama güçlüğüne rağmen, yeni geliştirilen radyolojik teknikler, 

koksofemoral displazinin patogenezine uygun şekilde cevap veren, displazinin öncül 

belirtisi olarak kabul edilen ve hastalığın gelişiminde çok önemli bir role sahip olan 

eklem gevşekliğinin tespitini mümkün kılmaktadır (Adams ve ark. 1998; Lust ve ark. 

1993; Smith ve ark. 1995). 

Distraksiyon yönteminin nihai hedefi; erken, güvenilir ve objektif şekilde ırka 

spesifik seleksiyon kriterleri sağlayarak, dejeneratif eklem hastalığı insidensini 

azaltmaktır (Smith ve ark. 1993; Smith ve ark. 1995).   

Pensilvanya Üniversitesi’nde Smith ve meslektaşları, 1990’lı yılların başında 

geliştirilen, koksofemoral artroz ve KD’nin erken tanısını mümkün kılan, dünya 

genelinde kabul gören distraksiyon indeksini tanıtmışlardır (Smith 1995; Chanoit ve 

Genevois 2001b). Çalışmalara 1983 yılında başlamışlar, yedi yıl süren test ve 

araştırmalar sonucunda DEH gelişiminde pasif eklem gevşekliğinin rolünü saptamak 

için stres radyografi tekniğini geliştirmişlerdir (Smith 1995). 

Dİ yönteminin geliştirilmesine önder olan ilk çalışmalarda, kalça eklemine 

anatomik ve mekanik açıdan yaklaşılmıştır. Bunun ardından, pasif eklem gevşekliğinin 

biyomekaniğini değerlendiren mekanik test gereçleri geliştirilmiştir (Smith ve ark. 

1990; Smith ve ark. 1997b). 

Bu radyolojik teknikler, caput ossis femoris’lerin mümkün olan maksimum 

distraksiyonunu, kantitatif olarak hesaplamayı amaçlar (Smith ve ark. 1990; Flückiger 

ve ark. 1999; Genevois ve ark. 2003). Standart ekstensiyon görüntüsüne göre on defa 
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daha önemli olabilen eklem gevşekliğinin tespiti, distraksiyon çekim tekniği sayesinde 

displazinin önceden saptanmasını mümkün kılar (Chanoit ve Genevois 2003).  

Erişkin dönemde standart radyografiye göre KD yönünden negatif olarak 

değerlendirilen köpekler ile düşük Dİ’ne sahip dört aylık yavru köpekler arasında sıkı 

bir ilişki bulunduğu gösterilmiştir (Smith ve ark. 1993; Chanoit ve Genevois 2001b). 

Düşük Dİ sıkı eklem yapısını ve düşük KD riskini; yüksek indeks ise, gevşek 

eklem yapısını ve yüksek KD gelişme riskini işaret etmektedir (Farquhar ve ark. 1997). 

2.11.3.1. Pozisyon 
Bu metot, yavru köpeklerde eklem gevşekliğinin değerlendirilmesi amacıyla ilk 

defa 1977 yılında Badertshcher tarafından kullanılmıştır (Flückiger ve ark. 1999; 

Badertshcher 1977, Kaynak: Charbonneau 2006, p.37). Araştırmacı, kalça ekleminde 

klasik yöntemde oluşan aşırı ekstensiyonu önlemek için, yarım eksen  görüntülemeyi 

geliştirmiştir. Symphysis pelvis üzerine yerleştirilmiş 5 ile 10 cm genişliğinde bir tahta 

parçası kullanılmıştır. Arka kısımdan femurlar masayla 45°’lik bir açı yapacak şekilde 

ve diz eklemleri adduksiyonda tutularak caput ossis femoris’lerin laterale sublukse 

olması sağlanmıştır. Standart pozisyona göre, caput ossis femoris’ler ortalama iki kat 

daha fazla acetabular kaviteden dışarı deplase olur (Flükciger ve ark. 1999). PennHIP 

radyografisinde ise, eklem gevşekliğinin standart radyografiye göre ortalama 2,5 kat 

fazla olduğu belirtilmektedir (Smith ve ark. 1990; Smith 1995; Fries ve Remedios 1995; 

Özsoy 2002b). 

Buna benzer bir radyografi tekniği, 1989 yılında Belkoff ve arkadaşları 

tarafından çalışılmıştır (Flückiger ve ark. 1999; Belkoff ve ark. 1989, Kaynak: 

Charbonneau 2006, p.37). Distraksiyon radyografi teknikleri yaklaşık olarak %14 hatalı 

negatif değerlendirmeyle sonuçlanır (Flükciger ve ark. 1999). Köpek hareket 

halindeyken, acetabulum çatısı kraniyodorsal yöndeki kuvvetlere maruz kalır. Sabit 

olmayan caput femoris’in tipik travmatik luksasyonda görüldüğü gibi kraniyodorsal ve 

lateral yönde sublukse olduğu varsayımından hareket ederek caput femoris’in 

maksimum kraniyal, dorsal ve lateral yer değiştirmesini sağlayan stres tekniğini 

geliştirmiştir. Çünkü mevcut stres radyografi teknikleri yalnızca lateral subluksasyonu 

değerlendirmektedir (Flückiger ve ark. 1999). Sırtüstü yatırılıp sakinleştirilen köpeğin 

arka bacakları masanın üst kısmıyla kaudal tarafta 60°’lik açı yapacak şekilde 

pozisyonlandırılır. Çekim boyunca dizler adduksiyonda tutularak kraniyodorsal kuvvet 
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uygulanır (Arnbjerg 1999; Flückiger ve ark. 1999; Sarıerler 2003; Fau ve ark. 2007; 

Genevois 2007). Standart çekimde pelvis ve femur’ların doğru pozisyonlandırılması 

genelde zordur. Femur’ların yetersiz internal rotasyonu ve pelvis’in uzun aksı boyunca 

yana yatması sıklıkla gözlenir. Bu teknikle belirtilen sıkıntılar bertaraf edilmektedir. 

Eklem gevşekliği, Smith ve arkadaşlarının belirttiği Dİ hesaplama metodu ile aynı olup, 

terminolojik ayrım için subluksasyon indeksi  “Sİ”  ifadesi kullanılmıştır (Flückiger ve 

ark. 1999; Fau ve ark. 2007; Genevois 2007).  

Smith ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (Smith ve ark. 1990) [49 AÇK ve 

10 Borzoi] Sİ ve Dİ hesaplamaları ayrıca NA ölçümü standart [sNA] ve distraksiyon 

[dNA] pozisyonunda yapıldığında, Sİ ile sNA v e Dİ ile dNA arasında anlamlı bir 

korelasyon bulunduğu saptanmış, her iki değerlendirme yönteminin, NA veya indeks, 

pozisyonlardırmaya bağlı olarak eklem gevşekliği kantitesini ölçme kabiliyetinin 

karşılaştırmasının yapılabileceği belirtilmiştir. Korelasyon analizleri sNA ve Dİ 

arasında anlamlı bir bağlantının bulunduğunu ortaya koymaktadır. AÇK ırkında 

hesaplanan ortalama Dİ’nin, Borzoi ırk ortalamasından %79 daha yüksek olduğu, 

oysaki her iki ırkın en iyi NA değerleri karşılaştırıldığında [AÇK 101° / BZ 106°] 

aralarında 5°’lik bir fark bulunmuştur. Eklem gevşekliğinin belirlenmesinde iki değişik 

pozisyonda uygulanan bu metodun, doğruluk ve duyarlılık yönünden aralarında büyük 

farklar olduğu saptanmış olmasına rağmen, sNA ve Dİ, kantitatif eklem gevşekliği 

ölçümü olarak kabul edilmektedir.  

Hiçbir ülkede stres radyografi tekniklerinin kullanımı KD tanısında resmiyet 

kazanmamıştır (Genevois 2007). 

2.11.3.2. PennHIP  
Aşırı eklem gevşekliğini tespit eden yeni radyolojik uygulamalar, koksofemoral 

displazinin patogenezine daha uygun cevap vermektedir. Bunlar, tanı esnasında 

oluşabilen şüpheyi azaltmakta ve daha erken teşhisi mümkün kılmaktadır (Adams ve 

ark. 1998; Lust ve ark. 2001; Chanoit ve Genevois 2003; Ohlerth ve ark. 2003). 

Pensilvanya Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 1990 yılında Gail. K. Smith ve 

arkadaşları tarafından uygulamaya konulmuş olan bu yöntem (Smith 1995; Chanoit ve 

Genevois 2001b; Fau ve ark. 2007; Genevois 2007) ile eklem gevşekliği tespiti 

yapılabilmektedir (Channoit ve Genevois 2003). Dİ metodu, 1993 yılından bu yana 

PennHIP ticari markasıyla kullanıma sunulmuştur (Smith 1997). 
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PennHIP yöntemi ile kalça incelemesi, köpeğin sedasyona veya anesteziye 

alınmasını ve dorsal pozisyonda yatırılmasını gerektirir (Cook ve ark. 1996; Smith 

1997; Smith ve ark. 1997a; Todhunter ve ark. 1999; Smith 2004; Genevois 2007). Aynı 

zamanda standart ventrodorsal kalça radyografisi de alınır. Ek olarak kalça ekleminin 

nötral pozisyonunda, biri kompresyon ve diğeri distraksiyon görüntüsü olmak üzere iki 

radyografisi daha alınır. Femur başının acetabulum’dan deplase olmasının relatif 

derecesi, Dİ’nin hesaplanmasıyla ölçülür (Smith 1997; Smith ve ark. 1997a; Smith 

2004; Genevois 2007). Bununla beraber, kompresyon radyografisinde eklem yüzeyleri 

ve acetabulum derinliği, kıkırdak katmanının kalınlığı ve eklemin rotasyon merkezi 

değerlendirilir (Cook ve ark. 1996; Smith 1997). 

Uygulama 

     

Şekil 2-7: PennHIP radyografi tekniği 

 

 Köpek genel anesteziye alınıp sırt üstü yatırılır: Uyluk kemikleri masaya dik 

olacak şekilde hafif abduksiyonda ve tibia’lar yatay pozisyonda tutulur. 

Manipülasyonlar, arka ekstremitelerin tarsal bölgesinden destek verilerek yapılır (Smith 

ve ark. 1990; Smith ve ark. 1993; Arnbjerg 1999; Chanoit ve Genevois 2001b; Fau ve 

ark. 2007; Genevois 2007). Çekim esnasında eklem kapsülasındaki gerginliği önlemek 

için masanın üst kısmıyla arka bacaklar arasında 80° - 90°’lik açı olacak şekilde 

pozisyonlandırma yapılmaktadır (Flückiger ve ark. 1999). 

Sırtüstü yatırılan, genel anestezi veya derin sedasyon uygulanan köpekte, üç 

farklı radyolojik çekim yapılır: Birincisi, “standart ventrodorsal” pozisyondur. İkincisi, 

“kompresyon” çekimidir. Trochanter major’lara özel bir alet yardımıyla medial yönde 

baskı uygulanarak caput ossis femoris’lerin acetabular boşlukta maksimum merkezi 

konuma gelmesi hedeflenir (Smith ve ark. 1990; Smith ve ark. 1995; Genevois 1997b; 

Chanoit ve Genevois 2001b; Genevois ve ark. 2003; Fau ve ark. 2007; Genevois 2007). 
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Kalça ve diz eklemlerinin süperpoze olmasını engellemek için arka bacaklar hafif 

ekstensiyonda tutulurken, normal duruş pozisyonundaki dizler arası mesafeden daha 

fazla olmayacak şekilde abduksiyon yaptırılır ve radyografi çekilir. Böylece eklemsel 

uyum ve acetabular derinlik hakkında bilgi edinilir. Üçüncüsü, “distraksiyon” çekimidir 

ve köpeğin arka bacakları arasına yerleştirilen özel bir alet olan distraktör yardımıyla 

yapılır. Distraktör, birbirine paralel radyotransparan iki bar ve bunların ayarlanabilir 

şekilde tespit edildiği iki aluminyum doğramadan oluşur. Distraktörün barlar arası 

mesafe ayarlaması, standart radyografide iki acetabular boşluk ölçülerek (Chanoit ve 

Genevois 2001b; Genevois ve ark. 2003; Fau ve ark. 2007) veya interacetabular 

uzaklığa göre tahmini olarak yapılır ve köpeğin uzun ekseni boyunca arka bacakları 

arasına yerleştirilir (Smith ve ark. 1990; Smith ve ark. 1993; Flückiger ve ark. 1999; 

Fau ve ark. 2007).  

Çekim esnasında distraktör bir kişi tarafından tutularak median hat ortalanacak 

şekilde pelvis üzerinden aşağıya doğru kuvvetlice bastırılır ve bu sayede manipülasyon 

esnasında distraktör, pelvis pozisyonunun sabitlenmesine yardımcı olur. Diğer 

uygulayıcı arka bacakları tarsal eklem hizasından tutar ve adduksiyon pozisyonunda 

radyografik çekim yapılır (Smith ve ark. 1990; Smith ve ark. 1993; Özsoy 2002b).  

Distraktör, koksofemoral eklem üzerine mediyolateral doğrultuda güç 

uygulatarak, caput ossis femoris’lerin acetabular boşluk dışına çıkmasını sağlar (Smith 

ve ark. 1990; Reed ve ark. 2000; Chanoit ve Genevois 2001b; Genevois ve ark. 2003; 

Genevois 2007). Bu teknik sayesinde caput femoris’ler herhangi bir dorsal kuvvete 

maruz kalmadan, sadece laterale deplase olurlar (Flückiger ve ark. 1999; Vezzoni ve 

ark. 2005). 

 

Distraksiyon İndeksinin Ölçümü 

İndeks ölçüm yöntemi, NA hesaplamasında karşılaşılan bazı anatomik ve 

radyografik problemleri aşmak için geliştirilmiştir (Smith ve ark. 1990). Smith ve 

arkadaşları tarafından tanımlanan bu ölçümün, PennHIP prosedürünün tamamlayıcısı 

olarak gerçekleştirilmesi gereklidir. Her iki acetabular kavitenin ve caput ossis 

femoris’lerin merkezi noktalarının tespiti yapılmalıdır (Harrod ve Fordyce 1999). 
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Lateral femoral distraksiyon sonucu, acetabular ve femoral merkezler 

birbirinden uzaklaşır. Ayrılma mesafesinin büyüklüğü [d, yer değiştirme], kalça eklemi 

gevşekliğinin direkt ölçüsüdür. Bu direkt ölçümden, bir relatif indeks olan Dİ 

türetilmiştir (Smith ve ark. 1990; Smith 1997; Özsoy 2002b). PennHIP distraktörü 

yardımıyla elde edilen radyografi tekniği sonucu hesaplanan Dİ ile pasif eklem 

gevşekliği belirlenir (Farese ve ark. 1998; Corfield ve ark. 2007). Gevşek eklemlerde Dİ 

ölçümünün, olası OA gelişiminin erken dönemde tayin edilmesinde güvenilir olduğu  

saptanmıştır (Demko ve Mclaughlin 2005). 

Çekilen radyografiler, her bir eklemin Dİ hesaplanmasında kullanılır. 

Distraksiyon görüntüsündeki acetabular merkezle, caput femoris’lerin merkezi 

arasındaki mesafe ölçülür ve caput femoris’in yarı çapına bölünerek hesaplanır  (Smith 

ve ark. 1990; Cook ve ark. 1996; Genevois 1997b; Adams ve ark. 1998; Arnbjerg 1999; 

Todhunter ve ark. 1999; Chanoit ve Genevois 2001b; Genevois ve ark. 2003; Vezzoni 

ve ark. 2005; Ginja ve ark. 2006b; Tsai ve Murphy 2006; Fau ve ark. 2007). Hesaplama 

sonucunda 0 ile 1 arasında yer alan bir rakam bulunur (Smith ve ark. 1990; Cook ve ark. 

1996; Smith 1997; Todhunter ve ark. 1999; Smith ve ark. 1997a; Özsoy 2002b). 

Distraksiyon indeksi 0,6 olan bir kalça eklemi, acetabulum’dan %60 sublukse olarak 

değerlendirilebilir (Smith 1995; Smith 1997; Özsoy 2002b; Genevois ve ark. 2003). 

NA belirlenmesinde olduğu gibi, indeks ölçüm yöntemi, femur başı 

deplasmanının hesaplanması için 3 radyografik görüntüye de uygulanabilir. Dİ 

distraksiyon görüntüsü ile, kompresyon indeksi kompresyon görüntüsü ile ve standart 

indeks standart kalça görüntüsüyle belirlenebilir (Smith ve ark. 1990). Standart 

radyografiye göre distraksiyon görüntüsünde ortalama 2,5 ile 11 kat daha fazla eklem 

gevşekliği saptanmaktadır (Smith 1997). 

Eklem gevşekliğine dayanan Dİ ile ilgili kalıtım hesaplamalarının, koksofemoral 

displazinin tespitinde kullanılan klasik yöntemden daha üstün olduğu görülmektedir 

(Smith ve ark. 1993; Chanoit ve Genevois 2001b; Fau ve ark. 2007). 

NA ve O.F.A. yöntemlerine göre Dİ ölçümü, poziyon ile ilgili hatalardan daha 

az etkilenir (Smith ve ark. 1990; Smith 1997). 

Dİ pasif eklem gevşekliğinin kantitatif olarak hesaplanmasına izin verir (Smith 

ve ark. 1993; Genevois 1997b; Smith 1997; Farese ve ark. 1998; Demko ve Mclaughlin 

2005; Culp ve ark. 2006; Tsai ve Murphy 2006). Hassasiyeti yüksek, tanısal değeri orta 
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seviyededir (Ohlerth ve ark. 2003). Dört aylıkken yapılan ölçümler ile daha sonraki 

dönemde oluşabilecek koksofemoral displazi gelişimi yüksek ilişki gösterir. Çalışmalar, 

4 aylık dönemdeki yavru köpeklerde negatif değerlendirme oranının %12 (Smith ve ark 

1990; Tôrres ve ark. 2005) ve %4 (Adams ve ark. 1998; Tôrres ve ark. 2005) kadar az 

olduğunu göstermektedir. Sonuçta, elde edilen veriler tekrarlanabilir gözükmekte ve 

uygulamayı yapanlar arasındaki farkların minimal olduğu görülmektedir (Smith ve ark. 

1997a). 

Displazi oranı yüksek olan ırklarda seleksiyonun iyileştirilmesi amacıyla bu 

metodun kullanılması uygun olabilir. Displaziyle ilgili her ırk için elde edilen verilerin 

bilgi bankasında toplanmasını ve ırk ortalamasına göre sınıflandırılmasını mümkün kılar 

(Smith ve ark. 1993; Chanoit ve Genevois 2003). 

Amaç; koksofemoral displazinin erken tanısı, seleksiyonda hastalıklı 

olmayanların veya eklem gevşekliği ırk ortalaması altında kalanların seçilmesidir 

(Smith ve ark. 1993; Chanoit ve Genevois 2003). 

Görme özürlü insanlar için yetiştirilen rehber köpeklerin seleksiyonunda 

kullanılan Dİ sayesinde çok önemli sonuçların elde edildiği belirtilmiştir: Ard arda beş 

jenerasyondan daha kısa bir sürede, displazi oranı AÇK’de %54’den %12’ye, LR’de 

%30’dan %10’a düşmüştür (Genevois 1997b; Chanoit ve Genevois 2003).  

Distraksiyon mesafesinin ölçümünde kompresyon radyografisinin kullanılıp 

kullanılmaması bu skalayı değiştirmemektedir. Normal kalça yapısına sahip olanların 

Dİ, radyolojik olarak KD belirtileri görülen olgulardan daha düşük olarak belirlenmiştir. 

Normal kalça yapısına sahip ebeveynlerin yavrularının kalça eklemlerinde eklem 

gevşekliğinin daha düşük bulunması, belki de bu özelliğin genetik kontrol altında 

olduğunu göstermektedir (Lust ve ark. 1993). Gordon Setter ırkı köpeklerde yapılan 

regresyon analizleri, ebeveyn ve yavruların kalça skorları arasında pozitif güçlü bir 

korelasyon olduğunu göstermekte, özellikle dişi ebeveynden yavruya aktarılan NA ve 

subluksasyon kalıtım indeksinin yüksek olduğu görülmektedir (Wood ve ark. 2000b). 

Buna ilaveten her iki kalça ekleminde yapılan ölçümlerin aynı Dİ işaret etmesi, başka 

bir genetik bağlantı olarak düşünülmelidir. Displastik köpeklerin NA derecesinin 4 aylık 

döneme göre, 8 aylık olduklarında daha düşük olduğu saptanmıştır. İlerki dönemlerde,  

hem subluksasyon, hem de OA yönünden duyarlı olmadığı, nekropsi sonucuna göre 

tespit edilmiştir. Dİ ile NA pozitif anlamda korelasyon halinde iken, OA gelişimini 
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önceden haber vermede, Dİ’nin daha üstün olduğu saptanmıştır (Lust ve ark. 1993). 

Sekiz aylık dönemde ölçülen Dİ’nin, 4 aylık dönemdekine nazaran daha iyi 

değerlendirme kabiliyeti olduğu belirtilmektedir (Lust ve ark. 1993; Lust 1997). 

Distraksiyon görüntüsünde tespit edilen anormal eklem gevşekliği, köpekte normal bir 

kalça yapısı oluşma ihtimalini de azaltmaktadır. LR [4 ve 8 ay karşılaştırması] ırkı 

köpeklerde yapılan bir çalışmada (Lust ve ark. 1993); Dİ 0,3 altında olanlar seçildiğinde 

yüksek olasılıkla %100 doğruluk oranıyla, 0,4’ten düşük olanlar seçildiğinde %88 

doğruluk oranıyla, Dİ 0,4 ile 0,9 arasında olanlardan seçildiğinde ise %56 doğruluk 

oranıyla normal kalça yapısını önceden haber verebilmektedir. 

 

Distraksiyon İndeksinin Yorumlanması 

Eklemde subluksasyon yani mesafenin artmasıyla Dİ artmaktadır. Dİ’nin 0 

olması eklem gevşekliğinden yoksun olduğunu, 1 olması durumunda ise önemli bir 

eklem gevşekliğinin yanı sıra tamamen çıkan ve caput ossis femoris’in medial kısmının 

dorsal acetabular kenar seviyesinde bulunduğu bir eklemi gösterir (Smith ve ark. 1993; 

Smith 1995; Smith 1997; Vezzoni ve ark. 2005). Dİ, oran skalasıdır. Dİ 0,6 olan bir 

olguda eklem gevşekliği Dİ 0,3 olana göre iki kat daha fazladır. Oysa aynı 

karşılaştırmayı NA ölçümünde yapmak mümkün değildir (Smith ve ark. 1990; Smith 

1995; Smith 1997). 

Bazı çalışmalarda 6 - 16 haftalık köpek yavrularında Dİ 0,3 değerinin önemli bir 

eşik noktası olduğu görülmüştür (Smith ve ark. 1993; Genevois 1997b; Adams ve ark. 

1998; Chanoit ve Genevois 2003; Genevois 2007). Diğer bazı çalışmalarda ise, Dİ 0,4 

değerinin eşik nokta olarak kabul edilmesi tercih edilmektedir (Todhunter ve ark. 

2003b; Vezzoni ve ark. 2005). Dİ 0,3’ün (bazı araştırmacılara göre Dİ 0,4) altında olan 

köpeklerin KD’ne yakalanma ihtimali çok az ya da hiç olmayacaktır (Lust ve ark. 1992; 

Smith 1995; Genevois 1997b; Arnbjerg 1999; Chanoit ve Genevois 2001b; Vezzoni ve 

ark. 2005; Culp ve ark. 2006; Lopez ve ark. 2006a). Bununla beraber az bir oranda da 

olsa, bu indekse sahip yavru köpeklerde displastik kalça gelişimi olasılık dahilindedir. 

Bunun tespiti de, sadece eklem gelişiminin tahmini ile mümkün olabilir. Dİ değeri 0,3 

(veya 0,4) üzeri olan köpeklerin displastik kalça gelişimine yatkın oldukları 

düşünülmektedir (Smith 1995; Adams ve ark. 2000).  
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Son dönemde, bazı köpek ırklarının diğerlerine göre eklem gevşekliği 

toleransının daha yüksek olduğu rapor edilmektedir. BZ ırkının kalça ekleminde 

DEH’nın çok nadir geliştiği bilinmekte ve bununla bağlantılı olarak ırkın tamamının 

fenotipik olarak normal kalça yapısına sahip olduğu kabul edilmektedir (Smith ve ark. 

1990; Kapatkin ve ark. 2004; Culp ve ark. 2006). Onaltı haftalık dönemden itibaren 

Dİ’nin güvenilir olduğu belirtilmektedir (Ginja ve ark. 2006b; Genevois 2007). BZ ve 

Greyhound ırkı köpeklerde %98’in üzerinde bir oranla Dİ 0,3’ün altında yer almakta, en 

düşüğü 0,08’den başlamaktadır (Smith 1995; Smith 1997). 

Köpeklerde bu indeks 0,7, bazılarına göre ise 0,8 değerine ulaşırsa, orta ile ileri 

seviyede KD’ne eğilimli olurlar ve genel olarak gelişimin tamamlanması ile bir çoğunda 

eklem rahatsızlığı gözlenir (Adams ve ark. 1998; Adams ve ark. 2000; Chanoit ve 

Genevois 2003; Todhunter ve ark. 2003a; Todhunter ve ark. 2003b; Vezzoni ve ark. 

2005). 

Dİ’nin 0,3 (veya 0,4) ile 0,7 (veya 0,8) arasındaki değerleri için, eklemde 

patolojik değişimlerin oluşup oluşmayacağı, tek başına bu değerlere bakılarak tahmin 

edilemez (Vezzoni ve ark. 2005). Bu Dİ derecelerinde bulunan köpek yavruları, dorsal 

acetabular kenar eğimi, subluksasyon açısı, eklem yapısı ve yaş gibi diğer 

parametrelerin fonksiyonuna bağlı olarak çok farklı gelişimler gösterebilirler. 

Köpeklerin 6 - 10 ve 16 - 18 haftalık oldukları dönemlerde ileriye dönük olarak 

KD yönünden yapılan incelemelerinde, istatistiksel olarak en iyi sonucu Dİ’nin verdiği 

tespit edilmiştir (Adams ve ark. 1998; Culp ve ark. 2006). 

