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ÖNSÖZ 

Patella luksasyonu, evcil hayvanlarda patella’nın anatomik olarak bulunması 
gereken sulcus trochlearis’in medial, lateral veya nadiren de dorsaline yer 
değiştirmesi durumudur. Etiyolojide konjenital, gelişimsel ve travmatik 
faktörler rol oynamaktadır. Evcil hayvanlar arasında, en sık olarak küçük ve 
minyatür köpek ırklarında konjenital ve gelişimsel nedenlere bağlı olarak 
genç yaşlarda ortaya çıkan patella luksasyonları, dört dereceli olarak 
sınıflandırılmaktadır. 

 Klinik muayene ile kolaylıkla teşhis edilebilen patella luksasyonlarının 
kesin tanısında radyografik muayenelerden yararlanılır. Sağaltımda olgunun 
yaşı, ırkı, vücut ağırlığı yanında etiyolojik faktörler de göz önünde 
bulundurularak en uygun operatif yöntem seçilir. 

  Bu doktora çalışmasında; değişik ırk, yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığına 
sahip 33 köpeğin 43 adet diz ekleminde, patella luksasyonunun derecesine 
göre yumuşak doku ve kemik rekonstrüksiyon tekniklerinin sağaltım 
olanakları, uzun dönem sonuçları ile başarı oranları klinik ve radyolojik 
değerlendirmeler ile karşılaştırıldı.  

 Ülkemiz Veteriner Hekimliğinde köpeklerde patella luksasyonlarına bağlı 
olarak oluşan topallıkların sağaltım seçenekleri konusunda kapsamlı ve 
karşılaştırmalı bir araştırma yapılmamış olması çalışmanın önemini 
arttırmaktadır.  

Klinik olgular üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmanın, köpeklerin arka 
ekstremite topallıkları arasında önemli bir yer tutan patella luksasyonlarının 
tanı ve sağaltımına ışık tutacağı, patella luksasyonları ile ilgili olarak şimdiye 
kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan araştırmalara bilimsel katkıda 
bulunacağı inancındayız. 

 Bu tezin oluşturulmasında, öncelikle, konu seçiminden yazımına kadar 
her aşamada değerli görüşleri ile katkıda bulunan danışmanım sayın Prof.Dr. 
Arkun CANDAŞ’a, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Bilim Dalı akademik ve idari personeline, öğrenim hayatım 
boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen annem Sevim YARDIMCI ile 
babam Burhan YARDIMCI’ya ve son olarak da meslektaşım ve eşim Banu 
YARDIMCI’ya teşekkürlerimi bir borç bilirim.      
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1. GİRİŞ 

1.1. Diz Ekleminin Anatomisi ve Fizyolojisi 

Diz eklemi (articulatio genus), fleksiyon ve ekstensiyon hareketlerine ek 

olarak, aksiyal ve lateral hareketler yapan kompleks bir diartrodial eklemdir. 

Diz eklemi, art. femorotibialis (femur ile condylus tibia’lar arası eklem), art. 

femoropatellaris (patella ve trochlea femoris arası eklem) ve art. tibiofibularis 

olmak üzere 3 eklemden meydana gelmektedir (Hulse ve Shires, 1985; Done 

ve ark., 1996; Vasseur, 2002) (Şekil 1.1). 

Diz eklemi fonksiyonel olarak kompleks bir menteşe eklem 

yapısındadır. Ekleme binen yük primer olarak femoral ve tibial kondüller 

tarafından kompanze edilir. Art. femoropatellaris ise quadriceps kas 

grubunun mekanik etkinliğini arttırarak ekstensor fonksiyonu kolaylaştırır 

(Vasseur, 2002).  
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Şekil 1.1. Diz eklemini oluşturan kemik ve 
ligamentlerin lateralden görünümü (Done ve ark. 
1996’dan). 
 
1, femur; 2, femoropatellar kese; 3, lig. fabellae; 4, 
lateral fabella; 5, patella; 6, lig. femoropatellare lat; 7, 
femoromeniscal kese; 8, tibiomeniscal kese; 9, 
meniscus lat; 10, m. popliteus; 11, lig. patella; 12, lig. 
collaterale lat; 13, m. ext. dig. longus; 14, fibula; 15, 
tibia
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1.1.1. Eklem Kapsülü 

Eklem kapsülü (capsula articularis), 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 

kondüller 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 (Evans ve Christensen, 1979) (Şekil 1.1).  

Eklem kapsülü, yapısal olarak içten dışa doğru sinovial membran 

(synovial intima), subsinovial (subintimal) kat ve fibröz kat (membrana 

fibrosa) olmak üzere üç katmandan oluşur (Johnston, 1997; Todhunter ve 

Johnston, 2002).  

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).  

Fibröz ve sinovial eklem kapsülleri birbirinden patella’nın distalinde, 

kenarlarını femur’un distali, tibia’nın proksimali ile patella’nın caudalinin 

oluşturduğu ve merkezini infrapatellar yağ yastığının (corpus adiposum 

infrapatellare) doldurduğu üçgensel bir alanla ayrılır  (Evans ve Christensen, 

1979).  
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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). 
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Şekil 1.2. Diz eklemini oluşturan kemik, 
kas ve ligamentlerin önden görünümü 
(Done ve ark., 1996’dan). 
 
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 
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Şekil 1.3. Diz eklemini oluşturan kemik, kas ve 
ligamentlerin arkadan görünümü (Done ve ark., 
1996’dan).  
 
 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 
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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 (Evans ve Christensen, 1979) (Şekil 1.2).  

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 (Hulse ve 

Shires, 1985; Payne ve Constantinescu, 1993). Köpeklerde LCA, 

craniomedial ve caudolateral iki banttan meydana gelir. Craniomedial bant 

hem fleksiyon, hem de ekstensiyon sırasında gergin durumdayken, 

caudolateral bant sadece eklem ekstensiyondayken gergindir (Hulse ve 

Shires, 1985; Payne ve Constantinescu, 1993; Vasseur, 2002).  

1.1.2.2. Ligamentum Cruciatum Posterius 

Ligamentum cruciatum posterius (arka çapraz bağ) intra-artiküler olarak 

yerleşmiş olup, femur’un condylus medialis’inin caudolateralinden orijin alıp, 

tibia’nın incisura poplitea’sına yapışır (Evans ve Christensen, 1979) (Şekil 

1.2, 1.3).  

Arka çapraz bağ, ön çapraz bağa göre hem daha uzun, hem de daha 

kalındır. Esas görevinin ön çapraz bağda olduğu gibi diz eklemindeki anormal 

craniocaudal hareketi engellemek olmasının yanında sekonder olarak diz 

ekleminin hiperekstensiyonunu da önler.  

İsimlerinden de anlaşılabileceği gibi bu iki bağ birbirine çapraz olarak 

seyrederek eklem içi rotasyonel stabiliteyi sağlarlar. Arka çapraz bağ da 

cranial ve caudal olmak üzere iki banttan meydana gelmiştir. Cranial bant 



 

 

5

 

fleksiyonda gergin, ekstensiyonda gevşekken, caudal bant ekstensiyonda 

gergin fleksiyonda gevşektir (Hulse ve Shires, 1985; Payne ve 

Constantinescu, 1993; Vasseur, 2002).  

1.1.2.3. Ligamentum Collaterale Mediale  

Ligamentum collaterale mediale, femur’un epicondylus medialis’inden orijin 

alıp, tibia’nın condylus medialis’inin hemen distalinde tibia’nın medial 

kenarına yapışır (Şekil 1.2). Bu ligament, hem eklem kapsülüne hem de 

medial menisküse yapışıktır. Ligamentum collaterale mediale, primer olarak 

valgus stabilitesinin sürdürülmesinden sorumluyken, sekonder olarak da 

rotasyonel instabiliteyi sınırlar (Payne ve Constantinescu, 1993; Vasseur, 

2002).  

1.1.2.4. Ligamentum Collaterale Laterale 

Ligamentum collaterale laterale, femur’un epicondylus lateralis’inden orijin 

alıp, caput fibulae’ya yapışır(Şekil 1.2, 1.3). Bu ligament, meniscus lateralis’e 

yapışık olmadığı gibi eklem kapsülüne de gevşek olarak bağlanır (Payne ve 

Constantinescu, 1993). Ligamentum collaterale laterale, primer olarak varus 

stabilitesinin sürdürülmesinden sorumluyken, ligamentum collaterale mediale 

gibi, sekonder olarak da rotasyonel instabiliteyi sınırlar (Payne ve 

Constantinescu, 1993; Vasseur, 2002).  

 

 

 

 

 

 



 

 

6

 

1.1.3. Diz Eklemini Çevreleyen Başlıca Kas ve Tendolar 

1.1.3.1. Musculus Quadriceps Femoris 

İsminden de anlaşıldığı gibi quadriceps kas gurubu dört başlı olup, patellar 

stabilitede rol oynayan quadricipital mekanizmanın en önemli unsurlarından 

biridir. Bu kaslar sırasıyla: 

1.1.3.1.1. Musculus Rectus Femoris 

İlium’daki area musculi recti femoris’den orijin alıp, patella’ya ve ligamentum 

patella intermedium aracılığı ile de tuberositas tibia’ya yapışır. Diz ekleminin 

ekstensor, kalça ekleminin ise fleksorudur (Gültekin, 1977; Dursun, 1998; 

Dyce ve ark., 2002) (Şekil 1.5).  

1.1.3.1.2. Musculus Vastus Lateralis 

Femur’un lateral yüzünden orijin alıp, patella’ya ve ligamentum patella 

intermedium aracılığı ile de tuberositas tibia’ya yapışır. Diz ekleminin 

ekstensorudur. M. rectus femoris’in hemen dış yanında yer almaktadır 

(Gültekin, 1977; Dursun, 1998; Dyce ve ark., 2002) (Şekil 1.4). 

1.1.3.1.3. Musculus Vastus Medialis 

Femur’un medial yüzünden orijin alıp, diğerleri ile aynı yere yapışır. Diz 

ekleminin ekstensorudur. M. rectus femoris’in hemen iç yanındadır (Gültekin, 

1977; Dursun, 1998; Dyce ve ark., 2002) (Şekil 1.5). 
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1.1.3.1.4. Musculus Vastus Intermedius 

Femur’un ön yüzünden orijin alıp, diğerleri ile aynı yere yapışır. Diz ekleminin 

ekstensorudur. M. vastus lateralis ve m. vastus medialis arasında, m. rectus 

femoris’in arkasında yer almıştır (Gültekin, 1977; Dursun, 1998; Dyce ve ark., 

2002). 
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Şekil 1.4. Femur ve diz eklemini 
çevreleyen kasların lateralden görünümü 
(Done ve ark., 1996’dan).  
 
1,m. gluteus medius; 2,m. gluteus 
superficialis; 3,m. sartorius; 4,m. tensor 
fasciae latae; 5,m. vastus lat.; 6,m. biceps 
femoris 

1

2 3

4 

5

6

8 

7

9 

10 

Şekil 1.5. Femur ve diz eklemini çevreleyen 
kas, damar ve sinirlerin medialden görünümü 
(Done ve ark., 1996’dan). 
  
1,m. tensor fasciae latae; 2,m. adductores; 3, 
m. pectineus; 4,m. semimembranosus; 5,m. 
rectus femoris; 6,m. vastus medialis; 7,a., v. 
femoralis, n. saphenus; 8,a., v. femoralis 
caudalis proximalis; 9,a., v. saphena; 10,m. 
sartorius 



 

 

8

 

1.1.3.2. Musculus Extensor Digitorum Longus Tendosu 

Musculus extensor digitorum longus tendosu, femur’un condylus lateralis’i ile 

trochlea ossis femoris’in lateral kenarı arasında yer alan fossa extensoria’dan 

köken alır (Gültekin, 1977; Dursun, 1998; Dyce ve ark., 2002) (Şekil 1.1, 1.2). 

1.1.3.3. Ligamentum Patella 

Ligamentum patella, dorsalde m. quadriceps femoris tendosunun patella’ya 

yapıştığı noktadan orijin alıp tuberositas tibia’ya yapışır (Şekil 1.1, 1.2). 

Ligamentum patella intermedium olarak da adlandırılır (Gültekin, 1977). 

Ayrıca patella seviyesinden orijin alıp caudal doğrultuda lateralde fabella’ya, 

medialde ise epicondylus medialis’in periostuna yapışan ligamentum 

femoropatellare mediale/laterale’ler bulunmaktadır. Bu ligamentler çok ince 

ve gevşek bir bağ doku ile sarılmışlardır (Dursun, 1998; Dyce ve ark., 2002).  

1.1.4. Diz Ekleminin Vaskülarizasyonu 

Diz ekleminin vaskülarizasyonundan sorumlu ana arter, arteria femoralis’in 

bir kolu olan ve a. saphena’nın orijininin distalinde bulunan a. geniculata’dır 

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

eklem kapsülünü besler. Arteria geniculata caudalis, arteria popliteus’dan 

orijin alıp, kollateral ve çapraz bağların caudalindeki eklem kapsülünü besler. 

Lateral eklem kapsülünün beslenmesi ise, a. femoralis caudalis’in  distal 

kollarından köken alan, a. geniculata proximalis’in lateral kolları ile sağlanır. 

Genicular ağ, femorotibial ve femoropatellar eklemin distal, lateral ve medial 

yüzlerini besler (Evans ve Christensen, 1979;  Payne ve Constantinescu, 

1993) (Şekil 1.5).  
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1.1.5. Diz Ekleminin İnnervasyonu 

Diz ekleminin innervasyonu, nervus tibialis ve n. peroneus (fibularis) 

communis’in dalları, lateral eklem kapsülünün ve lateral kollateral ligamentin 

sensorial iletisi ise n. peroneus tarafından sağlanır (Payne ve 

Constantinescu, 1993) (Şekil 1.5).   

1.1.6. Menisküsler 

Lateral ve medial menisküsler, yarım ay ya da “C” şeklinde, condylus 

femoralis lateralis ve medialis ile condylus tibialis arasındaki boşluğu 

doldurmakla görevli olan fibrokartilaginöz disklerdir (Dursun, 1998; Todhunter 

ve Johnston, 2002) (Şekil 1.2, 1.3). Eklem içi pozisyonları merkezde konkav, 

kenarlara doğru daha kalındır.  

Her iki menisküs de eklem kapsülüne sıkıca bağlanmıştır. Her ne kadar 

beslenmesinin %10-15’lik kısmı sinovial membran tarafından sağlansa da, 

menisküslerin esas beslenmesi sinovial sıvı tarafından karşılanır (Payne ve 

Constantinescu, 1993). Menisküslerin diz ekleminin fonksiyonunda çok 

önemli rolleri vardır. Diz eklemine binen yükün %65’i menisküsler üzerinden 

geçerken,  craniocaudal ve rotasyonel hareketlere karşı dirençte önemli 

rolleri vardır  (Hulse ve Shires, 1985; Todhunter ve Johnston, 2002)  

1.1.7. Eklem Kıkırdakları 

Hyalin kıkırdaktan oluşan eklem kıkırdakları yarı saydam olup birbirine 

geçmiş fibril ağı ile sağlam bir yapıya sahiptir. Su içeriği yavru köpeklerde 

%90’lara kadar çıkarken ergin köpeklerde %70 kadardır (Todhunter ve 

Johnston, 2002). 
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Eklem kıkırdağının yapısının %50’si kollajen, %35’i proteoglikan, %10’u 

glikoprotein (proteinaz ve inhibitörleri, büyüme faktörleri, lizozim, fibronektin, 

kondronektin, kıkırdak oligometrik matriks proteini ve trombospondin), %3’ü 

mineral, %1’i yağ ve %1-2’si ise kondrositlerden meydana gelmektedir.  

Eklem kıkırdağının yapısına katılan kollajen’in %85-90’ı Tip-II 

kollajendir (Todhunter ve Johnston, 2002). 

1.1.8. 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. İki kondül 

birbirinden fossa intercondylaris denilen derin bir çukur ile ayrılmıştır. Her 

kondül, dış yüzünün proksimalinde ligament yapışmasına mahsus belirgin bir 

kabartıya, epicondylus’a sahiptir. Bunlar lateral ve medial olmak üzere iki 

adettir. Her bir kondül, 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 

(Fitch ve ark., 1995a; Fitch ve ark., 1995b; Dursun, 1998). Sağlıklı köpeklerin 

labium medialis’i, labium lateralis’lerine göre daha kalındır (Şekil 1.1, 1.2, 

1.3).  

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

ayrılmıştır. Bu iki kondül, 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. 
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Eminentia intercondylaris femur’un fossa intercondylaris’ine girer. Bu 

çıkıntıların arasında biri önde, biri arkada, biri de merkezde olmak üzere üç 

çukur saha bulunur. Diz ekleminin iç bağlarının yapıştığı bu sahalar sırasıyla; 

area intercondylaris cranialis, caudalis ve centralis’tir. Tibia’nın üst ucunun 

önünde tuberositas tibia denilen bir çıkıntı bulunur. Bu çıkıntının üzerinde 

ligamentum patellae intermedium’un yapıştığı bir oluk, sulcus tuberositas 

tibia vardır (Dursun, 1998) (Şekil 1.1, 1.2, 1.3).  

Fibula’nın üst ucuna caput fibulae denir. Caput fibulae medial’de, 

tibia’nın condylus lateralis’i ile eklemleşir (Dursun, 1998). Caput fibulae’ya 

ayrıca ligamentum collaterale laterale’nin distal ucu yapışır (Payne ve 

Constantinescu, 1993) (Şekil 1.1, 1.2, 1.3).   

1.2. Patella ve Patellar Biyomekanik 

Patella, trochlea ossis femoris’in cranial yüzünde yer alan ve onunla 

eklemleşen, m. quadriceps femoris tendosuna gömülmüş, oval şekilli, 

vücudun en büyük susam kemiğidir (Evans ve Chiristensen, 1979; Roush, 

1993; Dursun, 1998; Slocum ve Slocum, 1998; Read, 1999; Vasseur, 2002) 

(Şekil 1.2). Patella’nın; basis patella ve apex patella olmak üzere iki ucu ile 

facies articularis ve facies cranialis olmak üzere de iki yüzü bulunmaktadır 

(Dursun, 1998).    

