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ÖNSÖZ 
 
Veteriner ortopedi ve travmatoloji alanında, köpeklerdeki topallığın ve ağrı 

oluşumunun sık karşılaşılan nedenleri arasında ön çapraz bağ kopukları da 

önemli bir yer tutmaktadır. 

 

Bu çalışmada, köpeklerde ön çapraz bağ kopuklarına predispoze olarak 

bildirilen ırkların klinik değerlendirilmesi; değişik ırk, yaş, cinsiyet ve vücut 

ağırlığındaki sağlıklı köpeklerde özellikle basış açısı ve fossa 

intercondylaris’in anatomik darlığı yönünden incelenmesi, klinik ve radyolojik 

değerlendirmeler ile karşılaştırılması amaçlandı.  

 

Ülkemiz Veteriner Hekimliğinde köpeklerde ön çapraz bağ kopukluklarına 

predispoze ırkların basış açısı ve fossa intercondylaris’in anatomik darlığının 

tespiti üzerine kapsamlı ve karşılaştırmalı bir araştırma yapılmamış olması 

çalışmanın önemini arttırmaktadır. 

 

Bu klinik çalışmada Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi 

Anabilim Dalı Kliniğine ortopedik şikâyetleri ile getirilen olgular içinde LCA 

kopuğuna predispoze ırklar arasında; basış açısı ve fossa intercondylaris’in 

anatomik darlığı yönünden incelenmesi ve bu incelemeler sonucunda basış 

açısı ve fossa intercondylaris’in ölçümünün rutin ön çapraz bağ kopuğu 

tanısında uygulanan klinik yöntemlerle beraber değerlendirilmesi göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

Bu tezin oluşturulmasında, öncelikle, konu seçiminden yazımına kadar her 

aşamada değerli görüşleri ile katkıda bulunan danışmanım sayın Prof.Dr. 

Ümit KAYA’ya, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 

akademik ve idari personeline, öğrenim hayatım boyunca desteklerini hiçbir 

zaman esirgemeyen annem Nezihe ÜNLÜ ile babam ALĐ ÜNLÜ’ye ve son 

olarak da eşim Nirvana KURTDARCAN ÜNLÜ’ye teşekkürlerimi bir borç 

bilirim. 
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a. Arteria 
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A/P Anterio-posterior 

cm Santimetre 
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1. GĐRĐŞ 

 

1.1. Diz Ekleminin Anatomisi ve Fizyolojisi 

 

Genu eklemi; ginglymus (menteşe tarzında) kompleks yapıda bir eklemdir ve 

serbestçe birbirine bağlanan femorotibial, femoropatellar ve proksimal 

tibiofibular eklemlerden oluşmakla birlikte, tüm bu eklemler aynı sinoviyal 

sıvıyı paylaşır ancak iri köpek ırklarında femoropatellar, medial ve lateral 

femorotibial kompartmanlar birbiriyle daha sınırlı bir ilişki halindedir (Şekil 

1.1.) (Hulse ve Shires, 1985; Done ve ark., 1996; Vasseur, 2002). 

 

 

Diz eklemi fonksiyonel olarak kompleks bir menteşe eklem yapısındadır. 

Ekleme binen yük primer olarak femoral ve tibial kondiller tarafından 

kompanze edilir. Art. femoropatellaris ise quadriceps kas grubunun mekanik 

etkinliğini arttırarak ekstensor fonksiyonu kolaylaştırır (Vasseur, 2002). 

 

                                 

 

Şekil 1.1. Diz eklemini oluşturan kemik ve ligamentlerin lateralden görünümü.  

1. Femur, 2. Femoropatellar kese, 3. Lig. Fabellae, 4. Lateral fabella, 5. Patella, 6. 

Lig. femoropatellare laterale, 7. Femoromeniscal kese, 8. Tibiomeniscal kese, 9. 

Meniscus laterale, 10. M. popliteus, 11. Lig. patella, 12. Lig. collaterale laterale, 13. 

M. ext. dig. Longus, 14. Fibula, 15. Tibia (Done ve ark.1996’dan). 
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Şekil 1.2. Diz eklemini oluşturan kemik, kas ve ligamentlerin önden görünümü.   

1. Sulcus trochlearis, 2. Labium mediale, 3. Labium laterale, 4. Lig. cruciatum 

anterius, 5. Lig. cruciatum posterius, 6. Lig. collaterale laterale, 7.Lig. collaterale 

mediale, 8. Meniscus mediale, 9. Meniscus laterale, 10. M. ext. dig. longus, 11. Lig. 

patella, 12. Patella, 13. Cartilago parapatellaris (Done ve ark., 1996’dan). 

                                  

1.1.1 Eklem Kapsülü  

 

Eklem kapsülü (3 sinovyal keseden oluşur), caudal yüzde fibröz yapıda olup, 

cranial yüzde femoropatellar ligamentler haricinde fibröz yapıda değildir. 

Vücuttaki en geniş sinovial eklem kapsülüne sahip olan diz eklemi, birbiri ile 

ilişkili üç kör keseden oluşur. Bu keselerden ikisi lateral ve medialde femoral 

ve tibial kondiller arasındadır. Üçüncü kese ise patellar poşta olup, 

parapatellar fibröz kıkırdakların lateraline doğru ilerleyerek, trohlear 

kenarların 2 cm proksimalinde femur’a bağlanır. Femoropatellar sinovial 

kapsül, m.quadriceps femoris tendosunun altından patella’nın 1,5 cm 

proksimaline kadar uzanır (Şekil 1.2.) (Evans ve Christensen, 1979; Done ve 

ark., 1996). 

 

En iç katman olan sinovial membranın görevi, sinovial sıvı üretmektir. 

Subsinovial katta; fibroblastlar, damarlar ve serbest sinir uçları bulunur. En 

dışta bulunan kalın fibröz katın görevi ise ekleme fiziksel dayanıklılık 

sağlamaktır (Johnston, 1997). 



 3

1.1.2. Diz Ekleminin Ligamentleri   

  

Diz eklemi, ekstensiyon ve fleksiyon, sınırlı varus ve valgus 

angulasyonunun yanında, sınırlı craniocaudal ve aksial harekete izin 

veren çok stabil bir yapıya sahip olan dört adet ligament ile çevrelenmiştir. 

Her ligament ayrı spesifik fonksiyona sahip olup, diz eklemine etkiyen 

farklı spesifik kuvvetleri nötralize eder (Payne ve Constantinescu, 1993). 

 

Femur ekstremitenin diğer kemiklerine 4 ligament ile bağlanır. Medial 

collateral ligament, tibianın proksimal kısmıyla, femurun epikondili 

arasından, eklemin medial yüzünün caudalinden geçer. Lateral collateral 

ligamentte aynı pozisyondadır ancak caput fibularis’e yapışır. Bu 

ligamentler tibianın varus ve valgus hareketlerini engellemekten 

sorumludur. Çapraz bağlar ise merkezde yerleşmiştir (Payne ve 

Constantinescu, 1993).  

 

1.1.2.1. Ligamentum Cruciatum Anterius 

 

Diz ekleminde intra-artiküler olarak lokalize olan ligamentum cruciatum 

anterius (ön çapraz bağ, LCA), femur’un condylus lateralis’inin 

caudomedialinden orijin alıp, tibial plato üzerinde bulunan area 

intercondylaris cranialis’e yapışır (Şekil 1.3.) (Arnoczky ve ark., 1979; 

Evans ve Christensen, 1979). 

 

 

Şekil 1.3. Ön çapraz bağın eklem içindeki seyri (Arnoczky ve ark.,1979). 
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Ön çapraz bağ, diz ekleminin anormal craniocaudal hareketine ve 

hiperekstensiyonuna engel olur. Bunun yanında, diz ekleminin aşırı içe 

rotasyonunu önleyen rotasyonel stabiliteyi sağlamada da görev alır (Şekil 

1.3.) (Arnockzy ve ark., 1979; Hulse ve Shires, 1985; Payne ve 

Constantinescu, 1993). 

 

1.1.3. Diz Ekleminin Vaskülarizasyonu 

 

Diz ekleminin vaskülarizasyonunu a.femoralis’in bir kolu olan ve a. 

saphena’nın orijininin distalinde bulunan a. geniculata tarafından sağlanır 

(Evans ve Christensen, 1979). Bu arter medial femorotibial ve 

femoropatellar eklem kapsülünü besler. A. geniculata caudalis, arteria 

poplitea’dan orijin alıp, kollateral ve çapraz bağların caudalindeki eklem 

kapsülünün vaskülarizasyonunu sağlar. Lateral eklem kapsülünün 

beslenmesi ise, a. femoralis caudalis’in distal kollarından köken alan, a. 

genus proximalis lateralis ile sağlanır. Genicular ağ, femorotibial ve 

femoropatellar eklemin distal, lateral ve medial yüzlerini vaskülarize eder 

(Şekil 1.4.) (Evans ve Christensen, 1979; Payne ve Constantinescu, 

1993) . 

 

         

 

Şekil 1.4. Ana arter’in diz ekleminde arkadan görünüşü. 

 1. A. femoralis, 2. A. poplitea, 3. A. genus descendens, 4. A. genus proximalis 

medialis, 5. A. genus media, 6. A. tibialis cranialis, 7. A. tibialis caudalis (Payne 

ve Constantinescu, 1993) 
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1.1.4. Diz Ekleminin Đnnervasyonu 

 

Diz ekleminin innervasyonu, n. tibialis ve n. peroneus (fibularis) communis’in 

dalları; lateral eklem kapsülünün ve lateral kollateral ligamentin sensorial 

iletisi ise n. peroneus tarafından sağlanır (Şekil 1.5.) (Payne ve 

Constantinescu, 1993). 

 

 

 

Şekil 1.5. Diz ekleminin innervasyonu; A. Medial görünüşü, B. Lateral görünüşü.  

1. N. saphenous, 2. N. articularis medialis, 3. N. articularis posterior, 4. N. 

peroneus communis, 5. N. tibialis, 6. N. articularis lateralis (Payne ve 

Constantinescu, 1993). 

                                

1.1.5. Diz Ekleminin Yapısına Katılan Kemikler 

 

Diz eklemini oluşturan kemikler sırasıyla femur, tibia, fibula ve patella’dır. 

Femur’un distal ucu, condylus lateralis ve condylus medialis denilen iki 

kısma ayrılmıştır. Önde ise trochlea ossis femoris bulunur. Đki kondil 

birbirinden fossa intercondylaris denilen derin bir çukur ile ayrılmıştır. Her 

kondil, dış yüzünün proksimalinde ligament yapışmasına mahsus belirgin 

bir kabartıya, epicondylus’a sahiptir. Bunlar lateral ve medial olmak üzere 
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iki adettir. Her bir kondil, üst yüzlerinde sadece karnivorlarda var olan 

fabella (os sesamoidea m. gastrocnemii) adındaki susam kemiğinin 

oturmasına özgü bir eklem yüzü taşır. Trochlea ossis femoris, lateral ve 

medial’de yer alan birer labium ile bu labium’ları birbirinden ayıran sulcus 

trochlearis’ten ibarettir. Sağlıklı köpeklerin labium medialis’i, labium 

lateralis’lerine göre daha kalındır (Şekil 1.6.) (Fitch ve ark., 1995a; Fitch 

ve ark., 1995b; Done ve ark., 1996; Dursun, 2006). 