Bir çalışmada (Culp ve ark. 2006) 6 - 10 haftalık dönemde Dİ değeri 0,31’in 

altında olan bütün köpeklerin ve Dİ değeri 0,31 - 0,41 arasında yer alanların %81’inin, 

bir yaşında normal kalça yapısına sahip olduğu saptanmıştır. Onaltı ile 18 haftalık 

dönemde Dİ değeri 0,31 - 0,41 arasında yer alanların bir yaşında olduklarında %93 

oranında normal kalça yapısına sahip oldukları saptanmıştır.  

 Diğer bir çalışmada (Adams ve ark. 1998); 6 - 10 haftalık dönemde çekilen 

röntgenler üzerinden yapılan hesaplamada, köpekler bir yaşına geldiklerinde KD 

olasılığının, Dİ’nin 0,6’nın üzerinde çıkması halinde %90, 0,7’nin üzerinde çıkması 

halinde ise %100 olduğu belirtilmiştir. 
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LR ırkı köpeklerde yapılan bir çalışmanın sonucuna göre; köpekler 8 aylık 

oldukları dönemde Dİ 0,3’ün altında olanlarda %100’e yakın bir oranda, Dİ verisi 

0,4’ün altında olanlarda ise %88 oranında OA oluşmayacağı ifade edilmiştir. Yine aynı 

dönemde Dİ 0,7 ve üzeri olanlarda ise 2, yaşından önce %85 oranında hastalığın 

oluşacağı; Dİ 0,5 ve üzeri olanlarda ise %50’den fazlasının doğru olarak önceden tespit 

edilebildiği görülmüştür (Burton-Wurster ve ark. 1999). 

Köpeklerde O.F.A. skorlaması ve Dİ ilişkisini inceleyen bir araştırmaya göre 

(Smith 1995; Smith 1997) O.F.A. tarafından hafif, orta ve ileri derecede KD tanısı 

konulan olguların tamamının Dİ’nin 0,3’ün üzerinde [ortalama Dİ 0,55] olduğu 

görülmüştür. Bunun tam tersi O.F.A. tarafından normal kabul edilenlerin sıralamasına 

bakıldığında ve Dİ 0,3 üzerinde olanlar tespit edildiğinde, bu oranlar sırasıyla; 

mükemmelde %50, iyide %66 ve vasatta %100’ü stres radyografisine göre ileriki 

yaşlarda KD ve DEH riski taşımaktadırlar. Sonuç olarak; O.F.A. tarafından resmi 

sertifika verilenlerin %71’i, distraksiyon radyografisine göre DEH’na yatkındırlar. 

Seleksiyon kriteri olarak O.F.A. skorlarının kullanılması, belki de son 28 yılda KD 

frekansının seyrindeki yavaş gerilemenin açıklaması olabilir. 

Dİ’ne göre KD gelişme ihtimali hafif, orta ve yüksek diye sınıflandırılan 

köpeklerin omuz eklemindeki kıkırdak kompozisyonunu incelemek amacıyla, caput 

humeri’nin sentrokaudal ayakta duruş pozisyonunda vücut ağırlığını tolere eden 

sentrokaudal ve kraniyolateral  kısmından kıkırdak örnekleri alınarak, yaş ve kuru 

ağırlıkları ile glikozaminoglikan ve fibronektin içerikleri incelenmiştir. Risk grubuna 

dahil olan olguların kıkırdak örnekleri incelendiğinde, kuru ağırlık ve 

glikozaminoglikan miktarının değişmediği, diğer yandan yaş ağırlık ve fibronektin 

miktarı kraniyolateral kısmında artarken, caput humeri’nin sentrokaudal bölgesinden 

alınan örneklerde bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir. Bu gözleme göre; KD riski olan 

köpeklerde caput humeri’nin kraniyolateral kısmındaki değişimlerin erken dönemde 

OA’nın başlangıç işareti olabileceği belirtilmektedir (Farquhar ve ark. 1997). 

Yaş skalası 4 - 123 ay arasında yer alan farklı ırk grubuna ait 429 köpekte 

yapılan bir çalışmada (Corfield ve ark. 2007) Ortolani ve Dİ arasında orta seviyede 

lineer korelasyon saptanmıştır. Dİ ve kalça ekleminde OA bulgusu ile Ortolani testi 

arasında dikkate değer bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Dİ’de her  0,1’lik artışın, pozitif 

Ortolani bulgusu saptama şansını 3,1 arttırdığı tespit edilmiştir. Bunun tam tersi 
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durumda, OA mevcut olduğu zaman, Ortolani bulgusunun tespit edilememe şansının 5,3 

kat yükseldiği, bunun nedeni olarak, eklem çevresinde fibrosis, kapsüla kalınlaşması ve 

dorsal acetabular kenarda yeni olası oluşumların  mevcudiyeti sonucunda muhtemelen 

testin duyarlılığının azalması gösterilmektedir. 

DEH oluşumuna neden olan bir çok risk faktörü ve Dİ karşılaştırılması 

yapıldığında, bu hastalık yönünden [4, 12 ve 24 ay] en iyi belirtecin Dİ olduğu 

saptanmıştır. Dİ’de her  0,1’lik artışın DEH yakalanma riskini ortalama LR ve RT için 

3,1 defa (Smith 1995; Smith 1997; Culp ve ark. 2006), AÇK’de ise 4,1 (Smith 1995; 

Smith ve ark. 1995, Smith 1997) kat arttırdığı tespit edilmiştir. DEH’in araştırıldığı bir 

çalışmada, NA değeri 105̊  altında ama Dİ’si 0,32’ye [DEH olasılığı yönünden negatif] 

eşit veya altında olan köpekler “hatalı pozitif” ve NA değeri 105˚ üzerinde ama Dİ’si 

0,32 [DEH olasılığı yönünden pozitif]  üzerinde olan köpekler “hatalı negatif” olarak 

kabul edilmiştir. Çalışmada 7 köpek ırkı incelenmiş, bu grup içinde yer alan BZ, AÇK, 

GR, LR ve RT ırkı köpeklerde sırasıyla %42, %32, %0, %10 ve %2 oranında hatalı 

pozitif; %0, %2, %10, %40 ve %22 oranında hatalı negatif olgu belirlenmiştir (Culp ve 

ark. 2006).  

NA için kuramsal [teorik veya varsayıma dayanan] eşik değer kabul edilen 

105°’ye göre radyolojik olarak kalça yapısı sıkı olarak değerlendirilenlerin, gerçekte 

hastalık yönünden pozitif mi, yoksa negatif mi olduğunun ayrımı yapılamamaktadır. 

NA’na göre 109° yani sıkı kalça yapısına sahip olan bir olgunun Dİ’si 0,63 ve DEH 

yönünden de pozitif olduğu saptanmıştır. Dİ 0,3 altında olan 16 haftalık köpeklerin 

sadece %13’ünde DEH gelişimi tespit edilmiş ve 16 haftalık köpeklerde NA’ya göre 

tanısal değerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Smith ve ark. 1993). 

Diğer bir araştırmada; DEH gelişiminde kilo, cinsiyet ve yaşın önemli bir risk 

faktörü olmadığı tespit edilmiştir. Dİ’nde 0,1’lik bir artışın, DEH gelişim olasılığını 2,9 

kat arttırdığı belirlenmiştir (Popovitch ve ark. 1995; Smith 1995). DEH oluşma riskinin 

RT göre AÇK’de 6,4 kat daha fazla olduğu ve DEH gelişiminde sadece Dİ’nin 

istatistiksel anlamlı bir faktör olduğu belirtilmiştir (Popovitch ve ark. 1995; Smith 1995; 

Kapatkin ve ark. 2004).  Ayn ı Dİ için ırklar arasında hastalığa yatkınlık yönünden 

farkların bulunması, pelvis kas kitlesi ve konformasyonla açıklanabilir. AÇK’nin 

bedeninin genel duruşu alışılmadık şekilde diğer ırklara göre farklı olup, yürüyüş 

esnasında tarsal, femorotibial ve koksofemoral eklemlerin fleksiyonda tutulduğu 
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gözlenir. RT’ye göre daha küçük bir vücut yapısına sahip olmasına rağmen, AÇK’de 

pasif eklem gevşekliğinin aktif hale dönüşmesini hızlandıran ve ırkı DEH hastalığına 

daha yatkın hale getiren belki de bu konformasyon ve beden duruşudur (Popovitch ve 

ark. 1995). Aynı Dİ için LR, GR ve RT’nin AÇK’ye göre eklem gevşekliği 

toleranslarının daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Kapatkin ve ark. 2004; Smith 

2004). 

Yapılan bir çalışmada (Ohlerth ve ark. 2003); PennHIP Dİ’nin, FCI’nin 

skorlamasına göre daha fazla hatalı pozitif sonuçlar verdiği saptanmıştır. KD’nin erken 

dönem tanısında PennHIP Dİ kullanılması durumunda, çok daha fazla oranda köpeğin 

üretim havuzundan çıkarılacağı ortadadır. Sonuç olarak; Dİ’nin yüksek hatalı pozitif 

oran verme nedeni, genç köpeklerde önemli bir faktör olan kalça eklem gevşekliğinin 

saptanmasında daha hassas ve daha duyarlı olmasıdır.  

Hatalı negatif değerlendirmenin, hatalı pozitif tanıya göre gen havuzunda 

oluşturacağı zarar çok daha yüksektir. Hatalı pozitif tanı ise, sadece köpeğin yanlışlıkla 

üretimden çıkarılmasıyla sonuçlanacaktır (Smith ve ark. 1993). 

KD sıklığı %67 oranında görülen Portekiz’e özgü Estrela dağ köpeğinde yapılan 

bir çalışmada (Ginja ve ark. 2006b), erken dönemde [5,3 ± 1,8 ay] PennHIP Dİ 

kullanarak seleksiyon yapılmış ve daha sonra  köpeklerin olgun dönemlerinde [17,4 ± 

4,3 ay] standart radyografiye göre FCI skorlaması yapılarak Dİ’nin güvenilirliği 

değerlendirildiğinde, %88’lik doğruluk ve %8’lik hatalı pozitif oran belirlenmiştir. 

Yorumu etkileyen değişimler 

Yaş 

Hayvanın yaşı önemsenmeden, elde edilen değer yorumlanabilir: 

Üç ile dört aylık köpek yavrularında 0,5 - 0,6 arasındaki Dİ, her zaman hafif ve 

orta seviyedeki bir KD gelişimine tekabül eder. Onyedi - 28 haftalık köpeklerde eğer 

dorsal acetabular kenar açısı 7,5° altında ise aynı Dİ değerleri için sonradan 

gelişebilecek olan KD ilişkisi aynı seviyede değildir (Vezzoni ve ark. 2005).  

Farklı ırktan köpekleri kapsayan bir çalışmada (Smith ve ark. 1993); 4 aylıktan 

başlayıp 3 yaşına kadar takibi yapılan olguların DEH yönünden değerlendirilmesinde, 

PennHIP Dİ’nin, O.F.A. sisteminden daha üstün olduğu görülmüştür. Altı ile 12 aylık 

köpeklerde Dİ ≤ 0,3 için, 2 yaşında DEH yönünden yapılan tahminde , hatalı negatif 
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değerlendirme oranı sıfırdır. Buna karşın, Dİ ≤ 0,3 için hatalı pozitif değerlendirme 

oranı 6 aylık dönemde %57, bir yaşında %38’dir (Ohlerth ve ark. 2003). Dört aylık 

dönemdeki Dİ ölçümü ile 6, 12 ve 24 aylık dönemlerdeki ölçümler arasında yüksek 

ilişki bulunmasına rağmen, aynı zaman diliminde yapılan NA ve O.F.A. 

değerlendirmelerinde bu ilişkinin daha düşük olduğu görülmüştür (Smith 1995; Smith 

1997). 

Distraksiyon radyografisinin 8 haftalık dönemde olan 16 AÇK’ye uygulanması 

sonucunda, ileriye dönük KD tahmini konusunda yeterince güvenilir olmadığı tespit 

edilmiştir (Smith 1995; Smith 1997; Smith ve ark.1998). Günümüzde 16 haftalıktan 

önce PennHIP radyografisi önerilmemektedir. Bu dönemde ölçüm yapılsa bile 4, 6 ve 

12 aylık dönemlerde tekrarlanıp, Dİ ölçümünün doğrulanması gerekmektedir (Smith 

1997).  

Yüz ellibir köpeğin yer aldığı bir çalışmada (Smith ve ark. 1995); 4, 12 ve 24 

aylık köpeklerde stres radyografisi uygulandığında, Dİ’nin istatistiksel olarak DEH 

gelişiminde anlamlı bir risk faktörü olduğu ve yaşla birlikte ileriye dönük tahmin 

gücünün arttığı saptanmıştır (Smith 1997; Smith ve ark. 1998).  Bu yaş dönemlerinde 

Dİ’nde oluşan her 0,1’lik artışın, DEH gelişme riskini 2,6, 3,6 ve 5,5 kat arttırdığını, ırk 

hariç tutulduğunda ise cinsiyet, kilo ve NA için ise böyle bir bulgunun olmadığı ifade 

edilmiştir. AÇK’lerde bu yaş grupları için DEH gelişme risk oranı, 11,1, 7,2 ve 19,9 

olarak tespit edilmiştir. İstatistiksel olarak çalışmada yer alan diğer ırklara göre AÇK’de 

DEH gelişme riskinin 6,3 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir (Smith ve ark. 1995; Smith 

1997). DEH gelişme riskinin %13 oranında yaşla birlikte azaldığı tespit edilmiştir 

(Smith ve ark. 1995). 

Dört aylık dönemden sonra Dİ ileriye dönük olarak anlamlı olabilmektedir 

(Smith ve ark. 1993; Smith ve ark. 1998; Lopez ve ark. 2006a; Corfield ve ark. 2007). 

Smith ve arkadaşları, 16 haftalık dönemde düşük eklem gevşekliği indeksi ile standart 

radyografiye göre olgun dönemde displastik olmayan olgular arasında sıkı bir 

korelasyon olduğunu göstermişlerdir (Smith 1995; Genevois ve ark. 1996). 

PennHIP radyografi çekiminin en erken dört aylık dönemde uygulanması 

gerekmektedir. İki aylık dönemdeki Dİ ölçümünün, 4 - 12 aylık dönemlerde ölçülen 

Dİ’ne göre güvenilirliği daha azdır. Buna karşın 4 - 12 aylık dönemler arasında 

gerçekleştirilen Dİ ölçümlerinde ise değişim çok azdır. İki - 12 aylık dönemler arası bu 
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ilişki kaybolmakta yani ilk radyografi dört aydan önce yapılır ve hesaplanan Dİ sonraki 

aylarda yapılan ölçümlerle karşılaştırılırsa, elde edilen sonuçların tutarsız olduğu 

belirtilmektedir. Dİ ölçümünün güvenilirliği, 2 - 4  ay arası zayıf,  4 - 1 2 ay arası ise 

anlamlıdır. Sonuçta, 2 aylık dönemde yapılan ölçümle elde edilen Dİ değeri, 4 aylık 

oluncaya kadar artmaya devam etmekte ve eklem yapısının güvenilir bir şekilde 

değerlendirilmesini mümkün kılmamaktadır (Smith ve ark. 1998). Bu değişimlerin 

sebebi olarak bir çok hipotez ortaya atılmıştır; 2 aylık dönemde, eklem gevşekliğinin 

yüksek olmasının nedenleri, uygulayıcı tarafından uygulanan kuvvete göre köpek 

yavrularının cüsselerinin küçüklüğü, bu yaşta iskelet kas sisteminin zayıflığı, çevreye 

bağlı risk faktörlerinin daha fazla etkili olması olarak sayılabilir. Doğal olarak bu 

gözlemler, yavru köpeklerde eklem gevşekliği testlerinin hatalı negatif değerlendirme 

oranının yüksek olmasını da açıklamaktadır (Smith ve ark. 1998). 

Irk  

Dİ ile artroz arasındaki ilişki, ırka göre değişkenlik gösterdiği için, köpek ırkının 

dikkate alınması gerekmektedir (Chanoit ve Genevois 2003; Kapatkin ve ark. 2004; 

Corfield ve ark. 2007). Bir çalışmaya göre (Chanoit ve Genevois 2003); ırk özelliği 

dikkate alındığında, aynı Dİ değerinde artroz gelişme riski farklı düzeylerde 

olabilmektedir. Artroz gelişme riski Dİ 0,8 olan LR için %55 iken, AÇK’de %90’dır. 

Yine, aynı Dİ için AÇK’nin RT’ye göre artroz riski daha fazladır (Smith ve ark. 1993;  

Flückiger ve ark. 1999; Chanoit ve Genevois 2003; Kapatkin ve ark. 2004). Buna 

benzer bir çalışmada, 4 aylık dönemde Dİ indeksi 0,4’ün altında olan LR ırkı 

köpeklerde normal kalça yapısı gelişme oranı %87, halbuki Dİ 0,4’ün üzerinde 

olanlarda ise displazi oranı %57 olarak saptanmıştır. Dolayısıyla, Dİ eşik değeri ırk 

özelliği dikkate alındığında değişim göstermektedir (Flückiger ve ark. 1999). 

Dört farklı ırkı karşılaştıran bir çalışmada aynı Dİ [4 ay >] skoru için, GR, LR ve 

RT’nin radyolojik olarak DEH [24 ay ≥] gelişme ihtimalinin AÇK ırkından daha düşük 

olduğu bildirilmektedir. Aynı çalışmada 3 yaş grubuna bölünen olgular [4 - 11 ay, 12 -

23 ay ve 24≥ ay] içinde yer alan 6277 LR ırkı köpekte, radyolojik ola rak OA belirtisi 

gösterenlerin oranı sırasıyla %3, %5,6 ve %11,2 olarak tespit edilmiş olup, OA sıklığı 

yaşla birlikte artmasına rağmen, geri kalan bölümde 24 aylık döneme kadar OA 

gelişmediği belirlenmiştir (Corfield ve ark. 2007). 
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Sınırları  

Bazı olgularda distraksiyon uygulaması, eklem içi basınç miktarını düşürerek 

sinoviyal sıvıda direnç azalması oluşumuna neden olmaktadır (Smith ve ark. 1993; 

Smith ve ark. 1997b). Bu olayın hastalık oluşturucu etkisi olmamakla birlikte, Dİ 

değerlerini arttırdığı ve en az 24 saat beklenip çekimin tekrarlanması gerektiği 

bildirilmektedir. Tek taraflı olduğunda kontralateral tarafın Dİ ölçümünün yapılmasında 

herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Klinik muayenede yapılan palpasyon 

testlerininde, aynı fenomenin oluşumuna neden olabileceği düşünülünce, 

manipülasyonların radyografi sonrası yapılması daha uygundur (Smith ve ark. 1993). 

Genel anestezi altında, kalça eklemine yapılan manipülasyon sonucu caput 

femoris’in sublukse olması, pasif gevşekliği gösterir. Dİ ile eklem palpasyonu arasında 

doğrusal bir bağlantı ispat edilmiş, fakat eklemde oluşan dejenerasyonla birlikte bu 

bağlantının giderek zayıfladığı saptanmıştır. DEH yönünden pozitif olan olgularda 

Ortolani sonucunun negatif olma ihtimalinin, DEH negatif olanlara göre 5,3 kat daha 

fazla olduğu belirlenmiştir (Puerto ve ark. 1999). 

KD gelişiminde DEH oluşumu için aşırı pasif eklem gevşekliği bulunması 

gerekse de, bu yeterli değildir (Smith ve ark. 1993; Smith 1995; Smith ve ark.1995), Dİ 

sayesinde ölçülen pasif eklem gevşekliğinin, fonksiyonel gevşekliğe dönüşmesi gerekir. 

Dorsal acetabular kenarın eğimi ve aynı zamanda pasif eklem gevşekliğinin bir sonucu 

olarak, vücut ağırlığının belirleyici etkisiyle caput femoris’in sublukse olması, 

fonksiyonel gevşeklik olarak tanımlanır. Vücut ağırlığının da etkisiyle, eklem 

pozisyonunun bozuk olması sonucunda, artroz gelişiminden aktif eklem gevşekliği 

sorumludur (Smith ve ark. 1993; Smith 1995). 

Yüz kırk iki köpekte [1 ile 3 yaş] yapılan bir çalışmada (Smith 1997) Dİ 0,3 

altında olan 67 olgudan sadece 1’inde [%1,5], Dİ 0,3 üzerinde olan 75 olgudan 38’inde 

[%51] DEH gerçekleştiğini saptamışlar. Aynı grup standart pelvis radyografine göre 

değerlendirildiğinde ve NA ölçümleri yapıldığında biraz daha zayıf ama benzer 

korelasyon  tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak; koksofemoral artroz ve displazi gelişimi için pasif eklem 

gevşekliğinin gerekli olmasına rağmen, tek başına yeterli olmadığı ifade edilmiştir 

(Smith 1992;  Smith ve ark. 1993; Smith 1995; Smith 1997; Flückiger ve ark. 1999; 

Vezzoni ve ark. 2005). Yüksek Dİ, kalça ekleminde ikincil olarak OA gelişim 
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olasılığında artış, düşük Dİ ise bu oluşuma karşı koruyucu anlam ifade etmektedir 

(Todhunter ve ark. 2005). 

Bununla birlikte, kesin ve tam bir tanı oluşturabilmek için, farklı tanı ve 

radyolojik yöntemlerin dikkate alınması önemlidir. Bu metodun dünya genelinde 

yaygınlaşması, formasyon eğitimi gerektirmesi ve distraktöre sahip olma imkanının 

kısıtlı olması nedeniyle oldukça zordur (Genevois 1997b; Chanoit ve Genevois 2003). 

Kıkırdak yapısındaki OA değişimlerinin erken dönemde tespitinde radyografi 

tekniği yetersiz kalmaktadır. KD’li genç köpeklerde radyolojik ve artroskopik 

bulguların karşılaştırılmasının yapıldığı 52 olguyu içeren bir çalışmada (Corfield ve ark. 

2007), 30 eklemin 27’sinde radyolojik anormallik bulunmazken, artroskopik 

incelemelerinde kıkırdak yapısında belirgin OA tespit edilmiştir. Yirmidört ay üzerinde 

olan olgularda kalça yapısının radyolojik veya artroskopik incelenmesi, redüksiyon 

açısı, Ortolani bulguları ve Dİ’nin tekrarlanması, eklem yapısının OA gelişimi 

yönünden daha doğru değerlendirilmesini mümkün kılacaktır. 

Dİ’ni ırklara göre yorumlamak ve 0,3 biyolojik eşik değer olarak kabul etmek 

mümkün olsa da, NA için aynı şeyi söylemek oldukça zordur. Borzoi ve Greyhound ırkı 

köpeklerde bile NA 105° değerini tutturmak bazen mümkün olmamaktadır (Smith 

1997). 

Değerlendirmeye alınan köpeklerin 4 ay ve üzerindeki yaşlarda olmaları gerekir. 

Bunun sebebi, Dİ hesaplamalarının bu yaş dönemi altında olduğunda sonuçların ileriki 

dönemlerle tutarlı olmamasıdır (Smith ve ark. 1998). 

Tanısal ve genetik anlamda en iyi bilgiyi, distraksiyon radyografisi ve Dİ 

vermektedir. Ancak tanısal anlamda hiçbir metot mükemmel değildir ve çalışmalara 

devam edilmesi gerekmektedir. Son 20 senedir O.F.A. skorlamasına göre kalça yapısı 

mükemmel sınıflandırmasına giren köpeklerde oran %7,8’den %10,6’ya yükselmiştir 

ama O.F.A.’nın normal olarak değerlendirdiği köpeklerin %55’i hayatlarını displastik 

olarak sonlandırmaktadır (Smith 2004). 

Kalıtımsal hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılan tekniklerin gıda 

sınırlaması örneğinde olduğu gibi çevresel faktörlerden etkilenmemesi gerekir. O.F.A. 

skorlaması ve NA ölçümünün tersine, Dİ çevresel faktörlerden etkilenmemekte ve 
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genetik yapının değerlendirilmesinde daha üstün bir yöntem olduğu ifade edilmektedir 

(Smith ve ark. 2004).  

Günümüzde kullanılan mevcut radyografi teknikleri dört aylık dönemde KD 

tanısında yeterli değildir, çünkü en az 8 aylık oluncaya kadar köpeklerin kalça eklem 

yapısı gelişimi tamamlanmamaktadır. Dört ay ve öncesinde endokondral ossifikasyon 

devam etmekte ve beraberinde kıkırdak dokunun görüntülenmesi zorluk yaratmaktadır. 

Hızlı büyüme döneminin tamamlandığı ve kalça ekleminin olgun hale geldiği 8 aylık 

dönem, tanısal anlamda daha doğru bir zamandır. Orta derecede displazi görülen bir 

köpekte 8 aylık gibi erken bir dönemde kıkırdak değişimlerinin görülmesi mümkün 

olabilir. Öte yandan 8 - 18 aylık dönemde displastik olan köpeklerde kıkırdak 

lezyonlarının yeterince gelişmemesinden dolayı radyolojik olarak hastalığın tespiti 

mümkün olmayabilir. Ne yazık ki, genç köpeklerde KD için mümkemmel bir tanı 

yöntemi henüz bulunmamaktadır (Lust ve ark. 2001). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmanın materyalini Şubat 2006 – Nisan 2008 tarihleri arasında İstanbul 

Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı Küçük Hayvan Kliniği’ne, arka 

ayaklarında topallık, koşma, yürüme veya merdiven inip çıkmada zorluk, sıçrama veya 

zıplamada isteksizlik veya tereddüt gibi şikayetleri bulunan ve KD yönünden kontrol 

edilmesi amacıyla getirilen farklı ırk, yaş ve cinsiyetteki 100 köpek oluşturdu. 

Hasta kayıt ve takiplerinin sistematik bir şekilde ve tek örnek yapılabilmesi için 

“Displazi Hasta Kayıt ve Takip Formu” hazırlandı. Tüm hastaların eşkal bilgileriyle 

birlikte anamnez bulgularından başlamak kaydıyla, klinik ve radyolojik bulgular, 

hastanın kayıt formuna ayrıntılı bir şekilde işlendi. 

Hasta sahiplerinden ayrıntılı bir anamnez alındı. Anamnezde; hastalığın 

gelişimiyle ilgili bilgiler alındıktan sonra, hastanın seceresi (anne, baba ve kardeşleri), 

cinsiyeti, beslenme şekli, orijini, yaşı, medikal veya operatif herhangi bir sağaltım görüp 

görmediği soruldu. KD’nin dünya genelinde yaygın ve kalıtımsal bir hastalık olduğu 

göz önüne alınarak, hayvan sahibinden köpeğin nereden temin edildiği ya da satın 

alındığı öğrenilmeye çalışıldı. Yurt dışı ve yurt içi orijinli olanların ayrımı yapıldı. 