Patella, tüm yüzeyi boyunca hyalin kıkırdakla kaplı konveks bir eklem 

yüzüne sahip olup, biyomekanik olarak bir manivela kolu gibi, diz ekleminin 

ekstensiyonu sırasında, quadricipital mekanizmanın gerilme gücünü 

değiştirmeden doğrultusunu değiştirmekle görevlidir. Diğer görevleri de, 

ekstensor mekanizmaya cranial ve rotasyonel stabilite sağlamak ve hareket 

anında m. quadriceps femoris tendosunu korumaktır (Roush, 1993; Houlton 

ve Collison, 1994; Read, 1999; Murley, 2000).  
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Ekstensor ya da quadricipital mekanizma, proksimalden distale doğru, 

m. quadriceps femoris ve tendosu, patella, ligamentum patella ve tuberositas 

tibia’dan meydana gelmektedir (Aslanbey, 1990; Roush, 1993; Kaiser ve ark., 

2001). Musculus vastus medialis ve m. vastus lateralis, patella’ya medial ve 

lateral parapatellar kıkırdaklar (Şekil 1.1, 1.2) aracılığı ile bağlanırlar. Bu 

parapatellar kıkırdaklar, patella’ya trochlea femoris’in sınırları boyunca 

stabilite sağlarlar. Sağlıklı bir hayvanda, patella’nın sulcus trochlearis içindeki 

konumunu koruması için quadricipital mekanizmanın tüm bileşenleri boyunca 

doğrusal bir hatta dizilmesi gerekmektedir (Roush, 1993). 

1.3.  Patella Luksasyonu’nun Patofizyolojisi 

Patella luksasyonu basit bir ortopedik hastalıktan çok, tüm arka ekstremitenin 

anatomik bir anomalisi olarak tanımlanmaktadır. Lokomotor sistemdeki 

patolojinin derecesi, patella luksasyonunun derecesi ve süresi ile ilişkili olup, 

doğmasal patella luksasyonu bulunan birçok hayvanda hafif yumuşak doku 

değişikliklerinden ciddi kemik deformitelerine kadar değişen yapısal 

bozukluklar gözlenmektedir (Roush, 1993).  

 Patella’nın hareket ve dinlenme esnasında sulcus trochlearis’in cranial 

yüzünde stabil olarak dengede durmasında rol oynayan yapılar sırasıyla 

labium laterale ve mediale, parapatellar kıkırdaklar (fibrocartilago 

parapatellaris lateralis et medialis, fibrocartilago suprapatellaris) ile diz 

eklemini saran fasya ve kaslardır (Kaiser ve ark., 2001; Dyce ve ark., 2002).  

Diz eklemi fleksiyondan ekstensiyona geçerken patella da medial’den 

laterale doğru kayar ve ekstensiyonun sonunda labium laterale’ye dayanır. 

Diz ekleminin ekstensiyonu boyunca patella’nın sulcus trochlearis içindeki 

stabilizasyonu labium laterale ve mediale, quadriceps kas grubu, eklem 

kapsülü ve retinakulum tarafından sağlanır. Normal bir eklemin stabilizayonu 

için tüm bu bileşenlerin dengede olması gerekir. 
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Quadricipital mekanizmadaki anormal dizilim, eklemin biyomekaniğinde 

ve stabilizasyonunda bozulmaya yol açar ki, bu da diz eklemini destekleyen 

ligamentler ve menisküsler üzerine anormal bir güç dağılımına neden 

olduğundan osteoartrit ile sonuçlanır. Yavru ve genç köpeklerde bu anormal 

güçler, distal femur ve proksimal tibia’nın eklem kıkırdaklarında ve büyüme 

plaklarında oluşturdukları olumsuz etkilerle kemiklerin yapısında ve şeklinde 

bozulmalara neden olurlar  (Houlton ve Collison, 1994; Read, 1999; Fossum, 

2000).  

Hastalığın şiddeti, luksasyonun sürekliliğine ve hastanın yaşına bağlı 

olarak değişmektedir. Genç olgularda, açık olan büyüme plaklarına direkt 

olarak etkiyen anormal güçler angular ve torsiyonal deformasyonlara neden 

olurken, yaşlı olgularda femoropatellar temas yüzeyindeki uyumsuzluğa bağlı 

olarak dejeneratif eklem hastalığı (DEH) daha sık olarak gözlenmektedir 

(Roush, 1993). Klinik olarak gözlenilen bu iskelet kas anomalileri: (Putnam, 

1968; Roush, 1993; Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999; Fossum, 2000) 

(Şekil 1.6, 1.7). 

• Femur’un distal 1/3’ünün medial / lateral rotasyonu 

• Tibia’nın medial / lateral rotasyonu 

• Tuberositas tibia’nın medializasyonu / lateralizasyonu 

• Trochlea femoris’in düzleşmesi 

• Femur’un condylus medialis / lateralis’inde “pseudotrochlea” 

oluşumu 

• Medial patella luksasyonlarında (MPL) coxa vara, lateral patella 

luksasyonlarında (LPL) coxa  valga  

• Genu varum  (MPL) / valgum (LPL) 
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• İnklinasyon ve anteversiyon açılarında azalma (MPL) ve artma 

(LPL) 

• Quadriceps kas grubunun mediale / laterale yer değiştirmesi 

• Trochlea femoris’in labium laterale / mediale’sinin hipoplazisi 

• Femorotibial eklem boşluğunda laterale / mediale angulasyon ve 

eğilme 

• Diz ekleminde rotasyonel instabilite 

• Kalça ve diz ekleminde sınırlı ekstensiyon 

• Femur’un distal epifizinin displazisine bağlı olarak hipoplastik 

medial / lateral kondül  

• Lateral (MPL) / medial (LPL) eklem kapsülünde ve 

retinakulum’da laksite 

• Medial (MPL) / lateral (LPL) eklem kapsülünde ve retinakulum’da 

gerginlik 

• Patella’nın eklem yüzü ile trochlea femoris’te kıkırdak fibrilasyonu 

ve erozyonu 

• Displastik condylus femoris’in medial (MPL) / lateral (LPL) 

yüzünde erozyon 

• Menisküs, ön çapraz bağ ve lateral / medial kollateral ligament 

lezyonları 

• Dejeneratif eklem hastalığı’dır. 
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1.4.  Patella Luksasyonları 

Pattella’nın sulcus trochlearis’ten ayrılması olarak tanımlanan patella 

luksasyonları; hem küçük hem de büyük ırk köpeklerde gözlenilen, arka 

ekstremitelerin konjenital, gelişimsel ya da travmatik etiyolojili en önemli 

kalıtsal ortopedik bozukluklarından biridir (Putnam, 1968; Singleton, 1969; 

DeAngelis ve Hohn, 1970; Priester, 1972; Davies ve Gill, 1987; Aslanbey, 

1990; Roush, 1993; Slocum ve Slocum, 1993; Hayes ve ark., 1994; 

Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999; Fossum, 2000; Hamish ve Butterworth, 

2000; Vasseur, 2002; Barut ve ark., 2003; OFA, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luksasyon medial, lateral ya da çok nadir olarak da proksimal 

doğrultudadır (Vasseur, 2002) (Şekil 1.6, 1.7).  

Şekil 1.6. Sağlam (a) ve MPL (b) 
bulunan arka ekstremitenin önden 
görünümü (Vasseur, 2002’den). 

a b 

Şekil 1.7. Sağlam (a) ve LPL (b) 
bulunan arka ekstremitenin önden 
görünümü (Vasseur, 2002’den). 

a b 
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En sık olarak karşılaşılan tip, minyatür ve küçük ırk köpeklerin 

doğmasal ya da gelişimsel MPL’ları iken büyük ırk köpeklerde genellikle LPL 

gözlenmektedir (DeAngelis ve Hohn, 1970; Hayes ve ark., 1994; Piermattei 

ve Flo, 2000; Read, 1999; Vasseur, 2002).   

Olguların çoğunluğunu konjenital ya da gelişimsel etiyolojili yavru ve 

genç köpekler oluşturur (Roush, 1993; Slocum ve Slocum, 1993; Piermattei 

ve Flo, 1997; Fossum, 2000; Hamish ve Butterworth, 2000; Vasseur, 2002).  

Patella luksasyonlarında ırk, cinsiyet ve genetik  predispozisyondan 

bahsedilmektedir (Putnam, 1968; Priester, 1972; Piermattei ve Flo, 1997; 

King, 1998; Murley, 2000; Vasseur, 2002).  

Patella luksasyonları unilateral ya da bilateral olarak gözlenebilmektedir 

(Putnam, 1968; Priester, 1972; Aslanbey, 1990; Hayes ve ark., 1994; Roush, 

1993; Hulse, 1995; Piermattei ve Flo, 1997; Slocum ve Slocum, 1998; Read, 

1999; Fossum, 2000; Hamish ve Butterworth, 2000; Vasseur, 2002).     

Unilateral olguları, genellikle travmatik etiyolojiye sahip yaşlı köpekler 

oluştururken, bilateral olguları minyatür ve küçük ırk köpeklerin konjenital ya 

da gelişimsel MPL’ları ile büyük ırk köpeklerin LPL’ları oluşturmaktadır 

(Priester, 1972; Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999; Fossum, 2000).  

Patella luksasyonları genelde medial ve lateral luksasyonlar olarak 

sınıflandırılsa da, etiyoloji ve insidens göz önünde bulundurulduğunda 

sınıflandırma dört farklı şekilde yapılmaktadır (Piermattei ve Flo, 1997). 

Bunlar: 

• Minyatür, küçük, orta ve büyük ırklarda gözlenilen MPL’ları 

• Minyatür ve küçük ırklarda gözlenilen LPL’ları 

• Büyük ırk köpeklerde gözlenilen LPL’ları 
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• Travmatik MPL’larıdır.  

1.4.1.  Medial Patella Luksasyonları  

Medial patella luksasyonları, luksasyonun derecesi ve diz ekleminin yapısına 

katılan kas, tendo, ligament ve kemiklerde oluşan deformasyonların şiddetine 

bağlı olarak patella’nın anatomik yeri olan sulcus trochlearis’in medialine yer 

değiştirmesi ile karakterize ortopedik bir bozukluktur ( Şekil 1.6). 

Travmaya bağlı olarak gelişenler haricindeki patella luksasyonu 

olgularında oluşan gelişimsel bozuklukların sadece diz eklemini değil, tüm 

ekstremiteyi etkileyeceği unutulmamalıdır (Read, 1999).   

1.4.1.1. Etiyolojik Faktörler 

Patella luksasyonları quadriceps kas grubunun hatalı uzanışına bağlı olarak 

oluşmaktadır (Kodituwakku, 1962; Putnam, 1968; Hulse, 1981; Willauer ve 

Vasseur, 1987; Aslanbey, 1990; Remedios ve ark., 1992; Roush, 1993; 

Slocum ve Slocum, 1993; Hayes ve ark., 1994; Read, 1999; Fossum, 2000; 

Vasseur, 2002) ve etkilenen hayvanlarda metafizer büyüme plaklarında 

oluşan değişimlere sekonder olarak iskelet deformiteleri de eklenir.  

Genç hayvanlarda metafizer büyüme plaklarında çok yüksek bir aksial 

ve torsiyonel büyüme potansiyeli mevcuttur (Fossum, 2000). Oluşan anormal 

torsiyonel kuvvet, büyüme plaklarındaki kondrosit sütunlarında spiral yönlü 

bir kuvvet değişimine yol açar. İşte patella luksasyonu olgularında gözlenilen 

iskelet deformiteleri, quadriceps kas grubunun hatalı uzanışının büyüme 

plakları üzerinde oluşturduğu anormal basınca bağlı olarak gelişmektedir 

(Hulse, 1981; Willauer ve Vasseur, 1987; Remedios, 1992; Slocum ve 

Slocum, 1993; Fossum, 2000; Barut, 2003).   
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Bazı köpeklerde yapısal ekstremite deformitelerinde acetabulum’un 

cranialindeki eminentia iliopubica’dan (area musculi recti femoris) orijin alan 

m. rectus femoris’in patella’ya medialden uyguladığı çekme gücü çok önemli 

rol oynar (Read, 1999) (Şekil 1.8). Medial patella luksasyonlarında 

quadriceps kas grubunun mediale hatalı uzanışı, epifizer plaklarda büyümeyi 

yavaşlatmaya yetecek şiddette bir basınç oluşturur. Aynı anda epifizeal 

plağın lateral yüzünde daha az şiddetli bir basınç ve dolayısıyla daha hızlı bir 

büyüme potansiyeli gözlenir. Böylece medial korteksin lateral kortekse göre 

daha kısa kalması ile femur lateral’e bükülür. Bu anormal büyüme, 

quadriceps kas grubunun mediale deplasmanı ve büyüme aktivitesi devam 

ettiği sürece sürer. Bu yüzden aksial deformasyonun derecesi, patella 

luksasyonunun derecesine ve hastanın yaşına bağlı olarak değişiklik gösterir 

(Remedios ve ark., 1992; Read, 1999; Fossum, 2000). 

Musculus quadriceps femoris’in çekme gücündeki değişmeye bağlı 

olarak büyüme plaklarına etkiyen basıncın artması, femur distalinde hipoplazi 

ve distal femoral şaftta lateral’e deviasyona; proksimal tibia’ya etkiyen 

güçlerdeki değişme, tibia’nın proksimal büyüme plaklarında ve tibial platoda 

açılanmaya neden olurken, tuberositas tibia’ya quadriceps kas grubundaki 

m.rectus femoris 

m.vastus medialis 

m.vastus lateralis 

m.vastus  
intermedius 

femur

Şekil 1.8. Musculus quadriceps femoris’i oluşturan kasların,  femur’a göre pozisyonları 
(Fossum , 2000’den). 
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yer değiştirmeye bağlı olarak medial yönden etkiyen güçler ise tibia 

proksimalinde torsiyona ve tuberositas tibia’da mediale yer değiştirmeye 

neden olurlar (Hulse, 1985; Hulse, 1995; Read, 1999; Fossum, 2000). Bu 

değişiklikler en iyi olarak, etkilenen köpeklerin antero-posterior pozisyonda 

alınan radyografilerinde izlenir. 

Epifiz bölgesinin büyüme plağı eklem kıkırdaklarıdır ve eklem 

kıkırdakları artan ve azalan kuvvetlere metafizer büyüme plakları ile aynı 

biyomekanik tepkiyi verir (Read, 1999; Fossum, 2000). Patella’nın sulcus 

trochlearis ile normal ve sağlıklı eklemleşmesi, eklem kıkırdağı üzerinde 

fizyolojik bir basınç oluşturur ve temas yüzeyindeki kıkırdak büyümesini 

yavaşlatır. Yani sulcus trochlearis’in normal derinliğini kazanmasından 

patella’nın devamlı basıncı sorumludur ve sanılanın aksine sulcus dolgunluğu 

patella luksasyonuna değil, patella luksasyonuna bağlı olarak patello-

trochlear basıncın ortadan kalkması sulcus dolgunluğuna neden olur (Roush, 

1993; Read, 1999; Fossum, 2000). İmmatür olguların hafif luksasyonlarında, 

sulcus trochlearis’te az bir derinlik kaybı söz konusudur, çünkü; gelişim 

sırasında patella normal anatomik pozisyonundadır. Ancak ileri derecede 

patella luksasyonu bulunan immatür olgularda, patella’nın sulcus trochlearis 

üzerine uygulamış olduğu basınç ortadan kalktığı için, luksasyonun şiddetine 

bağlı olarak trochlea düzleşmiş hatta konveks bir hal almış olabilir (Roush, 

1993; Read, 1999; Fossum, 2000). 

Medial patella luksasyonuna neden olan kemik deformiteleri ve 

dereceleri değerlendirilirken iki açı çok önemlidir. Bunlar inklinasyon ve 

anteversiyon açılarıdır. Kısaca açıklamak gerekirse inklinasyon açısı; cranio-

caudal düzlemde collum femoris’i aksial olarak iki eşit parçaya ayıran düzlem 

ile corpus femoris’i iki eşit parçaya ayıran düzlemin birbirleri ile yapmış 

oldukları açıdır (Şekil 1.9a). Anteversiyon açısı ise dorso-ventral düzlemde 

collum femoris ile condylus femoris’in mediolateral aksisinin yapmış oldukları 

açıdır (Şekil 1.9b). Diğer bir ifade ile anteversiyon; femurun proksimalinin, 

distaline göre dışa rotasyonu ya da femurun distalinin, proksimaline göre içe 

rotasyonu olarak tanımlanabilir (Kaiser ve ark., 2000; Kaiser ve ark. 2001; 
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Towle ve ark., 2005). Medial patella luksasyonlarında; inklinasyon açısında 

coxa vara ile karakterize belirgin bir azalma, anteversiyon açısında ise 

retroverisyona yakın bir azalma gözlenir (Putnam, 1968; Piermattei ve Flo, 

1997; Kaiser ve ark., 2000; Kaiser ve ark. 2001; Towle ve ark., 2005). Diğer 

bir ifade ile travmatik nedenli olmayan gelişimsel MPL’da hem inklinasyon 

hem de anteversiyon açısısında azalma gözlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

Patella luksasyonlarının birçoğu konjenital yani doğmasal olarak isimlendirilir. 

Çünkü herhangi bir travma söz konusu olmaksızın genç yaşlarda 

kendiliğinden ortaya çıkarlar. Bazı MPL olguları ise orta ya da ileri yaşlara 

kadar semptomatik olarak spesifik bir şekilde kendini göstermediğinden, 

böyle olguların etiyolojisine konjenital denilmesi yanıltıcı olabilir. İşte böyle 

olgularda doğumla birlikte başlayıp, zamanla ilerleyen anatomik bozukluklar 

doğumu izleyen erken dönemde patella luksasyonlarına neden olmazlar. 