                                               

 

Şekil 1.6. Diz eklemini oluşturan kemik ve ligamentlerin arkadan görünümü.  

1. Femur, 2. Lateral fabella, 3. Medial fabella, 4. Condylus lateralis, 5. Condylus 

medialis, 6. Lig. cruciatum posterius, 7. Lig. meniscofemorale, 8. M. popliteus 

tendosu, 9. Lig. collaterale laterale, 10. Meniscus mediale, 11. Meniscus laterale, 

12. Condylus lateralis tibia, 13. Fibula, 14. Tibia (Done ve ark.1996’dan). 

 

Tibia’nın proksimal ucu, condylus lateralis ve medialis olmak üzere 

ikiye ayrılmıştır. Bu iki kondil, ön ve dış tarafında yer alan sulcus 

extensorius ve arkada yer alan incisura poplitea vasıtasıyla birbirinden 

ayrılmışlardır. Bu iki eklem yüzü, orta kesimlerinden itibaren merkeze 

doğru giderek yükselen bir tümseklik, bu tümseklerin uçları da birer çıkıntı 

gösterir. Bunlara tuberculum intercondylare mediale ve laterale denir. Bu 

çıkıntılardan medialdeki daha yüksektir. Bu iki çıkıntı birlikte, eminentia 

intercondylaris’i oluşturur (Done ve ark., 1996; Dursun, 2006). 
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1.2. Ön Çapraz Bağın Dinamiği    

 

Genelde LCA büyük kısmı ekstensiyonda gergin, fleksiyonda gevşektir. 

Oysaki arka çapraz bağ (LCP) büyük kısmı ekstensiyonda gevşek, 

fleksiyonda gergindir. Bununla beraber her iki ligament iki bölüme ayrılır 

ve bu bölümler fleksiyon ve ekstensiyonda birbirinden bağımsız hareket 

ederler (Arnoczky ve Marshall, 1981; De Rooste ve ark., 2006).  

 

Ön çapraz bağ anteromedial bant (AMB) ve posterolateral banttan 

(PLB) oluşur. Posterolateral bant LCA’nin önemli kısmını oluşturur. AMB 

ekstensiyon ve fleksiyonda gerginliğini korurken, PLB ekstensiyonda 

gergin fleksiyonda gevşektir (Şekil 1.7.) (Arnoczky ve Marshall, 1981). 

 

Arka çapraz bağ bir anterior bir de posterior bölümden oluşur. Anterior 

bölüm ligamentin önemli kısmını oluşturur. Ekstensiyonda gevşek 

fleksiyonda gergindir. Hâlbuki posterior bölüm iplikçiklerden oluşur. 

Ekstensiyonda gergin fleksiyonda gevşektir (Arnoczky ve Marshall, 1981; 

Hulse, 1995). 
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Şekil 1.7. Ön çapraz bağı oluşturan anteromedial ve posterolateral bölümler 

(Arnoczky ve Marshall,1981). 

 

 

1.3. Ön Çapraz Bağ Kopuğunun Fonksiyonel Mekaniği  

                                          

Çapraz bağların fonksiyonu, eklem hareketlerini sınırlamaktır. Bu 

fonksiyonun mekaniğini anlamak için genu ekleminin normal hareketlerini 

kısaca tanımlamak gerekir (Arnoczky ve Marshall,1981). 

 

Genu eklemi kompleks menteşe tarzında bir eklemdir ve gerçek 

hareketleri iki yönlüdür. Transversal aksta fleksiyon ve ekstensiyon 

hareketleri yer alır. Tibianın rotasyonal hareketleri femurun üzerinde 

longitudinal aksta yer alır. Bu rotasyonal hareket kondiler geometri ve 

ligamentlerin sınırlaması ile kontrollüdür. Genu fleksiyonda iken lateral 

(fibular) kollateral ligamentin femoral ve fibular yapışmaları birbirine 
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yaklaşır ve ligament gevşer. Bu da lateral femoral kondilün tibial plato 

üzerinde hafifçe posteriora yönlenmesine izin verir. Bu da femur üzerinde 

tibianın internal (medial) rotasyonu ile sonuçlanır. Tam tersine genu 

ekstensiyonda iken lateral (fibular) kollateral ligament gergin olur ve lateral 

femoral epikondil tibial plato üzerinde anteriora hareket eder ve bu da 

femur üzerinde tibianın eksternal (lateral) rotasyonu ile sonuçlanır. 

Đnsanlarda bu hareket klasik olarak “screw-home” mekanizma olarak 

tanımlanır (Fossum, 2002). 

 

Anatomik bağlantılarından dolayı diz eklemi büküldüğünde ve femur 

üzerinde tibia internale rotasyon olduğunda çapraz bağlar birbirinin 

üzerine bükülmeye eğilim gösterir. Bu bükülme işlemi tibianın normal 

internal rotasyon miktarı ile sınırlanır. Çapraz bağlardan herhangi birinin 

kopması, internal rotasyonda anormal bir artış ile sonuçlanır (Arnoczky ve 

Marshall,1981). 

 

Genu eklemi ekstensiyonda iken, çapraz bağlar bükük değildir ve bu 

nedenle eksternal rotasyonu sınırlamada herhangi bir etkileri olmaz. 

Çapraz bağlarda incinme ile beraber görülen şiddetli eksternal rotasyon 

aynı zamanda kollateral ligament kopuklarıyla beraber görülür (Johnson, 

1993; Mostafa ve ark., 2009). 

 

Çapraz bağlar aynı zamanda genu ekleminin anterior-posterior 

stabilitesinden sorumludur. Genelde, LCA femur üzerinde tibianın 

anteriora doğru hareket etmesini önler (anterior çekmece hareketi) ve 

LCP femur üzerinde tibianın posteriora doğru yer değiştirmesini önler 

(posterior çekmece hareketi). Yine de, LCA fonksiyonel komponentleri 

fleksiyon ve ekstensiyonda spesifik stabilite sağlar. LCA’ nin AMB’ı 

(anteromedial band), hem ekstensiyon hem de fleksiyonda gergin 

olduğundan anterior çekmece hareketine karşı ilk kontrolü sağlar. 

Ligamentin posterior kısmı (PLB) yırtılsa bile AMB bozulmadığı sürece  

instabilite oluşturmaz. Eğer AMB koparsa gergin PLB ligamenti anterior 
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çekmece hareketine karşı kontrol edildiğinden genu ekstensiyonda 

sabittir. Bununla beraber fleksiyonda PLB gevşediği için az miktarda 

anterior çekmece hareketine izin verir (Arnoczky ve Marshall,1981). 

 

Arka çapraz bağ iki bölümlü olmasına rağmen bunların eklem 

stabilitesindeki bireysel etkinliklerden söz edilmemiştir (Arnoczky ve 

Marshall,1981). 

 

Sonuç olarak, tüm LCA genunun ekstensiyonunda tamamen gergin 

olduğu için ilk kontrol genunun hiperekstensiyonuna karşı olmalıdır. LCA 

yırtılırsa, LCP genunun hiperekstensiyonuna engel olan ikinci ligamenttir 

(Arnoczky ve Marshall,1981; Johnson, 1993). 

 

 

1.4. Ön Çapraz Bağ Kopukluklarının Mekanizması    

                                      

Çapraz bağların kopma mekanizması direkt olarak onların eklem 

hareketlerini sınırlama fonksiyonlarıyla ilgilidir. Daha önce değinildiği gibi 

LCA, femur üzerinde tibianın anteriora doğru kaymasını önleme, femur 

üzerinde tibianın internale rotasyonunu sınırlama ve genunun 

hiperekstensiyonunu önleme şeklinde hizmet eder. Bu hareketlerin üst 

sınırlarındaki şiddetli güçler LCA’un parsiyel veya tam kopması ile 

sonuçlanır (Arnoczky ve Marshall,1981). 

 

Đnsanlarda ön çapraz bağ yaralanmalarının çoğu kayak kazaları ve 

futbol yaralanmaları gibi şiddetli eksternal travmalar sonucu oluşmaktadır. 

Bununla beraber köpeklerde ön çapraz bağ yaralanmalarının görüldüğü 

olgularda öncelikli neden ise ligament dejenerasyonlarıdır (Buckland ve 

ark., 2000; Tepic ve ark., 2002). 

 

Ön çapraz bağ kopuğunun bilinen en yaygın mekanizması, eklemin 20-

50o ‘lik fleksiyonda ani rotasyonudur. Bu pozisyonda cruciate ligamentler 
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kendileri ve birbirleri üzerinde dönerek femur üzerinde tibianın internal 

rotasyonunu sınırlarlar. Tibianın internale şiddetli rotasyonu ile beraber 

LCA’da hızla zedelenme olur. Ligamente karşı dönen lateral femoral 

kondil tarafından travmaya uğrar. Bu LCA kopmasına veya insersiyon 

yerinden ayrılmasına neden olur. Klinik olarak bu tip incinme, hayvan 

ağırlığını verdiği arka ayak üzerinde ani dışa dönüşler yaptığında görülür. 

Örneğin ağırlığını verdiği sabit sağ arka ayakla ani sağa dönüşlerde sağ 

tibianın internal rotasyonu şekillenmekte ve LCA travmasını 

tanımlamaktadır. Đlk yayınlara karşıt olarak LCP’ nin tek başına kopması 

tibianın eksternal rotasyonunu sınırlamada etkisizdir. Şiddetli eksternal 

rotasyon ise sadece kollateral ligamentler koptuğunda mümkündür. Bu 

olgularda, şiddetli eksternal rotasyon LCP’ ye zarar verebilir; çünkü 

condylus femoralis medialis’ de LCP’e karşı rotasyona uğrar (Guerrero ve 

ark., 2007). 

 

Ekstensiyonda LCA gergindir ve fonksiyonu genu ekleminin 

hiperekstensiyonuna karşı ilk kontrolu sağlamaktır. Bu nedenle, genu 

hiperekstensiyona getirildiğinde, LCA eklemde lezyona uğrayan ilk 

yapıdır. Bu tip incinme hayvan koşarken adımını bir çukura attığında 

görülür. Bu tibiayı sabitleyecektir. Genunun fleksiyonunu önleyecektir ve 

eklemin hiperekstensiyonu ile sonuçlanacaktır. Daha ileri bir 

hiperekstensiyon olduğunda LCP de lezyona uğrayacaktır. 

Hiperekstensiyon oluştuğunda eminentia intercondylaris bir bıçak gibi 

hareket ederek ön çapraz bağı kesmektedir (Klaus ve Wolf, 1998; Kevin 

ve ark., 2004). 