Yavru köpeklerde büyüme hızı ve yüksek canlı ağırlık artışının KD gelişimine olan 

pozitif etkisi düşünülerek, olguların yaş ve vücut ağırlıklarının tespiti yapıldı ve 

beslenme şeklinin hazır mama veya ev yemeği şeklinde olanlarının ayırımı yapıldı. 

Özellikle KD değerlendirmesi için, erken dönem olarak nitelenen dört aylık olgular 

çalışmaya dahil edilmeye çalışıldı. 

Anamnezden sonra hastanın klinik muayenesi yapıldı. Klinik muayeneye 

inspeksiyonla başlandı. İnspeksiyonda; hastanın duruş pozisyonu, genel yapı ve durumu 

incelendi. Dış bakıda ilk olarak ayakta duruş pozisyonu ve oturur halde herhangi bir 

tarafına yaslanıp yaslanmadığına bakılarak, yürüme, koşma, daha sonra merdiven inme 

ve çıkma eksersizleri yaptırıldı. Hastanın, sahibi tarafından verilen komutlara uyum ve 

arzusu, cevap verme süresi ve istekli veya isteksiz hareketlerin gözlenmesi sonucunda 

hastalığın ne kadar ileri bir seviyede olduğu ve hastalıktan ne kadar etkilendiği 

hakkında bir fikir edinilmeye çalışıldı. Hasta sahibinden alınan anamnez bilgileri ve 

görsel muayenede elde edilen bulgular ışığında olgular, displastik olabilir ya da 

olmayabilir düşüncesiyle ikiye ayrıldı. Değerlendirmeye alınan olgularda, bilateral veya 
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unilateral, yürürken veya koşarken topallama, ayakta durmada isteksizlik ve merdiven 

inip çıkmada zorlanma belirtileri gösterenler, klinik pozitif olarak kabul edildi. Klinik 

göstergesi olumlu olanlar kendi içinde hafif, orta ve ileri seviye şeklinde, subjektif 

sınıflandırmaya tabi tutuldu. Bu sınıflandırmada; yürümeye, koşmaya ve merdivende 

yaptırılmak istenen eksersizlere direnç gösteren, kalça kaslarında atrofi ve arka 

ekstremitelerinde valgus-varus deformiteleri, hiperekstensiyon ve hiperfleksiyon 

bulguları gibi değişimler gösterenlerin klinik belirti seviyesi “ileri” olarak kabul edildi. 

Yürüme ve koşma esnasında aksama veya topallama, ani dönüşlerde ve merdiven inip 

çıkmada isteksizlik, çabuk yorulma ve oturma arzusu belirtileri gösterenlerin seviyesi 

“orta” olarak kabul edildi. Yürüme esnasında sürekli veya aralıklı hafif topallayan, 

koşmada belirgin aksama gösteren veya arka bacaklarını birlikte hareket ettiren, hızlı 

merdiven inip çıkmada ve basamak atlamada tereddüt gösteren olguların klinik belirti 

seviyesi “hafif” olarak kabul edildi. 

Hastanın genel durumunda ve fizyolojik parametrelerinde herhangi bir 

anormallik olmadığı saptandıktan sonra vücut ağırlığının tespiti amacıyla köpekler 

tartıldı ve anesteziye alınmak üzere hazırlıkları yapıldı. Sedasyon amacıyla, xylazine 

hydrochlorure (Rompun 23,22mg/ml; Bayer) intravenöz (İV) yolla 1mg/kg dozda; 

anestezi indüksiyonu amacıyla propofol, İV. yolla 2 - 4mg/kg dozda, hastanın yaşı ve 

genel durumu göz önünde bulundurularak uygulandı ve işlemler bitene kadar 

anestezinin idamesi amacıyla 2 mg/kg dozda devam edildi. Entübasyonu yapılan hasta 

sedyeye alınarak, tedbiren reanimasyonda gerekebilecek ilaç ve malzemelerle  birlikte, 

radyoloji ünitesine  götürüldü. 

Hastanın stabilitesini ve kaliteli radyografik filmlerin çekilmesini sağlamak için 

özel bir yatak sistemi (Şekil 3.1) kullanıldı. Hastanın toraks ve baş bölümünü muhafaza 

eden 50 cm uzunluğunda, 30 cm yüksekliğinde, 30 cm eninde ve 5 mm kalınlığında saç 

levhadan yaptırılan yatağın içine köpeğin zarar görmesini engellemek ve tam simetrik 

durmasını sağlamak amacıyla sünger malzemeden kaplama yaptırıldı. Kompresyon 

görüntüsünün çekilebilmesi için, iki adet olacak şekilde 1cm kalınlığında, 20 cm eninde 

saç levhadan 20 ve 30 cm boyunda kesitler alındı. Bunlara enlemesine 90° olacak 

şekilde kaynak yaptırıldı ve hayvanın kalça bölgesine denk gelecek yerin zarar 

vermemesi için 10 cm kalınlığında sünger yastık kaplama yaptırıldı. Ayrıca hastanın 

altına yerleştirilen film kasedinin, masanın tam ortasında durması ve kaymasını 
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engellemek için, ahşap konstrüksiyondan masanın kenarlarındaki raylara geçen ve 

kasedi içine alarak hareket etmesini engelleyen bir çekmece (Şekil 3.2) yapıldı. 

 

             

 Şekil 3-1: Yatak sistemi 

 

              

Şekil 3-2: Çekim için hazırlanan çekmece düzeneği 

         

Bu hazırlık safhalarından sonra, anestezi etkisindeki hasta sırtüstü gelecek 

şekilde, özel yatak sisteminin içine yatırıldı ve toraksa baskı oluşturmayacak şekilde ön 

ayaklarının iç yüzüne denk gelen ağırlık torbalarıyla tespit edildi. Yatak sistemi dışında 

kalan kalça bölgesi, kaset üzerine denk gelecek şekilde tutularak, bu pozisyonda üç 

farklı radyografik çekim gerçekleştirildi. Birincisinde, ekstensiyon poziyonunda 

standart ventrodorsal radyografi çekildi. İkincisinde, hastanın her iki kalça eklemine 
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lateralden baskı yapacak şekilde kompresyon materyalleri yerleştirilerek sabitlendi ve 

diz eklemi 90° oluşturacak şekilde bükülerek arka ekstremitelere yaptırılan abduksiyon 

hareketiyle kompresyon radyografisi çekildi. Üçüncüsü ve sonuncusunda ise, hasta aynı 

kompresyon pozisyonundaki gibi tutulup, iki arka bacak arasına ayarı yapılmış 

distraktör (Şekil 3.4) yerleştirilerek pelvise yaslandı ve ekstremitelere yaptırılan 

adduksiyon hareketiyle distraksiyon radyografisi çekildi. Bütün çekim pozisyonları 

tamamlandıktan sonra, röntgen filmleri incelendi ve değerlendirildi. Gerektiğinde 

hastanın durumu da göz önüne alınarak, radyografilerde istenen kalite elde edilinceye 

kadar işlemler tekrarlandı.  

Bu aşama tamamlandıktan sonra palpasyon muayenesine geçildi ve her işlem en 

az iki defa tekrarlandı. Sırt üstü yatış pozisyonundaki köpeğe Ortolani ve Barlow testleri 

uygulandı. Daha sonra yataktan dışarı alınan köpeğe, Ortolani ve Barden testleri 

uygulandı. Eklem gevşekliğinin mevcudiyetini ortaya koyan palpasyon testleri sırasında 

hissedilen “klak” sesleri veya koksofemoral femur başının yer değiştirme hareketleri 

pozitif olarak kabul edildi. Elde edilen muayene bulguları hastanın kayıt formuna 

hemen işlendi. İşlemleri tamamlanan hastanın, anestezi protokolü sonlandırıldı ve 

normal fizyolojik aktivitesini kazanması sağlandı. 

Her olgunun radyografisi üzerine tarih, protokol ve röntgen numarası işlendi. 

Radyolojik muayenede, her bir standart ventrodorsal radyografi üzerinde Norberg-

Olsson açısı ve bütün PennHIP distraksiyon radyografileri üzerinde ise distraksiyon 

indeksi hesaplamaları yapıldı. Ölçümlerde hata olasılığını minimize etmek için 

hesaplamalar iki defa yapıldı ve gerek görüldüğünde ikiden fazla tekrarlandı. Bu 

ölçümler, negatoskopa yerleştirilen röntgen filmi üzerine şeffaf asetat kağıdı konarak, 

uygun noktalar işaretlendikten sonra milimetrik ölçüm cetveliyle gerçekleştirildi. 

Standart ventrodorsal radyografide bilateral caput femoris’lerin merkezi noktaları tespit 

edildi ve kendi aralarında yatay eksende birleştirildi. Her bir caput femoris’in merkezi 

noktası, ipsilateral taraftaki kraniyal acetabular kenarla birleştirilerek iç kısımda kalan 

açı manuel gonyometre yardımıyla ölçülerek, NA hesaplanması yapıldı (Şekil 3.3). 

Ölçümde 105° ve üzeri olanların kalça yapısı normal, bu derecenin altında olanların, 

ileri dönemlerde değişik derecelerde olası displazi gelişimine yatkın oldukları kabul 

edildi.  
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Şekil 3-3: Norberg-Olsson açı hesaplaması 

PennHIP distraksiyon radyografisinde ipsilateral acetabulumlar ve caput 

femoris’lerin merkezi noktaları saptanıp, aralarındaki  mesafe ölçüldü. Elde edilen 

sayısal değer, caput femoris’in merkezini oluşturan dairenin yarıçapına bölünerek Dİ 

tespit edildi (Şekil 3.5). Bu ölçümlerde 0,3 ve altında kalan olguların kalça yapısı 

normal, bu derecenin üzerinde olanların ileri dönemlerde değişik derecelerde olası 

displazi gelişimine yatkın oldukları kabul edildi. 

 

         

Şekil 3-4: PennHIP distraksiyon çekimi ve hesaplanması (PennHIP 2009) 
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Şekil 3-5: Distraksiyon indeksinin radyografi üzerinde hesaplaması 

 

Radyografik ölçümlerle elde edilen kantitatif NA’sı 105° eşik değerin  altında 

kalanlar ve Dİ 0,3 eşik değerleri üzerinde olanlar kendi içinde hafif, orta ve ileri 

seviyede displazi şeklinde sınıflandırıldı.  

NA’sına göre yapılan sınıflandırmada; 90° < olanlar “ileri”, 90°≥  - 100°≤ 

arasında olanlar “orta”, 100°> - 105°<  arasında olanlar “hafif” displastik kabul edildi.  

Dİ’ye göre yapılan sınıflandırmada; 0,7≥ - 1 arasında yer alanlar “ileri”, 0,5≥ - 

0,7<  arasında olanlar “orta”, 0,3> -  0,5< arasında olanlar “hafif” displastik kabul 

edildi.  

Her iki radyografik yöntem sonucunda elde edilen kantitatif veriler, bilateral 

aynı skalaya denk gelmemesi durumunda, yani sağ ve sol eklem için hesaplanan sayısal 

değerler displazi derecesi skalasının farklı aralıklarında yer alması durumunda olgular, 

kantitatif değerlere göre displazi seviyesi  kötü olan tarafa göre sınıflandırıldı.  

Olguların canlı ağırlık, yaş, cinsiyet, beslenme, orijin, klinik ve radyolojik 

bulguları tespit edildikten ve tablo (Tablo 4.53) halinde düzenlendikten sonra kalça 

displazisi tanısında etkilerini değerlendirmek amacıyla istatistiksel karşılaştırmaları 

yapıldı. Kantitatif radyolojik bulgular olan NA ve Dİ üzerine canlı ağırlık, yaş, cinsiyet 

ve orijin gruplarının etkisini belirlemek için Genel Doğrusal Model prosedürü izlendi. 

Beslenme şekli, istatistiksel olarak eşit dağılım göstermediği için bu gruba dahil 

edilmedi.  

Bütün olgularda sağ ve sol kantitatif NA ve Dİ değerlerinin korelasyon analizleri 

yapıldı ve kontrol grubuyla mukayese edilip bağlantı analizileri incelendi. Görsel 
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muayene sonucuna göre klinik pozitif ve negatif olarak değerlendirilen 100 olgunun 

dorsal ve lateral yatış pozisyonlarında yapılan palpasyon testleri sonuçları ile NA ve Dİ 

karşılaştırmaları amacıyla bağımsız örnekten “t testi” yapıldı. Değerlendirilmesi görsel 

muayene sonucuna göre klinik pozitif olan olgularda subjektif hafif, orta ve ileri 

sınıflandırması yapıldığında, klinik bulgu gruplarındaki NA ve Dİ karşılaştırması amacı 

ile tek yönlü varyans analiz metodu uygulandı. Bu test sonucuna göre hafif, orta veya 

ileri olarak değerlendirilenler arasında önemlilik durumu tespit edildiğinde hangi 

gruplar arasında farklılığın önemli olduğunu belirlemek amacı ile Duncan çoklu 

karşılaştırma testi uygulandı. Tüm analizler SPSS 13.0 paket programında yapıldı. 

Kalça displazisi değerlendirilmesinde kullanılan NA ve Dİ parametrelerinin 

duyarlılık, belirleyicilik, pozitif tahmin değeri, negatif tahmin değeri ve doğruluk 

oranlarının karşılaştırılması klinik bulgular temel alınarak yapıldı. 

Olguların bütün röntgenleri tek tek zarflanıp, hastanın bulgularını ve sahibinin 

bilgilerini içerecek şekilde dosyalandı. Hasta sahibinin talebine karşılık, elde edilen 

bulgular kendilerine iletildi ve olgunun takibinin yapılabilmesi için ileriki dönemlerde 

röntgen kontrollerinin tekrarlanması gerektiği bildirildi. 
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4. BULGULAR 

Çalışmamızda Şubat 2006 - Nisan 2008 yılları arasında İ.Ü. Veteriner Fakültesi 

Cerrahi Anabilim Dalı Küçük Hayvan Kliniği’ne getirilen 64’ü erkek ve 36’sı dişi 

(Şekil 4.1) olmak üzere 100 köpeğin KD yönünden muayeneleri ve radyografik 

incelemeleri yapıldı. 

Her olgunun ırk, kilo, yaş, cinsiyet, beslenme şekli, orijini, inspeksiyon, 

palpasyon ve radyolojik bulgularıyla ilgili bilgiler tabloda (Tablo 4.53) gösterilmiştir. 

Görsel muayenede 64 erkek köpeğin 36’sı, 36 dişi köpeğin ise 19’u klinik 

belirtilerine göre pozitif olarak belirlendi.  

 

 

 

Şekil 4-1: Olguların cinsiyete göre dağılımı 

 

Çalışmamızda yer alan 12 farklı köpek ırkının dağılımı tabloda (Tablo 4.1)  

verilmiştir.  

Tablo 4-1: Çalışmada yer alan köpek ırkları 

 

IRKI 

KNGL RT GR AÇK DG STTR LR KÇK MSTF HSKY BMD CC n 

DİŞİ 4 6 10 11 - 1 1 1 - 1 1 - 36 

ERKEK 13 14 10 18 3 2 1 1 1 - - 1 64 

TOPLAM 17 20 20 29 3 3 2 2 1 1 1 1 100 

 

Çalışmamızdaki olguların çoğunluğunu AÇK (%29), RT (%20), GR (%20) ve 

KNGL ırkı (%17) köpekler oluşturdu (Şekil 4.2). 

 

DİŞİ %36
ERKEK %64
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Şekil 4-2: Olguların ırk ve cinsiyete göre dağılımı 

Çalışmamızda yer alan köpekler incelendiğinde, klinik yönden pozitif olan 11 

ırk arasındaki dağılımın çoğunluğunu RT (%14), KNGL (%12), AÇK (%11) ve GR 

(%9) ırkına ait köpekler oluşturdu (Tablo 4.2 ve Şekil 4.3).   

Tablo 4-2: Klinik yönden pozitif olan köpek ırklarının dağılımı 

IRKI KNGL RT GR AÇK DG STTR LR KÇK MSTF HSKY BMD CC n 

DİŞİ 4 4 6 2 - - - 1 - 1 1 - 19 

ERKEK 8 10 3 9 2 1 1 1 1 - - - 36 

TOPLAM 12 14 9 11 2 1 1 2 1 1 1 - 55 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-3: Klinik yönden pozitif olan 11 ırkın dağılımı 
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Çalışmamızda yer alan köpeklerin yaş ortalaması dişilerde 6,7 ay ve erkeklerde 

6,35 ay olarak saptanmıştır (Şekil 4.4). 

 

 

 

 

Şekil 4-4: Olguların cinsiyete göre ortalama yaş dağılımı 

 

Olguların yaş dağılımı üç grup halinde incelemeye alındı ve yoğunluğun 

%57’lik oran ile en fazla 4 - 6 aylık dönemde olduğu görüldü (Tablo 4.3 ve Şekil 4.5). 

Tablo 4-3: Olguların yaş skalasına göre dağılımı 

YAŞ (AY) 4-6 7-9 10-12 n 

DİŞİ 17 18 1 36 

ERKEK 40 17 7 64 

TOPLAM 57 35 8 100 
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Şekil 4-5: Olguların yaş skalasına göre dağılımı 

Erkek 6,35
Dişi 6,7

%57 

%35 

%8 
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Köpeklerin canlı ağırlık ortalaması dişilerde 18,5 kg, erkeklerde 25,6 kg olarak 

saptandı (Şekil 4.6).  

 

 

 

 

Şekil 4-6: Olguların cinsiyete göre canlı ağırlık ortalaması 

 

Olguların kilo dağılımı 6 grup halinde incelemeye alınmış ve yoğunluğun en 

fazla 11 - 20 kg (%40) ve 21 - 30 kg (%34) arasında olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.4 ve 

Şekil 4.7). Yaş skalasına göre olguların kilo dağılımları Tablo 4.5.’de verilmiştir. 

Tablo 4-4: Olguların kilo dağılımı 

KG 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 n 

DİŞİ 1 20 11 3 1 - 36 

ERKEK 2 20 23 17 1 1 64 

TOPLAM 3 40 34 20 2 1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-7: Olguların kilo dağılımı 

1 - 10 kg
11 - 20 kg

21 - 30 kg
31 - 40 kg

41 - 50 kg
51 - 60 kg

0

10

20

30

40

Dişi
Erkek
Toplam

ERKEK
DİŞİ

 18,5 kg   25,6 kg 
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Tablo 4-5: Yaş skalasına göre olguların kilo dağılımı 

YAŞ (AY) 4-6 7-9 10-12 

Dişilerin Ortalama Canlı 
Ağırlığı  (kg) 17,39 25,30 35 

Erkeklerin Ortalama 

Canlı Ağırlığı (kg) 20,85 33,05 32,14 

Genel Ortalama Canlı 

Ağırlık (kg) 19,81 29,11 32,50 

 

Çalışmayı oluşturan köpeklerin yaşla birlikte, gelişim süreci sonuna doğru 

ortalama kilo artış hızının yavaşladığı saptandı (Şekil 4.8). 

 

 

 

 

 

Şekil 4-8: Ortalama kilo artış hızı 

 

Klinik belirtileri pozitif olanlar, ağırlıklarına göre sınıflandırıldığında 11 - 20 kg 

(n=19) ve 21 - 30 kg (n=18) arasında yer alan olgularda yoğunlaşma olduğu saptandı 

(Tablo 4.6 ve Şekil 4.9). 

 

Tablo 4-6: Klinik belirtisi pozitif olanların ağırlığa göre dağılımı 

 

KG 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 n 

KLİNİK BELİRTİSİ 
POZİTİF 

OLANLAR 
3 19 18 13 2 0 55 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

4-6 ay 7-9 ay 10-12 ay

K
ilo

 D
ağ

ılı
m

ı 
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Şekil 4-9: Klinik belirtisi pozitif olanların ağırlığa göre dağılımı 

 

Klinik belirtileri negatif olanlar ağırlıklarına göre sınıflandırıldığında, 11 - 20 kg 

arasında daha fazla köpeğin (n=21) yer aldığı belirlendi (Tablo 4.7 ve Şekil 4.10). 

Tablo 4-7: Klinik belirtisi negatif olanların ağırlığa göre dağılımı 

 

KG 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 n 

KLİNİK BELİRTİSİ 
NEGATİF 
OLANLAR 

1 21 15 7 0 1 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-10: Klinik belirtisi negatif olanların ağırlığa göre dağılımı 

 

1 - 10 kg 11 - 20 kg 21 - 30 kg 31 - 40 kg 41 - 50 kg 51-60 kg

Klinik Pozitif

0

5

10

15

20

1 - 10 kg 11 - 20 kg
21 - 30 kg

31 - 40 kg
41 - 50 kg

51 - 60

Klinik Negatif

0

5

10

15

20
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Çalışmayı oluşturan 100 olgunun ortalama kantitatif NA ve Dİ değerleri Tablo 

4.8 ve Şekil 4.11’de görülmektedir. Çalışmada tespit edilen maksimum ve minimum 

kantitatif değerler: NA 57˚ - 118˚ sağ ve 58˚ - 116˚ sol, Dİ 0,16 - 1 sağ ve 0,18 - 1 sol.  

Tablo 4-8: Olguların genel ortalama NA/Dİ değerleri 

 SAĞ SOL 

NA 99° 98° 

Dİ 0,59 0,56 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

Şekil 4-11: Olguların genel ortalama NA/Dİ değerleri 

Çalışmada yer alan 100 köpeğin klinik muayene sonuçları fenotipik belirtilere 

göre displazi yönünden %55’inde pozitif , %45’inde ise negatif olarak saptandı.  

Klinik belirtileri pozitif ve negatif olan olguların ortalama NA/Dİ değerleri 

Tablo 4.9’da verilmiştir. 

Tablo 4-9: Klinik belirtileri pozitif ve negatif olan olguların ortalama NA/Dİ değerleri 

KLİNİK 

POZİTİF 
SAĞ SOL 

KLİNİK 

NEGATİF 
SAĞ SOL 

NA 94° 94° NA 103° 102° 

Dİ 0,65 0,63 Dİ 0,52 0,47 

 

0
20
40
60
80

100

NA

Sağ

Sol

Sağ
Sol

0,5

0,55

0,6

Dİ

Sağ

Sol

Sağ
Sol

99° 

98˚

 

0,59 

0,56 
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. 

 

 

 

Şekil 4-12: Klinik belirtileri pozitif ve negatif olan olguların ortalama NA dereceleri 

 

Klinik belirtileri pozitif ve negatif olan olguların ortalama NA dereceleri Şekil 

4.12’de, ortalama distraksiyon indeksi değerleri Şekil 4.13’de görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-13: Klinik belirtileri pozitif ve negatif olan olguların ortalama Dİ değeri 

 

Klinik olarak pozitif olanlar görsel muayenede subjektif olarak kendi aralarında 

hafif, orta ve ileri olmak üzere üç sınıfa ayrıldı (Tablo 4.10 ve Şekil 4.14). Bunların 

kantitatif NA ve Dİ ortalama değerlerinin kendi aralarında karşılaştırılması 

yapıldığında, orta ve hafif sınıflandırmada elde edilen bulguların birbirine yakın 

seyrettiği, fakat kötü sınıflandırmada yer alanlarla aralarında önemli bir fark olduğu 

saptandı (Tablo 4.11, Şekil 4.15 ve Şekil 4.16). 

 

 

NA SAĞ
NA SOL

Klinik Pozitif

Klinik negatif
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94
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Klinik Pozitif
Klinik negatif

Dİ SAĞ
Dİ SOL

Klinik Pozitif

Klinik Negatif
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Klinik Pozitif
Klinik Negatif
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Tablo 4-10: Klinik belirtileri pozitif olan olguların sınıflandırılması 

KLİNİK BELİRTİ 

SEVİYESİ 
İLERİ ORTA HAFİF n 

SAYISAL 

DAĞILIM 
9 21 25 55 

 

 

 

 

Şekil 4-14: Klinik belirtileri pozitif olan olguların sınıflandırılması 

 

Tablo 4-11: Sınıflandırmaya göre ortalama NA/Dİ değerleri 

İLERİ SAĞ SOL ORTA SAĞ SOL HAFİF SAĞ SOL 

NA 93° 85° NA 96° 98° NA 98° 94° 

Dİ 0,78 0,76 Dİ 0,68 0,59 Dİ 0,59 0,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-15: Klinik belirtileri pozitif olan olguların ortalama NA değeri 

 

NA SAĞ NA SOL

Hafif
Orta

İleri

75

80

85

90

95

100

Hafif
Orta
İleri

0
10
20
30

İLERİ ORTA HAFİF

Klinik Pozitif
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Şekil 4-16: Klinik belirtileri pozitif olan olguların ortalama Dİ değeri 

 

Yaş skalasına göre klinik pozitif ve negatif olguların dağılım oranı sırasıyla 

%54,55 - 60 (4 - 6 ay), %40 - 28,9 (7 - 9 ay), %5,45 - 11,1 (10 - 12 ay) olarak 

bulunmuştur. 

Klinik yönden pozitif olan 55 olgunun yaşa göre dağılımları incelendiğinde 

ağırlıklı olarak sayısal çoğunluğun (n=30) 4 - 6 aylık dönemde olduğu görüldü (Tablo 

4.12 ve Şekil 4.17).  

Tablo 4-12: Klinik belirtisi pozitif olan olguların yaşa göre dağılımı 

YAŞ (AY) DAĞILIMI 4-6 7-9 10-12 n 

KLİNİK BELİRTİSİ 

POZİTİF OLANLAR 
30 22 3 55 

 

 

 

 

 

Şekil 4-17: Klinik belirtisi pozitif olan olguların yaşa göre dağılımı 

 

Dİ SAĞ
Dİ SOL

Hafif
Orta

İleri

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Hafif
Orta
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Klinik Pozitif
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Klinik yönden negatif olan 45 olgunun yaşa göre dağılımları incelendiğinde, 

ağırlıklı olarak sayısal çoğunluğun (n=27) 4 - 6 aylık dönemde olduğu görüldü (Tablo 

4.13 ve Şekil 4.18). 