Onun içindir ki; bu olguların etiyolojisinden bahsederken “konjenital-

doğmasal” yerine “gelişimsel-developmental” denilmesi daha uygundur 

(Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999).   

a b 

Şekil 1.9. Anteversiyon (a) ve inklinasyon (b) açılarınının şematik görünümü 
(Kaiser ve ark., 2000’den). 
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Köpeklerde travmaya bağlı olarak oluşan patella luksasyonları nadirdir 

(Piermattei ve Flo, 1997) ve bunlar direkt ve indirekt travmalar olarak ikiye 

ayrılırlar (Aslanbey, 1990).  

Akut yangı ve travma bulguları, erken dönemde patella luksasyonu’nu 

gizler (Read, 1999). 

Diz eklemi ekstensiyon halinde iken yüksekten düşme ya da atlama 

sonrasında tibia’nın ani içe rotasyonu sonucunda LCA’da kopma ve 

ligamentum collaterale laterale‘de gözlenilen gevşeme, diz eklemine etkiyen 

güçlerde dağılım dengesizliğine neden olur. Ayrıca genellikle trafik kazaları 

sonucu ortaya çıkan dorsal coxofemoral luksasyonlar, quadricipital 

mekanizmanın mediale yer değiştirmesine neden olarak indirekt medial 

patella luksasyonu ile sonuçlanırlar (Aslanbey, 1990; Roush, 1993). Burada 

dikkat edilmesi gereken nokta; LCA rupturu patella luksasyonuna neden 

olabildiği gibi, patella luksasyonuna bağlı olarak diz ekleminde ortaya çıkan 

güç dengesizliği de, LCA rupturuna neden olabilmektedir (Murley, 2000).  

İntraartiküler kırıklar, patella luksasyonuna neden olan direkt 

travmaların en önemlisidir (Aslanbey, 1990; Roush,1993; Di Meo ve ark, 

2001). Özellikle condylus femoris ve tibial plato’da oluşan kırıklar 

onarılmadığı takdirde kalıcı patella luksasyonlarına neden olurlar.  

1.4.1.2. İnsidens 

Köpeklerde karşılaşılan patella luksasyonu olgularının %75 – 80’i 

MPL’dur. Küçük ve minyatür ırklarda konjenital ve gelişimsel olarak ortaya 

çıkan MPL’nın %20 – 25’i bilateral yerleşim gösterir (Piermattei ve Flo, 1997).  

Medial patella luksasyonlarının, yetişkin vücut ağırlığı 9 kg’ın altında 

olan minyatür ve küçük ırk köpeklerde görülme insidensinin orta ve büyük ırk 
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köpeklere göre 10-12 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir (Kodituwakku, 1962; 

Remedios ve ark., 1992; Roush, 1999; Murley, 2000).   

Medial patella luksasyonunun en sık görüldüğü minyatür ve küçük 

köpek ırkları; Pomeranian, Poodle, Yorkshire Terrier, Chihuahua, Bichon 

Frise, Terrier, Pekingese ve Boston Terrier, orta ve büyük köpek ırkları ise 

Cocker Spaniel, Golden Retriever, Labrador Retriever, Chinese Shar-Pei ve 

Chow Chow’dur (Aslanbey, 1990; Remedios ve ark., 1992; Roush, 1993; 

King, 1998; Read, 1999; OFA, 2005).    

Medial patella luksasyonları genelde minyatür ve küçük ırkların bir 

ortopedik bozukluğuymuş gibi bilinse de son yıllarda özellikle Akita, Labrador 

Retriever, Siberian Husky ve Malamute ırkları başta olmak üzere büyük ve 

dev ırklarda belirgin bir artış gözlenmiştir (Remedios ve ark., 1992; Piermattei 

ve Flo, 1997).  

Medial patella luksasyonu bulunan hastalar cinsiyet predispozisyonu 

açısından incelendiğinde, dişilerde görülme sıklığının erkeklere oranla bir 

buçuk kat fazla olduğu  (3:2) belirlenmiştir (Priester, 1972; Hayes ve ark., 

1994; Hulse, 1995; Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999; Murley, 2000). Bu 

bulgular, patella luksasyonunun “X” kromozomuna bağlı resessif bir gen ya 

da hormonal faktörler tarafından kontrol edildiği hipotezini güçlendirmekte 

olup bu köpeklerin üretilmeleri önerilmemektedir (Priester, 1972; Nunamaker, 

1985; Remedios ve ark., 1992; Piermattei ve Flo, 1997; Murley, 2000).  

Kronik MPL’nu bulunan orta yaşlı ve yaşlı köpeklerin %15–20’sinde 

patella luksasyonuyla birlikte LCA rupturu da gözlenmektedir (Piermattei ve 

Flo, 1997). Bu durum MPL’na bağlı olarak, quadricipital mekanizmanın diz 

ekleminin stabilizasyonunda devre dışı kalmasını takiben, oluşan ani bir içe 

rotasyonun, bağı zorlaması ve koparması sonucu şekillenir.  

1964-1969 yılları arasında patella luksasyonlarının insidensi üzerine 

yapılan bir çalışmada, patella luksasyonu bulunan 542 köpeğin sadece 48’i 



 

 

23

 

(%8.9) büyük ırk köpeklerden (vücut ağırlığı 18.2 kg’dan fazla) oluşurken 

(Priester, 1972), 1982-1992 yılları arasında yapılan benzer başka bir 

çalışmada ise; büyük ırk köpekler, 124 köpeğin 48’i (%38.7) gibi büyük bir 

bölümünü oluşturmaktaydı (Hayes ve ark. 1994). Bu çalışmaların 

sonuçlarından da anlaşıldığı gibi son yıllarda büyük ırk köpeklerde gözlenilen 

patella luksasyonu olgularında belirgin bir artış olmuştur (Remedios ve ark., 

1992; Piermattei ve Flo, 1997; Wander ve ark., 1999).   

1987-1988 yılları arasında yeni doğan köpeklerdeki doğmasal 

anomalilerin istatistiki dağılımı üzerine yapılan başka bir çalışmada, patella 

luksasyonuna, taranan 1679 köpeğin 121’inde (%7.2), diğer tüm doğmasal 

anomalilere göre en yüksek yüzdeyle rastlanıldığı bildirilmiştir (Ruble ve Hird, 

1993).  

Çizelge 1.1. OFA’ya göre köpek ırklarında patella luksasyonu insidensi (OFA, 2005). 

Irk Görülme 
sıklığı 

İncelenen  
toplam  köpek 

Normal 
% 

Luksasyon
% 

Pomeranian 1 146 52.1 47.9 
Chow chow  2 61 70.5 29.5 
Cocker spaniel  3 312 72.8 27.2 
Chinese shar-pei  4 79 78.5 21.5 
Labrador retriever  5 163 79.8 20.2 
Lhasa apso  6 60 88.3 11.7 
Mi-ki  7 84 90.5 9.5 
Shiba inu  8 398 90.7 9.3 
Poodle  9 327 91.7 8.3 
English cocker spaniel  10 74 91.9 8.1 
Bichon frise  11 561 92.0 8.0 
Pug  12 213 92.0 8.0 
Australian terrier  13 81 92.6 7.4 
Chihuahua  14 267 92.9 7.1 
Golden retriever  15 70 92.9 7.1 
Keeshond  16 198 92.9 7.1 
Bloodhound  17 63 93.7 6.3 
Chinese crested  18 145 93.8 6.2 
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Çizelge 1.1. Devam OFA’ya göre köpek ırklarında patella luksasyonu insidensi (OFA, 2005). 

Maltese  19 54 94.4 5.6 
Border terrier  20 276 94.6 5.4 
Toy fox terrier  21 58 94.8 5.2 
Shih tzu  22 101 95.0 5.0 
Affenpinscher  23 62 95.2 4.8 
Miniature pinscher  24 65 95.4 4.6 
English springer spaniel  25 68 95.6 4.4 
Italian greyhound  26 220 95.9 4.1 
French bulldog  27 316 95.9 4.1 
Papillon  28 325 96.0 4.0 
Coton de tulear  29 353 96.3 3.7 
American staffordshire terrier  30 89 96.6 3.4 
Cavalier king charles spaniel  31 1058 96.7 3.3 
Boston terrier  32 425 96.7 3.3 
Dogue de bordeaux  33 70 97.1 2.9 
Flat-coated retriever  34 718 97.1 2.9 
Rat terrier  35 186 97.3 2.7 
Havanese  36 508 97.4 2.6 
Australian shepherd  37 149 98.0 2.0 
Rottweiler  38 100 98.0 2.0 
German shepherd dog  39 56 98.2 1.8 
Smooth fox terrier  40 58 98.3 1.7 
Akita  41 346 98.3 1.7 
Schipperke  42 62 98.4 1.6 
American pit bull terrier  43 66 98.5 1.5 
Kuvasz  44 91 98.9 1.1 
Newfoundland  45 436 99.5 0.5 
Mastiff  46 1035 99.9 0.1 
Silky terrier  47 57 100.0 0.0 
Greater swiss mountain dog  48 203 100.0 0.0 
Bull terrier  49 60 100.0 0.0 
Belgıan malinois  50 50 100.0 0.0 
Bouvier des flandres  51 128 100.0 0.0 
Great pyrenees  52 62 100.0 0.0 

1.4.1.3.  Klinik Bulgular 

Topallık bulguları hayvandan hayvana değişmekle birlikte, luksasyonunun 

derecesi ve süresi, hastanın yaşı, ırkı ve vücut ağırlığı topallığın şiddetini 
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direkt olarak etkiler (Piermattei ve Flo, 1997). Genellikle hafif veya orta 

şiddette, ara sıra ilgili ekstremitenin fleksiyonda tutulduğu, ağırlık bindirilen tip 

bir topallık söz konusudur. Nadir olarak da olsa, bazı hastalar ilgili 

esktremitelerini çoğu zaman kullanmazlar.  

Medial luksasyonu bulunan hastalardaki topallık, aynı derecede lateral 

luksasyonu bulunan hastalardakine göre daha hafif seyreder (Piermattei ve 

Flo, 1997).   

 Olguların birçoğunda klinik bulgular ilk 6 ay içinde kendini gösterir 

(Nunamaker, 1985; Roush, 1993; Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999). 

Klinik bulgular, hastanın vücut ağırlığının artması, eklem kıkırdağı 

lezyonlarının şekillenmesi, luksasyonun derecesinin artıp kalıcı hale geçmesi, 

LCA rupturları ile kalça displazisi ya da luksasyonlarının varlığı durumlarında 

daha şiddetli olarak gözlenir. 

Patella luksasyonu bulunan hastalar yaş grubu ve klinik görüntüleri 

itibariyle genel olarak dört grupta değerlendirilirler (Piermattei ve Flo, 1997). 

Bunlar: 

• III.° veya IV.° patella luksasyonu bulunan yeni doğmuş köpek 

yavrularının yürümeye başladıkları dönemde arka ekstremitelerinin 

anormal duruş ve fonksiyon bozukluğu 

• II.° veya III.° patella luksasyonu bulunan genç ya da ergin köpeklerde 

başlangıçta intermittant olmasına rağmen, luksasyona bağlı 

lezyonların artmasıyla şiddetlenen bir topallık 

• I.° veya II.° kronik patella luksasyonu bulunan yaşlı köpeklerin 

özellikle LCA rupturu gibi yumuşak doku yaralanmaları sonrasında ani 

olarak ortaya çıkan ve DEH’nın ilerlemesiyle şiddetlenen bir topallık 
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• Asemptomatik olarak seyreden patella luksasyonlarıdır. 

1.4.1.4. Patella Luksasyonlarında Derecelendirme 

Patella luksasyonlarının derecelendirilmesi; ilgili ekstremitede oluşan 

deformitelerin belirlenmesi, tanı, seçilecek cerrahi sağaltım tekniği ve 

prognozun saptanmasında belirleyici rol oynamaktadır (Piermattei ve Flo, 

1997).   

Patella luksasyonları dört dereceli olarak sınıflandırılmıştır. Bunlardan  

I.°  ve II.° luksasyonlarda, intermittant bir luksasyon söz konusuyken, III.° ve 

IV.° luksasyonlarda patella’da daimi bir çıkık gözlenir (Putnam, 1968; 

Singleton, 1969; Priester, 1972; Nunamaker, 1985; Remedios ve ark., 1992; 

Roush, 1993; Hulse, 1995; Piermattei ve Flo, 1997; Slocum ve Slocum, 

1998; King, 1998; Read, 1999; Fossum, 2000; Hamish ve Butterworth, 2000; 

Murley, 2000; Vasseur, 2002) (Şekil 1.10).  

 

 

 

 

 

 

 

Tuberositas tibia 

I. Derece II. Derece 

III. Derece IV. Derece 

Şekil 1.10. Patella luksasyonunun derecesine göre, patella ve tuberositas tibia’nın 
femur’a göre pozisyonu (Piermattei ve Flo, 1997’den). 
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Patella luksasyonlarındaki derecelendirme kriterleri ilk olarak Putnam (1968) 

tarafından belirlenmiş ve daha sonra Singleton (1969) tarafından revize 

edilmiştir. Günümüzde Putnam ve Singleton’u temel alan Piermattei ve Flo ile 

OFA’nın (Orthopedic Foundation for Animals) patella luksasyonu 

derecelendirme kriterleri kullanılmaktadır.  Derecelendirme yapılırken medial 

ve lateral doğrultular değiştirilerek bu tablo hem medial luksasyonlara hem de 

lateral luksasyonlara uyarlanabilir. 

1.4.1.4.1. I.° Patella Luksasyonları 

• Ortopedik muayene sırasında tesadüfen fark edilirler. 

• İntermittans bir patella luksasyonu söz konusudur.  

• Patella, diz eklemi tam fleksiyonda iken manuel olarak kolaylıkla çıkar 

fakat, baskı ortadan kalktıktan sonra trochlea femoris’e kendiliğinden 

geri döner.  

• Krepitasyon söz konusu değildir. 

• Patella redüksiyondayken, tuberositas tibia’da düşey düzleme göre 

çok hafif bir deviasyon gözlenir.  

• Patella redüksiyondayken diz eklemine fleksiyon ve ekstensiyon 

yaptırıldığında, topuk ekleminde abdüksiyon gözlenmez. 

1.4.1.4.2. II.° Patella Luksasyonları 

• En sık karşılaşılan patella luksasyonu, II.° luksasyonlardır (Read, 

1999). 
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• Topallık intermittans ve hafiftir. Hayvanlar patella’ları sulcus 

trochlearis’in dışında iken ağrı duydukları için yürüme sırasında ilgili 

ekstremitelerini aniden çekerler ve hafif fleksiyon pozisyonunda 

tutarlar. Bu sırada yürüyüş tek ayakla zıplama şeklinde devam eder. 

Daha sonra hasta çıkık olan patella’sını yerine oturtabilmek için ilgili 

ekstremitesini medial luksasyonlarda medial, lateral luksasyonlarda 

ise lateral doğrultuda ekstensiyon pozisyonunda uzatarak redüksiyonu 

sağlar (King, 1998; Fossum, 2000). Bu durumdaki köpekler atlamak, 

zıplamak ve merdiven çıkmak istemezler (Piermattei ve Flo, 1997).   

• İlgili ekstremite, medial luksasyonlarda laterale (eksternal rotasyon), 

lateral luksasyonlarda ise mediale (internal rotasyon) 

döndürüldüğünde rahatlıkla çıkar. Hareketin aksi yapıldığında 

redüksiyon gerçekleşir.  

•    Tuberositas tibia medial luksasyonlarda 30º’ye kadar, lateral 

luksasyonlarda ise daha az rotasyona uğrar.  

•    Patella mediale çıkık pozisyonda iken, topuk eklemi parmaklar 

mediale doğru bakacak şekilde abdüksiyondadır. Bu pozisyona 

“güvercin parmaklılık” denilmektedir. Lateral luksasyonlarda ise; topuk 

eklemi, parmaklar lateral doğrultuda olacak şekilde addüksiyondadır. 

Bu durumdaki köpekler fok balığı gibi yürürler.  

 II.° patella luksasyonu bulunan köpekler uzun yıllar sağlıklı olarak 

yaşayabilmektedir. Fakat luksasyonun kalıcı olduğu hastalarda, patella’nın 

trochlea femoris’in labium medialis / lateralis üzerinde yaptığı kayma hareketi 

zamanla hem trochlea femoris’in labium’larında, hem de patella’nın eklem 

yüzünde erozyona neden olur. Eklem yüzünü kaplayan hyalin kıkırdak hem 

patella’da hem de trochlea femoris’te zamanla erir (kondromalazi) ve 

subkondral kemik açığa çıkar. Hyalin kıkırdağın kendini yenileme yeteneği 

olmadığından dolayı, bu defekt fibröz kıkırdak ile doldurulur. Fakat fibröz 

kıkırdak hyalin kıkırdağa göre travmalara karşı daha dirençsiz ve gevrek 
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olduğundan dolayı tekrarlayan travmalar bu kıkırdakta yangısal lezyonlara 

neden olur (Moore ve Banks, 1989; Wander ve ark., 1999). Bu şekilde 

başlangıçta akut bir osteoartrit olarak seyreden yangı, ilerleyen dönemlerde 

olayın kronikleşmesiyle eklem kaidesinde kemik üremeleri ile karakterize 

DEH’na dönüşür (Read, 1993; Todhunter ve Johnston, 2002). Bu tip 

olgularda muayene sırasında patella’nın manuel olarak çıkartılması sırasında 

krepitasyon ve ağrı bulguları gözlenir. Zamanla artan keyifsizlik ve ağrı, 

köpeğin yürüme sırasında vücut ağırlığının büyük bir kısmını ön 

ekstremitelerine aktarmasına neden olmaktadır. II.° gelişimsel patella 

luksasyonu bulunan ve luksasyonunun derecesinin ilerlemediği köpeklerde 

ileri yaşlarda ortaya çıkan topallık ve ağrının nedeni eklemdeki kronik 

dejeneratif değişikliklerdir. 