 

Arka çapraz bağın tek başına kopması enderdir ve genellikle şiddetli 

travma ve genu ekleminin çıkığı sonucu oluşmaktadır. Ender olarak 

kopmasının nedeni ise ; LCP diğer eklem yapıları ile aşırı hareketlerden 

LCA  göre daha iyi korunmaktadır (Tepic ve ark., 2002; Guerrero ve ark., 

2007). 
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Ön çapraz bağın kalıcı instabilitesi veya kollateral ligament lezyonunda 

LCP zayıflayacaktır ve böylece travmalara daha duyarlı yapacaktır. 

Ekleme direkt travma herhangi bir yönden gelen diğer eklem yapıları 

yanında bir veya her iki çapraz bağı lezyona uğratacaktır. Bu tür 

incinmelerin şiddeti ve mekanizması travmatik gücün büyüklüğü ve 

doğrultusu yanında, güç uygulandığında eklemin pozisyonuna bağlıdır 

(Witsberger ve ark., 2008). 

 

1.4.1.Etiyolojik Faktörler  

                                                                                         

Ön çapraz bağda gelişen parsiyel veya total yırtıklar; aniden yapılan 

internal rotasyon, trafik kazaları, köpeğin koşarken aniden alçak zemine 

düşmesi gibi travmatik etkiler yanında, ligamentteki vasküler bozukluk, 

zayıf fiziksel kondüsyon, ırk predispozisyonu, arka ekstremite duruş 

bozuklukları, sinovial sıvıdaki tip I ve II kollajenlere karşı antikor oluşumu, 

obezite, hiperaktivite, otoimmun hastalıklar, ligamentte dejenerasyon ve 

fossa intercondylaris’in anatomik darlığı gibi nedenlerlede oluşur. Ayrıca, 

bazı literatürlere göre tibial plato eğimi veya tibial plato açısı (TPA) da 

köpeklerde LCA hastalığına predispozisyon oluşturabilir (Whitehair ve 

ark., 1993; Griffin ve ark., 2000; Wilke ve ark., 2002; Abel ve ark., 2003; 

Odders ve ark., 2004; Reif ve ark., 2004; Muir ve ark., 2005; Duerr ve 

ark., 2007). 

 

Ön çapraz bağda gelişen parsiyel veya total yırtıkları oluşturan 

nedenlerin sınıflandırılması; 

• Travmatik nedenler: 

– Fleksiyonda ani internal rotasyon hareketi 

– Trafik kazaları 

– Normal duruşta ani internal rotasyon hareketi 

– Koşarken alçak zemine düşme 

• LCA’un vasküler bozukluğu 

• Hayvanın yaşı 
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• Fossa intercondylaris’in darlığı 

• Vücut ağırlığı (>15kg) 

 

• Ligamentlerin anatomik gelişim farklılığı 

• Köpeğin aşırı hareketliliği – hiperaktivite 

• Operasyonlar:  (Ovariohisterektomi) 

• Arka ekstremite duruş bozuklukları: X, O – bacaklılık (genu varum, 

genu valgum) (Şekil 1.8.) (Witsberger ve ark., 2008; Dominique, 

2009). 

 

  

Şekil 1.8. Bilateral patella luksasyon’a bağlı genu varum   (Dominique, 2009). 

                      

• Fiziksel kondüsyon bozuklukları (Aniden egzersiz yaptırma) gibi 

başlıklar yer alabilmektedir (Dominique, 2009).  

 

Ligament incinmeleri tamamen travma sonucunda olmasına rağmen ön 

çapraz bağ yaralanmalarının patogenezinde diğer faktörlerde (Örn. 

hayvanın yaşına, anatomik vücut yapısına bağlı olarak ligamentlerde 

görülen histolojik ve yapısal değişiklikler gibi) histolojik olarak fiber bağlar 

arasındaki organizasyonun kaybı ve hücresel elementlerdeki metaplastik 

değişiklikler gözlenir. Biomekanik olarak bu gelişim dizin ve materyal 

gerginliği ve yapısının kaybı ile bağlantılıdır (Anderson ve ark., 1999; 

Duval ve ark., 1999; Mandi ve ark., 2004; Muir ve ark., 2005). 
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Şekil 1.9. Ön çapraz bağ kopuğunun patogenezisine genotip’in etkisi 

(Dominique, 2009). 

 

Patella luksasyonu ligamentum cruciatum anterius’un şiddetli 

gerilmelerine katkıda bulunan yaygın klinik problemlerdir. Çünkü 

quadriceps mekanizma ve patellar tendonun genu eklemindeki (diz 

eklemindeki) desteğinin ortadan kalkmasıyla vücut ağırlığı fazla olan 

hayvanlarda bu stresler artar ve dejeneratif eklem değişiklikleri gelişir. 

Eklem değişiklikleri geliştiğinde, çapraz bağlar dejenere olmaya başlar ve 

mikroskopik yapısında değişiklikler gelişir. Kollagen iplikler hyaline 

yapılara dönüşür ve ligamentin gerginlik gücü azalır. Normal ön çapraz 

longitudinal olarak yerleşmiş ve gerilme kuvvetlerine karşı dirençli 

kollagen fibrillerden oluşur. Kollagenlerin çoğu tip I kollagendir. 

Dejenerasyonla birlikte ligament dokusunun matriksi remodelizasyona 

uğrar ve rastgele yerleşmiş daha zayıf ve olgunlaşmamış kollagen içerir. 

Buna ek olarak ligamentin bazı parçaları condroid metaplazi geçirir 
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(örneğin ligament içinde kıkırdak adacıkları oluşumu gibi). Bu tür 

değişiklikler yaş ile birlikte gelişir ve genellikle LCA incinmeleri 5 yaşın 

üzerindeki köpeklerde görülmesi bu gerçeği açıklamaktadır (Şekil 1.9- 

1.10.) (Anderson ve ark., 1999; De Rooste ve ark., 2006; Johnson ve 

Corr, 2008; Dominique, 2009). 

 

  

 

Şekil 1.10. Normal ve patolojik ön çapraz bağın histolojik kesiti (Johnson ve 

Corr, 2008).  

 

Anormal vücut yapısı LCA incinmelerin gelişiminde rol oynar. Gerçek 

ırklarda (Rottweiller, Chow Chow, Mastiff, Labrador Retriever) diğer ırklara 

göre başıs açısı daha büyüktür ve bu durum eminentia intercondylaris 

çentiğin tabanında bir bıçak gibi hareket ederek ön çapraz bağın 

anteromedial bandının tam ve parsiyel kopuğu için predispoze rol oynar 

(Whitehair ve ark., 1993; Necas ve ark., 2000). 

 

1.4.2. Irk Predispozisyonu                                                                                        

 

Köpeklerde bazı ırkların ön çapraz bağ kopuklarına predispoze olması ile 

yapılan çalışmalarda, lezyonun genellikle 22 kg’ın üzerindeki köpek 

ırklarında (Amerikan Staffordshire Terrier, Rottweiler, Boxer, Labrador 

Retriever, Saint Bernard, Bullmastiff) daha yaygın olarak gözlendiği 

bildirilmiştir (Çizelge 1.1.) (Duval ve ark., 1999; Necas ve ark., 2000). 
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Bir çalışma sonuçlarına göre Chow Chow ırkı köpekler ön çapraz bağ 

kopma eğilimi en fazla risk altında olan köpek ırkıdır (Chow Chow ırkında 

vücut ağırlığıyla birlikte genetik yatkınlıkta tespit edilmiştir). Chow Chow 

ırkında diğer ırklara göre basış açısı daha büyüktür ve bu durum 

eminentia intercondylaris çentiğin tabanında ön çapraz bağın 

anteromedial bantının tam ve parsiyel kopuğu için predispoze rol oynar 

(Necas ve ark., 2000). Çalışma dahilindeki ırklar genel hatlarıyla 

değerlendirildiğinde LCA kopuklarının büyük ırk köpeklerde rastlanma 

yüzdesinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Whitehair ve ark., 1993; 

Necas ve ark., 2000). 
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Çizelge 1.1. Büyük köpek ırklarına (>22kg) göre ön çapraz bağ kopma yüzdesi 

(Necas ve ark., 2000). 

RRisk Taşıyan 

IrIrklar 

Ön Çapraz Bağ 

Kopuğuna Rastlanan 

Köpek Sayısı 

Kontrol Edilen 

Toplam Köpek Sayısı 

Rastlanma 

Yüzdesi 

American 

Staffordshire 

Terrier 

 

       16 

 

     246 

    

     % 6.5 

Rottweiler        12      213      % 5.63 

Boxer         9      273      %3.30 

Brazilian Fila         9       67      %13.43 

Labrador 

Retriever 

 

        7 

 

     149 

 

     % 4.70 

American Cocker 

Spaniel 

 

        6 

 

     130 

 

     % 4.62 

Chow Chow         4       25       % 16 

German 

Shorthaired 

Pointer 

 

        4 

 

      71 

 

      %5.63 

Saint Bernard         3        20       % 15 

Bullmastiff         2       22       %9.1 

 

Ön çapraz bağ kopuğu tespit edilen 159 olgunun değerlendirildiği bir 

çalışmada 28 ırk tespit edilmiş ve lezyonun en sık Chow Chow ırkında 

görüldüğü bildirilmiştir. Bu çalışmada LCA kopuğu bir yaşın altındaki 

köpeklerde görülmezken, olgularda yaş sınırlarının 2-6 yaşlar arasında 

olduğu gözlenmiştir (Necas ve ark., 2000). 

 

Yapılan bir çalışmaya göre, Cocker Spaniel ırkı köpekler ön çapraz bağ 

lezyonu oluşma riski en az olan ırktır. Yorkshire Terrier, Doberman 

Pincher v.b gibi küçük ırklarda aşırı kilo alımına bağlı olarak (obezite) ön 
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çapraz bağın koptuğu tespit edilmiştir (Çizelge 1.2.) (Whitehair ve ark., 

1993; Necas ve ark., 2000). 

 

Çizelge 1.2. Küçük ırk köpeklerde (<22 kg) ön çapraz bağ kopma yüzdesi 

(Necas ve ark., 2000). 

Risk Taşımıyan 

Irklar 

 

Ön Çapraz Bağ 

Kopuğuna 

Rastlanan Köpek 

Sayısı 

 

Kontrol Edilen 

Toplam Köpek 

Sayısı 

 

Rastlanm

a Yüzdesi 

Mongrel 29 1569 %1.85 

Poodle 22 988 %2.28 

Doberman 

Pinscher 

7 414 %1.70 

Yorkshire Terrier 2 269 %0.74 

West Highland  

White Terrier   

2 48 % 4.18 

Cocker Spaniel 2 553  %0.36 

Spitz 3 161 %1.86 
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1.5. Ön Çapraz Bağ Kopuklarında Tanı 

 

1.5.1. Ön Çapraz Bağ Kopuğunda Klinik Bulgular 

 

Köpeklerde LCA’in travmadan etkilendiği ilk başta gözden kaçabilir ancak 

genelde etkilenen hayvan genu eklemini hafif fleksiyonda tutarak bacağını 

askıya alır ve olguya göre değişen topallık görülür. Eklemde, patellar 

ligamentin yanlarından hissedilen hafif şişkinlik vardır ve pasif 

maniplasyonlarda genelde duyarsızlık ya da hafif ağrı belirlenir. Duruşta 

basışın parmak ucuyla olduğu gözlenir. Yürüyüş veya elle maniplasyon 

sırasında “klik” sesi duyulabilir. Bu bulgu femur kondillerinin menisküs 

üzerindeki hareketlerinden oluşur ve ayrıca menisküs lezyonları için de 

ayırıcı tanı özelliğindedir (Johnson ve ark., 1993). 