Tablo 4-13: Klinik belirtisi negatif olan olguların yaşa göre dağılımı 

YAŞ (AY) DAĞILIMI 4-6 7-9 10-12 n 

KLİNİK BELİRTİSİ 

NEGATİF OLANLAR 
27 13 5 45 

 

 

 

 

Şekil 4-18: Klinik belirtisi negatif olan olguların yaşa göre dağılımı 

 

Olgular yaş sınıflandırmasına göre kendi içinde incelendiğinde, kantitatif NA ve 

Dİ genel ortalamasının klinik belirtileri pozitif ve negatif olanlarla karşılaştırılması 

sonucunda sayısal veri farklılıkları kayda değer bulunmuştur. 

Dört ve altı ay arasında yer alan 57 olgunun 30’unun pozitif, 27’sinin ise klinik 

belirtilerinin negatif olduğu saptandı. Olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.14 ve 

Şekil 4.19’da verilmiştir.  

 

Tablo 4-14: 4-6 ay döneminde ortalama NA/Dİ değerleri  

4-6 AY SAĞ SOL 

NA 99° 99° 

Dİ 0,57 0,54 
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Klinik Negatif
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Şekil 4-19: 4-6 ay döneminde ortalama NA/Dİ değerleri 

 

4 - 6 ay döneminde klinik belirtileri pozitif ve negatif olan olguların ortalama 

NA/Dİ değerleri Tablo 4.15 ve Şekil 4.20’de verilmiştir.  

 

Tablo 4-15: 4-6 ay döneminde klinik belirtileri pozitif ve negatif olan olguların ortalama 
NA/Dİ değerleri  

4-6 AY 

SAĞ SOL 

4-6 AY 

SAĞ SOL 
KLİNİK 

POZİTİF 

KLİNİK 

NEGATİF 

NA 96° 96° NA 102° 103° 

Dİ 0,62 0,60 Dİ 0,51 0,48 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-20: 4-6 ay döneminde klinik belirtileri pozitif ve negatif olan olguların ortalama 
NA/Dİ değerleri 

0,52

0,54

0,56
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Dİ
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Klinik negatif
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Klinik Pozitif
Klinik negatif
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Yedi ve dokuz ay arasında yer alan 35 olgunun, 22’sinin klinik belirtisi pozitif, 

13’ünün ise negatif olduğu görülmüştür. Olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.16 

ve Şekil 4.21’de verilmiştir.  

Tablo 4-16: 7-9 ay döneminde ortalama NA/Dİ değerleri  

7-9 AY SAĞ SOL 

NA 98° 99° 

Dİ 0,63 0,60 

 

 

                                                           

 

              

Şekil 4-21: 7-9 ay döneminde ortalama NA/Dİ değerleri 

 

7 - 9 ay döneminde klinik belirtileri pozitif ve negatif olan olguların ortalama 

NA/Dİ değerleri Tablo 4.17 ve Şekil 4.22’de verilmiştir.  

 

Tablo 4-17: 7-9 ay döneminde klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri  

7-9 AY 

SAĞ SOL 

7-9 AY 

SAĞ SOL 
KLİNİK 

POZİTİF 

KLİNİK 

NEGATİF 

NA 96° 92° NA 103° 100° 

Dİ 0,67 0,67 Dİ 0,55 0,49 
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99
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Sağ
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Sağ
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0,6
0,61
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Dİ
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Sağ
Sol
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Şekil 4-22: 7-9 ay döneminde klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

 

10 - 12 ay döneminde yer alan 8 olgudan 3’ünün klinik belirtisi pozitif, 5’inin 

ise negatif olduğu saptanmıştır. Olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.18 ve Şekil 

4.23’de verilmiştir.  

 

Tablo 4-18: 10-12 ay döneminde ortalama NA/Dİ değerleri  

10-12 AY SAĞ SOL 

NA 105° 101° 

Dİ 0,56 0,48 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

Şekil 4-23: 10-12 ay döneminde ortalama NA/Dİ değerleri 
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10 - 12 ay döneminde klinik belirtileri pozitif ve negatif olan olguların ortalama 

NA/Dİ değerleri Tablo 4.19 ve Şekil 4.24’de verilmiştir.  

Tablo 4-19: 10-12 ay döneminde klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri  

10-12 AY 

SAĞ SOL 

10-12 AY 

SAĞ SOL 
KLİNİK 

POZİTİF 

KLİNİK 

NEGATİF 

NA 100° 94° NA 108° 105° 

Dİ 0,88 0,77 Dİ 0,37 0,31 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Şekil 4-24: 10-12 ay döneminde klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri  

 

Genel anestezi altında dorsal yatış pozisyonunda yapılan Ortolani testi 100 

olgunun 23’ünde bilateral pozitif, 57’sinde bilateral negatif ve 20’sinde unilateral (6 sağ 

ve 14 sol) pozitif olarak elde edildi.  

Klinik durumları incelendiğinde; pozitif olan 23 olgunun 19’u pozitif, 4’ü 

negatif, negatif olan 57 olgunun 20’si pozitif, 37’si negatif, sağ tarafta unilateral pozitif 

olan 6 olgunun 4’ü pozitif, 2’si negatif; sol tarafta unilateral pozitif olan 14 olgunun 

12’si pozitif, 2’si negatif olarak tespit edildi.  

Test sonucu, bilateral tutarlılık gösteren 80 olgunun 23’ü pozitif ve 57’si negatif 

olarak değerlendirildi. Ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.20 ve Şekil 4.25’de 

verilmiştir. 
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Tablo 4-20: Dorsal yatış pozisyonunda bilateral Ortolani pozitif ve negatif ortalama 
NA/Dİ değerleri 

BİLATERAL 

ORTOLANI 

POZİTİF 

SAĞ SOL 
BİLATERAL 

ORTOLANI 

NEGATİF 
SAĞ SOL 

NA 92° 88° NA 102° 102° 

Dİ 0,81 0,76 Dİ 0,49 0,47 

 

 

 

                                                                   

 

 

Şekil 4-25: Dorsal yatış pozisyonunda Bilateral Ortolani pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ 
değerleri 

Çift taraflı pozitif olan 23 olgunun 19’unun klinik olarak pozitif, 4’ünün ise 

negatif olduğu görüldü. Klinik belirtileri pozitif ve negatif olan olguların ortalama 

NA/Dİ değerleri Tablo 4.21 ve Şekil 4.26’da verilmiştir. 

Tablo 4-21: Dorsal yatış pozisyonunda Bilateral Ortolani pozitif / klinik pozitif ve negatif 
ortalama NA/Dİ değerleri 

BİLATERAL 

ORTOLANI POZİTİF 

SAĞ SOL 

BİLATERAL 

ORTOLANI POZİTİF 

SAĞ SOL 
KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 90° 85° NA 101° 99° 

Dİ 0,82 0,80 Dİ 0,75 0,60 
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Klinik  pozitif                                             Klinik negatif    

 

 

                                                                     

 

 

 

Klinik  pozitif                                            Klinik negatif    

Şekil 4-26: Dorsal yatış pozisyonunda Bilateral Ortolani pozitif / klinik pozitif ve negatif 
ortalama NA/Dİ değerleri 

Bilateral Ortolani testi negatif olan 57 olgunun 20’sinin klinik olarak pozitif, 

37’sinin ise  negatif belirti gösterdiği saptandı ve klinik belirtileri pozitif ve negatif olan 

olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.22 ve Şekil 4.27’de verilmiştir. 

Tablo 4-22: Dorsal yatış pozisyonunda Bilateral Ortolani negatif / klinik pozitif ve negatif 
ortalama NA/Dİ değerleri 

 

BİLATERAL 

ORTOLANI NEGATİF 

SAĞ SOL 

BİLATERAL 

ORTOLANI NEGATİF 

SAĞ SOL 
KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 99° 100° NA 104° 103° 

Dİ 0,56 0,53 Dİ 0,45 0,43 
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             Klinik pozitif                                                Klinik negatif   

 

 

 

                                                                          

 

 

 

Klinik pozitif                                                Klinik negatif   

Şekil 4-27: Dorsal yatış pozisyonunda Bilateral Ortolani negatif / klinik pozitif ve negatif 
ortalama NA/Dİ değerleri 

 

Dorsal yatış pozisyonunda uygulanan Ortolani testi 20 olguda unilateral pozitif 

algılandı, 6’sının sağ ve 14’ünün sol tarafta olduğu görüldü. Olguların ortalama NA/Dİ 

değerleri Tablo 4.23 ve Şekil 4.28’de verilmiştir. 

Tablo 4-23: Dorsal yatış pozisyonunda Unilateral Ortolani pozitif ve negatif ortalama 
NA/Dİ değerleri 
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Şekil 4-28: Dorsal yatış pozisyonunda Unilateral Ortolani pozitif ve negatif ortalama 
NA/Dİ değerleri 

 

Dorsal pozisyonda sağ tarafta unilateral Ortolani pozitif olan 6 olgunun klinik 

olarak 4’ü pozitif, 2’si negatif olarak tespit edildi. Klinik belirtileri unilateral pozitif 

olan olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.24 ve Şekil 4.29’da verilmiştir. 

Tablo 4-24: Dorsal yatış pozisyonunda Unilateral Ortolani sağ pozitif olgularda klinik 
pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

UNİLATERAL 

ORTOLANI SAĞ

SAĞ 
 

POZİTİF  SOL 

UNİLATERAL 

ORTOLANI SAĞ

SAĞ 
 

POZİTİF  SOL 

KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 100° 102° NA 93° 95° 

Dİ 0,58 0,52 Dİ 0,80 0,65 
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Klinik negatif                                              Klinik negatif 

Şekil 4-29: Dorsal yatış pozisyonunda Unilateral Ortolani sağ pozitif olgularda klinik 
pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

Dorsal pozisyonda sol tarafta unilateral pozitif olan 14 olgunun klinik olarak 

12’sinin pozitif, 2’sinin negatif olduğu tespit edildi. Klinik belirtileri unilateral pozitif 

olan olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.25 ve Şekil 4.30’da verilmiştir. 

Tablo 4-25: Dorsal yatış pozisyonunda Unilateral Ortolani sol pozitif olgularda klinik 
pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

UNİLATERAL 

ORTOLANI SOL

SAĞ 
 

POZİTİF  SOL 

UNİLATERAL 

ORTOLANI SOL

SAĞ 
 

POZİTİF  SOL 

KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 93° 97° NA 102° 100° 

Dİ 0,56 0,59 Dİ 0,73 0,50 
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Sol
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Klinik negatif                                              Klinik negatif 

Şekil 4-30: Dorsal yatış pozisyonunda Unilateral Ortolani sol pozitif olgularda klinik 
pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

 

Genel anestezi altında Ortolani testi 100 olguda lateral yatış pozisyonunda 

tekrarlandığında ise 46’sında bilateral pozitif, 32’sinde bilateral negatif ve 22’sinde 

unilateral (13 sağ ve 9 sol) pozitif olarak elde edildi.  

Klinik durumları incelendiğinde pozitif olan 46 olgunun 32’si pozitif, 14’ü 

negatif; negatif olan 32 olgunun 8’i pozitif, 24’ü negatif, sağ tarafta unilateral pozitif 

olan 13 olgunun 8’i pozitif, 5’i negatif; sol tarafta unilateral pozitif olan 9 olgunun 7’si 

pozitif, 2’si negatif olarak tespit edildi.  

Test sonucu, bilateral tuttarlılık gösteren 78 olgunun 46’sı pozitif ve 32’si 

negatif olarak değerlendirildi. Ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.26 ve Şekil 4.31’de 

verilmiştir. 
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Tablo 4-26: Lateral yatış pozisyonunda bilateral Ortolani pozitif ve negatif ortalama 
NA/Dİ değerleri 

BİLATERAL 

ORTOLANI 

POZİTİF 

SAĞ SOL 
BİLATERAL 

ORTOLANI 

NEGATİF 
SAĞ SOL 

NA 97° 94° NA 103° 103° 

Dİ 0,70 0,68 Dİ 0,46 0,44 

 

 

 

                                                                   

 

 

Şekil 4-31: Lateral yatış pozisyonunda bilateral Ortolani pozitif ve negatif ortalama 
NA/Dİ değerleri 

 

Çift taraflı pozitif olan 46 olgunun 32’sinin klinik olarak pozitif, 14’ünün ise 

negatif olduğu görüldü. Klinik belirtileri pozitif ve negatif olan olguların ortalama 

NA/Dİ değerleri Tablo 4.27 ve Şekil 4.32’de verilmiştir. 

 

Tablo 4-27: Lateral yatış pozisyonunda bilateral Ortolani pozitif / klinik pozitif ve negatif 
ortalama NA/Dİ değerleri 

BİLATERAL 

ORTOLANI POZİTİF 

SAĞ SOL 

BİLATERAL 

ORTOLANI POZİTİF 

SAĞ SOL 
KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF  

NA 95° 91° NA 101° 100° 

Dİ 0,71 0,72 Dİ 0,68 0,58 
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Klinik  pozitif                                            Klinik negatif    

Şekil 4-32: Lateral yatış pozisyonunda bilateral Ortolani pozitif / klinik pozitif ve negatif 
ortalama NA/Dİ değerleri 

 

Bilateral Ortolani testi negatif olan 32 olgunun 8’inin klinik olarak pozitif, 

24’ünün ise negatif belirti gösterdiği saptandı. Klinik belirtileri pozitif ve negatif olan 

olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.28 ve Şekil 4.33’de verilmiştir. 

 

Tablo 4-28: Lateral yatış pozisyonunda bilateral Ortolani negatif / klinik pozitif ve negatif 
ortalama NA/Dİ değerleri 

BİLATERAL 

ORTOLANI NEGATİF 

SAĞ SOL 

BİLATERAL 

ORTOLANI NEGATİF 

SAĞ SOL 
KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 98° 101° NA 104° 103° 

Dİ 0,50 0,49 Dİ 0,45 0,42 
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Şekil 4-33: Lateral yatış pozisyonunda bilateral Ortolani negatif / klinik pozitif ve negatif 
ortalama NA/Dİ değerleri 

 

Lateral yatış pozisyonunda uygulanan Ortolani testi 22 olguda unilateral pozitif 

algılandı, 9’unun sağ ve 13’ünün sol tarafta olduğu görüldü. Olguların ortalama NA/Dİ 

değerleri Tablo 4.29 ve Şekil 4.34’de verilmiştir. 

Tablo 4-29: Lateral yatış pozisyonunda Unilateral Ortolani pozitif ve negatif ortalama 
NA/Dİ değerleri 

UNİLATERAL 

ORTOLANI SAĞ SAĞ  

POZİTİF  

SOL 
UNİLATERAL 

ORTOLANI SOL SAĞ  

POZİTİF  

SOL 

NA 97° 95° NA 103° 102° 

Dİ 0,45 0,49 Dİ 0,54 0,48 
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Şekil 4-34: Lateral yatış pozisyonunda Unilateral Ortolani pozitif ve negatif ortalama 
NA/Dİ değerleri 

 

Lateral pozisyonda sağ tarafta unilateral Ortolani pozitif olan 9 olgunun klinik 

olarak 7’si pozitif, 2’si negatif’di. Klinik belirtileri unilateral pozitif olan olguların 

ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.30 ve Şekil 4.35’de verilmiştir. 

 

Tablo 4-30: Lateral yatış pozisyonunda Unilateral Ortolani sağ pozitif olgularda klinik 
pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

UNİLATERAL 

ORTOLANI SAĞ

SAĞ 
 

POZİTİF  SOL 

UNİLATERAL 

ORTOLANI SAĞ

SAĞ 
 

POZİTİF  SOL 

KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 95° 93° NA 105° 103° 

Dİ 0,52 0,53 Dİ 0,20 0,33 
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Klinik negatif                                              Klinik negatif 

Şekil 4-35: Lateral yatış pozisyonunda Unilateral Ortolani sağ pozitif olgularda klinik 
pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

 

Lateral pozisyonda sol tarafta unilateral pozitif olan 13 olgunun klinik olarak 

8’inin pozitif, 5’inin negatif olduğu tespit edildi. Klinik belirtileri unilateral pozitif olan 

olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.31 ve Şekil 4.36’da verilmiştir. 

Tablo 4-31: Lateral yatış pozisyonunda Unilateral Ortolani sol pozitif olgularda klinik 
pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

UNİLATERAL 

ORTOLANI SOL

SAĞ 
 

POZİTİF  SOL 

UNİLATERAL 

ORTOLANI SOL

SAĞ 
 

POZİTİF  SOL 

KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 103° 101° NA 103° 103° 

Dİ 0,60 0,53 Dİ 0,44 0,40 
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           Klinik negatif                                              Klinik negatif 

Şekil 4-36: Lateral yatış pozisyonunda Unilateral Ortolani sol pozitif olgularda klinik 
pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

 

Dorsal ve lateral farklı yatış pozisyonda yapılan Ortolani muayene sonuçları 

kendi içinde incelenip karşılaştırıldığında, Ortolani testi 54 olguda bilateral tutarlılık 

gösterdi.  Test sonucu, 54 olgunun 23’ü pozitif ve 31’i negatif olarak değerlendirildi. 

Ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.32 ve Şekil 4.37’de verilmiştir.  

Tablo 4-32: Bilateral Ortolani pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

BİLATERAL 

ORTOLANI 

POZİTİF 

SAĞ SOL 
BİLATERAL 

ORTOLANI 

NEGATİF 
SAĞ SOL 

NA 92° 88° NA 103° 103° 

Dİ 0,81 0,76 Dİ 0,45 0,43 
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Sol

Sağ
Sol
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Sol

Sağ
Sol
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Dİ Ort.
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Poz.

Sağ
Sol

Sağ
Sol



 

 

125 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

Şekil 4-37: Bilateral Ortolani pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

 

Çift taraflı pozitif olan 23 olgunun 18’inin klinik olarak pozitif, 5’inin ise negatif 

olduğu görüldü. Klinik belirtileri pozitif ve negatif olan olguların ortalama NA/Dİ 

değerleri Tablo 4.33 ve Şekil 4.38’de verilmiştir.  

 

Tablo 4-33: Bilateral Ortolani pozitif / klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

BİLATERAL 

ORTOLANI POZİTİF 

SAĞ SOL 

BİLATERAL 

ORTOLANI POZİTİF 

SAĞ SOL 
KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 90° 84° NA 99° 99° 

Dİ 0,82 0,80 Dİ 0,80 0,64 

 

 

                                                                       

 

 

                                                                        

 

Klinik pozitif                                                Klinik negatif      
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Klinik  pozitif                                            Klinik negatif                                               

Şekil 4-38: Bilateral Ortolani pozitif / klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

Bilateral Ortolani testi negatif olan 31 olgunun 8’inin klinik olarak pozitif, 

23’ünün ise negatif belirti gösterdiği saptandı. Klinik belirtileri pozitif ve negatif olan 

olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.34 ve Şekil 4.39’da verilmiştir. 

Tablo 4-34: Bilateral Ortolani negatif / klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

BİLATERAL 

ORTOLANI NEGATİF 

SAĞ SOL 

BİLATERAL 

ORTOLANI NEGATİF 

SAĞ SOL 
KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 98° 101° NA 105° 104° 

Dİ 0,50 0,49 Dİ 0,44 0,41 

 

 

 

 

 

 

 

             Klinik pozitif                                                Klinik negatif   
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Klinik pozitif                                                Klinik negatif   

Şekil 4-39: Bilateral Ortolani negatif / klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

Dorsal ve lateral yatış pozisyonunda uygulanan Ortolani testi 9 olguda unilateral 

tutarlılık gösterdi. Test sonucu, 9 pozitif olgunun 6’sının sol, 3’ünün sağ tarafta olduğu 

görüldü ve tamamında klinik belirtilerin pozitif olduğu saptandı. Klinik belirtileri 

unilateral pozitif olan olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.35 ve Şekil 4.40’da 

verilmiştir. 

Tablo 4-35: Unilateral Ortolani pozitif ortalama NA/Dİ değerleri 

UNİLATERAL 

ORTOLANI SAĞ

SAĞ 
 

POZİTİF  SOL 

UNİLATERAL 

ORTOLANI SOL

SAĞ 
 

POZİTİF  SOL 

KLİNİK POZİTİF KLİNİK POZİTİF 

NA 99° 102° NA 94° 92° 

Dİ 0,53 0,46 Dİ 0,47 0,53 

 

 

 

                                                                 

 

 

Klinik pozitif                                              Klinik pozitif 
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Klinik pozitif                                            Klinik pozitif 

Şekil 4-40: Unilateral Ortolani pozitif ortalama NA/Dİ değerleri 

Barden testi 35 olguda bilateral pozitif algılanmış, 27’si klinik olarak pozitif, 8 

olgu ise negatif olarak belirlenmiştir. Pozitif Barden testi olgularının tamamı lateral 

Ortolani testiyle tutarlılık göstermiştir. Bilateral Barden pozitif ve negatif olan olguların 

ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.36 ve Şekil 4.41’de verilmiştir. 

Tablo 4-36: Bilateral Barden pozitif ve negatif olguların genel ortalama NA/Dİ değerleri 

BİLATERAL 

BARDEN 

POZİTİF 

SAĞ SOL 
BİLATERAL 

BARDEN 

NEGATİF 

SAĞ SOL 

NA 96° 93° NA 101° 101° 

Dİ 0,75 0,70 Dİ 0,48 0,45 

 

 

 

                                                                

 

 

Şekil 4-41: Bilateral Barden pozitif ve negatif olguların genel ortalama NA/Dİ değerleri 

 

Bilateral Barden pozitif olguların klinik belirtileri pozitif ve negatif olanların 

ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.37 ve Şekil 4.42’de verilmiştir. 
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Tablo 4-37: Bilateral Barden pozitif / klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

BİLATERAL BARDEN  

POZİTİF 

SAĞ SOL 

BİLATERAL BARDEN 

POZİTİF 

SAĞ SOL 
KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 95° 91° NA 101° 101° 

Dİ 0,76 0,73 Dİ 0,70 0,57 
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Klinik pozitif                                                Klinik negatif   

Şekil 4-42: Bilateral Barden pozitif / klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

Barden testinin 47 olguda bilateral negatif olduğu ve lateral Ortolani’yle 28’inin 

tutarlılık gösterdiği, 29’unun klinik olarak negatif, 18’inin pozitif olduğu saptandı. 

Bilateral Barden pozitif olguların klinik belirtileri pozitif ve negatif olanların ortalama 

NA/Dİ değerleri Tablo 4.38 ve Şekil 4.43’de verilmiştir. 
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Tablo 4-38: Bilateral Barden negatif / klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

BİLATERAL BARDEN 

NEGATİF 

SAĞ SOL 

BİLATERAL BARDEN 

NEGATİF 

SAĞ SOL 
KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 97° 98° NA 104° 103° 

Dİ 0,51 0,52 Dİ 0,46 0,41 
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Klinik pozitif                                                Klinik negatif   

Şekil 4-43: Bilateral Barden negatif / klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

Barden testi 10’u sağ ve 8’i sol olmak üzere toplam 18 olguda unilateral pozitif 

olarak tespit edildi. Ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.39 ve Şekil 4.44’de verilmiştir. 

Bunların 13’ünün lateral Ortolani testiyle tutarlılık gösterdiği, 18 olgudan 10’unun 

klinik pozitif (5 sağ ve 5 sol), 8’inin klinik belirtilerinin negatif olduğu belirlendi. 
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Tablo 4-39: Unilateral Barden pozitif olgularda ortalama NA/Dİ değerleri 

UNİLATERAL 

BARDEN SAĞ SAĞ  

POZİTİF  

SOL 
UNİLATERAL 

BARDEN SOL SAĞ  

POZİTİF  

SOL 

NA 102° 99° NA 101° 99° 

Dİ 0,62 0,53 Dİ 0,53 0,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

Şekil 4-44: Unilateral Barden pozitif olgularda ortalama NA/Dİ değerleri  

 

Barden unilateral sağ pozitif 10 olgunun 5’inin klinik belirtilerinin pozitif, 5’nin 

ise negatif olduğu belirlendi ve ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.40 ve Şekil 4.45’de 

verilmiştir. 

 

 

 

90

100

110

NA Barden
Unilateral Sağ

Poz.

Sağ
Sol

Sağ
Sol

0,4
0,5
0,6
0,7

Dİ Barden
Unilateral Sağ

Poz.

Sağ
Sol

Sağ
Sol

90

100

110

NA Barden
Unilateral Sol

Poz.

Sağ
Sol

Sağ
Sol

0,4

0,5

0,6

Dİ Barden
Unilateral Sol

Poz.

Sağ
Sol

Sağ
Sol



 

 

132 

Tablo 4-40: Unilateral Barden sağ pozitif olgularda klinik pozitif ve negatif ortalama 
NA/Dİ değerleri 

UNİLATERAL BARDEN 

SAĞ

SAĞ 
 POZİTİF  

SOL 

UNİLATERAL BARDEN 

SAĞ

SAĞ 
 POZİTİF  

SOL 
KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 99° 96° NA 104° 102° 

Dİ 0,73 0,58 Dİ 0,51 0,48 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

Klinik pozitif                                                Klinik negatif   

 

 

 

 

 

             Klinik pozitif                                                Klinik negatif   

Şekil 4-45: Unilateral Barden sağ pozitif olgularda klinik pozitif ve negatif ortalama 
NA/Dİ değerleri 

Barden unilateral sol pozitif 8 olgudan 5’inin klinik belirtilerinin pozitif, 3’ünün 

ise negatif olduğu belirlendi ve ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.41 ve Şekil 4.46’da 

verilmiştir. 
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Tablo 4-41: Unilateral Barden sol pozitif olgularda klinik pozitif ve negatif ortalama 
NA/Dİ değerleri 

UNİLATERAL BARDEN 

SOL

SAĞ 
 POZİTİF  

SOL 

UNİLATERAL BARDEN 

SOL

SAĞ 
 POZİTİF  

SOL 
KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 101° 96° NA 104° 102° 

Dİ 0,55 0,60 Dİ 0,48 0,51 

 

 

 

 

 

 

 

Klinik pozitif                                                Klinik negatif   

 

 

 

 

 

 

Klinik pozitif                                                Klinik negatif   

Şekil 4-46: Unilateral Barden sol pozitif olgularda klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ 
değerleri 
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Barlow testinin 5 olguda pozitif olduğu saptandı. Bunların 2’si bilateral, biri sağ 

diğer ikisi sol olmak üzere 3’ü unilateraldi. Bu beş olgu, dorsal yatış pozisyonunda 

uygulanan Ortolani’yle tutarlılık göstermiştir ve beşinin de klinik belirtisi pozitiftir. 