1.4.1.4.3. III.° Patella Luksasyonları 

• Patella daima çıkık pozisyondadır. 

• Cranio-caudal eksende tibia’nın torsiyonu ve tuberositas tibia’nın 

deviasyonu 30°-60° arasındadır.  

• Her ne kadar luksasyon intermittans değilse de, özellikle minyatür ve 

küçük ırklar, ilgili ekstremitesini yarı fleksiyon pozisyonda tutarak 

kullanabilmektedir. 

• Eklemin fleksiyon ve ekstensiyonu, abdüksiyon ya da addüksiyona 

neden olmaktadır. 

• Trochlea femoris çok sığ ya da düzleşmiştir. 

• Özellikle kronik olgularda, luksasyonun yönüne bağlı olarak, patella 

condylus’ların lateral ya da medial yüzünde kayma hareketi yaparken, 
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kayma yüzeyinde fibrokartilaginöz yapıda yeni bir yalancı oluk 

(pseudotrochlea) oluşur.  

1.4.1.4.4. IV.° Patella Luksasyonları 

•    Patella daimi çıkık pozisyonda (ektopik) olup redükte edilemez. 

•    Tibia mediale doğru dönmüş, tuberositas tibia ise cranio-caudal 

eksende 60°-90°’lik bir deviasyona uğramıştır. 

• Patella, condylus’lar üzerinde bulunurken, ligamentum patella ile 

femur distali arasında palpe edilebilir bir boşluk hissedilir.  

•    Unilateral luksasyonlarda ilgili ekstremite fleksiyonda tutulur. Bilateral 

luksasyonlarda ise arka ekstremiteler fleksiyonda iken hasta belinden 

aşağısını kamburlaştırarak ön ekstremiteleri ile kurbağa pozisyonunda 

yürür. 

•    Trochlea femoris, düzleşmiş ya da konvekstir. 

1.4.2. Lateral Patella Luksasyonları  

Lateral patella luksasyonu, patella’nın intermittans ya da kalıcı olarak sulcus 

trochlearis’in lateraline yer değiştirmesine durumuna denir (Fossum, 2000).  

 Kalça displazisi insidensi yüksek olan büyük ve dev köpek ırklarının 

gençlerinde gözlenilen LPL’ları “genu valgum” olarak da adlandırılmaktadır 

(Olmstead, 1981; Piermattei ve Flo, 1997; Vasseur, 2002). 
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1.4.2.1.  Etiyolojik Faktörler 

Lateral patella luksasyonları da, MPL’ları gibi konjenital, gelişimsel ve 

travmatik nedenlere bağlı olarak oluşmaktadır (Olmstead, 1981; Roush, 

1993; Fossum, 2000; Morais ve Henriques, 2002). 

 Oluşum nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, kalça ekleminde 

anteversiyon ve inklinasyon açılarının artmasına bağlı olarak oluşan coxa 

valgum ve genu valgum deformiteleri sonucunda, quadricipital mekanizmanın 

çekme gücünün sulcus trochlearis’in longitudinal aksisinin lateraline 

kaymasına bağlı olduğu düşünülmektedir (Piermattei ve Flo, 1997; Fossum, 

2000). Bu deformitelere bağlı olarak femur’da internal rotasyon gözlenirken, 

femur distalinde oluşan lateral torsiyon ve valgus deformitesi sonucunda 

quadricipital mekanizma ve patella laterale kayar (Piermattei ve Flo, 1997).  

 Yapılan bir çalışmada; LPL gözlenilen olguların büyük çoğunluğunda, 

anteversiyon (>20°) ve inklinasyon açılarında (>145°) belirgin bir artışın 

yanında, m. vastus medialis’te atrofi, femur distalinde mediale rotasyon, 

quadricipital mekanizmanın diziliminde bozukluk ve tibia proksimalindeki 

deformasyona bağlı olarak articulatio tarsi’nin distalinde kalan bölgenin 

laterale rotasyonuna neden olan patolojik değişiklikler gözlenmiştir. Ayrıca 

her ne kadar uygulanan cerrahi prosedür sonrası quadricipital mekanizmanın 

dizilimi düzeltilmiş bile olsa, postoperatif süreçte hastanın ilgili ekstremitesini 

fonksiyonel olarak kullanma ihtimali düşüktür (Morais ve Henriques, 2002). 

 Başka bir araştırmacıya göre, büyük ırk köpeklerde gözlenilen genu 

valgum deformitesi, femur distalindeki osteokondrozis’e bağlı olarak 

gelişmektedir (Olsson, 1977). 
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1.4.2.2.  İnsidens  

En sık olarak büyük köpek ırklarının yavru ve gençlerinde görülmesine 

karşın, özellikle yaşlılarında olmakla birlikte minyatür ve küçük köpek 

ırklarında da gözlenilebilmektedir (Nunamaker, 1985; Roush, 1993; Fossum, 

2000; Morais ve Henriques, 2002).  

Lateral patella luksasyonları, köpeklerde karşılaşılan patella luksasyonu 

olgularının %20-25’ini oluşturmaktadır (Piermattei ve Flo, 1997; Roush, 

1993).  

Lateral patella luksasyonu olgularının yaklaşık %50’si büyük ırk 

köpeklerde gözlenmektedir (Nunamaker, 1985; Piermattei ve Flo, 1997; 

Roush, 1999; Fossum, 2000). 

Genu valgum ile seyreden LPL’nın büyük çoğunluğu bilateral olarak 

seyreder. Hayvanlar en sık olarak 5–6 aylıkken etkilenirler (Piermattei ve Flo, 

1997).  

Lateral patella luksasyonlarında ırkların genetik predispozisyonunun 

araştırıldığı bir çalışmada; Great Dane, St. Bernard ve Irish Wolfhound’larda 

insidensin diğer ırklardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Rudy, 1974). 

Yakın geçmişte yapılan çalışmalarda ise; Great Dane, St. Bernard, 

Bernese Mountain Dog ve Labrador Retriever’lar LPL’nun en sık olarak 

görüldüğü ırklar olarak belirtilmişlerdir (Remedios ve ark., 1992; Roush, 

1993; King, 1998; OFA, 2005).  

Son yıllarda düz tüylü retriever’ların saf kanlarında gözlenilen 

LPL’larında ciddi bir artış kaydedilmiştir (Piermattei ve Flo, 1997).   
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1.4.2.3.  Klinik Bulgular 

İmmatür olguların büyüme plaklarına etkiyen anormal güce bağlı olarak 

oluşan iskelet deformiteleri, MPL’nda gözlenilen patolojik değişikliklerin ayna 

görüntüleridir (Fossum, 2000; Morais ve Henriques, 2002). 

İnsanlarda LPL’nın görülme yüzdesi medial luksasyonlara göre daha 

yüksek olup, klinik bulgular daha şiddetli olmakla birlikte köpeklerdeki 

bulgularla benzerlik gösterirler (Putnam, 1968; Nunamaker, 1985) 

Lateral patella luksasyonu bulunan hastalardaki fonksiyon kayıpları ve 

yürüme güçlüğü, aynı derecede MPL bulunan hastalara göre daha fazladır 

(Piermattei ve Flo, 1997). 

 Erken dönemde, yeni doğan yavruları yetişkin köpek mamaları ile 

beslemek, hastalığın oluşum riskini ve şiddetini azaltabilir (Piermattei ve Flo, 

1997). 

 Medial patella luksasyonlarının sağaltımında kullanılan tekniklerden 

tuberositas tibia transpozisyonu haricindeki tüm teknikler, yönleri 

değiştirilerek LPL’nın sağaltımında kullanılabilmektedir (Roush, 1993; Morais 

ve Henriques, 2002).   

1.4.3. Patella Luksasyonlarında Tanı 

Tanısı oldukça kolay olan patella luksasyonlarında klinik ve radyolojik 

muayenelerden faydalanılır.  
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1.4.3.1.  Klinik Muayene 

Klinik muayene, hem hasta ayakta dururken hem de ilgili ekstremitesi üstte 

kalacak şekilde lateral pozisyonda yatarken yapılmalıdır (Read, 1999).  

 Klinik muayenede ilk olarak inspeksiyon ve palpasyonla, tuberositas 

tibia’dan başlayarak yukarı doğru qaudricipital mekanizmanın dizilimi ve 

düşey düzlem ile yapmış olduğu açı kontrol edilir (Piermattei ve Flo, 1997; 

Read, 1999). Daha sonra ilgili ekstremiteye içe ve dışa rotasyon yaptırılarak, 

patella’ya medial / lateral doğrultuda güç uygulanır. Bu muayenenin amacı 

patellar laksitenin kontrol edilmesidir.  

Muayeneye sırasıyla aşağıdaki kriterler yönünden devam edilmelidir. 

• Her iki doğrultudaki instabilitenin tayini. 

• Krepitasyon testi. 

• Tuberositas tibia’nın rotasyon derecesinin belirlenmesi. (Hasta 

anestezideyken tuberositas tibia’nın rotasyon derecesinin 

belirlenmesinin oldukça güç olduğu unutulmamalıdır). 

• İlgili ekstremitenin torsiyon ve angulasyon derecesinin muayenesi. 

• Patella’nın redüksiyonundaki zorluk derecesi. 

• Patella’nın trochlea femoris’te redüksiyondaki lokalizasyonunun 

belirlenmesi. Akita ve Shar pei gibi düz bacaklı köpek ırklarında patella 

trochlea femoris’in proksimalinde (patella alta) yer alırken, 

kondrodistrofik köpek ırklarının patella’ları trochlea femoris’in 

distal’inde (patella baja) yer alır.  
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• Normal ayakta durma açısında iken ilgili ekstremitenin ekstensiyon 

derecesinin muayenesi (yeni doğmuş yavrularda patellar ektopiye 

bağlı olarak şiddetli kontraktür gözlenilebilir).  

• Diz ekleminde çekmece gözü hareketi’nin olup olmadığının 

muayenesi. 

1.4.3.2.  Radyolojik Muayene  

Patella luksasyonları, seyri ve klinik semptomları açısından tanısı ciddi 

deneyim ve radyolojik muayene gerektirmeksizin kolaylıkla yapılabilen bir 

ortopedik bozukluktur (Roush, 1993).  

Patella luksasyonlarının operatif sağaltım tekniğinin seçilmesinden 

önce, quadricipital mekanizmanın anatomofizyolojik pozisyonunu doğru 

olarak yeniden oluşturabilmek için ciddi bir preoperatif planlama gereklidir 

(Read, 1999). Klinik muayeneler ile kemik ve eklem deformasyonlarının 

detaylı olarak belirlenemediği ileri dereceli luksasyonlarda preoperatif 

planlama da çok yönlü radyografilere gerek duyulmaktadır. Ayrıca klinik 

muayenelerde palpasyon ile tanı konulamayan ya da şüpheli bulunan obez 

hastaların tanısında da radyolojik muayenelerden yararlanılır (Roush, 1993).  

Radyolojik muayenede sırasıyla, diz eklemi fleksiyon ve ekstensiyonda 

iken patella’nın pozisyonu, femur distali ile tibia proksimalinin düşey düzleme 

göre pozisyonu, trochlea femoris çevresinde kemik üremelerinin olup 

olmadığı, LCA rupturunun bulunup bulunmadığı, tuberositas tibia’nın 

pozisyonu ve sulcus trochlearis’in derinliğinin tespiti yapılır.  

Bu tespitlerin yapılabilmesi için 3 farklı pozisyonda radyografiler 

alınmalıdır. Bunlar sırasıyla: 

• Quadricipital mekanizmanın, femur ve tibia’daki angulasyonların, 

tuberositas tibia’nın pozisyonunun ve diz eklemi ekstensiyondayken 
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patella’nın pozisyonunun belirlenebilmesi için antero-posterior (A/P) 

doğrultuda pelvis ile her iki ekstremitenin femur ve tibia’sının 

tamamının görüntülendiği radyografi.  

• Luksasyonun bulunduğu ekstremitede patella’nın sulcus trochlearis’e 

göre pozisyonunun, periartiküler osteofitlerin ve LCA’nın durumunun 

belirlenebilmesi için diz ekleminin 90° fleksiyondaki medio-lateral (M/L) 

radyografisi.  

• İlgili ekstremite tam fleksiyondayken dorso-ventral doğrultuda 

gönderilen x-ışınının condylus femoris ve tibial plato’yu dik olarak 

kestiği ve dolayısıyla önde kalan sulcus trochlearis ile sulcopatellar 

uyumun görüntülendiği “skyline” radyografi.  

Radyolojik muayeneler sırasında özellikle skyline radyografiler 

alınırken,  gerekli pozisyonun verilmesini kolaylaştırmak ve harekete bağlı 

görüntü kayıplarını en aza indirmek için hastaya sedasyon ya da hafif bir 

anestezi uygulanabilir. Böylece gevşeyen kas ve tendoların diz eklemi 

üzerine yapmış olduğu çekme kuvveti ortadan kalkarak patellar laksitenin 

derecesi de belirlenebilir.  

I.° ve II.° patella luksasyonlarında alınan radyografilerde, patella 

genellikle çıkık olarak görüntülenemez. Onun için böyle hastaların tanısında 

klinik muayene, radyolojik muayenelerden daha önemlidir (Roush, 1999). 

 IV.° ve ilerlemiş bazı III.° patella luksasyonlarında ilgili ekstremitede 

oluşan kas kontraktürlerine bağlı olarak ekstensiyon yaptırılamadığından 

dolayı, A/P radyografiler nizami olarak alınamaz. Böyle hastalardaki 

deformitelerin belirlenebilmesi için çok yönlü radyografilere ihtiyaç duyulur. 
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1.4.4. Patella Luksasyonlarında Şekillenen Patolojik Değişiklikler 

Tüm eklem elemanlarında (eklem kapsülü, eklem kıkırdakları, subkondral 

kemik, ligamentler ve kaslar) osteoartrit ile ilişkili dejeneratif değişiklikler 

gözlenir. Yangının başlamasıyla, eklem kapsülü kalınlaşır ve vaskülarizasyon 

artar. Mikroskobik olarak ilk değişiklik süperfisiyal kıkırdak tabakasının 

fibrilasyonu ve proteoglikan kaybıdır (Johnston, 1997). Eklem kıkırdağında 

proteoglikan kaybı çok önemlidir, çünkü proteoglikanların ana görevi kıkırdak 

bütünlüğünü korumaktır. 

 Gerek patella luksasyonları sırasında patella ile labium trochleare’ler 

arasındaki sürtünmeye bağlı olarak, gerekse de sığlaşmış olan sulcus 

trochlearis’lerin derinleştirilmesi amacıyla yapılan trohleoplasti 

operasyonlarından sonra eklem yüzeylerini kaplayan hyalin kıkırdakta oluşan 

kayıplardan dolayı subkondral kemik açığa çıkar. Hyalin kıkırdağın kendini 

yenileme özelliği olmadığından dolayı zamanla bu defekt fibröz kıkırdakla 

dolar (Slocum ve Slocum, 1993).  

 Fibröz kıkırdak; yapısı itibariyle ince, düzensiz ve değişken kalitede 

olmasının yanında, kompresyon ve abrazyona hyalin kıkırdak kadar dayanıklı 

değildir (Moore ve Banks, 1989; Wander ve ark., 1999).  Buna bağlı olarak 

da, normal şartlarda eklem kıkırdağının tolere edebileceği güçteki travmalar 

bile yeni eklem kıkırdağında tekrarlayan dejenerasyon ve lezyonlara neden 

olur. Bunu takiben de yangısal süreç, yani osteoartrit başlar (Matis ve Fritz, 

1990; Roy ve ark, 1992; Brunberg, 2005) (Şekil 1.11). 

 

 

 

 

Şekil 1.11.  Dejeneratif eklem 
hastalığında, patella ve eklem 
kıkırdaklarında oluşan kondromalazi 
ve eroziv lezyonlar (King, 1998’den). 



 

 

38

 

Eklemdeki yangının kronikleşmesiyle, periartiküler dokuda osteofitozis başlar 

ki bu safhadan sonra oluşan dejeneratif değişiklikler dönüşümsüzdür. Onun 

için eklemdeki bu dönüşümsüz dejeneratif değişikliklerin klinikopatolojik 

görünümüne genel olarak dejeneratif eklem hastalığı denir (Şekil 1.11). 

Subkondral ve kompakt kemikten köken alan osteofitler hyalin ve fibröz 

kıkırdakla sarılmış olup, endokondral ossifikasyona benzer bir gelişim izler. 

Osteofitler periartiküler bölgelerde oluşmaya eğilimli olup, en sık sinovium, 

perikondrium ve periosteum’un bağlantı bölgelerinde, nadir olarak da, 

eklemin merkezinde gözlenirler (Johnston, 1997; Brunberg, 2005).   

 Medial patella luksasyonu bulunup trohleoplasti uygulanan 9 köpeğin 

sulcus trochlearis düzeyinden alınan osteokondral dilimlerinin histopatolojik 

olarak osteoartrit yönünden değerlendirilmesinin amaçlandığı bir çalışmada, 

hematoksilen-eozin ile boyanan dilimlerde eklem kıkırdağının superfisiyal 

katında kondrosit nekrozu, kondron formasyonu ve fokal hücre kaybı ile hafif 

dereceli fibrilasyon belirlenmiştir. Ayrıca örneklerin glikozaminoglikan 

içeriklerinin belirmesi için Safranin-O ile yapılan boyamalarda, kontrol ve 

deney gruplarında anlamlı bir farka rastlanılmamıştır (Wander ve ark., 1999).   

1.4.5.  Patella Luksasyonları’nda Sağaltım Seçenekleri 

Uygulanacak cerrahi prosedürün amacı; seçilecek uygun operasyon tekniği / 

teknikleri ile patella’nın sulcus trochlearis’teki anatomik pozisyonuna 

getirilmesi ve lateraldeki / medialdeki yumuşak dokuların kapatılmasından 

önce diz eklemine yaptırılan fleksiyon ve ekstensiyon hareketlerinde 

anatomik pozisyonunda kalmasıdır (Roush, 1993; Read, 1999).  