 

Her ırk yaş ve cinsiyette köpek etkilenebilir. LCA yaralanmaları 

kedilerde oldukça enderdir. Son çalışmalar genç ve daha aktif köpek 

ırklarının LCA kopuğuna daha predispoze olduğunu göstermektedir 

(Duval ve ark., 1999; Necas ve ark., 2000).  

 

Ön çapraz bağ yaralanmalarının akut kronik ve parsiyel yaralanma 

şeklinde üç klinik formu gözlenmektedir. Akut yaralanmalı olgularda ayağı 

hiç basmama şeklinde ani bir topallık veya hiç basamama pozisyonunda 

topallık gösterir. Topallık genellikle sağaltım gerektirmeden 3-6 hafta 

içinde ortadan kalkabilir. Özellikle 10 kg altında olan köpeklerde yapılan 

retrospektif bir çalışmada konservatif sağaltım ile yeterli klinik fonksiyona 

ulaştıkları gözlenmiştir. Bununla birlikte 10 kg üzerindeki büyük ırk 

köpeklerde topallık gelişmekte ve tekrarlayan topallık belirtileri olmadan 

travma öncesi aktivitelerine asla dönememektedirler. Kronik topallıklar 

dejeneratif eklem hastalığının gelişimi ile birlikte gözlenir. Parsiyel ön 

çapraz bağ kopmasının tanısı travmanın erken safhalarında oldukça 

zordur. Öncelikle etkilenmiş hayvanlar hafif egzersizle hafif dereceli basış 

topallığı gösterirler ve dejeneratif değişiklikler gelişene kadar topallık 
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dinlenme ile ortadan kalkar. Daha sonra ligament kopmaya devam eder 

ve genu ekleminin stabilitesi ortadan kalkar. Dejeneratif değişiklikler ilerler 

ve topallık daha belirgin hale gelir. Topallık dinlenme ile ortadan kalkmaz 

(Fossum, 2002).      

                                                                   

Akut ön çapraz bağ kopuğu olan hayvanlar genu ekleminin 

muayenesinde genellikle endişeli gözlenirler fakat ağrı bulgusu hafiftir 

veya hiç gözlenmez. Hastanın endişeli olması ve kas kontraksiyonları 

sonucunda instabiliteyi belirlemek güç olabilir. Patellar tendonun hemen 

yanında eklemin şişkinliği (efüzyonu) palpe edilebilir (Johnson ve ark., 

1993). 

 

Kronik LCA kopması gözlenen olgularda kalça kaslarında atrofi gözlenir 

(normal bacakla karşılaştırıldığı zaman) ve genu eklemi ekstensiyon ve 

fleksiyona getirildiği zaman krepitasyon belirgin olabilir. Eklem fleksiyon 

pozisyonunda ekstansiyona getirildiğinde krepitasyon ya da kilik sesi 

duyulabilir ve hissedilebilir. Bu bulgu genelikle menisküs yırtılmaları ile 

birlikte gözlenir. Trochlear kenarda osteofit formasyonu nedeniyle eklem 

yüzeyi boyunca genişlemeler palpe edilebilir. Cranio-caudal instabilitenin 

tanısı kronik kopma belirlenen, özellikle büyük ırk köpeklerde fibröz eklem 

kapsülünün proliferasyonu nedeniyle oldukça zordur (Arnoczky ve 

Marshall,1981). 

 

Parsiyel kopmalarda ligamentin bir bölümünün sağlam olması ve 

cranio-caudal hareketi önlemesi nedeniyle eklem instabilitesinin 

belirlenmesi oldukça güçtür. Posterolateral bantın tek başına yaralanması 

instabilite oluşturmaz. Çünkü anteromedial band hem fleksiyonda hem de 

ekstensiyonda gergindir. Eğer anteromedial bantta sınırlı bir kopma 

gözlenirse  (posterolateral band sağlam kalırsa) eklem ekstensiyonda 

posterolateral bantın gergin olmasından dolayı stabil olmakta fakat 

fleksiyonda posterolateral band normalde fleksiyonda gevşemiş 

olduğundan eklem stabilitesi bozulmaktadır.  Başlangıçta ağrı, sinovyal 
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efüzyon ve krepitasyon gözlenmektedir. Fakat instabilite bulguları ve 

dejeneratif eklem hastalığı belirgin olmaktadır (Arnoczky ve 

Marshall,1981; Johnson ve ark., 1993). 

  

Diz ekleminin klinik muayenesinde "Öne çekmece hareketi testi" ön 

çapraz bağ kopuğu için en önemli klinik tanı yöntemidir. Öne çekmece 

hareketi testi hayvan lateral pozisyonda yatırılarak yapılır. Hastanın tam 

relaksiyonunun sağlanamaması öne çekmece hareketi testinin 

belirlenmesinde yanıltıcı tek nedendir. Eğer topallığın ön çapraz bağ 

yaralanmasından kaynaklandığına dair şüphe varsa kas 

kontraksiyonlarının (gerginlik) etkisini ortadan kaldırmak için sedasyon 

veya genel anestezi gerekli olabilir (Arnoczky ve Marshall,1981; Johnson 

ve ark., 1993). 

 

 

Köpek lateral pozisyonda yatarken muayene eden kişi hayvanın 

arkasında durur ve bir elini femur üzerine başparmağı fabella düzeyine 

işaret parmağını patella üzerine konur. Kalan parmaklar da femur üzerini 

sarar. Diğer el tibia üzerine konur. Başparmak fibula üzerine konur işaret 

parmağı da tuberositas tibia üzerine yerleştirilir. Diğer parmaklar tibia 

gövdesini sarar. Bir el femuru sıkıca sarar ve sabitlerken diğer el tibia’yı 

transversal düzleme paralel olarak ileri ve geri oynatır. Tibia’yı hareket 

ettirmek için caput fibularis üzerindeki başparmak yardımıyla ileriye doğru 

itme hareketi uygulanır. Tibia normal pozisyonunda tutulmalıdır. Bu 

tuberositas tibia ve patella üzerindeki işaret parmaklarının yardımıyla 

düzeltilir. Đnternal rotasyona izin verilmemelidir. Bu olursa eklemin internal 

rotasyonunda öne çekmece gözü hareketi oluşur (Arnoczky ve 

Marshall,1981; Guerrero ve ark., 2007). 

 

Muayene eden kişi eklemdeki instabilite bulgularını ekstensiyonda, 

normal basış açısında ve 900 fleksiyonda test etmelidir. Eğer hareket 

sınırları şüpheli ise, diğer ekstremite ile karşılaştırma yararlı olacaktır. 
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Pozitif bulgu normal ekstremitede görülebilecek 0-2 mm lik kayma 

hareketinin üzerinde olan harekettir. Genç hayvanlarda cranio-caudal yer 

değiştirme 4-5 mm kadar olabilir. Fakat ligament kopması öne çekmece 

hareketinde ani bir duruş olmaması ile kesinleşir (Arnoczky ve 

Marshall,1981; Johnson ve ark., 1993). 

  

Ön çapraz bağ içeren parsiyel çapraz bağ yaralanmalarında cranio-

caudal instabilite genellikle bu ligamentin travmasıyla beraber gözlenir. 

Eğer parsiyel bir kopuk varsa ve test fleksiyonda yapılıyorsa 2-3 mm bir 

hareket gözlenebilir (Arnoczky ve Marshall,1981; Tepic ve ark., 2002). 

 

Öne çekmece hareketi testinin tamamlanmasından sonra eklem normal 

eklem hareketleri sınırlarında fleksiyon ve ekstensiyona getirilmelidir. 

Bacağın ekstensiyonunda kollateral ligamentler de değerlendirilmelidir. 

Klasik olarak, çapraz bağ lezyonlarının tanısı öne çekmece gözü hareketi 

ve tibial kompresyon testlerinin sonuçlarına göre konur. Genu eklemindeki 

cranio-caudal yönlü hareketler (çekmece gözü hareketi), ağrı veya strese 

bağlı kas tonusu artışı, efüzyon, menisküs yırtığı veya cruciat rupturun 

kronik döneminde oluşan periartiküler fibrozis nedeniyle tespit 

edilemeyebilir. LCA yırtığının tanısı standart lateral radyografi ile de 

konulabilir. Radyografide etkilenen eklem tibial kompresyon altında 

incelenmelidir (Arnoczky ve Marshall,1981; Fossum, 2002). 

 

1.5.2. Radyolojik Muayene 

 

Genu ekleminin radyografik muayenesi ise, antero-posterior ve medio-lateral 

olarak iki yönlü alınan radyografiler ile doğrulanır. Ayrıca bu 

radyografiler, genu ekleminde topallığa neden olabilecek farklı lezyonları 

belirleme açısından da önemlidir. Tibial kompresyon testi uygulanarak 

alınan mediolateral radyografiler de tanıda oldukça yararlı olmaktadır. 

Genu eklemine 90 derecelik fleksiyon pozisyonu verilerek alınan lateral 

radyografide tibia’nın normale gore daha önde yer aldığı, femur kondil’i 
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ise, tibia’nın üst yüzeyinin daha gerisinde kaldığı tesbit edilir (Whitehair ve 

ark.,1993; Fossum, 2002). 

 

Ayrıca anterior-posterior pozisyonda alınan radyografilerde sekonder 

osteoarthritis, menisküs ve ligamentlere ait lezyonlar ile eklem 

kapsülasının kalınlaştığı gözlenir (Witsberger ve ark., 2008). 

 

 

1.6. Ön Çapraz Bağ Kopuklarına Predispoze Irklar 

 

Köpeklerde ön çapraz bağ kopuklarına predispoze olması ile yapılan 

çalışmalarda, 22 kg’ın üzerindeki köpek ırklarında (Amerikan Staffordshire 

Terrier, Rottweiler, Boxer, Labrador Retriever, Saint Bernard, Bullmastiff) 

rastlandığı bildirilmiştir (Duval ve ark., 1999; Necas ve ark., 2000). 

 

Chow Chow ırkında ön çapraz bağ kopma eğilimi en fazla risk altında 

olan köpek ırkıdır (Chow Chow ırkında vücut ağırlığıyla birlikte genetik 

yatkınlıkta tespit edilmiştir). LCA kopuklarının büyük ırk köpeklerde (>22 

kg) rastlanma yüzdesinin daha fazla olduğu gözlenmiştir (Whitehair ve 

ark., 1993; Necas ve ark., 2000; Clements ve ark., 2008). 