Bilateral Barlow pozitif ve negatif olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.42 ve 

Şekil 4.47’de verilmiştir. 

Tablo 4-42: Bilateral Barlow pozitif ve negatif olguların genel ortalama NA/Dİ değerleri 

BİLATERAL 

BARLOW 

POZİTİF 

SAĞ SOL 
BİLATERAL 

BARLOW 

NEGATİF 

SAĞ SOL 

NA 102° 86° NA 99° 98° 

Dİ 0,93 0,78 Dİ 0,58 0,55 

 

 

 

 

 

                                                                  

Klinik pozitif                                    Klinik pozitif 

Şekil 4-47: Bilateral Barlow pozitif ve negatif olguların genel ortalama NA/Dİ değerleri 

 

Barlow testinin 95 olguda bilateral negatif olduğu tespit edildi. Klinik belirtileri 

değerlendirildiğinde 50’sinin pozitif, 45’inin negatif olduğu saptandı. Bilateral Barlow 

negatif olguların, klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.43 ve Şekil 

4.48’de verilmiştir. 
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Tablo 4-43: Bilateral Barlow negatif / klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

BİLATERAL 

BARLOW  

NEGATİF SAĞ   SOL 

BİLATERAL 

BARLOW  

NEGATİF SAĞ   SOL 

KLİNİK POZİTİF KLİNİK NEGATİF 

NA 93° 94° NA 103° 102° 

Dİ 0,64 0,63 Dİ 0,52 0,47 

 

 

                                                               

 

 

 

            Klinik pozitif                                         Klinik negatif 

 

 

 

 

                                                                  

 

Klinik pozitif                                           Klinik negatif 

Şekil 4-48: : Bilateral Barlow negatif / klinik pozitif ve negatif ortalama NA/Dİ değerleri 

 

Barlow testinin 3 olguda unilateral pozitif (1 sağ, 2 sol) olduğu tespit edildi ve 

klinik belirtileri değerlendirildiğinde, 3’ününde pozitif olduğu saptandı. Unilateral 

Barlow pozitif ve klinik pozitif olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.44 ve Şekil 

4.49’da verilmiştir. 
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Tablo 4-44: : Unilateral Barlow pozitif / klinik pozitif ortalama NA/Dİ değerleri 

UNİLATERAL 

BARLOW  SAĞ

SAĞ 
 

POZİTİF  SOL 

UNİLATERAL 

BARLOW  SOL

SAĞ 
 

POZİTİF  SOL 

KLİNİK POZİTİF KLİNİK POZİTİF 

NA 100° 100° NA 103° 100° 

Dİ 0,70 0,70 Dİ 0,47 0,48 

 

 

 

 

                                                             

 

Klinik pozitif                                    Klinik pozitif 

 

 

                                                             

 

 

Klinik pozitif                                    Klinik pozitif 

Şekil 4-49: Unilateral Barlow pozitif / klinik pozitif ortalama NA/Dİ değerleri 

 

Çalışmada yer alan 100 köpek için, NA 105° eşik değer kabul edildiğinde,  

sadece 14’ünün bilateral 105° ve üzeri olduğu saptandı. Bunların da klinik durumları 

incelendiğinde 4’ünün pozitif, 10’unun negatif olduğu tespit edildi. Yüz köpekten 

geriye kalan 86 olgunun 29’unun unilateral, 57’sinin ise bilateral eşik değerin altında 

olduğu görüldü. Bilateral 57 olgunun 37’si klinik pozitif, 20’sinin ise klinik negatif 
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olduğu gözlendi. Unilateral 105° altında kalan 11 sağ ve 18 sol  olmak üzere toplam 29 

olgunun klinik durumları incelendiğinde, 13 pozitif ve 16 negatif olgunun bulunduğu, 

klinik belirtilerinin dağılımları incelendiğinde, sağ tarafta 5’inin pozitif, 6’sının negatif, 

sol tarafta ise 8’sinin pozitif 10’nun negatif olduğu belirlendi. Displazi yönünden erken 

değerlendirmeye alınan olgularda hafif, orta ve ileri seviyede displaziye aday olup 

olmadıklarının saptanmasında standart ventrodorsal radyografi ve kantitatif NA 

kullanılarak sınıflandırıldığında, 86 olgunun ileriki yaşlarda displaziye aday olduğu 

görülmüştür (Tablo 4.45 ve Şekil 4.50). 

NA hesaplaması sonucu olası displazi şüpheli 86 olgunun yaş skalasına göre 

dağılım oranı %56,98 (4-6 ay), %36,04 (7-9 ay), %6,98 (10-12 ay) olarak bulunmuştur. 

 

Tablo 4-45: Olguların NA’ya göre olası displazi değerlendirmesi 

DİSPLAZİ SEVİYESİ HAFİF ORTA İLERİ 
n 

NA 105°< - 100°> 100°≤  - 90°≥ 90°< 

BİLATERAL 6 34 17 57 

UNİLATERAL 11 16 2 29 

TOPLAM 17 50 19 86 

  

 

 

 

 

 

Şekil 4-50: Olguların NA’ya göre olası displazi değerlendirmesi 
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Çalışmada yer alan 100 köpek için, Dİ 0,3 eşik değer kabul edildiğinde sadece 4 

olgunun Dİ’nin bilateral 0,3 ve altında olduğu saptanmış, geriye kalan 96 olgunun 

12’sinin unilateral, 84’ünün ise bilateral olarak bu değerin üzerinde olduğu görülmüştür. 

Dİ 0,3 ve altında olan dört olgunun klinik belirtileri değerlendirildiğinde; 2’sinin pozitif 

ve 2’sinin negatif olduğu saptandı. Bilateral Dİ 0,3 üzerinde olan seksendört olgunun 

52’sinde klinik belirtilerin pozitif, 32’sinde negatif olduğu saptandı. Unilateral Dİ 0,3 

üzerinde olan 6 sağ ve 6 sol olmak üzere toplam 12 olgunun klinik durumları 

incelendiğinde, 3 pozitif ve 9 negatif olgunun bulunduğu, klinik belirtilerinin 

dağılımları incelendiğinde ise sağ tarafta 1’inin pozitif 5’inin negatif, sol tarafta ise 

2’sinin pozitif 4’nün negatif olduğu saptanmıştır. Displazi yönünden erken 

değerlendirmeye alınan olgularda hafif, orta ve ileri seviyede displaziye aday olup 

olmadıklarının belirlenmesinde PennHIP distraksiyon radyografisi ve kantitatif Dİ 

kullanılarak yapılan sınıflandırmada, 96 olgunun ileriki yaşlarda displaziye aday olduğu 

görülmüştür (Tablo 4.46 ve Şekil 4.51) . 

Dİ hesaplaması sonucu olası displazi şüpheli 96 olgunun yaş skalasına göre 

dağılım oranı %58,33 (4-6 ay), %35,42 (7-9 ay), %6,25 (10-12 ay) olarak bulunmuştur. 

Tablo 4-46: Olguların Dİ’ye göre olası displazi değerlendirmesi 

DİSPLAZİ SEVİYESİ HAFİF ORTA İLERİ 
n 

Dİ 0,3> - 0,5< 0,5≥ - 0,7< 0,7≥ - 1≤ 

BİLATERAL 14 28 42 84 

UNİLATERAL 9 3 0 12 

TOPLAM 23 31 42 96 

 

 

 

 

Şekil 4-51: Olguların Dİ’ye göre olası displazi değerlendirmesi 
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Çalışmamızda yer alan 100 olgudan 20’sine kontrol amaçlı radyografik çekimler 

yapılabilmiş, 2, 3, 52, 76 ve 80 no.lu olgulara operatif müdahalede bulunulduğu ve 

sayısal verileri etkileyeceği düşünülerek kontrol grubundan çıkarılmıştır. İlk radyografik 

çekimler ile kontrol radyografilerinin ortalama kantitatif NA ve Dİ değerleri (Tablo 

4.47 ve Şekil 4.52) incelendiğinde, ortalamalarının birbirine yakın seyrettiği 

gözlenmiştir. Onbeş olgunun ilk bulgularında 5’inin klinik olarak pozitif, 10’unun ise 

negatif olduğu, kontrol bulgularında ise 9’unun pozitif, 6’sının ise negatif olduğu 

gözlendi. Elle yapılan muayene bulgularında, 15 olgunun 11’inde aynı belirtiler tespit 

edildi. Dört olguda ise farklılıklar gözlendi.  

 

Tablo 4-47: Kontrol çekimi yapılan olguların ortalama NA/Dİ değerleri 

İLK ÇEKİM SAĞ SOL İKİNCİ ÇEKİM SAĞ SOL 

NA 101° 98° NA 100° 96° 

Dİ 0,64 0,59 Dİ 0,68 0,61 

 

 

 

                                                               

 

Şekil 4-52: Kontrol çekimi yapılan olguların ortalama NA/Dİ değerleri 

Onbeş olgunun kalça displazisi yönünden erken değerlendirmesinde; kantitatif 

NA 105° eşik değer alındığında, ilk çekimlerine göre bilateral 10 ve unilateral 4 olgu 

olmak üzere (2 sağ ve 2 sol) toplam 14’ünün bu skalanın altında kaldığı belirlendi. 

Kontrol çekimlerine göre ise, bilateral 11 ve unilateral 4 (2 sağ ve 2 sol) toplam 15’inin 

eşik değerin altında olduğu saptandı (Tablo 4.48 ve Şekil 4.53). Displazi 

sınıflandırmasına göre olguların ilk ve kontrol çekimleri incelendiğinde sayısal 

çoğunluğun orta seviyede kalça displazisi üzerinde yoğunlaştığı görüldü. 
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Tablo 4-48: Kontrol çekimi yapılan olguların NA’ya göre olası displazi değerlendirmesi 

DİSPLAZİ SEVİYESİ HAFİF ORTA İLERİ n 

NA 105°< - 100°> 100°≤  - 90°≥ 90°<  

BİLATERAL 1 8 1 10 

KONTROL 1 9 1 11 

UNİLATERAL - 4 - 4 

KONTROL 2 1 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

                 İlk çekim                                                Kontrol çekimi 

Şekil 4-53: Kontrol çekimi yapılan olguların NA’ya göre olası displazi değerlendirmesi 

 

Onbeş olgunun kalça displazisi yönünden erken değerlendirmesinde kantitatif 

Dİ 0,3 eşik değer alındığında, ilk çekimlerine göre bilateral 13 ve unilateral 2 (2 sağ) 

olmak üzere toplam 15 olgunun bu skalanın üstünde olduğu saptandı. Kontrol 

çekimlerine göre ise, 15 olgunun bilateral eşik değerin üzerinde yer aldığı saptandı 

(Tablo 4.49 ve Şekil 4.54). Displazi sınıflandırmasına göre olguların ilk çekimleri ve 

kontrol çekimleri incelendiğinde, sayısal çoğunluğun ilk çekimde bilateral ileri ve orta 

seviye ile unilateral hafif ve orta seviyede, kontrol çekimlerinde ise bilateral orta ve ileri 

seviyede kalça displazisi üzerine yoğunlaştığı görüldü. 
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Tablo 4-49: Kontrol çekimi yapılan olguların Dİ’ye göre olası displazi değerlendirmesi 

 

DİSPLAZİ SEVİYESİ HAFİF ORTA İLERİ n 

Dİ 0,3> - 0,5< 0,5≥ - 0,7< 0,7≥ - 1≤  

BİLATERAL - 4 9 13 

KONTROL - 8 7 15 

UNİLATERAL 1 1 - 2 

KONTROL - - - - 

 

 

 

 

                                                                            

 

İlk çekim                                                               Kontrol çekimi 

Şekil 4-54: Kontrol çekimi yapılan olguların Dİ’ye göre olası displazi değerlendirmesi 

 

 Köpeklerin %95’inin hazır mamayla, %5’inin ise ev yemeğiyle beslendiği tespit 

edildi (Şekil 4.55). Ev mamasıyla beslenenlerin orijinin, yurt içi kökenli olduğu, 4’ünün 

KNGL, 1’inin ise RT ırkına ait olduğu tespit edildi. 

 

 

 

Şekil 4-55:  Beslenme şekli      
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Hayvan sahiplerine köpeklerin secereleri ve orijinleri sorulduğunda; %22’sinin 

yurt dışı, %78’inin yurt içinden temin edildiği tespit edildi (Şekil 4.56). Orijinleri yurt 

içi ve yurt dışı olan olguların ortalama NA/Dİ değerleri karşılaştırıldığında, Dİ’ne göre 

tutarlılık saptanmış, ancak NA’na göre aralarında önemli bir fark olduğu gözlenmiştir 

(Tablo 4.50 ve Şekil 4.57). 

 

 

 

 

Şekil 4-56: Orijin 

 

 

Tablo 4-50 : Orijini yurt içi ve yurt dışı olan olguların ortalama NA/Dİ değerleri 

YURT İÇİ SAĞ SOL YURT DIŞI SAĞ SOL 

NA 98°  97° NA 103° 102° 

Dİ 0,59 0,56 Dİ 0,59 0,55 

 

 

 

 

 

                                                            

Şekil 4-57 : Orijini yurt içi ve yurt dışı olan olguların ortalama NA/Dİ değerleri 
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Yurt içi kökenli olguların klinik belirtileri incelendiğinde, 47’sinin pozitif, 

31’inin ise negatif olduğu saptandı. Orijini yurt içi, klinik pozitif ve negatif olan 

olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.51 ve Şekil 4.58’de verilmiştir. 

 

Tablo 4-51: Orijini yurt içi klinik pozitif ve negatif olan olguların ortalama NA/Dİ 
değerleri 

YURT İÇİ 

SAĞ SOL 

YURT İÇİ 

SAĞ SOL 
KLİNİK 

POZİTİF 

KLİNİK 

NEGATİF 

NA 96° 93° NA 103° 102° 

Dİ 0,65 0,63 Dİ 0,50 0,46 

 

 

 

 

 

                                                             

 

Şekil 4-58: Orijini yurt içi klinik pozitif ve negatif olan olguların ortalama NA/Dİ 
değerleri 
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Yurt dışı kökenli olan olguların klinik belirtileri incelendiğinde, 7’sinin pozitif, 

15’inin ise  negatif olduğu saptandı. Orijini yurt dışı, klinik pozitif ve negatif olan 

olguların ortalama NA/Dİ değerleri Tablo 4.52 ve Şekil 4.59’da verilmiştir. 

 

Tablo 4-52: Orijini yurt dışı klinik pozitif ve negatif olan olguların ortalama NA/Dİ 
değerleri 

YURT DIŞI 

SAĞ SOL 

YURT DIŞI 

SAĞ SOL 
KLİNİK 

POZİTİF 

KLİNİK 

NEGATİF 

NA 101° 98° NA 103° 103° 

Dİ 0,69 0,68 Dİ 0,54 0,49 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-59: Orijini yurt dışı klinik pozitif ve negatif olan olguların ortalama NA/Dİ 
değerleri  

 

Beslenme şekli 95 olguda hazır mama ve 5 olguda ev maması olarak saptandı ve 

istatistiksel olarak eşit dağılım göstermediği için analiz grubundan çıkarıldı. Kantitatif 

radyolojik bulgular olan NA ve Dİ tek değişkenli varyans analizine göre, NA sağ ve sol 

için canlı ağırlık, yaş, cinsiyet ve orijin gruplarının etkisinin olmadığı; Dİ sağ ve sol için 

canlı ağırlık, yaş ve orijin gruplarının etkisinin bulunmadığı sadece Dİ sağ için dişilerde 

önemli bir fark [p<0,05] olduğu saptanmıştır. 
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Yüz olgunun sağ ve sol kantitatif NA ve Dİ parametreleri incelendiğinde, 

aralarında [p<0,01] anlamlı korelasyon olduğu saptanmış, ayrıca sağ ve sol ayrımı 

kaldırılıp tekrar analiz edildiğinde orta seviyede korelasyon bulunmuştur.  

Kontrol grubunda yer alan 2, 3, 52, 76 ve 80 nolu olgulara operatif müdahalede 

bulunulduğu için 5 olgunun parametreleri değerlendirilmemiştir. Geriye kalan 15 

olgunun ilk ve ikinci radyolojik kantitatif NA ve Dİ değerleri karşılaştırıldığında, 

aralarında tutarlılık saptansada, istatistiksel anlamda korelasyon [p<0,01; güvenlik 

aralığı %99] tespit edilememiştir.  

Görsel muayene sonucuna göre klinik pozitif ve negatif olarak değerlendirilen 

100 olgunun dorsal ve lateral yatış pozisyonlarında yapılan palpasyon testleri sonuçları 

ile NA ve Dİ karşılaştırmaları amacıyla bağımsız örnekten t testi uygulandığında 

[p<0,05] ve aralarında oluşan farkın önem derecesi değerlendirildiğinde, dorsal yatış 

pozisyonunda uygulanan Ortolani testi sonucuna göre Ortolani sağ pozitif için sağ NA 

ve Dİ ile Ortolani sol pozitif için sol NA ve Dİ yüksek düzeyde önemli; dorsal yatış 

pozisyonunda uygulanan Barlow testi sonucuna göre  Barlow sağ ve sol pozitif için sağ 

ve sol NA ve Dİ önemsiz olduğu saptanmıştır. Lateral yatış pozisyonunda uygulanan 

Ortolani testi sonucuna göre Ortolani sağ pozitif için NA sağ önemli v e Dİ sağ ise 

yüksek düzeyde önemli, Ortolani sol pozitif için sol NA ve Dİ yüksek düzeyde önemli; 

lateral yatış pozisyonunda uygulanan Barden testi sonucuna göre Barden sağ pozitif için 

NA sağ önemli ve Dİ sağ ise yüksek düzeyde önemli, Barden sol pozitif için NA sol 

orta seviyede önemli ve Dİ sol yüksek düzeyde önemli olduğu saptanmıştır. 

Değerlendirilmesi görsel muayene sonucuna göre klinik pozitif olan olgularda 

subjektif hafif [1], orta [2] ve ileri [3] sınıflandırması yapıldığında pozitif olan 55 

olgunun NA ve Dİ karşılaştırması amacı ile tek yönlü varyans analiz [One way / 

ANOVA] metodu uygulandığında [p<0,05], olguların klinik pozitif dağılımı 25 hafif, 21 

orta ve 9 ileri şeklindedir. Analiz sonucuna göre gruplar  arasındaki fark NA sol ve Dİ 

sağ için önemli bulunmuştur. Bu önemli farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 

tespit etmek için uygulanan Duncan çoklu karşılaştırma testine göre: NA sol için 1 ve 2 

arasındaki semptom derecesi önemsiz, 1 ve 3 ile 2 ve 3 arasındaki semptom derecesi 

önemli; Dİ sağ için 1 ve 3 arasındaki semptom derecesi önemli, 1 ve 2 ile 2 ve 3 

arasındaki semptom derecesi önemsiz bulunmuştur. 
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Yüz olgunun klinik bulguları temel alındığında ve NA’ya göre yapılan 

radyolojik değerlendirilmelerde, klinik pozitif ve NA 105° altında olanlar gerçek pozitif 

[GP], klinik negatif ve NA 105˚ altında olanlar hatalı pozitif [HP], klinik negatif ve NA 

105° üzerinde olanlar gerçek negatif [GN], klinik pozitif ve NA 105° üzeri olanlar hatalı 

negatif [HN] olarak değerlendirilmiştir. Bu kriterlere göre; 100 olgunun sıralaması GP: 

50, HP: 36, GN: 10 ve HN: 4  olarak belirlenmiştir. NA’nın duyarlılığı %92, 

belirleyiciliği %21, pozitif tahmin değeri %58, negatif tahmin değeri %71 ve doğruluk 

oranı %60 olarak tespit edilmiştir. 

Aynı şekilde yüz olgunun klinik bulguları temel alındığında ve Dİ’ye göre 

yapılan radyolojik değerlendirilmelerde, klinik pozitif ve Dİ 0,3 üzerinde olanlar gerçek 

pozitif [GP], klinik negatif ve Dİ 0,3 üzerinde olanlar hatalı pozitif [HP], klinik negatif 

ve Dİ 0,3 altında olanlar gerçek negatif [GN], klinik pozitif ve Dİ 0,3 altında olanlar 

hatalı negatif [HN] olarak değerlendirilmiştir. Bu kriterlere göre 100 olgunun sıralaması 

GP: 52, HP: 44, GN: 2 ve HN: 2 olarak saptanmıştır. Dİ’nin duyarlılığı %96, 

belirleyiciliği %4, pozitif tahmin değeri %54, negatif tahmin değeri %50, doğruluk 

oranı %54 olarak tespit edilmiştir. 



 

 

Tablo 4-53: Olguların genel, klinik, fiziksel ve radyolojik muayene değerlendirmesi 

Olgu  

No 

Irk Kilo 

(kg) 

Yaş 

(ay) 

Cinsiyet Beslenme 

Şekli 

Orijin Klinik Bulgular Radyolojik Bulgular 

İnspeksiyon Palpasyon  

Klinik 

Semptomlar 

Semptom  

Derecesi 

Dorsal 

Yatış 

Lateral 

Yatış 

Po
zi

tif
 

N
eg

at
if 

H
af

if 

O
rt

a 

İl
er

i 

Ortolani Barlow Ortolani Barden NA Dİ 

Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol 

1 KNGL 30 7 D HM Y +    + + + - - + + + + 104 75 0,83 1 

2 RT 15 5 D HM YD +   +  - - - - - - - - 95 95 0,90 0,90 

3 KNGL 38 5 E EM Y +   +  - + - - - + - + 92 90 0,60 0,60 

4 GR 23 6 E HM Y  +    - - - - - - - + 100 98 0,60 0,60 

5 AÇK 22 5 E HM Y +   +  - + - + - + - - 96 108 0,54 0,36 

6 GR 16 7 D HM Y +  +   + + - - + + + + 90 98 0,75 0,75 

7 BMD 16 4 D HM Y +  +   - + - - - + - - 102 92 0,30 0,50 

8 RT 21 5 E HM Y +    + + + + + + + + + 94 92 0,90 0,70 

9 RT 20 5 E HM Y  +    - - - - - - - - 108 108 0,40 0,53 
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10 KNGL 45 8 E HM Y +  +   - - - - + + - - 97 105 0,30 0,30 

11 RT 28 6 E HM Y +  +   - - - - - - - - 98 100 0,56 0,56 

12 RT 38 10 E HM Y +    + + + + + + + + + 110 80 0,95 0,86 

13 AÇK 25 6 E HM YD  +    - - - - - - - - 110 92 0,45 0,45 

14 GR 15 4 E HM Y  +    - - - - + + - - 102 100 0,47 0,57 

15 KNGL 38 7 E HM Y +  +   + - - - + - - - 104 108 0,21 0,39 

16 KNGL 33 7 E HM Y  +    - - - - - - - - 107 107 0,46 0,46 

17 KNGL 31 7 D HM Y +  +   - + - - - + - - 105 97 0,35 0,53 

18 RT 38 8 E HM Y +   +  + - - - + - + - 98 100 0,73 0,43 

19 KNGL 60 8 E HM Y  +    - - - - - - - - 103 107 0,59 0,37 

20 RT 8 4 D HM Y +  +   + - - - + - + + 96 98 0,66 0,56 

21 GR 17 5 D HM Y +    + - + - - + - + + 108 102 0,90 0,80 

22 AÇK 14 4 E HM Y +    + - + - + - + - + 110 92 0,40 0,60 

23 HSKY 25 9 D HM Y +   +  - - - - - - - - 105 105 0,57 0,57 

24 KNGL 20 5 D HM Y +   +  - - - - - + + - 100 97 0,80 0,53 

25 AÇK 23 6 E HM Y +   +  - - - - + + + + 105 105 0,70 0,60 
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26 KNGL 15 4 E EM Y  +    - - - - - - - - 96 96 0,43 0,34 

27 GR 23 6 E HM Y  +    - - - - + + - - 100 104 0,58 0,70 

28 AÇK 22 8 E HM Y +   +  - - - - + - + - 95 104 0,65 0,45 

29 STTR 17 5 E HM YD  +    + - - - + + + + 94 102 0,90 0,60 

30 KÇK 27 6 D HM Y +    + + + - - + + + + 80 94 0,89 0,75 

31 KNGL 30 6 E HM Y +   +  + + - - + + - - 100 91 0,78 0,85 

32 AÇK 24 7 D HM Y  +    - - - - - - - - 111 96 0,38 0,38 

33 AÇK 20 8 D HM Y +    + + + - - + + + + 57 58 0,90 1 

34 RT 20 4 E HM Y +   +  - - - - + + + + 91 92 0,63 0,72 

35 STTR 20 8 E HM Y +   +  + - + - + + + + 100 100 0,70 0,70 

36 GR 10 5 E HM Y  +    + - - - - - - - 91 87 0,70 0,70 

37 AÇK 31 10 E HM YD  +    - - - - - - - - 104 104 0,30 0,30 

38 AÇK 20 5 E HM YD  +    - - - - - - - - 108 104 0,41 0,41 

39 GR 13 6 D HM Y +  +   - - - - + + - - 100 100 0,77 0,66 

40 CC 26 5 E HM YD  +    - + - - + + + - 101 98 0,76 0,61 

41 KNGL 19 4 E HM Y +  +   - - - - - - - - 89 89 0,53 0,46 
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42 RT 19 6 E HM YD +  +   + + - - + + + + 101 100 0,57 0,76 

43 AÇK 23 8 D HM YD  +    + + - - + + - - 100 102 0,76 0,57 

44 AÇK 29 9 E HM Y +  +   - + - - - + - - 72 80 0,75 0,75 

45 RT 20 6 E HM YD  +    - - - - - - - - 105 102 0,45 0,45 

46 AÇK 33 10 E HM YD +  +   - + - - + + + - 106 93 0,68 0,68 

47 KÇK 30 6 E HM Y +  +   + + - - + + + + 97 78 0,72 0,88 

48 GR 27 9 E HM YD +  +   - + - - + - - + 118 107 0,57 0,57 

49 RT 12 4 E HM Y +    + - - - - - - - - 90 104 0,38 0,38 

50 AÇK 33 12 E HM YD  +    - - - - - - - - 110 104 0,36 0,18 

51 RT 22 5 E HM Y +  +   + + - - + + + + 80 79 0,66 0,58 

52 GR 23 8 D HM Y +  +   + + - - + + + + 98 85 0,85 0,95 

53 RT 23 6 E HM Y  +    - + - - + + + + 102 102 0,70 0,40 

54 GR 16 5 E HM Y  +    + + - - + + + + 110 107 0,70 0,60 

55 MSTF 32 7 E HM YD +  +   + + - - + + + + 100 77 0,81 0,81 

56 RT 26 9 D HM Y +  +   - + - - + + + + 106 100 0,85 0,76 

57 RT 32 9 D HM Y +  +   + + - - + + + + 78 82 0,81 0,77 
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58 KNGL 40 7 E HM Y +   +  - - - - + + + + 100 100 0,81 0,66 