 Asemptomatik patella luksasyonları genellikle rutin fiziksel muayene 

sırasında tesadüfen teşhis edilir. Hastalarda, ilgili ekstremitenin fleksiyonda 

ve vücut ekseninin dışında tutulması ile atlama ve egzersiz isteksizliği gibi 

semptomlar yoksa acil bir cerrahi müdahale önerilmemektedir (Piermattei ve 

Flo, 1997). Bu tip hastalarda erken cerrahi müdahale ya yavru köpeklerde 
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patellar ektopilerin tedavi edilmemesi sonucunda ortaya çıkan kalıcı ve 

onarılamayan kontraktürler gelişmeden, ya da orta ve büyük ırk köpeklerde 

trochlea femoris’te kıkırdak erozyonu ve dejenerasyonu şekillenmeden önce 

uygulanmalıdır (Piermattei ve Flo, 1997). 

Patella luksasyonlarının operatif sağaltımında seçilecek olan teknik ya 

da teknikler kombinasyonunun belirlenmesinde, hastayı birey bazında 

düşünmenin yanında ciddi bir beceri ve deneyim gerekmektedir (Piermattei 

ve Flo, 1997; Read, 1999). 

Patella luksasyonlarının artroplastik sağaltımı sırasında en sık yapılan 

hata, yanlış ya da yetersiz bir cerrahi prosedürün seçilmesidir. Bunun da 

nedeni, preoperatif planlamaya gereken özenin gösterilmemesidir (Read, 

1999).   

Seçilen operasyon tekniği ya da postoperatif redüksiyon başarısı ne 

olursa olsun, başlamış bir dejeneratif süreç durdurulamaz, sadece 

yavaşlatılabilir. Bu hususlar göz önünde bulundurularak, hasta sahibi uzun 

dönemde karşılaşabileceği problemler açısından detaylı olarak 

bilgilendirilmelidir (Read, 1999; Wander ve ark., 1999).  

Özellikle yaşlı köpeklerde daha hızlı bir ilerleme eğiliminde olan 

DEH’nın etkilerinin azaltılmasında erken müdahale büyük rol oynar (Roush, 

1993).  

Erken cerrahi müdahalenin şiddetli olguların prognozunu daha olumlu 

kılacağı unutulmamalıdır. Eğer III°. ve IV.° patella luksasyonları, 6–12 

haftalıkken hastaların ilk aşılanması sırasında yapılan rutin ortopedik 

muayenelerde teşhis edilirlerse, femur’un distal büyüme plağındaki anormal 

çekme gücüne bağlı olarak iskelet kas sisteminde oluşabilecek 

deformasyonlar daha oluşmadan, agresif olmayan bir cerrahi teknik ile 

rahatlıkla önlenebilir. Böylece potansiyel bir III°. veya IV.° patella luksasyonu 
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I°. ya da II.° patella luksasyonuna dönüşmüş olur (Roush, 1993; Read, 

1999).  

I°. ve II.° patella luksasyonlarında kullanılan antienflamatuar ajanların 

analjezik etkileri geçici bir rahatlama sağlarken, ilerleyici karakterdeki 

olguların klinik bulgularını gizleyebilir. Onun içindir ki, analjezik yanıtın olumlu 

olduğu erken dönem olgularda, cerrahi prosedürün ertelenmesi gibi bir 

yanılgıya düşülmemelidir (Roush, 1993).  

Genelde I°. patella luksasyonlarının sağaltımında konservatif sağaltım 

ya da yumuşak doku rekonstrüksiyon teknikleri tek başlarına yeterli olurken, 

II.°, III.° ve IV.° luksasyonların sağaltımında yumuşak doku ve kemik 

rekonstrüksiyon teknikleri birlikte kullanılır (Slocum ve Slocum, 1993; Roush, 

1993; Piermattei ve Flo, 1997, Read, 1999, Fossum, 2000).  

Patella luksasyonlarının artroplastik sağaltımında uygulanan teknikler; 

yumuşak doku ve kemik rekonstrüksiyon teknikleri olmak üzere ikiye ayrılır 

(Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999). 

1.4.5.1.  Yumuşak Doku Rekonstrüksiyon Teknikleri 

Bu tekniklerin seçiminde her birey ayrı ayrı ele alınmalıdır. Yumuşak doku 

tekniklerinde eklem kapsülü ve retinakulumun gerginliği arttırılarak ya da 

azaltılarak patella üzerine etkiyen güçlerin dengelenmesi amaçlanır. Fakat bu 

teknikler quadricipital mekanizmanın diziliminin ciddi olarak bozulduğu, III.° 

ve IV.° luksasyonların redüksiyonunda yalnız başlarına kullanıldıklarında 

etkili olmadıkları gibi, nüks yüzdesini arttırırlar (Read, 1999).  

 Onun için yumuşak doku teknikleri ya sadece I.° luksasyonların ya da 

diğer tekniklerle kombine edilerek II.°, III.° ve IV.° luksasyonların 

sağaltımında kullanılmalıdır (Roush, 1993; Piermattei ve Flo, 1997; Read, 

1999).   
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Minyatür ve küçük ırk köpeklerde yumuşak doku teknikleri kullanılarak 

yapılan sağaltımlarda aynı seansta her iki ekstremitenin de operasyonu 

yapılabilir (Piermattei ve Flo, 1997).  

Yumuşak doku rekonstrüksiyon teknikleri içerisinde ilk olarak sadece 

eklem kapsülünün daraltılması ya da fasya lata’dan serbestleştirilen bir 

bandın m. gastrocnemius’un orijin noktasına sabitlenmesiyle patella üzerine 

etkiyen çekme gücü nötralize edilmeye çalışılmış, fakat bu tekniklerin 

quadriceps kas grubunun çekme gücünü engelleyemediği görülmüştür (Flo 

ve Brinker, 1970). Bunun sonucu olarak da patellar stabilizasyonun 

sağlanmasında daha radikal teknikler geliştirilmiştir. 

1.4.5.1.1. Kapsülektomi  

Artrotomiyi takiben gevşemiş olan eklem kapsülünün, medial / lateral yönde 

hafif bir gerginlik oluşturacak şekilde emilmeyen ya da uzun dönemde emilen 

monofilaman dikiş materyalleri ile basit sürekli veya ayrı dikişlerle 

kapatılmasından sonra patellar stabilite kontrol edilir. Redüksiyonun yeterli 

görüldüğü olgularda destek dikiş uygulamaları yapılır. Eklem kapsülü, 

kapsülektomi yapılmadan daraltılmak istenirse, kapsüldeki gerginlik 

alındıktan sonra eksternal daraltma (vest over pants) dikişleri uygulanabilir. 

 Kapsülektomi ve imbrikasyon dikiş uygulamaları II.°, III.° ve IV.° 

luksasyonlarda yardımcı stabilizasyon tekniği olarak kullanılabilirken, kemik 

deformitesinin bulunmadığı I.° ve erken dönem II.° luksasyonlarda tek 

başlarına uygulanabilirler (Roush, 1993; Piermattei ve Flo, 1997; Read, 

1999). 

  İskelet kas deformitesinin bulunmadığı ya da minimal düzeyde 

bulunduğu 82 köpekte, patellar stabilizasyonun kapsülektomi ve imbrikasyon 

dikiş uygulamaları ile yapıldığı bir çalışmada, postoperatif başarının %93 
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olduğu belirlenmiş ve 14 olguda bu prosedür iki defa uygulanmıştır (Campbell 

ve Pond, 1972).  

1.4.5.1.2. Retinakuler Kaydırma  

Luksasyonun bulunduğu tarafın aksi yönündeki retinakulum (MPL’nda lateral 

retinakulum, LPL’nda medial retinakulum) ve eklem kapsülünde belirli bir 

süreden sonra oluşan esneklik ve gevşeme sonucunda, patella redükte 

edilse dahi gereğinden fazla bir doku laksitesi oluştuğundan, patella üzerinde 

yeterli bir gerginlik oluşturulamaz. Bunun sonucu olarak da, patella fleksiyon 

ve ekstensiyon hareketleri sırasında sulcus trochlearis’in medial ya da 

lateralinde bulunur (Roush, 1993; Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999; 

Vasseur, 2002).  
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Şekil 1.12. Retinakuler kaydırma tekniği (Piermattei ve Flo, 1997’den). 
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Bu teknikte ligamentum patella’ya paralel ve 3–5 mm uzaklıkta, tibial 

platodan patella’yı proksimalde geçecek kadar uzunlukta bir ensizyon yapılır. 

Retinakuler ensizyon proksimalde fasya lata’ya kadar uzatılabilir. Daha sonra 

bu iki uç birbirleri üzerinde kaydırılarak (patella’nın bağlı olduğu fasya daha 

lateral’deki fasya üzerine kaydırılarak)  hastanın vücut ağırlığına göre 2–0 ya 

da 3–0 emilebilir dikiş materyalleri ile matress tarzında dikilirler. Gerekli 

görüldüğünde fasya lata’da da bu dikiş devam ettirilebilir. Alternatif bir teknik 

olarak fazla olan doku eksize edildikten sonra geriye kalan iki ucun birbirine 

dikilmesi de uygulanabilir (Flo ve Brinker, 1970; Rudy, 1974; Roush, 1993; 

Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999; Hamish ve Butterworth, 2000) (Şekil 

1.12). 

Lateral patella luksasyonlarında ise fasyal ensizyon m. vastus medialis 

ile m. sartorius arasından uygulanır.  

 Retinakuler kaydırma tekniği, tuberositas tibia’nın anatomik 

pozisyonunun bozulmadığı ve osteoartrit bulgularının ilerlemediği olgularda 

endikedir (Flo ve Brinker, 1970).  

1.4.5.1.3. Fasya Lata’nın Kaydırılması  

Bu teknik, primer sağaltım tekniği olarak sadece konformasyonel anatomisi 

bozulmamış olan I.° MPL’nda kullanılır (Flo ve Brinker, 1970; Piermattei ve 

Flo, 1997). 

 Bu teknikte lateral ensizyonu takiben deri altı bağ doku geçilir ve lateral 

retinakulum ile fasya lata corpus femoris’in orta noktasına kadar açığa 

çıkarılır. Daha sonra fasya lata’ya, m. biceps femoris ile bağlantı noktasından 

yapılan bir ensizyon proksimalde olabildiğince uzatılırken distalde 

ligamentum patella’ya paralel olacak şekilde m. extensor digitorum longus 

tendosunun orijin noktasına kadar uzatılır. Patella’nın proksimalinde kalan 

fasya lata craniale çekildikten sonra altında kalan m. vastus lateralis’ten, m. 
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rectus femoris ile olan aponöyrozu görünene kadar küt olarak ayrılır. Daha 

sonra m. biceps femoris’in cranial ucu ile açığa çıkarılan aponöyroz arasına 

2–0 ya da 3–0 numara emilemeyen monofilaman dikiş materyalleri ile dikiş 

uygulanır. Proksimaldeki dikişler patellar tendoya uygulandıktan sonra hala 

bir gevşeklik söz konusuysa, m. biceps femoris’i daraltmak amacıyla 

proksimale birkaç dikiş daha uygulanır. Distaldeki dikişler ise ligamentum 

patella’ya uygulanır. Cranial fasya lata, caudalde m. biceps femoris’in üstüne 

çekildikten sonra basit ya da Lembert dikişleri ile sabitlenir (Hamish ve 

Butterworth, 2000) (Şekil 1.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapsülektomi,  imbrikasyon dikişleri, patellar ve tibial antirotasyonel dikişler 

ile kombine edilmesiyle, bu tekniğin stabilizasyonu arttırılabilir (Piermattei ve 

Flo, 1997). 

 Michigan State Üniversitesi’nde yapılan retrospektif bir çalışmada fasya 

lata’nın kaydırma tekniği sonrası görülen nükslerin, total reluksasyon 

olgularının %20’sini oluşturduğu gözlenmiştir (Flo ve Brinker, 1970). 
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Şekil 1.13. Fasya lata kaydırma tekniği (Piermattei ve Flo, 1997’den). 
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 Kolay uygulanabilmesi ve özel bir ekipman gerektirmediğinden dolayı 

maliyetinin düşük olması, tekniğin diğer avantajları arasındadır. 

1.4.5.1.4. Patellar ve Tibial Antirotasyonel Dikiş Uygulamaları  

Patellar antirotasyonel dikişler, lateral / medial fabella’nın arkasından geçen 

emilmeyen bir dikiş materyalinin, patella’nın önce proksimalinden sonra da 

distalinden olacak şekilde ligamentum patella’dan geçirilmesi ve bu eşkenar 

üçgenin fabella ve patella arasındaki mesafenin tam orta noktasında 

düğümlenmesiyle oluşturulur. Bu destek dikiş sayesinde normal hareket 

sırasında patella’nın yer değiştirmesi engellenmiş olur (Roush, 1993; 

Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999) (Şekil 1.14).   

 

 

 

 

 

 

 

Tibial antirotasyonel dikişler ise özellikle II.°, III.° ve IV.° patella 

luksasyonlarında proksimal tibia’nın rotasyonunu engellemek için lateral / 

medial fabella’nın arkasından geçirilen dikiş materyalinin ligamentum 

patella’nın distalinden ya da tuberositas tibia’ya açılan iki delikten 
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Şekil 1.14. Patellar antirotasyonel dikiş uygulaması (Piermattei ve Flo, 1997’den) 
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geçirildikten sonra düğümlenmesiyle oluşturulur (Roush, 1993; Piermattei ve 

Flo, 1997; Read, 1999) (Şekil 1.15).  

 

 

 

 

 

 

 

Medial patella luksasyonlarında lateral fabella’ya ulaşmak için, fasya lata’nın 

m. biceps femoris’in cranial kenarı boyunca ensize edildikten sonra bu kasın 

caudale çekilmesi yeterli olurken, LPL’nda medial fabella’nın açığa 

çıkarılması için m. sartorius’un cranial sınırından, caudal ucuna kadar uzanan 

bir ensizyon yapılmalıdır (Read, 1999). 

 Antirotasyonel dikişler uygulanmadan önce diz eklemine fleksiyon ve 

ekstensiyon yaptırılarak luksasyonun ve tibial rotasyonun oluşma seviyesi 

belirlenir ve düğümler bu seviyede en sıkı olacak şekilde uygulanır 

(Piermattei ve Flo, 1997).  

Başka bir teknik olarak sentetik dikiş materyali yerine fasya lata’dan 

çıkartılan bir şerit kullanılabilir. Bu teknikte şerit aynı doğrultuda geçirildikten 

sonra tekrar kendi üzerine dikilir (Rudy, 1974).  

Şekil 1.15. Tibial antirotasyonel dikiş uygulaması (Vasseur, 2002’den). 
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Lateral deviasyonların sağaltımı, medial deviasyonlara göre daha zor 

olduğundan dolayı bu tekniğin postoperatif başarısı ve kullanılabilirliği 

MPL’nda daha yüksektir (Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999).  

 Bu tekniklerin, proksimal tibia torsiyonu ya da tuberositas tibia 

deviasyonu gibi ciddi kemik deformiteleri bulunan olgularda, yalnız başına 

kullanıldıklarında postoperatif başarı yüzdeleri düşüktür (Roush, 1993; 

Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999). 

Sadece genç hayvanlarda kemik deformiteleri başlamadan önce teşhis 

edilebilen luksasyon olgularında endikedirler. Böyle olgularda ilerleyen 

dönemlerde bu destek dikişleri gevşeyecek ya da kopacaktır fakat dikiş 

etrafında oluşan fibröz ve yumuşak dokuların çevre dokulara adezyonu 

patellar redüksiyonunu koruyacaktır (Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999). 

Gerekli görülen olgularda aynı anda hem patellar, hem de tibial 

antirotasyonel dikiş uygulamaları yapılabilir. Bu uygulama genellikle II.° 

patella luksasyonu bulunan yaşlı köpeklerde trohleoplastik tekniklerle birlikte 

ya da yeni doğmuş yavrularda primer stabilizasyon tekniği olarak kullanılabilir 

(Rudy, 1974).  

Destek dikişini fabella’nın arkasından geçirirken m. gastrocnemius 

tendosunun orijininden geçirmemeye özen gösterilmelidir. Aksi takdirde 

patella üzerinde yeterli gerginlik oluşturulamaz. Dikkat edilmesi gereken bir 

başka nokta da, dikiş materyallerinin eklem kıkırdağı ile direkt olarak temas 

etmemesidir. Bunun için dikiş sabitlenmeden önce eklem kapsülü 

kapatılmalıdır (Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999). 

Literatür verilerine göre en uygun dikiş materyali 30–35 mm mayo yarım 

dairesel iğneli, 2–0 ya da 0 numara polypropylen dikiş iplikleridir. Dikiş 

materyalinin fabella’nın arkasından disto-proksimal ya da cranio-caudal 

doğrultuda geçirilmesi uygulama kolaylığı sağlar. Bu teknik bilateral olgularda 

tek seansta uygulanabilir (Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999). 



 

 

48

 

1.4.5.1.5. Medial / Lateral Serbestleştirme  

Patella’nın çıkık olduğu taraftaki retinakulum zamanla kontrakte olurken, 

luksasyonun zıt tarafındaki dokularda gevşeme şekillenir. Bunun derecesi, 

patella’nın çıkık pozisyonda olduğu süreye bağlı olarak değişmektedir. Bu 

kontraksiyon patella’nın redüksiyonunu engellediği gibi, redükte edilen bir 

patella üzerine reluksasyon kuvveti uygular. Kontrakte olan dokunun 

luksasyonun bulunduğu taraftan yapılan ensizyonuyla bu güç ortadan 

kaldırılır.  

 Medial tarafta ensizyon, medial fasya ile eklem kapsülünün fibröz ve 

sinovial katları boyunca yapılır. Bu gevşetme m. vastus medialis’i 

serbestleştirmek için tibial platodan m. sartorius’un caudaline kadar uzatılır. 