  

Ön çapraz bağ kopuğu tespit edilen 159 olgunun değerlendirildiği bir 

çalışmada 28 ırk tespit edilmiş ve lezyonun en sık Chow Chow ırkı 

köpeklerde görüldüğü açıklanmıştır (Necas ve ark., 2000). 

  

Yapılan bir çalışma sonuçlarına göre, LCA kopuğu bir yaşın altındaki 

köpeklerde görülmezken, olgularda yaş sınırlarının 2-6 yaşlar arasında 

olduğu gözlenmiştir (Necas ve ark., 2000). 

  

Cocker Spaniel ırkı ön çapraz bağ kopuğuna yakalanma riski en az 

olan ırktır. Yorkshire Terrier, Doberman Pincher v.b gibi küçük ırklar aşırı 
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kilo alımına bağlı olarak  ön çapraz kopuğuna rastlanmaktadır (Whitehair 

ve ark., 1993; Necas ve ark., 2000).  

 

1.7. Fossa Intercondylaris 

 

Femurun distal ucunda, iki kondil arasında bulunur. Tibial düzlükteki 

eminentia intercondylaris’e (kondiller arası tümsek) ek olarak, ligamentum 

cruciatum anterius ve ligamentum cruciatum posteriusun tutunması için 

sırasıyla area intercondylaris anterius ve posterius bulunmaktadır (Fitch 

ve ark., 1995b; Dursun, 2006). 

 

 

1.8. Fossa Intercondylaris’in Genişliğinin Radyografik Olarak Ölçümü 

 

Radyografi sırasında köpekler sternum üzerine yatırılır ve abdomen 

bölgesi yumuşak ped ile desteklenerek, genu eklemi açısı 75º olacak 

şekilde genu ekleminin posterior-anterior radyografisi alınır  (Holmblad 

method). Grafiler 60-90 cm uzaklıkta genu eklemine posteriordan 

yaklaşılarak çekilir. Büyütme katsayılarını ortadan kaldırmak için de 10 

mm’lik metal çubuk referans olarak kullanılır. Metal çubuk patellanın 

hemen üzerine femura paralel ve dik olarak yerleştirilir (Şekil 1.11.) (Fitch 

ve ark., 1995b; Buckland ve ark., 2000; Doral ve ark., 2000; Ireland ve 

ark., 2001; Comerford ve ark., 2006). 

                                     

Şekil 1.11. Genu ekleminin posterior-anterior radyografi pozisyonu (Comerford 

ve ark., 2006). 
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Şekil 1.12. Köpeklerde fossa intercondylaris’in genişliğinin hesaplanması 

(Comerford ve ark., 2006).                                          

 

A= Fossa intercondylaris anterior’un genişliği.   

B= Fossa intercondylaris centralis’in genişliği. 

C= Fossa intercondylaris posterior’un genişliği.                                                      

D= Condylus femoralis’in genişliği, 

E= Fossa intercondylaris’in yüksekliği.                          

F= Condylus femoralis’in yüksekliği. 

 

Fossa intercondylaris anterior’un genişlik Đndeks’i = A/D 

Fossa intercondylaris centralis’in genişlik indeks’i = B/D. 

Fossa intercondylaris posterior’un genişliği = C/D (Şekil 1.12.) (Comerford 

ve ark., 2006).   
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Çizelge 1.3. Köpek ırklarına göre fossa intercondylaris centralis’in genişlik 

indeks’nin değerlendirilmesi (Comerford ve ark., 2006).  

                                         

Köpek Irkları  Greyhound 

(n=60) 

Labrador  

(n=26) 

Golden  

(n=23) 

 Yaş 4.4 ± (0.6) 

 

7.00±(1.1) 7.3 ± (0.9) 

Kilo 29.4 ±(1.2) 29.1 ±( 2.0) 33.1 ±(1. 7) 

Cinsiyet M (n=34) 

F (n=26)  

M (n=11) 

F (n=15)  

M (n=21) 

F  (n=2)  

Condylus femoralis’in 

genişliği(mm) 

35.9±(0.7) 32.9±(0.7) 31.3±(0.5) 

Condylus femoralis’in 

yüksekliği(mm) 

35.5±(0.7) 30.6 ±(0.9) 30.8 ±(0.8) 

Fossa intercondylaris 

anterior’un genişlik 

indeks’i(mm/mm) 

0.13±(0.01) 0.11±(0.01) 0.10±(0.01) 

Fossa intercondylaris 

centralis’in genişlik  

indeks’i(mm/mm) 

0.18±(0.01) 0.16±(0.01) 0.17±(0.01) 
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Bu çalışmada, çentik genişlik indeksi ve LCA kopma riski Greyhound 

ırkında daha büyük, Golden ve Labrador ırklarında daha küçük olduğu 

görülmüştür. Golden ve Labrador ırklarında düşük olması ile daha dar bir 

fossa intercondylaris sonucunda LCA daha çok basınç altında 

kalmaktadır. Labrador ve Golden ırkında fossa intercondylaris’in dar 

olması genotip’in etkisiyle birlikte gelişimsel olabilir. Daralmış fossa 

intercondylaris LCA’da dejeneratif yırtıklara da neden olabilir (Çizelge 1.3) 

(Laprade ve ark., 1994; Comerford ve ark., 2006). 

  

 

Fossa intercondylaris’in anatomik darlığı tespit edilmiş durumda ön 

çapraz bağın sıkışmasıyla kollajen fibriller üzerine etkide bulunarak ön 

çapraz bağ kopuğuna yakalanma riskinin yüksek olduğu bildirilmiştir. 

Fossa intercondylaris’in dar olması eklem dejenerasyonu hastalığını da 

etkilediği belirtilmiştir (Tanzer ve Lenczner, 1990; Souryal,1991; 

Comerford ve ark., 2006). 

 

1.9. Basış Açısı ve Hiperekstensiyon  

 

Genu ekleminin basış açısı femur üzerinde lateralden trochanter majordan 

condylus femoralis’lerin merkezine inen çizgi ile talus’un merkezinden 

tibial platonun merkezine inen çizginin arasında kalan açı olarak 

değerlendirilir (Klaus ve Wolf, 1998). 

1) Normal genu eklemi basış açısı: 105-160º. 

2) Fleksiyonda genu eklemi basış açısı: 65-90º. 

3) Ekstensiyonda genu eklemi basış açısı: 35-60ºdir (Şekil 1.13.) (Klaus 

ve Wolf, 1998). 
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 Şekil 1.13.  Genu ekleminin basış açısının değerlendirilmesi (Klaus ve Wolf, 

1998). 

 

Bu çalışmada, köpeklerde ön çapraz bağ kopuklarına predispoze olarak 

bildirilen ırkların klinik değerlendirilmesi; değişik ırk, yaş, cinsiyet ve vücut 

ağırlığındaki sağlıklı köpeklerde özellikle basış açısı ve fossa 

intercondylaris’in anatomik darlığı yönünden incelenmesi, klinik ve radyolojik 

değerlendirmeler ile karşılaştırılması amaçlandı.  
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

2.1. Gereç 

 

2.1.1. Çalışma Materyali 

                                    

Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı Kliniği’ne 

Ekim 2010 – Ocak 2011 tarihleri arasında gelen ve literatürde ön çapraz 

bağ kopuğuna predispoze olarak bildirilen değişik ırk, yaş, cinsiyet ve 

vücut ağırlığına sahip, diz ekleminde herhangi bir lezyon bulunmayan 23 

büyük ırk köpek çalışmanın materyalini oluşturdu. 

 

Çalışma metaryalininin ırk dağılımı değerlendirildiğinde, 7 Melez, 4 

Alman Kurdu, 3 Chow Chow, 2 Golden Retriever, 2 Labrador Retriever, 2 

Rottweiler,1 Kangal Çoban Köpeği,1 Pointer, 1 Pitbull olmak üzere 9 farklı 

ırka ait 23 köpek oluşturdu. 

 

Bu klinik çalışmanın materyalini oluşturan köpeklerde, basış açısı 

goniometre ile fossa intercondylaris’in genişliği ve diğer parametreler ise 

radyolografi üzerinde ölçülerek değerlendirilmeler yapıldı. 

 

2.1.2. Diagnostik Set ve Yardımcı Aletler 

 

Radyografilerde; 18x24, 24x30, 30x40 cm boyutlarındaki Kodak ve 

Mediphot markalı hızlı röntgen filmleri kullanıldı. Grafiler, 100 mA’e 

eşdeğer 600 mA hf frekans,150 kV gücünde Innomed marka TOP-X HF 

model, iki tüplü röntgen tanı cihazı ile yapıldı. Daha sonra alınan grafilerin 

banyosu, Protec Optimax marka otomatik banyo makinası ile yapıldı 

(Şekil 2.1.). 
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         Şekil 2.1. Innomed marka, TOP-X HF model iki tüplü röntgen cihazı. 

 

Klinik çalışmanın materyalini oluşturan köpeklerde goniometre ile genu 

ekleminin açısı (Femur üzerindeki trochanter major ile talus’un 

merkezinden geçen çizginin arasında kalan açı) ölçüldü ve değerlendirildi 

(Şekil 2.2.). 

 

 

Şekil 2.2. Goniometre 
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2.2. Yöntem 

 

2.2.1. Klinik Değerlendirme 

 

Köpeklerde LCA’in travmadan etkilendiği ilk başta gözden kaçabilir ancak 

genelde etkilenen hayvan genu eklemini hafif fleksiyonda tutarak bacağını 

askıya alır ve olguya göre değişen topallık görülür. Duruşta basışın 

parmak ucuyla olduğu gözlenir. Yürüyüş veya elle maniplasyon sırasında 

“klik” sesi duyulabilir. Bu bulgu femur kondillerinin menisküs üzerindeki 

hareketlerinden oluşur ve ayrıca menisküs lezyonları için de ayırıcı tanı 

özelliğindedir. 

 

Diz ekleminin klinik muayenesi "Öne çekmece hareketi testi”, “Tibial 

kompresyon testi” ve genu ekleminin radyografik muayenesi ise anterior-

posterior ve mediolateral olarak iki yönlü alınan radyografileri ile 

tamamlanır. “Tibial kompresyon testi” uygulanarak alınan mediolateral 

radyografiler de tanıda oldukça yararlı olmaktadır. Genu ekleminin 

posterior-anterior radyografisinin alınması, fossa intercondylaris’in 

genişliğinin ölçümü, basış açısının ölçümü ve değerlendirilmesi ön çapraz 

bağın muayenesinde klinik yönden önem taşımaktadır. 
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2.2.2. Çalışma Materyali Klinik Değerlendirme Protokolü 

Aşağıdaki klinik değerlendirme protokolü, her olgu için ayrı ayrı 

düzenlenmiştir. 
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2.2.3. Genu Ekleminin Basış Açısının Ölçülmesi 

 

Kliniğimize gelen farklı ırk, yaş, kilo ve cinsiyetteki köpeklerde goniometre ile 

genu ekleminin açısı ölçüldü ve değerlendirildi (Şekil 2.3). 

     

 

 

                   Şekil 2.3. Genu ekleminin basış açısının ölçülmesi. 