59 AÇK 26 7 E HM Y +   +  - + - - + + + + 103 90 0,40 0,40 

60 LR 24 9 D HM Y  +    - - - - - - - - 100 102 0,36 0,42 

61 RT 16 4 E HM Y +  +   - - - - - - - - 101 100 0,18 0,27 

62 GR 25 8 E HM Y  +    - - - - + + + + 101 102 0,61 0,61 

63 GR 35 12 D HM Y  +    - - - - - - - - 106 106 0,40 0,30 

64 AÇK 25 9 D HM Y  +    - - - - - - - - 98 98 0,43 0,43 

65 KNGL 50 9 D EM Y +    + + + - - + + - - 82 66 0,83 0,77 

66 RT 17 5 D EM Y  +    - - - - + - + - 98 104 0,47 0,38 

67 STTR 15 6 D HM YD  +    - - - - + - + - 102 108 0,42 0,42 

68 RT 33 8 E HM Y  +    + + - - + + + + 98 98 0,77 0,63 

69 KNGL 32 5 E HM Y  +    - - - - - - - - 96 101 0,6 0,6 

70 AÇK 28 6 E HM Y  +    - - - - - + - - 112 100 0,16 0,33 

71 GR 20 7 D HM YD  +    - - - - + + + + 102 103 0,70 0,60 

72 LR 29 8 E HM Y +  +   - - - - + + + + 105 101 0,57 0,61 

73 RT 40 9 E HM Y +   +  - - - - + - + - 98 86 0,78 0,80 
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74 AÇK 20 5 D HM YD +  +   - + - - + + - + 100 109 0,47 0,57 

75 AÇK 10 4 E HM Y +   +  - - - - - - - - 107 113 0,38 0,38 

76 AÇK 15 6 D HM Y  +    + + - - + + - - 94 88 0,77 0,59 

77 GR 12 6 D HM Y  +    - - - - + + - - 103 105 0,60 0,50 

78 DG 20 4 E HM YD +  +   - - - - + + + + 105 96 0,45 0,50 

79 GR 17 6 D HM Y +   +  + + - - + + + + 91 98 1 0,81 

80 AÇK 15 6 E HM Y +   +  - - - - + - - - 103 108 0,36 0,27 

81 AÇK 14 5 D HM Y  +    - - - - - - - - 108 110 0,60 0,20 

82 AÇK 20 6 D HM YD  +    - - - - - - - - 109 108 0,53 0,53 

83 AÇK 12 4 E HM YD  +    - - - - - - - - 109 116 0,30 0,60 

84 GR 32 10 E HM YD +   +  + + - - + + + + 84 110 1 0,76 

85 GR 18 7 D HM Y +   +  + + - - + + - + 94 92 0,81 0,81 

86 RT 13 4 D HM Y  +    - - - - - + - + 98 105 0,25 0,33 

87 AÇK 13 4 E HM Y  +    - - - - - - - - 95 105 0,41 0,50 

88 AÇK 13 4 E HM YD  +    - - - - + - - - 100 106 0,40 0,20 

89 AÇK 24 7 D HM YD  +    - - - - + + + + 97 98 0,80 0,60 
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90 GR 33 11 E HM Y  +    - - - - + - + - 110 98 0,60 0,60 

91 DG 23 6 E HM Y +   +  - - - - + + + + 101 100 0,57 0,71 

92 AÇK 20 7 D HM Y  +    - - - - + + + + 107 97 0,45 0,54 

93 DG 20 6 E HM Y  +    - - - - + - + - 107 101 0,30 0,40 

94 AÇK 25 10 E HM Y  +    - - - - - - - - 111 112 0,18 0,18 

95 GR 18 6 D HM Y  +    - - - - - - - + 105 106 0,60 0,60 

96 GR 21 6 E HM Y +  +   + + - - + + + + 91 74 0,78 0,78 

97 KNGL 25 5 E HM Y +   +  + + - - + + + + 82 90 0,88 0,66 

98 AÇK 26 8 D HM Y  +    - - - - - - - - 102 102 0,45 0,33 

99 KNGL 34 6 E HM Y +  +   - - - - - - - - 99 104 0,50 0,37 

100 KNGL 22 4 E EM Y  +    - - - - - - - - 109 106 0,36 0,27 
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Tablo 4-54: Kontrol grubu olguların genel, klinik, fiziksel ve radyolojik muayene değerlendirmesi 

 

Olgu  

No 

Irk Kilo 

(kg) 

Yaş 

(ay) 

Cinsiyet Beslenme 

Şekli 

Orijin Klinik Bulgular Radyolojik Bulgular 

İnspeksiyon Palpasyon  

Klinik 

Semptomlar 

Semptom  

Derecesi 

Dorsal 

Yatış 

Lateral 

Yatış 

Po
zi

tif
 

N
eg

at
if 

H
af

if 

O
rt

a 

İl
er

i 

Ortolani Barlow Ortolani Barden NA Dİ 

Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol 

1 KNGL 32 8 D HM Y +    + + + - - + + + + 106 75 0,80 1 

2 RT 31 13 D HM YD  +    - - - - - - - - 120 112 0,52 0, 52 

3 KNGL 62 14 E EM Y +   +  - + - - - + - + 80 82 0,52 0,47 

7 BMD 28 7 D HM Y +  +   + + - - + + + - 102 103 0,63 0,72 

13 AÇK 33 10 E HM YD  +    - - - - - - - - 100 91 0,50 0,50 

18 RT 43 10 E HM Y +   +  + - - - + - + - 103 109 0,69 0,34 

40 KK 42 10 E HM YD +  +   - - - - + - - - 104 96 0,50 0,46 

43 AÇK 30 12 D HM YD  +    + + - - + + - - 98 98 0,57 0,57 
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52 GR 24 16 D HM Y  +    - - - - - - - - 88 132 0,81 0,68 

54 GR 25 10 E HM Y  +    + + - - + + + + 100 102 0,70 0,60 

58 KNGL 45 8 E HM Y +   +  - - - - + + + + 100 99 0,78 0,59 

62 GR 30 10 E HM Y +  +   - - - - + + + + 100 98 0,70 0,50 

68 RT 37 10 E HM Y +   +  + + - - + + + + 98 98 0,69 0,52 

71 GR 25 9 D HM YD  +    - - - - + + + + 107 101 0,60 0,60 

76 AÇK 20 8 D HM Y  +    + + - - + + + + 74 90 1 0,69 

79 GR 25 9 D HM Y +    + + + - - + + + + 94 94 0,9 0,72 

80 AÇK 23 9 E HM Y +   +  - - - - + - + - 98 104 0,20 0,20 

86 RT 19 6 D HM Y +     + + + + + + + + 90 72 0,80 0, 80 

87 AÇK 21 7 E HM Y  +    - - - - - - - - 100 108 0,60 0,60 

92 AÇK 22 8 D HM Y  +    + - - - + + + + 102 95 0,66 0,55 
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NA sağ: 105˚ / NA sol: 105˚                                       Dİ sağ: 0,70 / Dİ sol: 0,60 

Şekil 4-60: 25 nolu olgunun ekstensiyon ve distraksiyon radyografileri 

 

         
NA sağ: 94˚ / NA sol: 102˚                                       Dİ sağ: 0,53 / Dİ sol: 0,46 

Şekil 4-61: 29 nolu olgunun ekstensiyon ve distraksiyon radyografileri 
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NA sağ: 103˚ / NA sol: 105˚                                       Dİ sağ: 0,60 / Dİ sol: 0,50 

Şekil 4-62: 77 nolu olgunun ekstensiyon ve distraksiyon radyografileri 

 

         
NA sağ: 109˚ / NA sol: 108˚                                       Dİ sağ: 0,53 / Dİ sol: 0,53 

Şekil 4-63: 82 nolu olgunun ekstensiyon ve distraksiyon radyografileri 
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NA sağ: 90˚ / NA sol: 72˚                                       Dİ sağ: 0,8 / Dİ sol: 0,8 

Şekil 4-64: 86 nolu olgunun ekstensiyon ve distraksiyon kontrol radyografileri 

 

        

NA sağ: 100˚ / NA sol: 98˚                                       Dİ sağ: 0,6 / Dİ sol: 0,6 

Şekil 4-65: 4 nolu olgunun ekstensiyon ve distraksiyon radyografileri 
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NA sağ: 101˚ / NA sol: 100˚                                       Dİ sağ: 0,57 / Dİ sol: 0,76 

Şekil 4-66: 42 nolu olgunun ekstensiyon ve distraksiyon radyografileri 

 

        

NA sağ: 97˚ / NA sol: 78˚                                       Dİ sağ: 0,72 / Dİ sol: 0,88 

Şekil 4-67: 47 nolu olgunun ekstensiyon ve distraksiyon radyografileri
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5. TARTIŞMA 

Köpeklerde ilk defa Schnelle tarafından 1935 yılında İngiliz Setter ırkı bir 

köpekte KD’nin tespiti yapılmış olup, Veteriner hekimliği alanında adını duyuran bu 

hastalık, kalça eklemi gevşekliği, subluksasyonu ve ilerleyici yapısıyla, günümüzde 

orta, iri ve dev cüsseliler başta olmak üzere bütün köpek ırklarında halen sıkça 

görülmektedir (Todhunter ve ark. 1999; Schenelle 1935, Kaynak: Charbonneau 2006, 

p.15; Todhunter ve ark. 2003b; Kapatkin ve ark. 2004).  

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Küçük Hayvan 

Kliniği’ne Şubat 2006 – Nisan 2008 tarihleri arasında getirilen farklı ırk ve yaş grubuna 

ait genç köpekler KD yönünden klinik ve radyolojik incelemeye alınmıştır. Bu 

çalışmada, eklem gevşekliğinin tespitinde kullanılan palpasyon ve kantitatif radyolojik 

ölçümlerin karşılaştırılması yapılmıştır. 

Köpeklerde KD’nin cinsiyetlere göre dağılımında ve insanla mukayese 

edildiğinde hastalık insidensi yönünden araştırmacılar (Fries ve Remedios 1995; Litiem 

2002; Berg-Foels ve ark. 2006), fark olmadığını savunmaktadırlar. Eklem gevşekliği 

yönünden dişi köpekler anöstrus döneminde negatif, çiftleşme döneminde ise pozitif 

olabilmektedir. İnsanda anormal östrojen metabolizmasının eklem gevşekliğine ve 

yavru köpeklere verilen östrojen hormonunun KD’ye neden olduğu, ama displastik 

köpek yavrularında östrojen seviyesinin normal olanlardan daha yüksek olmadığı  

görülmektedir (Fries ve Remedios 1995). Bizim çalışmamızda klinik belirtileri pozitif 

olanlar değerlendirildiğinde, KD’nin dişilerde %52,77, erkeklerde ise %56,25 oranında 

olduğu belirlenmiştir. Kantitatif NA ve Dİ sınıflandırmasına göre sırasıyla dişilerde 

%86 - 100, erkeklerde ise %85 - 93,75 oranında olası displazi tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda, istatistiksel olarak sadece Dİ sağ taraf için dişilerde önemli bir fark 

[p<0,05] olduğu saptanmış, bu sonucun olgular arasındaki cinsiyet dağılımının [36 ♀ / 

64 ♂] eşit olmaması na bağlı olabileceği düşünülmektedir. Kontrol çekimi yapılan 20 

olgunun cinsiyet dağılımının eşit ve Dİ sınıflandırmasına göre ise hepsinin displastik 

olduğu belirlenmiş, KD’nin her iki cinsiyet için dağılımının eşit olduğu görülmüştür. 

NA’ya göre ise 19 olgu displastiktir, bunların %50’si erkek, %45’i dişidir. Operasyon 

yapılan 5 olgu çıkarıldığında, 15 olgunun %46,7’sinin dişi ve %53,3’ünün erkek olduğu 

görülmüştür. Onbeş olgunun 10’ununda radyolojik olarak belirgin subluksasyon tespit 
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edilmiş ve cinsiyet dağılımına göre dişilerde %40, erkeklerde ise %60 oranında olduğu 

gözlenmiştir. Tek değişkenli varyans analizine göre, NA sağ ve sol için canlı ağırlık, 

yaş, cinsiyet ve orijin gruplarının etkisinin olmadığı; Dİ sağ ve sol için canlı ağırlık, yaş 

ve orijin gruplarının etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Dişilerde KD oranın daha 

yüksek olduğunu (Swenson ve ark. 1997) belirtilen yayınla bizim bulgularımız 

örtüşmemektedir. Araştırmacılar (Fries ve Remedios 1995; Berg-Foels ve ark. 2006) 

hastalık gelişimiyle cinsiyet arasında farklı ilişki bulunmadığını göstermekte ve elde 

ettiğimiz bulgular bunlarla paralellik göstermektedir. 

Çalışmamızda klinik belirtileri pozitif olan 11 ırkın dağılımı incelendiğinde, 

sayısal çoğunluğun günümüz popüler ırkları arasında yer alan AÇK, RT, GR ve KNGL 

ırkı köpeklerden oluştuğu görülmüştür. Bu çalışmada yer alan yerli KNGL ırkı köpekler 

arasında displazi oranı klinik muayene sonucuna göre %70,58 oranında, kantitatif 

radyografik erken değerlendirme yöntemlerinden Dİ’ye göre %94,11 ve NA’na göre ise 

%88,23 olarak belirlenmiştir. Daha önce KNGL köpeklerinde yapılan çalışmalarda 

KD’nin %9,8 (O.F.A. 2007), % 19 (Or ve ark. 2001) ve %30 - 35 (Bakır 1992)  

oranlarında tespit edildiği belirtilmekte ve bizim bulgularımızla örtüşmediği 

görülmektedir. Kliniğimize getirilen ve çalışmada yer alan KNGL köpeklerinin kalça 

bölgesindeki sorun nedeniyle muayene edilmesine ve klinik olarak pozitif olguların 

değerlendirilmiş olmasına bağlı olarak bu oranı arttırdığını düşünüyoruz. Aynı şekilde 

çalışmamızda yer alan diğer 3 ırkın KD değerleri incelendiğinde, sırasıyla AÇK için 

%37,93, %93,10, %79,31; RT için %70, %95, %95; GR için %45, %100, %80 oranında 

olası displazi tespiti yapılmıştır. AÇK köpeklerinde KD üzerine yapılan önceki 

çalışmalara (Leighton 1997, Or ve ark. 2001; O.F.A. 2007) göre; koksofemoral 

displazinin bu ırkta sırasıyla %19,1, %44 ve %66 oranlarında görüldüğü 

bildirilmektedir. Bu yüksek oranlar, ülkemizde kontrolsüz yetiştiricilik yapıldığının ve 

hastalık hakkında fazla bilgi sahibi olunmadığının göstergesi olabilir. 

Çalışmamızda yer alan 100 köpeğin yaş skalasına göre klinik pozitif ve negatif 

dağılım oranları sırasıyla %54,55 - 60 (4 - 6 ay), %40 - 28,9 (7 - 9 ay) ve %5,45 - 11,1 

(10 - 12 ay), NA hesaplaması sonucu olası displazi şüpheli 86 olgunun yaş skalasına 

göre dağılım oranı %56,98 (4 - 6 ay), %36,04 (7 - 9 ay) ve %6,98 (10 - 12 ay) ve Dİ 

hesaplaması sonucu olası displazi şüpheli 96 olgunun yaş skalasına göre dağılım oranı 

%58,33 (4 - 6 ay), %35,42 (7 - 9 ay) ve %6,25 (10 - 12 ay) bulunmuştur. Klinik 
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belirtilerin erken dönemde, özellikle 4 - 6 ay arasında oluştuğunu belirten araştırmalarla 

(Chanoit ve Genevois 2003) bulgularımız uyuşmaktadır. Çalışmamızda 4 - 9 aylık 

dönemler arasında yer alan olguların KD tanısında, Dİ’nin NA’ya göre daha duyarlı 

olduğu saptanmıştır. 

Hızlı kilo alımı ve yüksek vücut ağırlığı KD gelişimini pozitif yönde etkilediği 

düşünülen dış faktörlerdendir (Genevois 1997a; Smith ve ark. 2004). Çalışmamızda yer 

alan köpeklerin klinik yönden pozitif olanların %90,90’ı ve negatif olanların 

%95,55’inin vücut ağırlığının 11 - 40 kg arasında yer aldığı tespit edilmiştir. Klinik 

yönden negatif olanların daha yüksek bir yüzdeye sahip olması, erken dönemde 

hastalığın gelişiminde vücut ağırlığının fazla olmasından ziyade, postnatal hızlı kilo 

alımının daha önemli olabileceğini belirten bir çalışma (Berg-Foels ve ark. 2006)  

dikkate alındığında ve çalışmamızda yer alan olguların %95’inin hazır mamalarla 

beslenmesi ve özellikle ad libitum beslenme yapılması nedeniyle postnatal hızlı kilo 

alımında bu tip beslenmenin önemli bir faktör olabileceğini düşünüyoruz. Son 

dönemlerde yapılan bir çalışmaya (Berg-Foels ve ark. 2006) göre, intrauterin yavru 

sayısı ve doğum sonrası kilo alım hızının hastalık insidensini etkilediği belirtilmektedir. 

Kas gelişimi ve olgunlaşmasının, iskelet gelişiminden daha yavaş olduğu ifade 

edilmektedir (Cardinet ve ark. 1997). Muhtemelen hızlı kilo artışı, gelişimini 

tamamlamamış yavrunun kemik yapısına fazladan yük binmesine neden olmakta ve 

eklem çevresindeki dokuların gelişimi yetersiz olduğu için destek görevi tam olarak 

yerine getirilememektedir. Çalışmamızda istatistiksel olarak tek değişkenli varyans 

analizine göre, NA / Dİ sağ ve sol için canlı ağırlık gruplarının KD gelişiminde başka 

araştırmalarda (Popovitch ve ark. 1995; Smith 1995) olduğu gibi etkisinin bulunmadığı 

tespit edilmiştir. Bu hastalıkta vücut ağırlığına nazaran kalça bölgesi kas yapısının 

yetersiz gelişimi, akla gelen başka bir etkendir (Riser ve ark.1985). KD’ye yakalanan 

köpeklerde, kemik ve kas yapısı arasında meydana gelen biyomekanik dengesizlik, 

kalça eklemini etkilemekte; eklem gevşekliği, subluksasyon ve dejeneratif eklem 

hastalığı gelişebilmektedir (Cook ve ark. 1996). KD’li köpeklerin pelvis bölgesi kas 

kitlesinin normal yapılı olanlara göre daha zayıf olduğu (Farrell ve ark. 2007) 

belirtilmektedir. Çalışmamızda özellikle ileri seviyede KD semptomları gösteren 

olguların klinik ve görsel muayenesinde bölgesel kas atrofisi belirlenmiştir. Yapılan bir 

çalışmaya (Cardinet ve ark. 1997) göre; kalça eklemi ile pelvis kasları kümesi ve 

ağırlığı arasında negatif korelasyon bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Genelde köpeklerde KD tanısında kullanılan radyografi teknikleri, köpeğin 

genetik kompozisyonunu veya soy aktarım riskini doğru bir şekilde yansıtmamaktadır 

(Flückiger ve ark. 1999). Ne yazık ki, mevcut radyografik metotlar halen köpek 

genotipini veya köpek yavrularında KD gelişme riskini kesin olarak yansıtmamaktadır 

(Reed ve ark. 2000; Todhunter ve ark. 2003a). Araştırmalar KD gelişiminde dişi ve 

erkek gen dağılımının eşit olduğunu göstermekte ve displaziye neden olan kalıtımsal 

genlerin aditif etkisi olduğunu göstermektedir. Oysaki yetiştiriciler, yavrularda görülen 

yüksek orandaki displaziden genelde tek bir aile bireyini sorumlu tutmaktadır (Reed ve 

ark. 2000). Çalışmamızda yer alan 86 nolu olgunun klinik belirtilerinin negatif olduğu 4 

aylık dönemde, ilk radyografi ve fiziksel muayene bulguları, altıncı ay bulgularıyla 

karşılaştırıldığında, klinik belirti göstergeleriyle birlikte palpasyon bulgularının 

tamamının negatiften pozitife dönüştüğü, ilk çekimde kantitatif NA’na ve Dİ’ne göre 

tek tarafı şüpheli bulunan olgunun ikinci çekim sonuçlarında bilateral ileri seviyede 

displazi şekillendiği gözlenmiştir. Bu olguda, hastalığın gelişiminde etkili olan ve bir 

çok çalışmada (Bliss ve ark. 2002; Hagen ve ark. 2005) belirtilen genetik faktörlerin 

devreye girdiğini düşünmekteyiz.  

Araştırmalar özellikle hafif ve orta seviyedeki KD’nin erken dönemde tanısının 

zorluklarından bahsetmektedir. Klinik ve radyolojik tanı amacıyla kullanılan bir çok 

yönteme rağmen bu süreçte halen istenilen noktaya gelinememiştir (Hagen ve ark. 

2005). Görsel ve klinik muayene sonunda yapılan subjektif değerlendirmeye göre 

olgular, displastik olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılmış, radyolojik muayene 

sonucunda, kantitatif değerlerle karşılaştırılması yapıldığında, klinik belirtileri pozitif 

olanların NA derecesinin, negatif olanlara göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Klinik belirtileri pozitif olanların Dİ, negatif olanlara göre daha yüksek olarak 

saptanmıştır. Her iki yönteme göre klinik semptom gösteren olguların kantitatif 

bulgularının birbiriyle paralellik gösterdiği belirlenmiştir. Normal kalça yapısına sahip 

olanların Dİ’nin, radyolojik olarak KD belirtileri görülen olgulardan daha düşük olduğu, 

yapılan bir çalışmada (Lust ve ark. 1993) olduğu gibi belirlenmiştir. Koksofemoral 

subluksasyon ile Dİ’nin arttığı (Smith ve ark. 1993; Smith 1995; Smith 1997; Vezzoni 

ve ark. 2005) görülmüştür. Klinik belirti gösteren olguların yapılan sınıflandırmalarında 

bütün radyolojik ölçüm sonuçları ortalaması, displazi şüphesini onaylayan değerler 

arasında bulunmuştur. Görsel muayene sonunda klinik belirtisi pozitif olanlar kendi 

aralarında hafif, orta ve ileri seviyede displastik şeklinde subjektif sınıflandırmaya tabi 
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tutulduğunda ve orta ile ileri seviyede displastik olarak değerlendirilenlerin radyografik 

kantitatif NA ve Dİ ölçümlerinin karşılaştırılmaları yapıldığında, her iki radyolojik 

yöntem sonucu elde edilen verilerin, orta ve ileri seviyede displazi oluşumunu 

desteklediği saptanmıştır. Görsel muayene sonucu hafif seviyede bulunan olgularda ise 

her iki radyografik yöntemde de olası KD’nin orta seviyede yer aldığı gözlenmiştir. Bu 

sonuca ulaşılmasına sebep olarak, sadece radyografik kantitatif değerlendirmenin 

yapılmış olması yani değerlendirmeye radyoanatomik bulguların katılmamış olması 

gösterilebilir. Erken dönemde eklemde patolojik değişimlerin görülme ihtimalinin 

düşüklüğü (Chanoit ve Genevois 2001a; Smith ve ark. 2004) göz önüne alındığında bu 

sonuç kabul edilebilir bulunmaktadır.  

Köpeklerde erken dönemde görülen kalça eklemi gevşekliği ve KD arasında 

önemli bir bağlantı bulunduğu, çalışmamızda yer alan olguların klinik ve kantitatif 

radyografik değerlendirmeleri sonucu belirlenmiştir. Araştırmacılar tarafından (Madsen 

ve Svalastoga 1995) belirtildiği gibi, özellikle KD’ne yatkınlığı olan köpeklerde, 

PennHIP radyografi yönteminin standart ventrodorsal tekniğe göre eklem gevşekliği ve 

subluksasyon tespitinde daha duyarlı olduğu saptanmıştır. 

 Klinik muayene bulguları yorumlanırken tedbirli olunmalıdır. Aslında, sadece 

normal olmayan bulguların ortaya konması bir anlam ifade etmektedir (Adams ve ark. 

1998). KD genel tanısında her ne kadar hastalığın belirtisi olan radyografik bulgular 

mevcut olsa da, köpeklerde klinik belirtilerin %76 - 86 oranında gözlenmeme 

olasılığıdan bahseden bir çalışma (Powers ve ark. 2005) ile bizim bulgularımız 

örtüşmemektedir. Ayrıca çalışmamızda erken dönemde KD değerlendirilmesinde 

kullanılan iki farklı kantitatif metot sonucuna göre, köpeklerde olası displazi oranının 

çok yüksek çıkmasının sebebinin, radyolojik değerlendirmeden önce klinik muayenede 

olguların %55’inde KD’nin tespit edilmiş olmasıyla açıklanabileceğini düşünmekteyiz. 

Genelde hasta sahipleri tarafından KD’nin erken dönem belirtileri fark edilmemekte ve 

klinik belirtilerin görüldüğü ileri safhada tanı konulmaktadır (Demko ve Mclaughlin 

2005). Çalışmamızda hasta sahiplerinden alınan anamnez bilgileri doğrultusunda, bir 

başka veteriner hekimin şüphelenmesi ya da topallama, isteksizlik vs. gibi klinik 

belirtilerin kendileri tarafından fark edilmesi sonrasında köpeklerini KD 

değerlendirilmesi amacıyla kliniğimize getirdikleri gözlenmiştir. Hastalık hakkında 

bilgi sahibi olanlar tarafından, köpeklerinde herhangi bir anormallik gözlemlemeden 
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KD değerlendirmesi için kliniğimize getirilen olgu sayısının çok düşük olduğu 

görülmüştür.  