Şiddetli olgularda ensizyon proksimalde m. vastus medialis’in ortasına yani 

femur’un proksimal 1/3’üne kadar uzatılabilir. Bazı IV.° olgularda, quadriceps 

kas grubunun femur’dan tümüyle serbestleştirilmesi gerekebilir.  

 Tüm serbestleştirme ensizyonları, dikiş uygulanmaksızın sadece 

süperfisiyal dokular dikilerek kapatılır. Sinovial membran, sinovial sıvı 

sızıntısını önlemek amacıyla hızlı bir şekilde prolifere olurken, eklem 

kapsülünün fibröz katı zamanla kendini onarır. Postoperatif dönemde 

subkutan efüzyonu engellemek için koruyucu bandaj uygulamaları 

önerilmektedir (Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999). 

 Medial / lateral serbestleştirme, patella luksasyonlarının sağaltımında 

tek başına uygulanan bir teknik olmayıp, uygulanan diğer sağaltım 

tekniklerine ek olarak patella üzerindeki çekme gücünü ortadan kaldırmak 

amacıyla uygulanır (Piermattei ve Flo, 1997). 
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1.4.5.2.  Kemik Rekonstrüksiyon Teknikleri  

Tuberositas tibia’nın deviasyonu ile sulcus trochlearis’in sığlaşması ya 

da düzleşmesi gibi iskelet deformiteleri bulunan hastaların sağaltımında 

kemik rekonstrüksiyon teknikleri kullanılır (Piermattei ve Flo, 1997; Fossum, 

2000; Vasseur, 2002). 

Orta ya da ileri dereceli kemik deformitesi bulunan hastalarda, 

postoperatif başarısızlık veya nüks gözlenilen olguların çoğunluğunu, 

sağaltımın sadece yumuşak doku teknikleri kullanılarak yapılmaya çalışıldığı 

olgular oluşturur (Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999).  

Kemik rekonstrüksiyon teknikleri III.° ve IV.° ile ilerlemiş II.° patella 

luksasyonlarının sağaltımında uygulanırlar. Bu tekniklerin uygulanmalarındaki 

amaç, quadricipital mekanizmadaki dizilim bozukluklarının ve iskelet 

deformitelerinin düzeltilmesidir. 

1.4.5.2.1. Trohleoplastik Teknikler  

Trohleoplasti; doğmasal patella luksasyonu bulunan olgularda, derinliğini 

kaybetmiş, düzleşmiş ya da konveksleşmiş olan trochlea femoris’in 

derinleştirilmesi amacıyla yapılan operasyonlara verilen genel isimdir 

(Slocum ve Slocum, 1993; Slocum ve Slocum, 1998; Roush, 1993; 

Piermattei ve Flo, 1997; Koch ve Montavon, 1997; Read, 1999, Vasseur, 

2000; Talcott ve ark., 2000; Johnson ve ark., 2001).  

Operasyonlar, patella’nın fleksiyon ve ekstensiyon sırasında rahatlıkla 

hareket edebileceği yeni bir sulcus oluşturmak amacıyla yapıldığı için bu 

operasyonlara genel olarak “sulkoplasti” de denilmektedir. 

Sağlıklı bir köpekte, sulcus trochlearis’in derinliği, patella’nın kalınlığının 

yarısı kadardır (Roush, 1993).  
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Trohleoplasti operasyonlarının tümünde eklem kıkırdakları değişik 

derecelerde makroskobik ve mikroskobik yıkıma uğramaktadır (Wander ve 

ark., 1999). Amaç, olası kıkırdak lezyonlarını minimum düzeyde tutmak 

olmalıdır (Piermattei ve Flo, 1997; Talcott ve ark., 2000; Johnson ve ark., 

2001). Bu kıkırdak lezyonları minyatür ve küçük ırk köpekler ile kediler 

tarafından iyi tolere edilirken, özellikle vücut ağırlığı fazla olan büyük ve dev 

ırk köpeklerde tolerans daha düşüktür (Piermattei ve Flo, 1997). 

 Hastanın yaşı, luksasyonun derecesi ve sulcus trochlearis’in derinlik 

kaybına bağlı olarak 4 farklı trohleoplasti tekniği geliştirilmiştir. Bunlar 

sırasıyla, eksizyonel trohleoplasti (Roush, 1993; Piermattei ve Flo, 1997; 

Read, 1999; Talcott ve ark., 2000; Johnson ve ark., 2001), trohlear 

kondroplasti (Flo, 1969; Piermattei ve Flo, 1997; Talcott ve ark., 2000; 

Johnson ve ark., 2001), trohlear kama osteotomisi (Slocum ve Slocum, 1993; 

Piermattei ve Flo, 1997; Slocum ve Slocum, 1998; Talcott ve ark., 2000; 

Johnson ve ark., 2001) ve trohlear blok osteotomi’dir (Talcott ve ark., 2000; 

Johnson ve ark., 2001). 

 Bunlardan trohlear kondroplasti, trohlear kama osteotomisi ve trohlear 

blok osteotomi’de hyalin eklem kıkırdağı korunurken, eksizyonel 

trohleoplastilerde hyalin eklem kıkırdağı tamamen uzaklaştırılmaktadır. Bu 

yüzden eksizyonel trohleoplasti uygulanan hastaların postoperatif iyileşme 

süreci, diğer tekniklerin uygulandığı hastalara göre daha uzun sürmektedir 

(Roush, 1993; Talcott ve ark., 2000; Johnson ve ark., 2001). 

1.4.5.2.1.1. Eksizyonel Trohleoplasti  

Trohlear sulkoplasti, küretaj tekniği (Piermattei ve Flo, 1997) ya da trohlear 

rezeksiyon (Talcott ve ark., 2000) isimleri ile de anılan eksizyonel 

trohleoplasti (Johnson ve ark., 2001); patella luksasyonunu engelleyecek 

derinlikte yeni bir sulcus trochlearis oluşturmak amacıyla, hyalin eklem  

kıkırdağının subkondral kemiğe kadar bütünüyle kazınması esasına dayanır 
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(Boone ve ark., 1983; Matis ve Fritz, 1990; Roush, 1993; Piermattei ve Flo, 

1997; Johnson ve ark., 2001; Vasseur, 2002) (Şekil 1.16). 

 

 

 

 

 

  

Eklem kıkırdağının subkondral kemiğe kadar bütünüyle kazınmasının 

ardından, oluşturulan yeni oluğun yüzeyi fibroplazi sonucunda fibröz kıkırdak 

ile doldurulur (Roush ve ark., 1993; Piermattei ve Flo, 1997; Talcott ve ark. 

2000; Johnson ve ark., 2001; Vasseur, 2002). Hyalin kıkırdak ile 

karşılaştırıldığında;  fibröz kıkırdak, yapısal olarak pürüzlü, düzensiz ve 

güçsüzdür (Boone ve ark., 1983; Moore ve Banks, 1989). Fibröz kıkırdağın 

bu yapısından dolayı eksizyonel trohleoplasti uygulanan hastalarda patellar 

kıkırdak lezyonları ve DEH kaçınılmazdır (Willauer ve Vasseur, 1987; Matis 

ve Fritz, 1990; Roy ve ark., 1992; Roush, 1993; Johnson ve ark. 2001). 

 Oluşturulan yeni oluğun genişliğinin, patella’nın genişliğinden küçük 

olmamasına ve eklem yüzeyinin pürüzsüz olmasına dikkat edilmelidir 

(Piermattei ve Flo, 1997). Bu amaçla bir osteotom, ronjür ya da yüksek hızlı 

dental motor kullanılabilir. 

 Eksizyonel trohleoplasti ile eklem kıkırdağının tamamen 

uzaklaştırılmasına rağmen, bu prosedüre karşı minyatür ve küçük ırk 

köpekler ile kedilerin toleransı yüksektir (Piermattei ve Flo, 1997). 

A B

C 

Şekil 1.16. Eksizyonel trohleoplasti tekniği (Fossum, 2000’den). 

eklem kıkırdağının ve 
 subkondral kemiğin 
uzaklaştırılması 

patella 
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Köpeklerde eksizyonel trohleoplastiyi takiben 4 hafta gibi kısa bir süre 

içerisinde, şiddetli patellar erozyonların gözlendiği bildirilmiştir (Boone ve 

ark., 1983). 

Eksizyonel trohleoplastinin, trohlear kama osteotomisine göre ilgili 

ekstremitenin fonksiyonel iyileşme sürecinin uzun olması,  buna bağlı olarak 

quadriceps kas grubunda atrofi gelişmesi ve patellofemoral eklemde belirgin 

bir krepitasyonun gözlenmesi gibi dezavantajları bulunmaktadır (Boone ve 

ark., 1983; Talcott ve ark., 2000). 

Eksizyonel trohleoplastiler sonrasındaki postoperatif iyileşme süreci, 

diğer trohleoplasti tekniklerine göre daha uzun sürmektedir (Boone ve ark., 

1983; Matis ve Fritz, 1990; Roush, 1993; Johnson ve ark., 2001). 

1.4.5.2.1.2. Trohlear Kondroplasti  

Diğer bir adı da kıkırdak flep tekniği olan trohlear kondroplastinin uygulama 

alanı 6–10 aylıktan küçük olan genç köpeklerle sınırlıdır (Flo, 1969; Roush, 

1993; Piermattei ve Flo, 1997; Talcott ve ark., 2000; Johnson ve ark., 2001; 

Vasseur, 2002). 

 Hayvanların olgunlaşmasıyla eklem kıkırdakları incelir ve subkondral 

kemiğe daha sıkı olarak yapışır ki, bu durum eklem kıkırdağının subkondral 

kemikten ayrılmasını zorlaştırır (Piermattei ve Flo, 1997). 

Teknik, sulcus trochlearis’e bir bisturi ile proksimal kenarı sabit olan 

dikdörtgen şeklindeki rehber kesilerin ardından, kıkırdak flebin bir periost 

elevatörü ile kaldırılması ve bu flebin altında bulunan subkondral kemikten bir 

küret ya da ronjür aracılığıyla gerekli miktardaki kemik dokunun 

uzaklaştırılmasını takiben yeterli derinlik sağlandığında, kıkırdak flebin 

tekrardan sulcus trochlearis’e oturtulması esasına dayanır (Piermattei ve Flo, 
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1997; Talcott ve ark., 2000) (Şekil 1.17). Yapılan kontrollerde yeterli derinlik 

sağlanamamışsa, işlem tekrarlanır.  

 

 

 

 

  

 

Yeterli derinlik sağlandıktan sonra, oluşturulan yeni oluğa yerleştirilen 

kıkırdak flebin bir dikiş materyali ile sabitlenmesine gerek yoktur, çünkü 

patella’nın flep üzerinde oluşturacağı bası, kısa sürede flebin subkondral 

kemiğe yapışmasını sağlayacaktır. 

Kaldırılan kıkırdak flebin eninin patella’nın eni kadar, oluşturulan yeni 

sulcus’un derinliğinin ise patella’nın kalınlığının %50’si kadar olmasına özen 

gösterilmelidir. 

Genç hayvanlarda, eklem kıkırdağının yapısındaki su oranı yüksek 

olduğundan dolayı esnek kıvamlıdır. Bu sayede flebin kaldırılması 

aşamasında kırılma ve parçalanma oranı düşüktür (Roush, 1993). 

İlerleyen dönemlerde, hyalin yapıdaki eklem kıkırdağı kısa sürede 

altındaki subkondral kemiğe yapışırken, ensizyon hattındaki boşluklar fibröz 

bağ doku ve kıkırdakla dolar (Piermattei ve Flo, 1997; Talcott ve ark., 2000). 

B

Şekil 1.17. Trohlear kondroplasti tekniği (Vasseur, 2002’den). 
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Uygulanan bu teknik sonunda, patella ile eklemleşen yüzey hyalin 

yapısını koruduğundan dolayı DEH’nın gelişme ihtimali azaltılmıştır (Boone 

ve ark., 1983; Matis ve Fritz, 1990; Roush, 1993; Johnson ve ark., 2001). 

Yapılan deneysel bir çalışmada, operasyon sonrasında kıkırdak flebin 

canlılığını koruduğu ve denek köpeklerde bu prosedüre bağlı herhangi bir 

problemle karşılaşılmadığı belirtilmiştir (Flo, 1969). 

1.4.5.2.1.3. Trohlear Kama Osteotomisi  

İlk olarak 1980 yılında American College of Veterinary Surgeons’ta Slocum 

tarafından anlatılan ve 1982 yılında yayımlanan (Slocum ve Slocum, 1982) 

bu tekniğin en büyük avantajı daha derin bir sulkus oluştururken aynı 

zamanda patella ile eklemleşecek olan hyalin kıkırdak yapısındaki artiküler 

kıkırdağın, eksizyonel trohleoplasti tekniğine göre daha az zarar görmesidir 

(Boone ve ark., 1983).  

 

 

 

 

 

 

Trohlear kama osteotomisi, eklem kıkırdağına labium medial’e ve 

laterale’lerin iç tarafından başlayan ensizyonları takiben, bir trohleoplasti 

Şekil 1.18. Trohlear kama osteotomisi (Fossum, 2000’den).  

kama 
osteotomisi 

derinleştirilecek 
olan lateral duvar 

osteokondral 
otogreft 
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bıçağı kullanılarak, eklem kıkırdağı ve subkondral kemik derinliğince uçları 

birbiri ile birleşen “V” şeklinde bir osteokondral parçanın çıkartılmasıyla 

devam eder. Daha sonra osteokondral parçanın sulcus’tan ayrılmasıyla kama 

şeklindeki bu otogreftten ince osteokondral şeritler çıkartılır. Uzaklaştırılan bu 

osteokondral şeritler, osteokondral otogreftin, defektin içinde daha derine 

oturmasını sağlar (Slocum ve Slocum, 1982; Slocum ve Slocum, 1985).  

Bu teknik geometride kullanılan benzer üçgenler prensibine göre yapılır 

(Read, 1999). Buna göre normal olarak uygulanan kama osteotomisinden 

sonra, serbest üçgen parçanın kenarından ince bir şerit çıkarılmasıyla, bu 

parça önceki parçaya göre benzer fakat daha küçük bir hal alır. Daha sonra, 

küçültülen bu parçanın oluşturulan oluğa oturtulmasıyla, yüzeyi sağlam hyalin 

kıkırdaktan oluşan daha derin bir sulcus trochlearis oluşturulmuş olur 

(Slocum ve Slocum, 1985; Roush, 1993; Piermattei ve Flo, 1997; Read, 

1999; Vasseur, 2002). 

Geçen zaman içinde, trohlear kama osteotomisi, temel prensipleri 

sabit kalmak şartıyla geliştirilmiştir. Daha sonra geliştirilen teknikte, hobi 

testeresi kullanılarak önceki teknikteki gibi çıkartılan osteokondral otogreft 

yerine, bu parçanın çıkarıldığı subkondral yatağa lateral ve medial’den “V” 

şeklinde ikinci bir osteotomi yapılır. Oluşturulan yeni subkondral yatak, bir 

önceki tekniktekine göre hem daha geniş hem de daha derindir. Fakat 

operasyon süresinin uzunluğu ve oluşturulan yeni sulcus’un diğer 

tekniklerdekilere göre daha derin olması, bu tekniğin dezavantajlarındandır 

(Slocum ve Slocum, 1993; Slocum ve Slocum, 1998). 

Bu dezavantajları önleyebilmek için, daha sonraki dönemlerde 

subkondral yatağın oluşturulmasında daha ince hobi testereleri kullanılarak 

tek bir duvar osteotomize edilmiştir. Böylece hem operasyon süresi 

kısaltılmış, hem de oluk istenilen derinliğe getirilebilmiştir (Şekil 1.18).   

Bazı durumlarda labium mediale’nin güçlendirilebilmesi için, bu bölgeye 

yapılacak olan planar osteotomi biraz daha laterale kaydırılabilir. Bu sayede 
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labium mediale’de daha eğimli bir yüzey oluşturularak, patella’nın sulcus 

trochlearis’deki hareketi kolaylaştırlır. Böyle olgularda, lateral planar 

osteotominin biraz daha laterale kaydırılmasıyla, patella’nın daha derin bir 

sulcus’ta daha rahat kayması sağlanmış olur. Her ne kadar bu tip osteotomi 

yapılan olgularda estetik olarak güzel bir sulcus oluşturulamasa da, medial 

patellar luksasyonun önlenebilmesi için daha güçlü bir destek oluşturularak, 

eklem kıkırdağının kalitesi de korunmuş olur (Slocum ve Slocum, 1993; 

Slocum ve Slocum, 1998) (Şekil 1.19). 

 

 

 

 

 

Trohlear kama osteotomisinin tüm varyasyonlarında, diz eklemi 

fleksiyondayken patella’nın oluğa girişini kolaylaştırmak amacıyla sulcus 

trochlearis’in proksimalinin yeterli derecede derinleştirilmesi gerekmektedir. 

Çünkü fleksiyon başlangıcında patella’nın distali, trochlea femoris’in 

proksimalinde yer alır. Eğer fleksiyonun başlangıcında patella medial 

doğrultuda ilerleme eğilimindeyse, yeterli derecede derin bir sulcus 

oluşturulmuş olsa bile, patella’nın mediale luksasyonu önlenemez. Bunun için 

dairesel ağızlı bir ronjür kullanılarak, distal femur’un proksimaline yarı 

silindirik bir oluk açılmalıdır.  

 Osteokondral parçanın “V” şeklindeki oluğa tam olarak oturtulabilmesi 

için bazı korrektif işlemler yapılması gerekebilir. Osteotomi sırasında, 

osteokondral parça ile yatak arasında oluşan boşluk, bu iki yüzeyin uyumunu 

engelleyeceğinden dolayı, hareket sırasında mobilizasyona neden olacaktır. 