 

2.2.4. Olgularda Radyografilerin Alınması 

 

Ölçüm yapılacak radyografi elde edilmesi sırasında köpekler sternum’un 

üzerine yatırıldı ve abdomen bölgesi pad ile desteklenerek, genu eklemi 

açısı 75º olacak şekilde genu ekleminin posterior-anterior radyografisi alındı 

(Holmblad metodu) (Şekil 2.4) 

 

Büyütme katsayılarını ortadan kaldırmak için de 10 mm uzunluğundaki 

metal çubuk referans olarak kullanıldı. Metal çubuk patellanın hemen üzerine 

femura hem paralel hem de dik olarak, ayrıca genu eklemi lateralinde 

kollateral ligament düzeyinde ve patellar ligamente paralel olacak şekilde 

yerleştirildi (Şekil 2. 5. - 2.6.). 
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                 Şekil 2.4. Genu ekleminin posterior-anterior radyografi pozisyonu.                    

 

     

                 Şekil 2.5.  Metal çubukların genu eklemine yerleştirilmesi. 

 

     

 

Şekil 2.6.  Metal çubukların şematik olarak pozisyonları. 
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2.2.4.1. Hayvanların Sedasyona Alınması 

 

Fossa intercondylaris’in anatomik yapısını radyografik olarak değerlendirmek 

için, köpeklerde sedasyon sağlandı. Bunun için medetomidin hidroklorid 

(Domitor 100 µg / kg canlı ağırlık) kas içi (IM) uygulandı. Radyografi alımı 

sırasında sedasyonun yetersiz kaldığı durumlarda aneztesi protokolüne 

ketamin hidroklorür (Ketalar 10 mg / kg) ile devam edildi. Radyografiler 

alındıktan sonra köpekleri uyandırma amaçlı olarak atipamezol hidroklorid 

(Antisedan 100 µg / kg canlı ağırlık) uygulandı. 

 

2.2.5. Fossa Intercondylaris’in Anatomik Darlığının Ölçülmesi 

 

Posterior-anterior radyografisi alınan genu ekleminin üzerinde referans 

olarak kullanılan 10 mm uzunluğundaki metal çubuklar sayesinde fossa 

intercondylaris’in genişliğinin ölçümleri yapıldı (Şekil 2.7.). 

 

                                  

 
Şekil 2.7.  Metal çubukların radyografi üzerinde pozisyonları. 
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Şekil 2.8. Köpeklerde fossa intercondylaris’in genişliğinin hesaplanması 

(Comerford ve ark., 2006).     

                                      

A= Fossa intercondylaris anterior’un genişliği.   

B= Fossa intercondylaris centralis’in genişliği. 

C= Fossa intercondylaris posterior’un genişliği.                                                      

D= Condylus femoralis’in genişliği, 

E= Fossa intercondylaris’in yüksekliği.                          

F= Condylus femoralis’in yüksekliği. 

 

Fossa intercondylaris anterior’un genişlik indeks’i = A/D 

Fossa intercondylaris centralis’in genişlik indeks’i = B/D. 

Fossa intercondylaris posterior’un genişlik indeks’i = C/D (Şekil 2.8.). 
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3. BULGULAR 

3.1. Çalışma Materyalini Oluşturan Olguların Klinik Değerlendirilmesi 
 

Çalışma materyalini oluşturan 23 sağlıklı iri yapılı köpeğin klinik yönden 

değerlendirmeleri yapıldı. Bu klinik çalışmada değerlendirilen köpeklerin ırk, 

yaş, cinsiyet ve vücut ağırlıklarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda detaylı olarak 

sunulmuştur (Çizelge 3.1.). 

Çizelge 3.1. Olguların klinik değerlendirmeleri ve anamnez bulguları. 

Olgu No Protokol No Irk Yaş Cinsiyet Vücut Ağırlığı 

1 2660/2010 Alman Kurdu 1     E** 30 kg 

2 2664/2010 Alman Kurdu 11    D* 25 kg 

3 2666/2010 Pitbull 3  E 25 kg 

4 2668/2010 Melez 1  E 25 kg 

5 2707/2010 Melez 16  D 30 kg 

6 2802/2010 Golden R*** 1.5  E 30 kg 

7 2819/2010 Melez 2  E 30 kg 

8 2889/2010 Rottweiler 2.5  E 35 kg 

9 3008/2010 Golden R   1.5  E 35 kg 

10 3075/2010 Labrador R 1  D 25 kg 

11 3083/2010 Chow Chow 4  D 25 kg 

12 3093/2010 Chow Chow 6  E 30 kg 

13 3094/2010 Chow Chow 10  E 30 kg 

14 3112/2010 Pointer 3  D 25 kg 

15 3122/2010 Rottweiler 1.5  D 35 kg 

16 3124/2010 Melez 1  E 30 kg 

17 3136/2010 Kangal 6  E 50 kg 

18 3148/2010 Alman Kurdu 2  E 30 kg 

19 2/2011 Melez 15  D 25 kg 

20 37/2011 Melez 2  E 25 kg 

21 64/2011 Alman Kurdu 8  E 30 kg 

22 101/2011 Labrador R 1  E 33 kg 

23 106/2011 Melez 1  E 25 kg 

*D: Dişi, **E: Erkek, ***R: Retriever 
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Çalışma metaryalini 7 Melez, 4 Alman Kurdu, 3 Chow Chow, 2 Golden 

Retriever, 2 Labrador Retriever, 2 Rottweiler, 1 Kangal, 1 Pointer, 1 Pitbull 

olmak üzere 9 farklı ırka ait 23 köpek oluşturdu (Şekil 3.1.). 

 

                                  

 

                                          Şekil 3.1. Olgulara ait ırk dağılımı. 
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Çalışma materyalini oluşturan olguların cinsiyet dağılımı yönünden 

değerlendirilmesinde; olguların 7’sinin dişi  (%30), 16’sının erkek (%70) 

olduğu belirlendi (Şekil 3.2.). 

      

Erkek; 
16; 70%

Dişi; 7; 
30%

Erkek

Dişi

 

                               Şekil 3.2. Olgulara ait cinsiyet dağılımı. 

 

Olguların yaşlarının, 12 ay ile 16 yaş arasında olduğu (ortalama 8.5 yaş) 

belirlendi (Şekil 3.3.). 

      

0-1 Yaş; 
6; 26%

1-8 Yaş; 
12; 52%

8-16 Yaş; 
5; 22%

0-1 Yaş 1-8 Yaş 8-16 Yaş
 

      Şekil 3.3. Çalışma materyalini oluşturan olguların yaşlarının dağılım yüzdeleri. 
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Olguların vücut ağırlıklarının 25 kg ile 50 kg arasında olduğu (ortalama 

28.39 kg) belirlendi. 

 

3.2. Çalışma Materyalini Oluşturan Irkların Basış Açılarının Ölçülmesi  

 

Her olguda klinik muayeneyi takiben genu ekleminin basış açıları goniometre 

ile ölçüldü. Goniometre ile yapılan diz eklemindeki basış açısı ölçümleri hem 

sağ hem de sol ekstremitede olmak üzere ayrı ayrı ölçüldü. Bu çalışmada 

değerlendirilen ırklar arasında Chow Chow ırkında basış açısının en geniş 

olduğu tespit edildi (Şekil 3.4.). Chow chow ırkı olgularda basış acısı sağ ve 

sol olarak 160 dereceye kadar çıktığı, diğer ırklarda 125-130 dereceler 

arasında dağılım gösterdiği gözlendi. Çalışma olgularına ait ölçülen genu 

eklemi basış açısı değerleri Çizelge 3.2.de sunulmuştur.  

 

 

 

 

Şekil 3.4. Chow Chow ırkı bir köpekte basış açısının ölçülmesi. 
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Çizelge 3.2. Çalışma materyalini oluşturan olgulara ait genu eklemi basış açısı 

değerleri. 

Olgu No Irk 
Sağ Arka 

Ekstremite Basış 
Açısı 

Sol Arka 

Ekstremite Basış 

Açısı 

1 Alman Kurdu 135º 135º 

2 Alman Kurdu 130º 130º 

3 Pitbull 125º 125º 

4 Melez 130º 130º 

5 Melez 125º 125º 

6 Golden R* 130º 130º 

7 Melez 130º 130º 

8 Rottweiler 130º 130º 

9 Golden R 130º 130º 

10 Labrador R 125º 125º 

11 Chow Chow 160º 160º 

12 Chow Chow 160º 160º 

13 Chow Chow 160º 160º 

14 Pointer 125º 125º 

15 Rottweiler 130º 130º 

16 Melez 135º 130º 

17 Kangal 135º 135º 

18 Alman Kurdu 125º 125º 

19 Melez 125º 125º 

20 Melez 125º 125º 

21 Alman Kurdu 125º 125º 

22 Labrador R 125º 125º 

23 Melez 125º 125º 

º : Derece, * R: Retriever 
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3.3. Radyolojik Bulgular 
 
 
Olguların yapılan radyolojik muayenelerinde fossa intercondylaris’in genişliği 

ölçüldü. Radyografilerde fossa intercondylaris’in genişliği ve genişlik indeks’i 

köpek ırklarına göre değerlendirildi (Şekil 3.5.- 3.10.).             

 

Holmblad methot’u ile alınan radyografilerde (olgu no: 11, 12, 13) Chow 

Chow ırklarında fossa intercondylaris centralis genişliği 4.65±0,2-0,3 mm 

olarak tespit edildi. 

                             
 
        Şekil 3.5. Olgu no: 1, 2, 3, 4’ün posterior anterior art. genu radyografileri. 
 

 
 
        Şekil 3.6. Olgu no: 5, 6, 7, 8’in posterior anterior art. genu radyografileri. 
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   Şekil 3.7. Olgu no: 9, 10, 11, 12’nin posterior anterior art. genu radyografileri. 

 

 

   Şekil 3.8. Olgu no: 13, 14, 15, 16’nın posterior anterior art. genu radyografileri. 

 

 

 Şekil 3.9. Olgu no: 17, 18, 19, 20’nin posterior anterior art. genu radyografileri 
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      Şekil 3.10. Olgu no: 21, 22, 23’ün posterior anterior art. genu radyografileri. 

                         
 

Şekil 3.11. Olgu no 8’de fossa intercondylaris centralis’in genişlik indeks’inin 

hesaplanması. 

 

Kullanılan 10 mm uzunluğundaki metal çubuklar referans alınarak fossa 

intercondylaris anterior’un genişliği (A) ve fossa intercondylaris centralis’in 

genişliği (B) ve condylus femoralis’in genişliği (D) hesaplandı. Fossa 

intercondylaris centralis’in condylus femoralis’in genişliğine oranı ile fossa 

intercondylaris centralis’in genişlik indeks’i hesaplandı. 

 

A= 5.2 mm, B= 7 mm, D= 37 mm. 

Fossa intercondylaris anterior’un genişlik indeks’i = A/D,5/37 = 0,1405 

mm/mm. 