Klinik muayene sonunda sadece diyagnostik hipotez oluşur. Bu hipotezin 

doğrulanması için KD’ni tespit eden tamamlayıcı metotlara başvurulmalıdır (Kapatkin 

ve ark. 2004). Görsel muayenede klinik belirtileri negatif olarak belirlenen 45 olgunun 

erken dönem kantitatif radyografik değerlendirme sonuçları incelendiğinde, NA 

yöntemine göre bilateral hafif, Dİ yöntemine göre sağ tarafta orta, sol tarafta ise hafif 

dereceli displazi olasılığı, klinik belirtileri pozitif olan 55 olguda ise NA ve Dİ 

yöntemine göre bilateral orta seviyede displazi olasılığı tespit edilmiştir. Çalışmada 

belirlenen klinik negatif ve pozitif olguların her iki yönteme göre hesaplanan ortalama 

kantitatif NA ve Dİ verileri ile displazi olasılığı yaş skalasına göre karşılaştırıldığında, 

klinik negatif olanlarda 10 - 12 aylık dönemde NA’ya göre bilateral normal, Dİ’ye göre 

ise bilateral hafif, pozitif olanlarda NA’ya göre bilateral orta, Dİ’ye göre ise bilateral 

ileri seviyede; klinik negatif olanlarda 7 – 9 aylık dönemde NA’ya göre sağ hafif sol ise 

orta, Dİ’ye göre sağ orta sol ise hafif, pozitif olanlarda NA ve Dİ’ye göre bilateral orta 

seviyede; klinik negatif olanlarda 4 - 6 aylık dönemde NA’ya göre bilateral hafif, Dİ’ye 

göre sağ orta sol hafif, pozitif olanlarda NA ve Dİ’ye göre bilateral orta seviyede 

displazi seviyesi saptanmıştır. Özellikle klinik pozitif olgularda NA ve Dİ bulgularının 

birbirine yakın sonuçlar verdiği  belirlenmiş ve bu bulguların önceki bir çalışmanın 

(Adams 2000) sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği görülmüştür. Bir yayında (Adams 

2000) belirtildiği gibi, özellikle klinik negatif olgularda Dİ’nin, olası displazi 

gelişiminde pasif eklem gevşekliğinin tespitinde daha duyarlı olduğu sonucu bizim 

bulgularımızla paralellik göstermiştir.  

Genetik olarak KD’ne predispoze olan köpek yavruları, normal bir kalça 

yapısıyla doğarlar (Fox ve ark. 1987a; Kealy ve ark. 1992; Fries ve Remedios 1995; 

Cook ve ark. 1996; Litiem 2002; Smith 2004; Fau ve ark. 2005; Lopez ve ark. 2006b). 

Fakat hastalık kantitatif karakterdedir, insan hekimliğinde ise kongenital kalça çıkığı 

görülen bebeklerde bu sürecin %88 oranında normal gelişimle tamamlandığı 

belirtilmektedir (Madsen ve Svalastoga 1995). Bebeklerde kongenital kalça 

dislokasyonun tespitinde palpasyon tekniklerinin prognostik faydası çok önemli 

olmasına rağmen, genç köpeklerde tanısal değeri tartışma konusudur (Smith 1995; 

Smith 1997). Yaygın kullanımına rağmen, Ortolani testinin kalçanın statüsünün 
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belirlenmesinde yetersiz kaldığı, sonuçların değişken ve düşük duyarlılıkta olduğu 

belirtilmektedir (Corfield ve ark. 2007). Çalışmamızda dorsal ve lateral yatış 

pozisyonunda uygulanan Ortolani testi sonuçlarına göre sırasıyla %43 - 68, klinik 

belirtisi pozitif olanlarda %63,63 - 85,45 ve negatif olanlarda ise %17,77 - 46,66 

oranında eklem gevşekliği pozitif tespit edilmiştir. Dorsal ve lateral farklı yatış 

pozisyonlarında yapılan Ortolani testinin sonuçları karşılaştırılıp birbiriyle tutarlılık 

gösteren 63 olgu incelendiğinde, çalışmayı oluşturan olgular içinde %32, klinik belirtisi 

pozitif olanlarda %49,09 ve negatif olanlarda ise %11,11 oranında eklem gevşekliği 

pozitif tespit edilmiştir. Çalışmamızda elde edilen test sonuçlarının, ortalama kantitatif 

NA ve Dİ bulgularıyla karşılaştırılması yapıldığında, bilateral veya unilateral Ortolani 

pozitif alınan olgularda Dİ sonuçlarının daha yüksek seviyede KD olasılığını işaret 

ettiği saptanmıştır. Ayrıca bilateral pozitif Ortolani saptanan olguların Dİ’ye göre ileri, 

NA’ya göre ise orta ve ileri, bilateral negatif olanların ise her iki yönteme göre hafif 

displazi olasılığını işaret etmekte olduğu görülmüştür. Klinik belirtileri pozitif ve 

negatif olanların karşılaştırılması yapıldığında, aynı paralelliğin devam ettiği gözlenmiş 

ve negatif olanların ortalama Dİ’nin pozitif olanlara göre daha düşük olduğunu belirten 

bir çalışmadaki (Puerto ve ark. 1999) gibi tespit edilmiştir. Kontrol çekimi yapılabilen 

olgular incelendiğinde, Ortolani testi sonucunun 3 olguda değişim gösterdiği 

görülmüştür. Yedi nolu olguda, sağ tarafta negatiften pozitife dönüştüğü ve Dİ 0,3’den 

0,63’e yükseldiği, NA’nın ise 102°’de sabit kaldığı görülmüştür. Kırk nolu olguda, 

Ortolani değerinin sağ tarafta pozitiften negatife dönüştüğü ve Dİ’nin 0,76’dan 0,5’e 

indiği, NA’nın ise 101°’den 104°’ye yükseldiği belirlenmiştir. Seksenaltı nolu olguda, 

sağ tarafta negatiften pozitife dönüştüğü, Dİ 0,25’ten 0,8’e yükseldiği ve NA’nın ise 98 

dereceden 90°’ye indiği görülmüştür. Eklem gevşekliği tespitinde kullanılan Ortolani 

testi sonuçlarının yorumlanmasında distraksiyon çekim tekniğinin, standart ventrodorsal 

radyografi üzerinden hesaplanan NA’ya göre daha duyarlı olduğu (Adams ve ark. 2000) 

gözlenmiştir. Çalışmayı oluşturan 100 olgunun, dorsal pozisyonda uygulanan test 

sonucuna göre %57 oranında palpasyon bulgusu negatif olmasına rağmen, %92,98 

oranında Dİ 0,3 üzerinde, lateral pozisyonda %32 oranında palpasyon bulgusu negatif 

olmasına rağmen, %90,62 oranında Dİ 0,3 üzerinde tespit edilmiş ve Ortolani test 

sonuçlarının uygulama pozisyonuna göre değişkenlik göstermesi yani kendi içinde bile 

tutarlı olmadığı ve KD değerlendirilmesinde öneminin sorgulanması gerektiği sonucunu 

doğurmuştur. Çalışmamızda, eklem gevşekliğinin tespitinde kullanılan Dİ ile palpasyon 
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testleri arasında pozitif korelasyon olmasına rağmen, KD’nin değerlendirilmesinde 

sadece palpasyon bulgularının yeterli olmadığı (Smith 1995; Smith 1997) ve genç 

köpeklerde kalça yapısı normal bulunsa bile, bazen testin pozitif sonuçlanabildiği ve 

bunun nedeninin, koksofemoral ekleme destek olan gelişimini tamamlamamış yumuşak 

dokunun olabileceği, bu yüzden muayenenin belli aralıklarla tekrarlanmasının önemli 

olduğunu düşünmekteyiz. Bu test anormal eklem gevşekliğinin saptanmasını sağlasa da 

kantitatif olmaması ve ileriye dönük OA değerlendirmesinde yetersiz kalması ve eklem 

kapsülasında oluşan fibrozis gibi bulguların testin duyarlılığını azalttığı diğer 

çalışmalarda (Chalman ve Butler 1985; Puerto ve ark. 1999; Chanoit ve Genevois 2003; 

Corfield ve ark. 2007) olduğu gibi tespit edilmiş olup, periartiküler dokudaki patolojik 

değişimlerden dolayı sadece eklem gevşekliğine göre değerlendirme yapılmasının hatalı 

olacağı görülmüştür. Özellikle iri köpeklerde uygulama güçlüğü göz önüne alındığında 

manipülasyonun yerde dorsal pozisyonda yapılmasının daha uygun olacağını 

düşünmekteyiz. Diğer taraftan lateral pozisyonda tek taraflı uygulamanın hakimiyeti 

kolaylaştırdığı, elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında görülmektedir. Dorsale göre 

lateral pozisyonda iki kat daha fazla bilateral pozitif sonuç elde edilmiş olması dikkate 

değerdir. İstatistiksel olarak dorsal pozisyonda uygulanan Ortolani test sonucuna göre, 

pozitif ile negatif olan olguların NA ve Dİ ölçümleri karşılaştırıldığında önemli bir fark 

gözlenmiş, bu farkın lateral pozisyonda uygulanan Ortolani’de NA için önemli, Dİ için 

ise daha önemli olduğu yapılan bir çalışmada (Puerto ve ark. 1999) olduğu gibi ortaya 

konmuştur. Pasif eklem gevşekliği ve Ortolani testi arasında pozitif korelasyon başka 

araştırmalarda (Smith 1997; Puerto ve ark. 1999; Corfield ve ark. 2007) olduğu gibi 

saptanmış, Dİ yükseldikçe pozitif Ortolani bulgusunun arttığı bizim bulgularımızla da 

kanıtlanmıştır. 

Eklem gevşekliğini tespit eden radyolojik incelemelerle, Ortolani testi arasındaki 

bağlantı ispat edilmiştir (Puerto ve ark. 1999). Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre 

testin belirleyiciliğinin lateral pozisyonda daha üstün olduğu söylenebilir. Muayene 

esnasında köpeğin işbirliği göstermemesi ve kas yapısı niteliğinin testin 

yorumlanmasında hatalı negatif sonuçlara neden olduğu ve uygulamanın genel anestezi 

altında yapılmasının (Haan ve ark. 1993) gerekliliği görülmüştür. Başka araştırmalarda 

16 haftalık köpeklerde uygulanan Ortolani test sonuçlarının, 12 aylık oldukları 

dönemdeki bulgularla karşılaştırılması yapıldığında, hatalı negatif değerlendirme oranı 

%12,5 (Corfield ve ark. 2007) ve %37 (Adams ve ark. 1998) olarak belirlenmiştir. Bu 
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test sonuçlarına göre hatalı pozitif değerlendirme oranı erken dönemde düşüktür ve 

yaşla birlikte bu oran artmakta, oysaki hatalı negatif değerlendirme oranı azalmaktadır. 

Yani testin belirleyiciliği artarken duyarlılığı azalmaktadır (Adams ve ark. 1998). Bizim 

çalışmamızda yer alan olguların geç dönem sonuçları yeterli sayıda bulunmadığı için, 

Ortolani testinin hatalı negatif ve pozitif oranları belirlenememiştir. 

Çalışmamızda yer alan köpeklerde dört aylık dönem alt sınır olarak kabul 

edilmiştir. Barden testinin bu dönemden önce genç köpeklerde anlamlı olmadığı ve 

yüksek oranda hatalı negatif ve pozitif sonuçlar verdiği belirtilmektedir (Genevois 

1997a; Chanoit ve Genevois 2003). Yavru köpeklerde, Barden testinin, eklemlerde 

dejeneratif gelişimi öngörebildiği (Adams ve ark. 2000), ancak KD 

değerlendirilmesinde tek başına doğru tanı konulmasında yetersiz kaldığı 

bildirilmektedir (Lust ve ark. 1993). Genellikle KD’den etkilenen genç köpeklerde 

yapılan bu test sonuçlarının, displazinin erken dönem tanısının konulmasında doğru 

sonuçlar verdiği rapor edilmektedir (Cook ve ark. 1996). Çalışmamızda uygulanan 

Barden testi sonuçlarına göre; bütün olgular içinde %53, klinik belirtisi pozitif olanlarda 

%67,2, negatif olanlarda ise %35,5 oranında eklem gevşekliği pozitif olarak tespit 

edilmiştir. Test sonuçlarının, ortalama kantitatif NA ve Dİ bulgularıyla karşılaştırması 

yapıldığında, bilateral veya unilateral Barden pozitif alınan olgularda, NA’ya göre Dİ 

sonuçları ile daha yüksek seviyede KD olasılığı saptanmıştır. Barden bilateral pozitif 

alınan olguların Dİ’ye göre ileri, NA’ya göre orta, bilateral negatif olanların ise her iki 

kantitatif yönteme göre hafif displazi olasılığını işaret ettiği belirlenmiştir. Klinik 

belirtileri pozitif ve negatif olanların karşılaştırması yapıldığında, aynı paralelliğin 

devam ettiği görülmüştür. İstatistiksel olarak; Barden testi sonucuna göre pozitif ve 

negatif olan olguların, NA ve Dİ ölçümleri arasında önemli bir fark saptansa da, bu 

farkın Dİ için daha önemli olduğu ortaya konmuştur. Kontrol çekimi yapılabilen olgular 

incelendiğinde, Barden testi sonuçlarının 3 olguda unilateral değişim gösterdiği tespit 

edilmiştir. Yedi nolu olguda, sağ tarafta bulguların negatiften pozitife dönüştüğü,  

Dİ’nin  0,3’den 0,63’e yükseldiği, NA’nın ise 102°’de sabit kaldığı saptanmıştır. Kırk 

nolu olguda, bulguların sağ tarafta pozitiften negatife dönüştüğü ve Dİ’nin 0,76’dan 

0,5’e indiği, NA’nın ise 101°’den 104°’ye yükseldiği tespit edilmiştir. Seksenaltı nolu 

olguda, bulguların  sağ tarafta negatiften pozitife dönüştüğü ve Dİ’nin 0,25’ten 0,8’e 

yükseldiği, NA’nın ise 98°’den 90°’ye indiği saptanmıştır. Dİ göre üçte üç, NA göre ise 

üçte iki oranında tutarlılık gözlenmiştir. Eklem gevşekliği tespitinde kullanılan Barden 
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testinin, kontrol grubu kapsamına giren üç olguda meydana gelen değişimleri 

incelendiğinde; sonuçlarının yorumlanmasında distraksiyon çekim tekniğinin daha 

duyarlı olduğunu belirten çalışmayla (Adams ve ark. 2000) bulgularımızın paralellik 

gösterdiği gözlenmiştir. Barden testi sonucu pozitif olan olguların tamamının lateral 

pozisyonda uygulanan Ortolani testiyle uyumlu olması dikkate değer bulunmuş ve kalça 

displazisi değerlendirmesinde bu iki testin kombine kullanılmasının faydalı olacağı 

görülmüştür. Çalışmamızda yer alan olguların %47’sinde Barden testi negatif tespit 

edilmiş olmasına rağmen, %91,48’ünde Dİ’si 0,3’ün üzerinde tespit edilmiştir. 

Araştırmalar 16 - 18 ve 52 haftalık köpeklerde hatalı negatif değerlendirme oranının 

%74 ve %70 (Adams ve ark. 1998); hatalı negatif ve pozitif oranlarının ise %25 ve %33 

oranında olduğunu (Lust ve ark. 1993) bildirmektedir. Bilimsel yayınlardaki oranların 

çok farklı olduğu gözlenmiş, bunun nedeninin değerlendirme kriterleri, testin kantitatif 

olmaması, uygulayıcının tecrübesi ve yorum farkından kaynaklanabileceği fikrini ortaya 

çıkarmıştır. Çalışmamızda yer alan olguların geç dönem sonuçları bulunmadığı için, bu 

testin hatalı negatif ve pozitif oranları belirlenememiştir. Yaşla birlikte Barden testi 

değerlendirmesinde hatalı pozitif sayısı artarken, hatalı negatif sayısının azaldığı 

bildirilmektedir (Adams ve ark. 1998). Genç köpeklerde bu testin belirleyici özelliğinin 

yüksek, duyarlılığının ise düşük olduğu görülmekte ve KD’den şüphelenildiği takdirde 

muayenelerin sistematik olarak tekrarlanması ve kesin teşhisin konulabilmesi için 

radyolojik değerlendirmenin yapılma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  

Çalışmamızda uygulanan Barlow testi sonuçlarına göre olgularımızın tümü 

içinde %5 (Olgu No: 5, 8, 12, 22, 35), klinik belirtisi pozitif olanlarda %9, negatif 

olanlarda ise %0 oranında eklem gevşekliği pozitif tespit edilmiş ve kantitatif bulgularla 

karşılaştırılması yapıldığında, özellikle bilateral pozitif alınan 8 ve 12 nolu olguların, 

Dİ’ne göre ileri seviyede olası displazi sınıflandırmasına dahil olduğu, NA’sına göre ise 

8 nolu olgunun orta seviyede olası displazi, 12 nolu olgunun ise unilateral ileri seviyede 

olası kalça çıkığını işaret ettiği belirlenmiştir. Barlow, bebeklerde Ortolani testinin 

neonatal dönemde yetersiz kaldığını düşünürek bu tekniği geliştirmiştir. Bu test, 

acetabulum’un bütünlüğü konusunda bilgi vermektedir. Özellikle acetabular 

boşluğunun dolması ve dorsal kenarın yıpranmasına bağlı olarak subluksasyon 

açısındaki artışla kendini gösterdiği ve artroz gelişimiyle subluksasyon tespitinin 

güçleşeceği belirtilmektedir (Litiem 2002). Köpeklerde kongenital KD oluşmadığı 

düşünüldüğünde, çalışmada yer alan olguların genç olması ve kompresyon 
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görüntülerinde acetabular derinlikle ilgili bir sorun tespit edilememiş olması, bu testin, 

dorsolateral subluksasyon veya dorsal acetabular kenar radyografisi [D.A.R.] 

yöntemleri ve subluksasyon açı ölçümü yapabilen otomatik gonyometre ölçümleriyle 

kombine edilerek, diğer tekniklerle karşılaştırılmasının yapılabileceği bir çalışmada 

kullanılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Çalışmamızda istatistiksel olarak dorsal 

yatış pozisyonunda uygulanan Barlow testi sonucuna göre, pozitif ve negatif olan 

olgular için NA ve Dİ ölçümleri arasındaki farkın önemsiz olduğu saptanmıştır. Bu 

testin genç köpeklerde KD ve eklem gevşekliği tespitindeki duyarlılığının düşük 

seviyede olduğunu eldeki veriler doğrultusunda söylemenin yanlış olmayacağını 

düşünmekteyiz. Çünkü çalışmamızda yer alan 100 köpekten sadece 5’inde pozitif sonuç 

alınabilmesi bu düşünceyi desteklemektedir. Öte yandan pozitif olan olgularda özellikle 

Dİ’nin ileri seviyede KD’yi işaret etmesi, değerlendirme için önemli bir kriter olabilir. 

Çalışmamızda yer alan köpeklerin bir yaş altında olması ve radyolojik olarak hiç birinde 

acetabular kavitede sığlaşma saptanmamış olması pratikte bu testin genç köpeklerde 

kullanımının sorgulanabileceği fikrini akla getirmektedir. 

Çalışmamızda çevresel faktörlerin etkileri bilinmekle birlikte, genç köpeklerde 

koksofemoral displazinin gelişiminde birincil faktör kabul edilen eklem gevşekliğinin 

tespitinde, PennHIP distraksiyon çekim tekniği kullanılarak, Dİ hesaplamaları 

yapılmıştır. Erken dönem değerlendirme sonuçlarına göre köpeklerin %84’ünde 

bilateral, %12’sinde unilateral ve toplamda ise %96’sında KD oluşum ihtimali 

saptanmıştır. Karşılaştırma amaçlı diğer bir yöntem olan O.F.A.’nın standart  

ventrodorsal pozisyonunda çekilen radyografiler üzerinde yapılan kantitatif NA 

hesaplamaları sonucunda erken dönem displazi değerlendirilmesine göre ise, %57’sinin 

bilateral, %29’unun unilateral ve toplamda ise %86’sının displazi sınıflandırmasına 

dahil olduğu görülmüştür. Bulgularımız, özellikle PennHIP çekimi sonrasında Dİ 

hesaplamalarına göre hastalığın genelde bilateral görüldüğü bildiren çalışma bulguları 

(Chanoit ve Genevois 2001a) ile örtüşmektedir. Çalışmamızda NA ölçümüne göre %29 

oranında unilateral KD şüphesi bulunması, başka araştırmalarda üst sınır olarak 

belirtilen %29,3 (Todhunter ve ark. 2005) ile %34 (Genevois 1997a) unilateral 

koksofemoral displazi oranıyla örtüşmektedir. NA ölçümüne göre unilateral KD 

sınıflandırmasına giren olguların sağlam olarak değerlendirilen karşıt eklemlerin 

PennHIP radyografileri incelendiğinde, daha önce yapılan bir çalışmada (Genevois ve 

ark. 2003) belirtildiği gibi, Dİ’nin yüksek olduğu [%82,75] ve displazi sınıflandırmasına 
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dahil olduğu, standart radyografinin eklem gevşekliği tespitinde PennHIP yöntemine 

göre duyarlılığının daha az olduğu saptanmıştır. Özellikle standart pelvis 

radyografisinde tam simetrinin elde edilememesi yani en ufak bir pelvis rotasyonundan 

etkilenmesi, bu oranın daha yüksek çıkma nedeni olarak görülmekte, özellikle çekimi 

yapan kişiler arasında sağ elini kullananların oranının yüksek olması sol kolla daha 

fazla kontrolsüz güç uygulamasına yol açabileceğini akla getirmekte ve bunun 

neticesinde ipsilateral simetri tam sağlanamamaktadır. Unilateral olarak değerlendirilen 

29 olgunun 18’i sol, 11’i sağ tarafta yer almaktadır. Oysaki Dİ’ne göre 12 olgu tek 

taraflı olarak değerlendirilmiş ve sağ ile sol eşit dağılım göstermiştir. Bu olguların 

sağlam olarak değerlendirilen kontralateral koksofemoral eklemlerinin NA değeri 

standart pelvis radyografisine göre incelendiğinde 105° üzerinde olanların oranı 

%66,66’dır. Distraksiyon radyografi çekiminin daha dengeli bir pozisyon sağladığını 

belirten araştırmalarla (Smith ve ark. 1990; Smith 1997) elde ettiğimiz sonuçlar 

örtüşmektedir. Çalışma sonucu elde edilen bulgulara göre genç köpeklerde kalça eklemi 

gevşekliğinin tespitinde Dİ’nin daha hassas olduğu ve hatalı pozitif oranın daha yüksek 

olduğu (Ohlerth ve ark. 2003) tespit edilmiştir. Bir araştırmada (Smith ve ark. 1993) 

Dİ’nin NA’ya göre hatalı negatif değerlendirme oranının daha düşük olduğu saptanmış 

ve bu sonucun bizim bulgularımızla örtüştüğü görülmüştür. Eklem gevşekliğinin 

belirlenmesinde iki değişik pozisyonda uygulanan bu metotların, doğruluk ve duyarlılık 

yönünden aralarında büyük farklar olduğu saptanmış olmasına rağmen, NA ve Dİ 

kantitatif eklem gevşekliğini ölçen metotlar olarak kabul edilmektedir (Smith ve ark. 

1990). 

Çalışmamızda bütün olguların sağ ve sol kantitatif NA ve Dİ değerlerinin 

korelasyon analizleri yapılmış ve kontrol grubuyla mukayese edilip bağlantı analizleri 

incelenmiştir. Yüz olgunun sağ ve sol, NA ve Dİ parametreleri incelendiğinde, 

korelasyon analizlerinin [p<0,01] anlamlı olduğu diğer çalışmalarda (Smith ve ark. 

1990; Lust ve ark. 1993; Rocha ve Tôrres 2007) bildirildiği gibi saptanmış, ayrıca sağ 

ve sol ayrımı kaldırılıp tekrar analiz edildiğinde, orta seviyede (Smith ve ark. 1990) 

korelasyon bulunmuştur. Kontrol grubunda yer alan 2, 3, 52, 76 ve 80 nolu olgulara 

operatif müdahalede bulunulduğu için 5 olgunun parametreleri analize dahil 

edilmemiştir. Geriye kalan 15 olgunun ilk ve ikinci radyolojik kantitatif NA ve Dİ 

değerleri karşılaştırıldığında, aralarında tutarlılık saptansa da, istatistiksel anlamda 

korelasyon [p<0,01; güvenlik aralığı %99] tespit edilememiştir. Onaltı haftalık 
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köpeklerde düşük eklem gevşekliği indeksi ile standart radyografiye göre olgun 

dönemde displastik olmayan olgular arasında sıkı bir korelasyon (Smith 1995; Smith 

1997; Genevois ve ark. 1996) olduğu, NA ve O.F.A. değerlendirmeleri için ise bu 

korelasyonun daha düşük (Smith 1995; Smith 1997) olduğu belirtilmektedir. İlk ve 

ikinci radyografik çekim sonuçlarında korelasyon tespit edilememesinin, olguların 

sayısal yetersizliği veya klinik olarak pozitif olanların oranın ilk çekimde %66,66 ve 

kontrol çekimlerinde ise %80 gibi yüksek bir oranda seyretmesiyle açıklanabileceğini 

düşünmekteyiz. İlk ve ikinci radyografik çekim sonucu elde edilen ortalama kantitatif  

NA ve Dİ değerleri [sağ 101° – 100° / sol 98° – 96°; sağ 0,64 – 0,68 / sol 0,59 – 0,60] 

karşılaştırıldığında, NA’da azalma Dİ’de ise artış gözlenmiş, her iki metoda göre KD 

gelişiminde ilerleme olduğu saptanmıştır. Korelasyon analizinde güvenlik aralığı %70 - 

%80 olarak alındığında, çalışmamızda elde edilen birinci ve ikinci NA / Dİ bulgularının 

istatistiksel olarak anlamlı olacağı görülmüştür. Günümüzde radyolojik tekniklerin 

hiçbiri genç köpeklerde %100 hassasiyete sahip değildir ve kesin olarak KD tanısının 

konulmasını sağlamamaktadır (Corley ve ark. 1997; Todhunter ve ark. 2003a; 

Todhunter ve ark. 2003b). Bir çalışmada (Lust ve ark. 1993) displastik köpeklerin 

dördüncü ve sekizinci ayda NA ölçüm sonuçları karşılaştırıldığında, ikinci çekimlerde 

köpekler 8 aylık oldukları dönemde hesaplanan NA skorunun, daha düşük olduğu 

görülmüştür. Bu durum, hastalığın progresif yapıda olduğunu göstermekte ve 

çalışmamızda kontrol grubunun kantitatif ortalama NA değerleri incelendiğinde aynı 

sonuca ulaştığımız görülmektedir. Kontrol grubuna dahil olan onbeş olgunun 

parametreleri incelendiğinde ilk çekimde NA’ya göre KD sınıflandırması dışında kalan 

54 nolu olgunun, beş ay sonra yapılan kontrol radyografisinde, hafif displazi kapsamına 

girdiği, ama aynı olgunun PennHIP çekimi sonrası hesaplanan Dİ sonuçlarının aynı 

olduğu ve ileri seviyede KD tanısını işaret ettiği görülmüştür. Bu bulgu başka çalışma 

sonuçlarıyla (Smith ve ark. 1990; Smith ve ark. 1993; Demko ve Mclaughlin 2005) 

örtüşmekte ve eklem gevşekliğinin kantitatif değerlendirmesinde stres radyografisi 

tekniğinin daha başarılı olduğunu göstermektedir.  