Şekil 1.19. Medial duvarın desteklendiği trohlear kama osteotomisi 
(Slocum ve Slocum, 1998’den). 
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Bu hareketi engellemek için osteokondral parçanın apeksi bir ronjür ile 

kesilerek, yatağa sıkı bir şekilde oturtulur. Eğer bu işlem yapılmazsa 

osteokondral parçanın migrasyonu ile artiküler ve periartiküler kallus 

formasyonları gibi komplikasyonlar gözlenilebilir. Slocum, bu tekniği 

kullandığı olgularda bu tarz komplikasyonlarla karşılaşmamıştır. 

 Eğer labium mediale çok inceyse, osteotomi sırasında medial duvar 

fragmente olabilir. Bunu önleyebilmek için medial kenardan yapılan 

osteotominin doğrultusunu laterale eğimli ve daha derin olacak şekilde 

ayarlamak, labium mediale duvarının daha kalın ve sağlam olmasını sağlar 

(Slocum ve Slocum, 1993). 

 Eğer trohlear osteotomi sığ olarak yapılırsa, osteotomize edilen parça 

çok küçük olur. Bu durum, büyük ırk köpeklerde osteotominin tek bir boy 

bistüri yada testere kullanılarak yapıldığı olgularda gözlenilir. Bunu düzeltmek 

için osteotomize edilmiş olan parça eski yatağına yerleştirilir ve daha kalın bir 

testereyle labium laterale ile osteotomize edilen parçanın arasından, daha 

derin yeni bir osteotomi yapılır. Yeterli derinlik sağlanana kadar, tekrarlayan 

osteotomiler uygulanabilir (Slocum ve Slocum, 1998). 

 Eğer trohlear osteotomi çok derin olarak yapılırsa, oluşturulan yeni 

oluk, patella’nın genişliği ve uyumu için çok dar olacaktır. Osteotominin çok 

dar olarak yapıldığı durumlarda da bu tip komplikasyonlar gözlenilebilir. 

Sulco-patellar uyumluluğu arttırmak için, ya patella’nın lateral 1/3’ünün 

uzaklaştırılması, ya da labium laterale’den osteokondral kamanın dorsal 

yüzüne kadar inen bir parçanın çıkartılması gerekir (Slocum ve Slocum, 

1993; Slocum ve Slocum, 1998).  

 Osteokondral otogreftin, greft yatağına fikse edilmesine gerek yoktur, 

çünkü patella’nın cranio-caudal doğrultuda uygulamış olduğu basınç kuvveti 

ile subkondral kemiğin pürüzlü yüzeyi, otogreftin dislokasyonunu engeller 

(Slocum ve Slocum, 1993; Roush, 1993; Slocum ve Slocum, 1998; Read, 

1999). Fakat osteokondral otogreft ile greft yatağı arasında yüzeysel uyumun 
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olmadığı ve osteokondral otogreftin, greft yatağına tam olarak oturmadığı 

olgularda, migrasyon riski göz ardı edilmemelidir (Remedios ve ark, 1992; 

Slocum ve Slocum, 1993; Slocum ve Slocum, 1998; Talcott ve ark., 2000). 

Osteotomi ve düzeltme işlemleri bittikten sonra, eklem bol miktarda 

serum fizyolojik ile yıkanmalıdır. Bunun amacı, işlemler sırasında açığa çıkan 

osteokondral partiküllerin ve kan pıhtılarının uzaklaştırılmasıdır. Daha sonra 

patella, oluşturulan yeni sulcus’a yerleştirilir ve diz eklemi, patellar stabilite 

yönünden test edilir. Eğer quadricipital mekanizmanın düzeltilmesi için 

uygulanması gerekli olan diğer korrektif teknikler varsa, bunlar trochlear 

kama osteotomisini takiben yapılmalıdır. 

Yapılan bir çalışmada, trohlear kama osteotimisinden sonra eklem 

kıkırdağının ve subkondral kemiğin canlılığı kanıtlanmıştır (Boone ve ark. 

1983).  

Bu teknik, eksizyonel trohleoplastinin olumsuzluklarını ortadan 

kaldırdığı gibi, uygulanması da oldukça kolaydır (Matis ve Fritz, 1990; 

Slocum ve Slocum, 1993; Roush, 1993; Johnson ve ark., 2001). 

Trohlear kama osteotomisi, eklemde belirgin bir fonksiyonel kazanım 

sağlasa da, patella luksasyonu operasyonu geçirip trohleoplastik tekniklerin 

uygulanmadığı olgularda, klinik iyileşmenin daha hızlı olduğu gözlenmiştir 

(Matis ve Fritz, 1990).  

 Trohlear kama osteotomisinde eklem kıkırdağının büyük bir bölümü 

korunsa da, osteokondral otogreftin greft yatağıyla birleştiği proksimal, distal 

ve abaksial noktalarda subkondral kemik açıkta kalır (Talcott ve ark., 2000; 

Johnson ve ark., 2001). Ayrıca fleksiyon hareketinin başlangıcında patella’nın 

sulcus trochlearis’e girmesi için, greftin proksimalindeki femur distaline ikinci 

bir oluk açılması gerekmektedir (Slocum ve Slocum, 1982; Boone ve ark., 

1983; Slocum ve Slocum, 1985; Slocum ve Slocum, 1993; Talcott ve ark., 

2000). Ayrıca bu teknikte, yatak derinliğinin artmasıyla orantılı olarak açıkta 



 

 

59

 

kalan subkondral kemik yüzeyi de artar (Boone ve ark., 1983; Hulse, 1995; 

Talcott ve ark., 2000).  

1.4.5.2.1.4. Trohlear Blok Osteotomi 

Dikdörtgen trohleoplasti olarak da bilinen trohlear blok osteotomi, trohlear 

kama osteotomisinin dezavantajlarını ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiş 

bir tekniktir. 

Rutin medial parapatellar yaklaşımı takiben, articulatio genus’a 

fleksiyon yaptırılarak, patella sulcus trochlearis’ten çıkartılır ve patellar eklem 

yüzeyi ile uyumlu olacak şekilde dikdörtgen osteokondral otogreft’in abaksiyal 

sınırları belirlenir. Daha sonra vücut ağırlığı 5 kg’dan hafif olgularda bisturi, 5 

kg’dan ağır olan olgularda ise ince bir testere ile femur’un sagittal düzlemi 

boyunca abaksiyal düzlemden aksiyal düzleme doğru 10° ‘lik açıyla 

osteokondral kesiler yapılır. Kesilerin 10° ‘lik açıyla yapılmalarındaki amaç, 

osteokondral otogreftin, trohlear yatağa sıkı ve güvenli bir şekilde 

oturtulabilmesidir. Böylece distal’e doğru daralan osteokondral otogreft, 

yatağın derinleştirilmesini takiben eklem yüzeyinden uygulanan basınçla 

(press-fit mekanizması)  bu yatağa sıkı bir şekilde oturur (Talcott ve ark., 

2000; Johnson ve ark., 2001). 

Bu kesiler suprapatellar bölgedeki proksimal transtrohlear sınırdan, 

fossa intercondylarisdeki distal transtrohlear sınıra kadar uzatılır. Proksimal 

trohlear eklem kıkırdağının korunması için, proksimal transtrohlear kesinin 

patellofemoral eklemin proksimalinden yapılması özellikle önem taşır. Daha 

sonra bu bölgelerden, vücut ağırlığı 5 kg’dan hafif olgularda bisturi, 5 kg’dan 

ağır olan olgularda ise ince bir osteotom kullanılarak, sulcus trochlearis’e dik 

olarak 1–2 mm derinliğinde kesiler yapılır. Bu işlemi takiben sınırları 

belirlenen dikdörtgen otogrefte proksimal ve distal transtrohlear noktalardan 

uygulanan osteotomilerle otogreft serbestleştirilir. Bu işlem yapılırken dikkat 

edilmesi gereken nokta, otogreftin altından yapılan osteotomilerin, ortada 
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noktada birleşecek şekilde iki kutuptan yapılmasıdır. Aksi taktirde 

uygulanacak manivela hareketi otogreftin fragmentasyonuna neden olabilir 

(Talcott ve ark., 2000) (Şekil 1.20).  

 

 

 

 

 

 

 

Otogreftin serbestleştirilmesinden sonra, yatağın derinleştirilme işlemleri 

süresince kurumasını engellemek için, otogreft kan emdirilmiş bir gazlı bez ile 

sarılmalıdır. Daha sonra alıcı yatağına paralel olarak, eş kalınlıkta subkondral 

ve kansellöz kemik şeridinin çıkartılmasıyla yatak derinleştirilir. Yeterli 

derinliğin sağlanamadığı durumlarda, bir ronjür ya da osteotom ile işlem 

tekrarlanır. Otogreftin alıcı yatağına yerleştirilmesinden önce, otogreft ile 

yatak arasındaki boyca uyumu sağlayabilmek için, otogreftin proksimal ve 

distal uçlarından hafif kısaltmalar yapmak gerekebilir. Bu işlemi takiben, 

otogreft alıcı yatağına dorsalden uygulanan basınç (press-fit mekanizması) 

ile sıkı ve güvenli bir şekilde oturtulduktan sonra, diz eklemine yaptırılan 

fleksiyon ve ekstensiyon hareketleri ile patellar stabilizasyon kontrol edilir 

(Şekil 1.21). 

 

A B

sagittal düzleme göre 
10°’lik açıyla yapılan 

abaksial kesiler 

abaksial otogreft 
sınırları 

distal transtrohlear 
sınırlar 

sulcus trochlearis’e 90°’lik açıyla 
uygulanan transtrohlear kesiler 

Şekil 1.20. Trohlear blok osteotominin, dorsal (A) ve lateral (B)’den görünümü 
(Talcott ve ark., 2000’den). 
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Yeterli derinlik ve genişlikte bir trohlear oluk oluşturulması, hyalin eklem 

kıkırdağının en yüksek düzeyde korunduğu teknik olması ve osteokondral 

otogreftin güvenli implantasyonu bu tekniği trohlear kama osteotomisine ve 

diğer trohleoplastik tekniklere göre daha avantajlı kılar (Talcott ve ark., 2000, 

Johnson ve ark., 2001). 

Tekniğin diğer bir avantajı da, hareket başlangıcında patella’nın 

oluşturulan yeni oluğa girebilmesi için, trohlear kama osteotomisindeki gibi, 

femur distalinde subkondral kemiğe kadar inen ikinci bir oluk açılmasının 

gerekmemesidir.    

Hyalin kıkırdağın ve diğer eklem komponentlerinin en az zarar gördüğü 

trohleoplasti tekniği olmasından dolayı, trohlear blok osteotomileri takiben 

oluşan dejeneratif değişiklikler, diğer tekniklerle karşılaştırıldığında daha geç 

oluşmaktadır. 

 Osteokondral otogreft, trohlear yatağa “press-fit” mekanizması ile sıkı 

ve güvenli bir şekilde oturtulduğu, için migrasyon riski çok düşüktür (Talcott 

ve ark., 2000). 

Operasyon süresinin diğer tekniklere göre daha uzun olması ve ciddi bir 

preoperatif planlama gerektirmesine rağmen, özel bir ekipman 

hyalin kıkırdak
subkondral kemik

rezeke edilmiş 
subkondral kemik 

baziler yüzeyden 
subkondral 
rezeksiyon 

press-fit mekanizması 
ile oturtulan otogreft 

A B C 

Şekil 1.21. Alıcı yatağından (A) ve otogreftin (B) baziler yüzeyinden yapılan rezeksiyonu 
takiben greftin fiksasyonu (C) (Talcott ve ark., 2000’den). 
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gerektirmemesi, neredeyse tüm köpek ırklarında uygulanabilmesi ve 

postoperatif başarı yüzdesinin yüksek olması, bu tekniğin tercih edilebilirliğini 

arttırmaktadır.  

Postoperatif dönemde osteokondral otogreftin ve eklem kıkırdağının 

canlılığı üzerine yapılmış detaylı bir çalışma bulunmamasına rağmen, 

100’den fazla köpeğin yer aldığı bir çalışmada, postoperatif 3. haftadan 

itibaren eklemde krepitasyon, ağrı, fonksiyon kaybı ve muskuler atrofi gibi 

bulgulara rastlanılmazken, 6. haftanın sonunda otogreft ve greft yatağı 

arasındaki kaynama radyografik olarak görüntülenmiştir (Talcott ve ark., 

2000). 

1.4.5.2.2. Tuberositas Tibia Transpozisyonu  

Tuberositas tibia, tibia’nın cranial uç sınırıdır. Ligamentum patella, 

tuberositas tibia’nın üzerinde sonlansa da, ligamentin fibrilleri periostun fibröz 

katı boyunca yayıldığından, insersiyonu tibia’nın cranial ucunun distali 

boyunca devam eder (Read, 1999).  

 Tuberositas tibia transpozisyonu; tibia’nın şiddetli içe rotasyonunun 

gözlendiği ya da tuberositas tibia’nın mediale deviye olduğu ilerlemiş patella 

luksasyonu olgularında, tuberositas tibia’nın yerinin değiştirilerek quadricipital 

mekanizmanın diziliminin düzeltilmesinin amaçlandığı ortopedik bir sağaltım 

tekniğidir (Richards,1975; Aslanbey; 1990; Roush, 1993; Koch ve Montavon, 

1997; Hamish ve Butterworth, 2000; Vasseur, 2002).  

Deri ensizyonu, her iki yöndeki luksasyon olgularında da medialden 

yapılır. Sırasıyla deri altı bağ doku ve fasyanın diseksiyonu yapılır. 

Ligamentum patella’nın serbestleştirilmesi için, lateral ve medial parapatellar 

ensizyonları takiben, m. tibialis cranialis’in elevasyonu yapılır ve ligamentum 

patella, infrapatellar yağ dokudan serbestleştirilir. Tuberositas tibia’nın 

osteotomisi yapılırken, ince bir osteotom ya da sapsız mini bir testere 
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kullanılması tercih edilmelidir. Osteotominin testere ile yapılmasının, karşılıklı 

yüzeylerin düzgünlüğü ve derinliğinin kontrol edilebilmesi gibi avantajları 

vardır (Read, 1999). Eğer osteotom kullanılacaksa, serbestleştirilecek 

kemiğin parçalanmasını engellemek amacıyla, en az bu parçanın çapı 

genişliğinde bir osteotom kullanılmalıdır (Piermattei ve Flo, 1997). 

Testerenin, serbestleştirilen ligamentum patella’nın ekleme bakan arka 

yüzünden geçirilmesinden sonra, tuberositas tibia’nın üst noktasından 2–5 

mm uzunluğunda dikdörtgen ya da oval bir kemik parçası serbestleştirilirken, 

periost sağlam bırakılır. Daha sonra bu hattan yapılan nazik bir osteotomi ile 

bu kemik parçası serbestleştirilir.  Bu işlemi takiben bir ronjür kullanılarak 

osteotomi hattının keskin kenarı düzleştirilir ve yeri değiştirilecek olan 

tuberositas tibia için düzgün bir yatak hazırlanır. Daha sonra tuberositas 

tibia’nın uç kısmı bir periost elevatörü yardımıyla hazırlanan yatağa kaydırılır. 

İstenilen pozisyon sağlandıktan sonra, osteotomize edilen tuberositas 

tibia’nın en kalın noktasından tibia’nın proksimal metafizine doğru, hastaların 

vücut ağırlıklarıyla orantılı olarak 0,8–1,5 mm çapında bir ya da iki Kirschner 

telinin proksimo-caudo-medial doğrultuda gönderilmesiyle fiksasyon 

uygulanır (Richards,1975; Piermattei, 1993; Roush, 1993; Piermattei ve Flo, 

1997) (Şekil 1.22). 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Şekil 1.22. Tuberositas tibia’nın serbestleştirilmesi (A)  ve fiksasyonu (B) 
(Slocum ve Slocum, 1998’den). 
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Kirschner teli, ucu kemiğin 1 mm kadar dışında kalacak şekilde kısa 

olarak kesilir. Küçük ve minyatür köpek ırklarında, Kirschner telinin yumuşak 

dokuları irrite etmesini önlemek amacıyla, teli mobilize kemik parçası üzerine 

bükmenin fragmentasyona neden olabileceği unutulmamalıdır (Piermattei ve 

Flo, 1997; Read, 1999). Nadiren de olsa, bu keskin uç derinin hemen altında 

bulunduğundan dolayı çok küçük ırklarda yumuşak dokuda irritasyona 

sebebiyet verdiği için kaynamayı takiben uzaklaştırılmalıdır (Read, 1999).  

Ligamentum patella’nın, tibia’nın cranial sınırından bütünüyle 

serbestleştirilmediği olgularda, destekleyici bir germe bant fiksasyonu gerekli 

değildir (Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999; Hamish ve Butterworth, 2000).  

 Bu teknik kullanılarak tuberositas tibia’nın yeri 5 mm’ye kadar 

değiştirilebilir. Preoperatif planlama yapılırken, serbestleştirilen parçanın ne 

kadar kaydırılacağı belirlenmelidir. Özellikle orta ve büyük ırk köpeklerin III.° 

ve IV.° luksasyonlarında, 5 mm’den fazla bir transpozisyonun gerektiği 

durumlarda, ligamentum patella’nın tamamiyle serbestleştirilmesi 

gerekmektedir. 

Büyük ırk köpeklerde, tuberositas tibia’nın serbestleştirilmesini takiben 

quadriceps kas grubunun dorsalden uyguladığı çekme gücünün 

nötralizasyonunda, pinlerin yetersiz kaldığı durumlarda, serbestleştirilen 

parçanın fiksasyonunda kortikal ya da kansellöz kemik vidaları kullanılabilir.  

 Deviasyonun derecesi en iyi olarak, hasta muayene masasında 

sırtüstü pozisyonda yatarken, arka ayakucundan yapılan inspeksiyonda 

anlaşılır. 