Fossa intercondylaris centralis’in genişlik indeks’i = B/D, 7/37= 0,1891 

mm/mm. 
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Çalışma materyalini oluşturan Rottweiler ırkı bir köpeğin (olgu no: 8) genu 

eklemi posterior-anterior radyografisinde (Şekil 3.11.) diğer büyük ırklara 

göre (Labrador ve Golden Retriever hariç) fossa intercondylaris genişliği 

daha dar olarak hesaplandı. 

 

 

Şekil 3.12. Olgu no 17’de fossa intercondylaris centralis genişlik indeks’inin 

hesaplanması. 

 

A= 5.29 mm, B= 7.9 mm, D= 37.8 mm. 

Fossa intercondylaris anterior’un genişlik indeks’i = A/D, 5.29/37.8 = 0,14 

mm/mm. 

Fossa intercondylaris centralis’in genişlik indeks’i = B/D, 7.9/37.8 = 0,208 

mm/mm. 

 

Çalışma materyalini oluşturan Kangal ırkı bir köpeğin (olgu no:17) alınan 

genu eklemi posterior-anterior radyografisinde (Şekil 3.12.) fossa 

intercondylaris’in genişliği bu çalışmada değerlendirilen diğer ırklara göre 

daha geniş olarak hesaplandı. 
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Şekil 3.13. Olgu no 6’da fossa intercondylaris centralis genişlik indeks’inin 

hesaplanması. 

 

A= 3.13 mm, B= 5.32 mm, D= 31.3 mm. 

Fossa intercondylaris anterior’un genişlik indeks’i = A/D, 3.13/31.3 = 0,10 

mm/mm. 

Fossa intercondylaris centralis’in genişlik indeks’i = B/D, 5.32/31.3 = 0,17 

mm/mm. 

 

Çalışma materyalini oluşturan Golden Retriever ırkı bir köpeğin (olgu no: 

6) alınan genu eklemi posterior-anterior radyografisinde (Şekil 3.13.) fossa 

intercondylaris’in genişliği daha dar hesaplandı. 

 

Şekil 3.14. Olgu no 10’da fossa intercondylaris centralis genişlik indeks’inin 

hesaplanması. 

 

A= 3.61 mm, B= 5.26 mm, D= 32.9 mm. 
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Fossa intercondylaris anterior’un genişlik indeks’i = A/D, 3.61/32.9 = 0,11 

mm/mm.  

Fossa intercondylaris centralis’in genişlik indeks’i = B/D, 5.26/32.9 = 0,16 

mm/mm. 

Çalışma materyalini oluşturan Labrador Retriever ırkı bir köpeğin (olgu 

no:10) alınan genu eklemi posterior-anterior radyografisinde (Şekil 3.14.) 

fossa intercondylaris’in genişliği Golden Retriever ırkına yakın olarak 

hesaplandı. 

 

Şekil 3.15. Olgu no 11’de fossa intercondylaris centralis genişlik indeks’inin 

hesaplanması. 

 

A= 2.79 mm, B= 4.66 mm, D= 31.1 mm. 

Fossa intercondylaris anterior’un genişlik indeks’i = A/D, 3.61/32.9 = 0,09 

mm/mm 

Fossa intercondylaris centralis’in genişlik indeks’i = B/D, 5.26/32.9 = 0,15 

mm/mm. 

Çalışma materyalini oluşturan Chow Chow ırkı bir köpeğin (olgu no:11) 

alınan genu eklemi posterior-anterior radyografisinde (Şekil 3.15.) fossa 

intercondylaris genişliği Golden Retriever ve Labrador Retriever’a yakın 

olarak hesaplandı. 

 

Bu çalışmada, çentik genişlik indeks’ine bağlı LCA kopma riski Kangal 

Çoban Köpeğinde daha düşük, Golden, Labrador ve Rottweiler ırkı 

köpeklerde daha büyük olabileceği düşünüldü. Chow Chow, Golden, 

Labrador, Rottweiler ırkı köpeklerde ise çentik genişlik indeksinin düşük 
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olması ile daha dar bir fossa intercondylaris sonucunda LCA daha çok 

basınç altında kalmaktadır (Çizelge 3.3.). 

 

Çizelge 3.3. Olgulardaki ırklara göre çentik genişlik indeks’inin değerlendirilmesi. 

Köpek 

Irkları  

Chow Chow   Labrador  

 

  Golden  

 

Rottweiler Kangal 

Çoban 

Köpeği 

 Yaş  

   4-10 Yaş 

 

  1 Yaş 

 

  1.5 Yaş 

 

 1.5 Yaş 

 

  6 Yaş 

Kilo 25-30 kg  25-33 kg 30-35 kg 35 kg 50 kg 

Cinsiyet E:  2 

D: 1  

E:  1 

D:  1 

E:  2 

D: 0 

E: 0 

D: 1 

E: 1 

D: 0 

Condylus 

femoralis’in 

genişliği(mm) 

31.1±(0.7) 32.9±(0.7) 31.3±(0.5) 36.8±(0.3) 37.6±(0.2) 

Condylus 

femoralis’in 

yüksekliği(mm) 

30.4±(0.7) 30.6 ±(0.9) 30.8 ±(0.8) 35.7±(0.2) 38.7±(0.4) 

Fossa 

intercondylaris 

anterior’un 

genişlik indeks’i

(mm/mm) 

0.09 ±(0.01) 0.11±(0.01) 0.10±(0.01) 0.14±(0.01) 0.21±(0.01) 

Fossa 

intercondylaris 

centralis’in 

genişlik indeks’i

(mm/mm) 

0.15 ±(0.01) 0.16±(0.01) 0.17±(0.01) 0.19±(0.01) 0.26±(0.04) 
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  4. TARTIŞMA 
 

Köpeklerde ön çapraz bağ kopuklarına bazı ırkların predispoze olması ile 

ilgili yapılan çalışmalarda, genellikle 22 kg’ın üzerindeki köpek ırklarında 

(Amerikan Staffordshire Terrier, Rottweiler, Boxer, Labrador Retriever, Saint 

Bernard, Bullmastiff) ön çapraz bağ kopuklarına rastlandığı tespit edilmiştir 

(Duval ve ark., 1999, Necas ve ark., 2000). 

 

Bu çalışma ön çapraz bağ kopuğuna predispoze ırk olarak bildirilen 

Golden Retriever, Labrador Retriever, Rottweiler, Chow Chow ırkı köpeklerle 

birlikte vücut ağırlığı 22 kg üzeri olan diğer ırk köpekler üzerinde yapıldı. Bu 

ırklar diz eklemi basış açıları ve fossa intercondylaris’in anatomik darlığı 

yönünden incelendi. 

 

Radyografi sırasında köpekler sternum üzerine yatırılır ve abdomen 

bölgesi yumuşak ped ile desteklenerek, genu eklemi açısı 75º olacak 

şekilde genu ekleminin posterior-anterior radyografisi alınır  (Holmblad 

method). Grafiler 60-90 cm uzaklıkta genu eklemine posteriordan 

yaklaşılarak çekilir. Büyütme katsayılarını ortadan kaldırmak için de 10 

mm uzunluğunda metal çubuk referans olarak kullanılır. Metal çubuk 

patellanın hemen üzerine femura paralel ve dik olarak yerleştirilir (Fitch ve 

ark., 1995b; Doral ve ark., 2000; Comerford ve ark., 2006). 

  

Bu çalışmada, olgulardan alınan radyografiler literatürde önerilen 

teknikler kullanılarak gerçekleştirildi. Radyografi alınırken bazı köpeklerde 

pozisyon verme açısından sorun yaşandığı için sedasyon sağlandı. Ayrıca 

10 mm uzunluğundaki metal çubuklar patellanın hemen üzerine femura 

parelel ve dik olarak litaretür verilere uyumlu bir şekilde yerleştirilerek 

ölçüm esnasında farklı büyütme katsayılarını ortadan kaldırarak sağlıklı 

bir ölçüm elde edilmesine katkı sağladı. 
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Literatürde normal genu eklemi açısı: 105-160º olarak bildirilmektedir 

(Klaus ve Wolf, 1998). Chow Chow ırkı ön çapraz bağ kopma eğilimi en fazla 

risk altında olan köpek ırkıdır (Chow Chow ırkı köpeklerde vücut ağırlığıyla 

birlikte genetik yatkınlıkta tespit edilmiştir). Chow Chow’da diğer ırklara göre 

basış açısı daha büyüktür ve bu durum fossa interconylaris’in tabanında ön 

çapraz bağın anteromedial bantının tam ve parsiyel kopuğu için predispoze 

rol oynar. LCA kopuklarının büyük ırk köpeklerde (>22 kg) rastlanma 

yüzdesinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Necas ve ark., 2000; Tepic ve 

ark., 2002). 

 

Bu klinik çalışmada değerlendirilen ırklar arasında basış açısı yönünden 

Chow Chow ırkının en yüksek değere ulaştığı ve üç olgu üzerinde yapılan 

ölçümlerde basış açısı değerlerinin yaklaşık 160º olduğu gözlendi. Diğer 

ırklarda basış açısı değerlerinde ortalama 130 º derece düzeyinde ölçümlere 

ulaşıldı. Elde edilen bu verilerin de literatürle uyumlu olduğu gözlendi. 

 

Ön çapraz bağ kopuğu belirlenen 28 farklı ırktan 159 olgunun 

değerlendirildiği bir çalışmada lezyonun en sık Chow Chow ırkı köpeklerde 

görüldüğü bildirilmiştir. Bu çalışmada, LCA kopuğu bir yaşın altındaki 

köpeklerde görülmezken, olgularda yaş sınırlarının 2-6 yaşlar arasında 

olduğu gözlenmiştir (Necas ve ark., 2000).  

 

Anormal vücüt yapısı LCA kopuklarının gelişiminde rol oynar. Gerçek 

ırklarda (Rottweiller, Chow Chow, Mastiff, Labrador Retriever) diğer ırklara 

göre başıs açısı daha büyüktür ve fossa intercondylaris anatomik olarak 

daha dardır, bu durum intercondylaris tabanında ön çapraz bağın 

craniomedial bandının tam ve parsiyel kopuğu için predispoze rol oynar 

(Aiken ve ark., 1995; Duval ve ark., 1999; Necas ve ark., 2000). Fossa 

intercondylaris centralis’in genişlik indeks’i (mm/mm) ırklara göre Greyhound 

ırkı köpeklerde 0.18 mm/mm, Labrador Retriever ırkı köpeklerde 0.16 
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mm/mm, Golden Retriever ırkı köpeklerde 0.17 mm/mm olarak bildirilmiştir 

(Comerford ve ark., 2006). 