Çalışmamızda kontrol grubunda yer alan 4 aylık 7, 86 ve 87 nolu üç olgunun ilk 

ve ikinci çekim sonuçlarının ortalama kantitatif Dİ bulguları karşılaştırıldığında, 

sırasıyla sağ 0,32 / 0,67 ve sol 0,44 / 0,70 olarak tespit edilmiştir. Buna göre ilk çekimde 

bilateral hafif displazi sınıflandırmasına giren olgular, ikinci çekimde sağ tarafta orta, 

sol tarafta ise ileri seviyede KD olarak değerlendirilmiştir. Aynı şekilde kontrol grubuna 
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giren 8 aylık 18, 43, 62 ve 68 nolu dört olgunun ilk ve ikinci çekim sonuçlarının 

ortalama kantitatif Dİ bulguları karşılaştırıldığında, sırasıyla sağ 0,66 / 0,63 ve sol 0,56 / 

0,48 olarak saptanmış ve sağ taraf iki çekimde de orta, sol ise ilk çekimde orta ikinci 

çekimde ise hafif KD olarak değerlendirilmiştir. Bir çalışmada (Lust ve ark. 1993) 8 

aylık dönemde ölçülen Dİ’nin, 4 aylıkken hesaplanan Dİ’den daha güvenilir olduğu 

tespit edilmiştir. Dİ’nin yaşla birlikte ileriye dönük tahmin gücünün arttığı 

belirtilmektedir (Smith ve ark. 1995) ve bu sonuç bizim bulgularımızla paralellik 

göstermektedir. Dört aylık dönemden sonra Dİ’nin ileriye dönük olarak anlamlı olduğu 

bildirilmektedir (Smith ve ark. 1993; Smith ve ark. 1998; Lopez ve ark. 2006a; Corfield 

ve ark. 2007). PennHIP distraksiyon radyografisinde yapılan karşılaştırmanın aynısı NA 

ölçümü yönünden 4 ve 8 aylık köpeklere uygulandığında, birinci ve ikinci çekim 

sonuçlarının kantitatif NA bulguları karşılaştırıldığında 4 aylık olanlar için sırasıyla sağ 

98,33° / 97,33° ve sol 100,66° /  94,33°; 8 aylık olanlar için sırasıyla sağ 99,25° / 99.75° 

ve sol 100,50° / 100,75° olarak saptanmıştır. Dört aylık olanlar ilk çekimde sağ orta, sol 

hafif displazi ikinci çekim sonucuna göre ise bilateral orta seviyede displaziyi işaret 

etmekte olduğu görülmüştür. İlk çekim yapıldığında sekiz aylık olanların sonraki 

radyografilerde elde edilen bulgularının karşılaştırılmasına bakıldığında ise neredeyse 

aynı sonuçların elde edildiği görülmüş ve yaşla birlikte tutarlılığın arttığı saptanmıştır. 

Çalışmamızda dört aylık ve üzeri düşük Dİ’ne sahip yavru köpekler ile erişkin dönemde 

standart radyografiye göre KD yönünden negatif olarak değerlendirilen köpeklerin 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu (Smith ve ark. 1993; Chanoit ve Genevois 2001b) 

gözlenmiştir. 

Köpeklerde NA değerlerinin 55° - 115° arasında değiştiği bildirilmektedir 

(Smith 1995; Smith 1997). Bizim çalışmamızda bu oran 57° - 118° arasında 

bulunmuştur. Genç köpeklerde KD tanısında kullanılan NA ölçümü ve 105°’lik eşik 

değerin kesin olarak faydasının ispat edilemediğini ve değerlendirme kriteri olarak 

kullanımında bazı sakıncalar yarattığını belirten araştırmacılar (Smith 1995; Smith 

1997; Tomlinson ve Johnson 2000) bulunmaktadır. Temelde bu iddia hemen hemen KD 

hiç görülmeyen Borzoi ve Greyhound ırkı köpekler üzerine yapılan araştırmalara 

dayanmaktadır. Bu köpeklerin düşük Dİ’ye sahip olmasına rağmen NA ölçümlerinin 

105° altında kalması, eşik değerin sorgulanmasına neden olmaktadır. Diğer yandan 

O.F.A. veya FCI skorlaması sonucu displastik olmayan köpeklerin bazılarında NA 

ölçümlerinin bu eşik değerin altında çıktığı bilinmektedir (Smith ve ark. 1993; Smith 
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1995). Zaten hastalıkla mücadelede her iki organizasyonun uygulanmasını istediği 

kriterler büyük oranda yerine getirilmesine rağmen, KD yaygınlığını korumaktadır ve 

günümüzde yeterli başarıyı ulaşılamadığını belirten bir çok bilimsel yayın (Smith ve 

ark. 1990; Flückiger ve ark. 1999; Adams 2000; Verhoeven ve ark. 2007) 

bulunmaktadır. Bir çalışmada (Verhoeven ve ark. 2007) NA ölçümünde 105°’nin eşik 

değer olarak kullanımının hatalı pozitif ve hatalı negatif değerlendirme oranlarında 

artışa neden olduğu, FCI’ye göre A veya B sınıfına giren köpeklerde diğer 

değerlendirme parametreleri yanında, NA için eşik değer olarak en az 100° kriteri 

arandığı belirtilmektedir. Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre NA ölçümünün 

hatalı pozitif oranı Dİ’ne göre daha düşüktür. Bir çok bilimsel yayında  bu gerçek 

belirtilmektedir. Önemli olan, hatalı negatif değerlendirme oranıdır ve çalışmamızın 

sonucuna göre; Dİ’ye kıyasla NA’da bu oran daha yüksek bulunmuştur. Bu yüzden 

NA’ya göre yapılan seleksiyon programlarında başarısızlık oranı artmakta ve gen 

havuzunun bozulmasına neden olmaktadır. Köpeklerde hastalık insidensi halen yüksek 

değerlerde seyrederken, standart pelvis radyografi tekniğine göre hesaplanan NA 

ölçümündeki eşik değerin azaltılması yerine, KD tanısında farklı radyolojik tekniklerin 

kombine edilmesinin daha doğru olacağını düşünmekteyiz. NA ölçümünün KD 

değerlendirmesinde tek başına geçerli bir kriter olmadığını savunan bir araştırma 

(Verhoeven ve ark. 2007) bulunmaktadır. Köpeklerde yaşın ilerlemesi ve artoz 

görüntüleri sayesinde standart radyografi tekniğiyle kesin tanıya gidilme ihtimali 

artmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle hatalı negatif ve pozitif değerlendirme oranı 

azalmaktadır (Corley ve ark. 1997; Adams 2000). Çalışmamızda yer alan yüz olgunun 

ilk çekimlerindeki mevcut klinik bulguları ve NA için 105°’lik eşik değer temel 

alındığında, NA’nın duyarlılığı %92, belirleyiciliği %21, pozitif tahmin değeri %58, 

negatif tahmin değeri %71 ve doğruluk oranı %60 olarak tespit edildiği göz önüne 

alındığında, elde edilen sonuçlara göre standart pelvis radyografisinin önemi 

görülmektedir. Fakat kontrol grubu sayısının yetersiz olması bu değerlerin ileriki 

yaşlarla karşılaştırılma imkanını mümkün kılmamaktadır. Özellikle, eklem yapılarında 

herhangi bir değişim oluşmamış köpeklerde, derin sedasyon veya anestezi uygulamadan 

alınan standart ventrodorsal radyolojik çekimlerde eklem gevşekliğinin tespit 

edilememe riski oluşmaktadır (Chanoit ve Genevois 2003; Genevois ve ark. 2006). 

Kalça eklemlerine uygulanan ekstensiyon hareketi gluteal kaslar vasıtasıyla yumuşak 

dokuların üzerindeki stres etkisini arttırmakta ve anestezi veya sedasyon yapılmadan 
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gerçekleştirilen radyografilerde kalça eklemi gevşekliğinin maskelendiği ya da daha 

düşük seviyede değerlendirildiği bildirilmektedir (Smith ve ark. 1990; Genevois ve ark. 

2006). Bu tekniğin eklem gevşekliğini maskelediği düşünüldüğünde, özellikle 105°’lik 

eşik değerin azaltılmasının KD değerlendirilmesinde NA’nın hata oranında artışa neden 

olacağını akla getirmektedir. Yaşla birlikte ön değerlendirmede elde edilen bulguların 

güvenilirlik oranında artış olduğu ve ön değerlendirmede şüpheli bulunan köpeklerin 

olgun dönemde tekrar değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Adams 2000). 

O.F.A. verilerine göre ön değerlendirmeye tabi tutulan köpeklerin sadece %28,2’si 

resmi sertifika alımı için geri döndüğü ve erken değerlendirmede normal bulunanların 

%87,8’inin geri gelmediği belirtilmektedir (Adams 2000). Bizim çalışmamızdaki 

olguların %80’inde hasta sahipleri getirmediği için kontrol çekimi yapılamamıştır. 

Çalışmamızda yer alan yüz olgunun PennHIP tekniğiyle hesaplanan Dİ 

bulgularının güvenilirliği, klinik belirtiler ve 0,3’lük Dİ eşik değeri temel alınarak 

hesaplandığında Dİ’nin duyarlılığı %96, belirleyiciliği %4, pozitif tahmin değeri %54, 

negatif tahmin değeri %50, doğruluk oranı %54 olarak belirlenmiştir. Duyarlılığı 

yüksek, tanısal değeri orta seviyededir (Ohlerth ve ark. 2003). Portekiz’e özgü Estrela 

dağ köpeği üzerine yapılan bir çalışmada (Ginja ve ark. 2006b), PennHIP radyografi 

çekimleri sonucunda Dİ’nin güvenilirliğini değerlendirdiklerinde; %82 duyarlılık, %92 

belirleyicilik, %90 pozitif tahmin değeri, %86 negatif tahmin değeri ve %88 doğruluk 

saptanmıştır. Bizim bulgularımızın diğer çalışmalardan farklı bulunmasının nedeni, 

çalışma grubumuzun tek bir ırk üzerine dayanmaması ve olgun dönem yerine, olguların 

mevcut klinik durumlarının göz önüne alınarak bu hesaplamaların yapılmış olması 

şeklinde açıklanabileceğini düşünmekteyiz. Başka bir çalışmada (Lust ve ark. 1991); Dİ 

için 0,7 değeri temel alındığında PennHIP stres tekniğinin duyarlılık oranı %50, standart 

pelvis radyografi skorlaması için ise duyarlılık %38 olarak saptanmış ve her iki 

yönteme göre belirleyiciliğin eşit bulunduğu belirtilmiştir. Bu sonuca göre; 

hesaplamalarda kullanılan kriterlerin ve elde edilen parametrelerde değişkenlik olduğu 

ortadadır.   

 Aktif veya sakinleştirilmiş bir köpeğin koksofemoral radyografisi ile aynı 

köpeğin genel anestezi etkisinde çekilen röntgen sonuçlarının karşılaştırılması 

yapıldığında, ikinci çekimde elde edilen radyografiler üzerinde yapılan hesaplamalara 

göre, kantitatif NA’nın daha düşük bulunduğu belirtilmektedir (Malm ve ark. 2006). 
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Sakinleştirilmemiş köpeklerde yapılan radyografik çekimlerin hatalı negatif 

değerlendirme sayısını arttırdığı ve en kısa zamanda bu yöntemin terk edilmesi gerektiği 

bildirilmektedir (Fau ve ark. 2007). Radyolojik değerlendirmelerin sedasyon veya 

anestezi yapılmadan tecrübeli bir ekip tarafından rahatça uygulanabileceğini ve sertifika 

verilmesinde sakınca olmadığını belirten bir çalışma (Farrow ve Back 1989) 

bulunmaktadır. Klinik ve radyolojik muayene esnasında köpeklerin işbirliği 

göstermemesi nedeni ile bir çok Avrupa ülkelerinde olduğu gibi anestezinin gerekli 

olduğunu, yoksa yapılan manipülasyon ve radyografik değerlendirmelerin yanıltıcı 

olabileceğini ve anestezisiz veya sedasyonsuz geleneksel ekstensiyon radyografinin 

uygulanması durumunda pozisyonlama hataları, film kalitesi ve doğru tanının 

konulmasının tehlikeye gireceğini düşünmekteyiz. Diğer yandan bu uygulama 

sonucunda sadece pasif eklem gevşekliğinin değerlendirildiği ve dinamik bir yapı olan 

kalça ekleminin gerçekte fonksiyonel gevşekliğini tayin etmediğinin özellikle altının 

çizilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda önemli olan diğer bir hususta, bu uygulamanın 

hasta sahibinde korku veya çekince yaratması ve bu nedenle istenilen zamanda kontrol 

çekimlerine köpeklerini getirmemeleridir. Özellikle ilk çekimde normal veya şüpheli 

bulunan olguların sahipleriyle irtibat kurulmasına rağmen, geri dönüş oranının çok 

düşük olması nedeniyle çalışmada yer alan 100 olgunun sadece 20’sinde kontrol çekimi 

yapılabilmiştir. Bu sonuca göre %80 oranında meydana gelen takipsizlik yurt dışı 

yayınlarıyla aynı paralelliktedir.  

Çalışmamızda yer alan köpeklerin %22’sinin yurt dışından getirildiği, %78’inin 

ise orijininin yurt içi olduğu tespit edilmiştir. Yurt dışı kökenlilerin klinik belirtileri 

incelendiğinde 7’sinin pozitif, 15’inin negatif; yurt içi kökenlilerin klinik belirti 

incelendiğinde 47’sinin pozitif, 31’inin negatif olduğu saptanmıştır. Kantitatif 

radyografik NA değerlendirmesine göre olası displazi kapsamı dışında kalan toplam 14 

olgunun, 11’nin yurt içi, 3’ünün ise yurt dışı orijinli; kantitatif radyografik Dİ 

değerlendirmesine göre ise olası displazi kapsamı dışında kalan toplam 4 olgunun, 

3’ünün yurt içi ve 1’nin ise yurt dışı kökenli olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda yer 

alan 100 köpek içinden ırk farkı gözetmeksizin, üretim amaçlı erken dönemde 

seleksiyon yapılmak istenseydi ve olası KD gelişiminin değerlendirilmesinde Dİ - NA 

rehber alınsaydı, genel değerlendirmeye göre % 4 - 14 , orijinleri temel alındığında ise, 

yurt içi olanlarda %3,8 - 14,1; yurt dışı kökenli olanlarda %4,5 - 13,6 oranlarında bir 

seçim yüzdesi olduğu hesaplanacak idi. Yurt dışı orijinli köpeklerin Doğu Avrupa ve 
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Rusya kökenli olması, elde edilen bulguların birbirine yakın seyretmesi, bu ülkelerde 

köpeklerde KD hastalığıyla ciddi bir mücadelede yapılıp yapılmadığı sorusunu ve 

damızlık seçiminin önemini akla getirmektedir. Çoğunluğu hiçbir kontrole tabii 

olmadan veya kaçak yollarla neonatal veya 2 - 3 aylık dönemde ülkemize getirilen bu 

köpeklerin, KD yönünden genetik yapıları bilinmemekte ve sonrasında gelişen fenotipik 

rahatsızlıklar, hasta sahibinde duygusal ve ekonomik sıkıntı yaratmaktadır. Köpeklerde 

KD insidensinin azaltılmasında, seleksiyon programlarının ve erken dönemde 

radyolojik tanı gibi diyagnostik testlerin yetersiz kaldığı, bir çok çalışmada (Bliss ve 

ark. 2002; Litiem 2002) belirtilmekte olup, elde ettiğimiz bulgularla  örtüşmektedir. 

Klinik ve radyolojik muayenede erken tanı hedeflenmektedir. Eklemin kıkırdak 

yapısında ciddi lezyonlar oluşmadan önce çevresel faktörleri düzenleme ve kemik 

yapısının doğru gelişimi için gerekiyorsa cerrahi müdahalede bulunma, erken tanının 

avantajlarıdır. KD’nin ilerleyici yapıda olması nedeniyle, hastalığın erken yaşta tespiti 

ile prognoz açısından daha başarılı olma şansı yakalanabilmektedir (Chanoit ve 

Genevois 2003). Günümüzde KD tanısının doğru olarak konulmasında kullanılan 

radyografik inceleme en tatmin edici tekniktir (Crawford ve Pharr 1975; Genevois ve 

ark. 1996). Dünya genelinde tanı amacıyla yapılan uygulama, standart pozisyonda 

radyolojik çekim tekniğidir. Hatta, koksofemoral displazinin tespitinde en çok 

kullanılan metot olarak yerleşmiştir (Smith 1997; Ohlerth ve ark. 2003; Ginja ve ark. 

2006b). Radyolojik değerlendirme, kalça ekleminde subluksasyon, caput ve collum 

femoris ve acetabulum üzerindeki mevcut dejeneratif değişimlerin belirlenmesini 

kapsamaktadır (Holsworth ve ark. 2005). Güncel metotların kalçanın 

değerlendirmesinde özellikle hatalı negatif tanı yönünden yetersiz kalması, yüksek 

yaygınlıkta KD seyrinin devam etmesine neden olmaktadır. İki yaşına gelen köpeklerin 

standart ventrodorsal radyografiye göre hatalı negatif değerlendirilme oranı %5 - 8 

olarak ifade edilmektedir (Smith ve ark. 1990). Günümüzde eklem kıkırdağındaki 

yıkımlanma şiddetinin radyografik anormalliklerle korelasyon halinde olmadığı ve 

kıkırdak dokuda dejenerasyon tamamlandıktan sonra radyolojik bulguların tespitinin 

mümkün olduğu belirtilmektedir. OA’nın erken tanısının yapılabilmesi için daha duyarlı 

ve özel metotların kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Fox ve Cook 2001).  KD’li 

genç köpeklerde kıkırdak lezyonlarının tespitinde standart ventrodorsal radyografinin 

düşük duyarlılıkta olduğu, artroskopik olarak teyit edilmiştir (Holsworth ve ark. 2005).  

KD’nin başlangıç sebebi olarak, eklem gevşekliği görülmektedir ve subluksasyon ile 
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kendini göstermekte ve primer faktörlerden biri olarak kabul görmektedir (Adams 2000; 

Smith ve ark. 2004; Demko ve Mclaughlin 2005). Ne yazık ki aktif gevşekliğin ölçümü 

teknik olarak mümkün değildir (Popovitch ve ark. 1995; Corfield ve ark. 2007). Şu an 

için kalçanın fonksiyonel gevşekliğini doğru şekilde ölçebilen diyagnostik bir test 

mevcut değildir. Bununla beraber pasif eklem gevşekliğinin belirlenmesi için bir çok 

palpasyon, radyografi ve sonografi tekniği geliştirilmiştir (Corfield ve ark. 2007). Bu 

yöntemlerden bir tanesi olan PennHIP distraksiyon tekniği, çalışmamızın temelini 

oluşturmuştur. Ülkemiz genelinde ve veteriner hekimliği alanında bu tekniğin yeterince 

bilinmemesi, sadece KD yönünden kontrol edilmesi amacıyla kliniğe getirilen olgu 

sayısını çok düşük hale getirmiş, genelde şikayeti mevcut olan olgular incelemeye 

alınmak zorunda kalınmıştır. Bu çalışmada yer alan olgu sayısının ve takip süresinin 

kısıtlı olması, eldeki verilerin geç dönem sonuçlarının mevcut olmayışı, dünya 

genelindeki KD insidensi ortalamalarıyla karşılaştırılmasını mümkün kılmamaktadır. 

Bazı ülkelerde son otuz yıldır üretilen köpeklerde yapılan radyolojik çalışmalara 

rağmen, bu hastalık halen en sık rastlanılan ortopedik rahatsızlıktır ve bir çok köpek 

ırkında KD insidensi yüksek oranda önemini korumaktadır. Amerika Birleşik Devletleri 

ve Avrupa’nın değişik ülkelerinde aynı ırka mensup köpeklerde kalça eklemi displazisi 

oranları arasında çok farklı sonuçlar bulunabilmektedir. Ülkeler bazında hastalıkla 

mücadele şekli, kontrol mekanizması ve radyografik inceleme kriterlerinin değişiklik 

göstermesi ve üretimde yer alan kuruluşların katılımcığı, değerlendirme sürecini 

etkilemektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde O.F.A. ve Avrupa’da FCI gibi 

kurumlar hastalıkla mücadelede belirli standart ve radyografik değerlendirme kriterleri 

yayınlasalar bile, özel kliniklerde orta ve ileri seviyedeki KD tespiti kolayca 

yapılabilmekte ve finansal yüküde göz önüne alındığında bu kurumlara bildirilmemekte, 

bu doğrultuda sayısal olarak gerçek rakamlara ulaşılma ihtimali kalmamaktadır. 

Hastalık sıklığı bazı köpek ırklarında %75 oranında görülmektedir (Smith 2004; Smith 

ve ark. 2004). O.F.A.’dan resmi değerlendirme talep eden hasta sahiplerinin yaklaşık 

olarak sadece %50’si radyografilerini bu kuruma göndermekte, bunun sonucunda KD 

sıklığının ırklara göre yayınlanan oranlarının aslında 2 ile 3 kat daha fazla olduğu 

düşünülmektedir (Smith 1995; Smith 1997). 

Sonuç olarak denilebilir ki; genç köpeklerde KD’nin tespiti oldukça hassas bir 

konudur. Özellikle koksofemoral eklemlerde artroz gelişimi saptanamayan köpeklerde 

tanı, subluksasyon veya eklem gevşekliğine göre yapılabilmektedir. Köpeklerde 
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palpasyon testleri aşırı eklem gevşekliğinin tespitini mümkün kılmaktadır. Fakat 

sonucun negatif olması, kalça yapısının sağlıklı olduğu anlamına gelmemektedir. Ayrıca 

sağlıklı kalça yapısına sahip genç köpek yavrularında, bu testler pozitif 

sonuçlanabilmektedir. Bu yüzden günümüzde, köpeklerde KD tanısında en çok 

kullanılan teknik, pratikte radyografidir. Fakat progresif bir yapıda olan hastalığın 

değerlendirilmesinde, özellikle erken dönemde, standart pelvis radyografi tekniğinin de 

yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu yüzden daha hassas ve tanısal değeri daha üstün olan 

metotların gerekliliği ortaya çıkmış ve yeni bir kavram olan stres radyografi teknikleri 

üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Fakat farklı radyografi tekniklerinin 

karşılaştırılması yapıldığında, günümüzde özellikle genç köpeklerde KD tanısında 

%100 hassasiyete sahip bir radyografi tekniğinin mevcut olmadığı görülmektedir. 

Hastalığın fizyopatolojisi tam olarak belirlenemese de, eklem gevşekliğinin önemli bir 

faktör olduğu görülmektedir.  Diğer önemli bir nokta ise KD’nin değerlendirilmesinde 

uygulanan tekniklerin, derin sedasyon veya genel anestezide yapılıyor olmasıdır. Bu 

yönteme göre pasif durumda elde edilen bulgularla, koksofemoral eklemin aktif hali 

yorumlanmaya çalışılmaktadır. Bu yüzden belirgin olmayan durumlarda doğru tanının 

konulması oldukça zorlaşmaktadır. Bizim çalışmamızda da elde edilen klinik ve 

radyografik değerlendirme bulgularının karşılaştırılması yapılmasına rağmen, özellikle 

genç köpeklerde klinik ve radyografik bulguların belirgin olmadığı durumlarda, KD’nin 

kesin tanısının yapılmasının oldukça zor olduğu görülmüştür. Bu nedenle farklı 

muayene ve radyografi tekniklerinin bir arada uygulanmasının faydalı olacağını ve elde 

edilen bulguların dikkatle yorumlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca çalışmamızda 

kilo ve eksersiz gibi çevresel faktör etkilerinin değiştirilmesi ya da denetimimiz dışında 

nonstreoid ve kondroprotektif ilaçlarla konservatif sağaltımların başlatılması dikkate 

alınmadığından, yeni yapılacak araştırmalarda hastalık gelişimine etkili olan dış 

faktörlerin kontrol altına alınmasının önemli olabileceğini ve takip sürelerinin uzun 

vadeye yayılmasının bu tekniklerin geliştirilmesine faydalı olabileceğini 

düşünmekteyiz. 
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Röntgen Çekim Tarihi ( Gün/Ay/Yıl ) 
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                       (kg ) 
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Pozitif  Negatif  Belirsiz 

Derecesi : Hafif      Orta        İleri 

Süresi : 
Kullanılan İlaçlar 
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Adı ve Soyadı  
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Telefonu  

E-mail adresi  

 

Hastanın Bilgileri 

Kayıt İsmi: Çağrılma İsmi: 

Irkı 
Cinsiyeti  Erkek      Kısır 

                 Dişi         Kısır 
Doğum Tarihi    (Gün/Ay/Yıl) 

Kulak içi Dövme Numarası: Mikroçip Numarası: 

Daha önce kalça ameliyatı geçirdi mi?  

Evet        Hayır        Belirsiz 
Ameliyat oldu ise ne zaman ve hangi teknik? 

Daha önce PennHIP grafisi çekildi mi?   

      Evet      Hayır       Belirsiz 
Evet ise ne zaman? 

Varsa OFA Skoru  Hafif      Orta İleri 

Anestezi Protokolü  
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Palpasyon Testleri Sağ Sol 

Ortolani Dorsal Yatış    

Ortolani Lateral Yatış   

Barden   

Barlow   

 

 Sağ Sol 

PennHIP  

Distraksiyon İndeksi  (Dİ) 
  

Norberg – Olsson açısı (NA)   

 

Sağaltım Konservatif Operatif 

Beslenme 

 
Hazır Mama Ev Yemeği 

Orijin 

 
Yurt içi Yurt dışı 

Kontrol  
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