 

Bu klinik çalışmada Chow Chow ırkı köpeklerde basış açısı 160º değer ile 

en büyük basış açısına sahip olmakla birlikte, fossa intercondylaris’in 

anatomik darlığı yönünden değerlendirildiğinde üç köpekten elde edilen 

değerlerin ortalaması 4.66 mm ile diğer ırklara göre daha küçük olarak 

ölçüldü. Chow Chow ırkında fossa intercondylaris centralis genişlik indeks’i 

0.15 mm/mm ile en düşük değer elde edildi. Predispoze ırk sınıfına girmeyen 

Kangal ırkında basış açısı 135º olarak ölçüldü. Fossa intercondylaris’in 

genişliği ise 7.9 mm ile diğer ırklara göre daha büyük bir değerde 

hesaplandı. Kangal ırkında fossa intercondylaris centralis genişlik indeks’i 

ise 0.26 mm/mm ile en büyük değer elde edildi. Labrador ve Golden 

Retriever ırkında fossa intercondylaris centralis genişlik indeks’i ise 0.16 

mm/mm, 0.17 mm/mm değerleri ile literatürle uyumlu olduğu gözlendi. 

 

Çentik genişlik indeks’i ve LCA kopma riski Greyhound ırkında daha 

düşük, Golden ve Labrador ırkında daha büyük olduğu görülmüştür. Golden 

ve Labrador Retriever ırkında indeks’in düşük olması ile daha dar bir fossa 

intercondylaris sonucunda LCA daha çok basınç altında kalmaktadır. 

Labrador ve Golden Retriever ırkında intercondylaris’in dar olması genotip’in 

etkisiyle birlikte gelişimsel olabilir. Daralmış intercondylaris LCA’da 

dejeneratif yırtıklara da neden olabilir (Howell ve Taylor, 1993; Kevin ve ark., 

2004; Comerford ve ark., 2006). 

  

Fossa intercondylaris’in anatomik darlığı tespit edilmiş çalışmada LCA’nın 

sıkışmasıyla kollajen fibriller üzerine etkide bulunarak LCA kopuğuna 

yakalanma riski yüksek ve düşük olarak köpeklerde predispozisyon 

olasılığını artırdığı, fossa intercondylaris’in dar olması eklem dejenerasyonu 

hastalığını da etkilediği bildirilmiştir (Laprade ve Barnett., 1994; Helen ve 

ark., 2005; Muir ve ark., 2005; Comerford ve ark., 2006). 
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Yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı korrelasyonları incelendiğinde; yaş, cinsiyet ve 

vücut ağırlığı, fossa intercondylaris arasındaki ilişkiler sadece Labrador 

Retriever ırkında görüldüğü bildirilmiştir. Đndeks ve vücut ağırlığı arasında 

negatif korelasyon olduğu, köpeğin vücut ağırlığı artıkça indeks’in azaldığı 

gözlenmiştir (Kevin ve ark., 2004; Comerford ve ark., 2006). 

 

Bu klinik çalışmada LCA kopuğuna predispoze olarak bildirilen gerçek 

ırklar ve Kangal, Melez, Pointer, Pitbull, Alman Kurdu arasında diz eklemi 

basış açısının ölçümü ve karşılaştırması yapıldı. Fossa intercondylaris’in 

anatomik darlığı yönünden karşılaştırmalar ise Chow Chow, Labrador 

Retriever, Golden Retriever, Rottweiler ve Kangal arasında yapıldı. Çentik 

genişlik indeksleri hesaplandı ve ırklar arasında değerleri karşılaştırıldı. 

 

Çentik genişlik indeks’i ve LCA kopma riski arasında negatif korrelasyon 

vardır. Indeks arttıkça LCA kopma riski azalmaktadır (Wada ve ark., 1999; 

Comerford ve ark., 2006).  

 

Labrador ırkında ölçülen çentik genişlik indeks’in cinsiyetler arasında fark 

oluşturduğu, erkek olan Labrador’un dişiye oranla vücut ağırlığının daha 

fazla oluşu erkek Labrador’un çentik genişlik indeks’inin dişiye oranla daha 

küçük olarak tespit edildiği, LCA kopma riskinin daha fazla olacağı kanısına 

varıldı. 

 

Kangal ırkında indeks diğer ırklara göre daha büyük bulundu, kontrol 

edilen ırklara göre LCA kopma riski en düşük olarak değerlendirildi. Chow 

Chow ırkında indeks değeri kontrol edilen ırklara göre en küçük olarak tespit 

edildi. LCA kopma riski en büyük olarak değerlendirildi. Golden, Labrador ve 

Rottweiler ırklarında indeks değerleri birbirine yakın gözlendi. Bu ırklarda 

indeks değerinin Chow Chow’dan daha büyük, Kangal’dan daha küçük 

olduğu tespit edildi. Chow Chow, Golden Retriever, Labrador Retriever, 

Rottweiler ırklarında indeks’in düşük olması ile daha dar bir fossa 
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intercondylaris sonucunda LCA daha çok basınç altında kalacağı ve kopma 

riskinin daha fazla olacağı düşünülmektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĐLER 
 

 
Veteriner ortopedi ve travmatoloji alanında, köpeklerdeki topallığın ve ağrı 

oluşumunun sık karşılaşılan nedenleri arasında ön çapraz bağ kopukları da 

önemli bir yer tutmaktadır.  

 

Bu klinik çalışmada Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi 

Anabilim Dalı Kliniğine ortopedik şikâyetleri ile getirilen olgular içinde LCA 

kopuğuna predispoze ırklar arasında; basış açısı ve fossa intercondylaris’in 

anatomik darlığı yönünden incelenmesi ve bu incelemeler sonucunda basış 

açısı ve fossa intercondylaris’in ölçümünün rutin ön çapraz bağ kopuğu 

tanısında uygulanan klinik yöntemlerle beraber değerlendirilmesi göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

  

Đnsanlarda, atletlerde ve basketbolcularda yapılan notchtoplasti 

operasyonlarında fossa intercondylaris’in anatomik darlığının önceden tespiti 

ve darlığının genişletilmesi ile oluşabilecek ön çapraz bağ kopuklarının 

önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada büyük ırk köpeklerde ön 

çapraz bağ kopuklarının önlenmesi açısından fossa intercondylaris’in 

anatomik darlığının tespiti önem göstermektedir. Aynı zamanda fossa 

intercondylaris’in genişletilmesi operasyonu ön çapraz bağ kopuğunun 

önüne geçilmesi yönünden değerlendirilmelidir. 

 

Bu klinik çalışmada diz eklemi basış açısı ve fossa intercondylaris’in 

anatomik darlığı incelendi. Başka bir çalışmada ise predispoze ırkların, 

artroskopi kullanılarak parsiyel yırtıklar ve dejeneratif hastalıklar yönünden 

kontrol edilmesi önerilebilir. 

 

Ayrıca fossa intercondylaris’in ölçümlerininin ileride oluşturacak diz eklemi 

protezi yapımı ve geliştirilmesinde referans değerler olarak kullanılabileceği 

düşünülmektedir.  
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Bu çalışma, 9 farklı ırk olmak üzere 23 sağlıklı büyük ırk köpek üzerinde 

basış açısının ve fossa intercondylaris’in anatomik darlığının tespitine 

yönelik yapılmıştır. Đlerde buna benzer bir çalışma ön çapraz bağ kopuğu 

tespit edilen ve edilmeyen köpekler üzerinde ırk sınıflandırması yapılarak 

ölçümlerinin ve karşılaştırmalarının yapılması önerilir. Ayrıca belirli bir ırk 

üzerinde basış açısı, fossa intercondylaris’in anatomik ölçüsünün tespiti, 

condylus femoralis’in genişlik ve yüksekliğinin ölçüsü, çentik genişlik 

indeksinin hesaplanması başka bir çalışma konusu olarak önerilebilir.  
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                                                  ÖZET 
 
 
Köpeklerde Ön Çapraz Bağ Kopuklarına Predispoze Irkların Klinik              
Değerlendirilmesi 
 
Bu çalışmada, köpeklerde ön çapraz bağ kopuklarına predispoze olarak bildirilen 

ırkların klinik değerlendirilmesi; değişik ırk, yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığındaki 

sağlıklı köpeklerde özellikle basış açısı ve fossa intercondylaris’in anatomik darlığı 

yönünden incelenmesi, klinik ve radyolojik değerlendirmeler ile karşılaştırılması 

amaçlandı.  

 

Çalışmanın materyalini Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi 

Anabilim Dalı Kliniğine getirilen değişik ırk, yaş, cinsiyetteki 22 kg üstündeki yetişkin 

iri yapılı ırklardan 23 köpek oluşturdu.  

 

Tüm olgularda diz eklemi basış açılarının ve diz ekleminin posterior-anterior 

radyografik görüntülerinde fossa intercondylaris’in ölçümleri yapıldı.  

 

Ölçümler sonucunda, Chow Chow ırkı köpeklerde basış açısı 160º bulunurken 

diğer ırklarda ortalama 130º bulundu. Chow Chow ırkında fossa intercondylaris 

centralis genişlik indeks’i 0.15 mm/mm ölçüldü. Labrador ve Golden Retriever ırkı 

köpeklerde sırası ile 0.16 mm/mm, 0.17 mm/mm ölçüldü. Kangal ırkı köpeklerde ise 

0.26 mm/mm ölçüldü. 

 

Bu klinik çalışmanın sonucunda, özellikle büyük ırk köpeklerde ön çapraz bağ 

kopuklarının predispoziyonunun belirlenmesi açısından diz eklemi basış açısı ve 

fossa intercondylaris’in anatomik darlığının ölçümünün önemli olduğu belirlendi. 

 

Anahtar Sözcükler: Basış açısı, fossa interconylaris, köpek, ön çapraz bağ 

kopuğu, predispoze ırklar,  
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SUMMARY 
  
 
Clinical Evaluation of Predisposition of Dog Breeds to Rupture of 
Cranial Cruciate Ligament 
 
This study, reported in dogs as breeds predisposed clinical evaluation rupture of 

anterior cruciate ligament; different race, age, gender and body weight of healthy 

dogs, especially knee joint angle in standing position and the fossa intercondylaris's 

shortness of anatomical examination, was aimed to compare with clinical and 

radiological assessments. 

 

The material of the study included 23 dogs (more than 22 kg) of various large 

breeds, age and gender presented to Ankara University, School of Veterinary 

Medicine, Department of Surgery. 

 

In all cases, the knee joint angles in standing position and posterior-anterior 

radiographic images of intercondylar notch in the knee joint were measured. 

 

The knee joint angle in standing position and intercodylar notch were measured 

in all the cases. The mean knee joint angle in standing position in Chow Chow 

breeds were 160 º, while in other breeds, it was 130 º. The mean intercondylar 

notch width index was 0.15 mm / mm in Chow Chows, 0.16 mm / mm and 0.17 mm 

/ mm in Labradors and Golden Retrievers respectively, and 0.26 mm / mm in 

Anatolian Shepherd Dogs. 

 

In conclusion, the results of this study showed that the anterior cruciate ligament 

in the knee joint angles in standing position and measurement of the anatomical 

stenosis in the intercondylar notch were important particularly in large breeds of 

dogs to determine their predisposition to rupture of the anterior cruciate ligament. 

 

Key Words: Dog, intercondylar notch, knee joint angle in standing position, 

predisposition of dog breeds, rupture of the anterior cruciate ligament.      
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