Tuberositas tibia transpozisyonlarında, serbestleştirilen kemik 

parçasının daha cranialde bir noktaya sabitlenmesi, patellar stabilizasyonu 

arttırır.  
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Osteotominin, ligamentum patella’nın insersiyon noktasının 3–4 mm 

proksimalinden yapılması, serbestleştirilen parçanın proksimal noktasında bir 

çentik oluşturur ki, bu çentik, açılacak yeni yatakta parçanın stabilizasyonunu 

arttırır (Piermattei ve Flo, 1997).  

Konvansiyonel teknikte, tuberositas tibia’dan osteotomize edilen parça 

oldukça küçüktür ve bu parça anatomik yerinden daha caudaldeki bir noktaya 

fikse edilir ki, yapılan bu işlem retropatellar basıncı arttırır. Werthern ve 

ark.’nın (1992), 50’den fazla kedi ve köpek üzerinde gerçekleştirmiş oldukları 

bir çalışmada; tuberositas tibia’ya oblik bir osteotomi uygulanarak, kemik 

parçanın daha cranialdeki bir noktaya transpozisyonu sağlanmıştır. Böylece; 

hem retropatellar basıncın, hem de postoperatif iyileşme süresinin azaldığı 

bildirilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı; hastanın yaşı, ırkı ve vücut ağırlığı göz önünde 

bulundurularak, operatif sağaltımın endike olduğu II.°, III.° ve IV.° patella 

luksasyonu olgularında, patellar ve tibial antirotasyonel dikiş uygulamalarının, 

medial / lateral serbestleştirmenin, trohleoplastik tekniklerin ve tuberositas 

tibia transpozisyonunun, sağaltım seçenekleri içindeki kullanılabilirliğinin 

belirlenmesi ve sonuçlarının karşılaştırmalı olarak klinik ve radyolojik 

muayenelerle değerlendirilmesidir. 

Çalışmanın hedefi ise; luksasyonunun etiyolojisi, hastanın yaşı ve vücut 

ağırlığı göz önünde bulundurularak, luksasyonun derecesine göre en uygun 

operasyon tekniğinin belirlenmesi ve meslektaşlarımıza klinik 

deneyimlerimizin detaylı olarak aktarılmasıdır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Gereç 

2.1.1. Hayvanlar 

Çalışma materyalini; Ocak 2003 - Kasım 2005 tarihleri arasında Ankara 

Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Ortopedi ve 

Travmatoloji Bilim Dalı Kliniği’ne arka ekstremite topallığı şikâyeti ile getirilip, 

patella luksasyonu tanısı konulan değişik ırk, yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığına 

sahip 33 adet köpeğin, 43 adet diz eklemi oluşturdu (Çizelge 2.1.). 

Çizelge 2.1. Çalışma materyalini oluşturan hayvanlara ait bilgiler. 

Olgu 
no 

Protokol no Irk Yaş Cinsiyet Vücut Ağırlığı 

1 12/2003 Chihuahua 3 Y D 5 kg 

2 44/2003 Chow chow X Kangal Melezi 8 A D 20 kg 

3 85/2003 Poodle 9 Y D 8 kg 

4 117/2003 Cocker Spaniel 9 Y E 17 kg 

5 328/2003 Terrier 9 A D 14 kg 

6 358/2003 Terrier 8 Y D 10 kg 

7 544/2003 Terrier 10 Y E 8 kg 

8 566/2003 Terrier 2 Y D♣ 5 kg 

9 736/2003 Yorkshire Terrier 9 Y D 4 kg 

10 908/2003 Kangal Melezi 8 A E 35 kg 

11 1000/2003 Pinscher 8 Y E 4 kg 

12 1001/2003 German Shepherd 3 A D 9 kg 

13 1213/2003 Kangal 2 Y E 60 kg 

♣:Kısırlaştırılmış,  D:Dişi,  E:Erkek, A: Aylık, Y:Yaşlı 
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Çizelge 2.1. Devam. Çalışma materyalini oluşturan hayvanlara ait bilgiler. 

14 1309/2003 Pinscher 6 Y D 5 kg 

15 1334/2003 Siberian Husky 2 Y D 25 kg 

16 1341/2003 Akbaş 9 A E 30 kg 

17 1348/2003 Terrier 7 Y D 6,5 kg 

18 1379/2003 Terrier 9 A D 6 kg 

19 78/2004 Pekingese 12 Y E 7 kg 

20 117/2004 Terrier 7 Y D♣ 12 kg 

21 171/2004 Labrador Retriever 10 A E 35 kg 

22 211/2004 Miniature Pinscher 9 A D 1 kg 

23 447/2004 Cocker Spaniel 11 Y D 14 kg 

24 502/2004 Napolitean Mastiff 1 Y E 55 kg 

25 561/2004 Siberian Husky 3 A E 8 kg 

26 642/2004 Pointer 1 Y D 20 kg 

27 1265/2004 Chihuahua 2,5 Y D 4 kg 

28 1291/2004 Yorkshire Terrier 2 Y D 4 kg 

29 32/2005 Kangal 5 A E 30 kg 

30 217/2005 Terrier 3 Y E 7 kg 

31 648/2005 Kangal  8 A E 36 kg 

32 768/2005 Terrier 8 A D 6 kg 

33 1535/2005 Chihuahua 3 A D 1,5 kg 

♣:Kısırlaştırılmış,  D:Dişi,  E:Erkek, A: Aylık, Y:Yaşlı 
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2.1.2. Operasyon Seti ve Yardımcı Aletler 

Çalışmada; rutin yumuşak doku ve ortopedi setlerine ek olarak, değişik boy 

ve çaplarda osteotomlar, Mayo iğnesi, ronjür, hobi testeresi, trohleoplasti 

bıçağı, çeşitli boy ve çaplarda pin ve spongiyöz kemik vidaları ile dikiş 

materyalleri kullanılmıştır (Şekil 2.1). 

Radyografik muayeneler Innomed marka, TOP-X HF model, iki tüplü 

röntgen tanı cihazı ile yapıldı. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1. Operasyonlarda kullanılan ortopedik alet ve implantlar 
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2.1.3. Tez Hastalarının Değerlendirme Protokolü 

Hasta Sahibinin  Adı – Soyadı :      Protokol No: 
                          
                          Telefon numarası : 
 
                           Adresi : 
 
 
 
Hastanın       Yaşı :                   Irkı :                                  Cinsiyeti :                           Vücut Ağırlığı : 
 
 
Hastanın Kliniğe Geliş Tarihi :  … / … / … 
  
 
Luksasyonun Derecesi :                  1          2        3       4 
  
 
Luksasyonun Yönü :                     Medial                              Lateral 
 
 
 
Etiyoloji :                           Konjenital                               Gelişimsel                                Travmatik 
  
 
Diz Ekleminde         Osteoartrit                                ( - )          ( + )          ( ++ )          ( +++ )               
                         
                               Osteofitik üremeler                    ( - )          ( + )          ( ++ )          ( +++ )               
   
                 LCA  rupturu                             ( - )          ( + ) 
     
                 Kollateral ligament rupturu       ( - )          ( + ) 
  
 
 
Topallık                  Hafif   Orta   Şiddetli 
   
 
Operasyon Tarihi : 
 
 
Operasyon Ekibi :    * 
 
                                * 
 
                                * 
 
Operasyon Tekniği : 
 
Post-op. I. Kontrol  Tarihi:     Post-op. III. Kontrol  Tarihi: 
 
 
Post-op. II. Kontrol  Tarihi:     Post-op. IV. Kontrol  Tarihi: 
 
 
Alınan Radyografiler:       Sağ                      Sol                        A/P                          M/L                     Skyline  
  
 
Anestezi:              Xylazine HCl     .......cc      /        Ketamin HCl     ........cc 
 
 
Antibiyoterapi :       Lokal .......mg           /           Parenteral   ......................      (      )   .......  gün 
 
 
Antienflamatuar :       Carprofen    .....  mg  (tablet)  ,  ..........  tablet  X ..........  gün 
  
 
Diğer: 
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2.2. Yöntem 

2.2.1. Preoperatif Değerlendirme 

Yapılan klinik muayenelerde patella luksasyonu tanısı konulan tüm hastaların 

quadricipital mekanizmanın diziliminin görüntülenmesi için A/P doğrultuda 

bilateral pelvis, femur ve tibia (Şekil 2.2a); luksasyon derecesi ile condylus 

femoris ve patella’daki olası lezyonların belirlenebilmesi için 90° fleksiyonda 

M/L (Şekil 2.2b) ve sulcus trochlearis’in derinliğinin belirlenebilmesi için de 

“skyline”  (Şekil 2.2.c-d) radyografiler alındı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 2.2. Anteroposterior (a), mediolateral (b), küçük (c) ve büyük (d) ırk köpeklerdeki 
skyline radyografi pozisyonları 

a b 

c d 
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 Uygun pozisyonun verilmesi sırasında güçlük yaşanılan bazı hırçın ya 

da hareketli olguların radyografileri alınırken intramuskuler (IM) olarak 1–2 

mg/kg dozunda Xylazine HCl ile sedasyon uygulandı (Alfazyne®, 20 mg/ml, 

Alfasan).  

 Luksasyonun derecesi belirlendikten sonra, hastanın yaşı ve vücut 

ağırlığı göz önünde bulundurularak uygulanacak olan operasyon tekniği / 

teknikleri belirlendi. 

2.2.2. Hayvanın ve Operasyon Setlerinin Hazırlanması 

Hasta sahiplerine, operasyona alınacak hastaya, operasyondan önce 24 saat 

süre ile herhangi bir gıda vermemeleri öğütlendi. 

 Operasyon setleri ve kullanılacak yardımcı aletler kuru sterilizatörde, 

155 °C’de 30 dakika süre ile sterilize edildi. 

2.2.3. Anestezi Uygulanması ve Operasyon Bölgesinin Temizliği 

Olguların 2–3 mg/kg dozunda Xylazine HCl’nin (Alfazyne®, 20 mg/ml, 

Alfasan) intramuskuler (IM) olarak uygulanmasıyla yapılan 

premedikasyonunu takiben, 10 mg/kg dozunda Ketamin HCl (Alfamine®, 

100mg/ml, Alfasan) ile genel anestezisi sağlandı. Gerekli görüldüğünde, 

anestezi idame dozlarla sürdürüldü. Ayrıca preoperatif analjezik olarak tüm 

hastalara 1–2 mg/kg dozunda Ketoprofen (Profenid® 100mg ampül, 

Eczacıbaşı) subkutan (SC) olarak uygulandı. 

 Anestezi uygulamasından sonra, diz eklemi ortaya çıkacak şekilde, 

femur’un proksimali ile tibia’nın distali arasında kalan bölgenin kılları tıraş 

edildi. Hastalar uygulanacak olan tekniğe bağlı olarak sırt üstü ya da ilgili 

ekstremiteleri üstte kalacak şekilde lateral pozisyonda yatırıldıktan sonra 
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operasyon masasına bağlandı. Operasyon bölgesinin önce %10’luk 

benzalkonyum klorür (Zefiran®, İlsan) daha sonra da %10’luk iyot solüsyonu 

(Batticon®, Adeka) ile dezenfeksiyonu sağlandı. Bu işlemden sonra bölge 

steril serviyetlerle sınırlandırıldı ve tıraş bölgesinin distalinde kalan kısım 

daha önce sterilize edilmiş olan steril sargı bezleri ile sarıldı.  

2.2.4. Diz Eklemine Lateral ve Medial Yaklaşım 

2.2.4.1. Lateral Yaklaşım 

Lateral yaklaşımda, femur’un distal 1/3’ünden tuberositas tibia’nın 1–2 cm 

distaline kadar uzanan, distalde hafif eğimli doğrusal bir ensizyon yapıldı. 

Ensizyon, proksimalde m. biceps femoris’in cranial sınırı, distalde ise patella 

ve ligamentum patella’nın 1–2 cm lateralinde olacak şekilde devam ettirildi 

(Şekil 2.3A). Ensizyon musculus biceps femoris’in fasyası (fasya lata’nın 

süperfisiyal katı) ile lateral retinakulumda aynı doğrultuda sürdürüldü. 

Musculus gastrocnemius’un lateral susam kemiği’nin (fabella) açığa 

çıkarılması gerektiğinde, m. biceps femoris’in fasyası ensize edilerek caudale 

çekildi (Şekil 2.3B). Ensizyonun proksimal ucunda, m. vastus lateralis caudal 

kenarından ayrılarak femoropatellar eklem kapsülünü açığa çıkarmak için 

craniale retrakte edildi. Bölgenin görüntülenebilmesi için, m. vastus lateralis’e 

ensizyon uygulamaktansa, bu kasın ekarte edilmesi tercih edildi. Eklem 

kapsülünün görülmesini takiben, labium laterale boyunca bir ensizyon 

uygulandı. Daha sonra bu ensizyon Mayo diseksiyon makası kullanılarak 

proksimale kadar uzatıldı (Şekil 2.3C). Proksimaldeki ensizyonu takiben intra-

artiküler femorotibial yapıları açığa çıkarmak amacıyla sırasıyla lateral 

femoropatellar ligament ve lateral patellar retinakulum’un ensizyonuyla 

distale doğru uzatıldı. Trochlea femoris’in distaline yapışmış olan m. extensor 

digitalis longus tendosunun korunmasına özen gösterildi. Eklem açığa 

çıkarıldıktan sonra, sırasıyla patella mediale deviye edildi ve keskin uçlu bir 

Senn retraktörü ile infrapatellar yağ yastığı distale retrakte edildi. İntra-
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artiküler yapıların inspeksiyonunu takiben ön çapraz bağ ile menisküslerin 

muayenesi için bir Hohmann retraktörü, femur’un fossa intercondylaris’ine 

yerleştirilerek dorsale doğru eleve edildi (Şekil 2.3D). Ön çapraz bağ kopuğu 

teşhis edilen olgularda, olası bir yırtık yönünden medial menisküsün caudal 

boynuzu detaylı olarak incelendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fasya lata 

m. biceps femoris 

m. quadriceps femoris 
tendosu 

patella 

lateral retinakuler 
ensizyon 

Ligamentum patella 

eklem kapsülü 

patella 

condylus femoris 

m.ext.dig.longus 

lig.cruciatum ant. 

infrapatellar yağ doku 

lateral retinakulum 
ve m. biceps femoris a.femoralis caudalis 

eklem kapsülü 
ensizyonu 

lateral fabella 

lig.collaterale 
laterale 

Şekil 2.3. Diz eklemine lateral yaklaşım (Piermattei, 1993’den). 
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İntra-artiküler lezyonun onarılmasının ardından, eklem kapsülü 

emilebilir bir dikiş materyali kullanılarak basit ayrı dikişler ile kapatıldı. Eklem 

kapsülünün kapatılmasını takiben, m. biceps femoris fasyası craniale 

çekilerek basit ayrı ya da Mayo imbrikasyon dikişleri ile kapatıldı. Subkutan 

dokuların emilebilir bir dikiş materyali ile sürekli dikilmesinin ardından, deri 

emilmeyen bir dikiş materyali ile basit ayrı olarak kapatıldı.  

2.2.4.2. Medial Yaklaşım 

Proksimalde femurun distal 1/3’ünden başlayan ve tuberositas tibia’nın 1–2 

cm distaline kadar uzanan bir deri ensizyonunun ardından, deri altı bağ doku 

aynı düzlemde diseke edildi (Şekil 3.4A). Derin fasyanın aynı doğrultuda 

ensize edilmesinin ardından, m. sartorius’un cranial kolu craniale retrakte 

edildi. Daha sonra patella ve ligamentum patella’nın 1–2 cm medialinden, 

medial femoropatellar ligament ve medial patellar retinakulum boyunca 

sinovial membrana kadar inen parapatellar bir ensizyon yapıldı (Şekil 3.4B). 

Bu ensizyon ile medial retinakuluma yapışık olan m. vastus medialis de 

ensize edildi. Her ne kadar çoğu olguda gerekli olmasa da, ensizyonun daha 

proksimale kadar uzatılması gereken bazı olgularda, m. sartorius’un cranial 

kolu da ensize edildi.  Eklem boşluğunun açılmasını takiben patella laterale 

çıkarıldı (Şekil 3.4C). İntra-artiküler yapıların muayenesi ve eklemin 

kapatılması lateral yaklaşımdaki sıra ile yapıldı. 
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m.sartorius’un 
cranial kısmı 

m.vastus medialis 

patella 

condylus femoris 

lig.cruciatum ant. 

meniscus mediale 

infrapatellar yağ 
doku lig.collaterale lat. 

Şekil 2.4. Diz eklemine medial yaklaşım 
(Piermattei, 1993’den). 

m.sartorius’un 
cranial kısmı 

patella  

m.sartorius, medial 
retinakuler fasya ve 
eklem kapsülü 
ensizyonu 

lig.patella 

m.sartorius’un 
caudal kısmı 
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2.2.5. Operasyon Yöntemleri 

Çalışmaya en az II.° patella luksasyonu bulunan ve sağaltımda cerrahi 

müdahalenin gerekli olduğu olgular dahil edildiğinden dolayı kapsülektomi, 

retinakuler ve fasya lata kaydırma teknikleri ayrım yapılmaksızın tüm olgulara 

uygulandı.  

2.2.5.1. Kapsülektomi 

Kapsülektomi uygulanırken, gevşemiş olan eklem kapsülünün, medial / 

lateral yönde hafif bir gerginlik oluşturacak şekilde, hastanın vücut ağırlığına 

bağlı olarak minyatür ve küçük köpek ırklarında “3-0”, “2-0”, orta ve büyük ırk 

köpeklerde ise “0” ya da “1” numara emilmeyen (Ethilon®, Polyamide 6 

Suture, Ethicon) ya da uzun dönemde emilen (PDS®, Polydioxanone, 

Ethicon) monofilaman dikiş materyalleri ile basit sürekli veya ayrı dikişlerle 

kapatılmasını takiben patellar stabilite kontrol edildi. Ekleme yaptırılan 

fleksiyon ve ekstensiyon hareketlerini takiben, patellar stabilitenin yeterli 

görüldüğü olgularda konulan destek dikişleri ile işlem tamamlandı. 

2.2.5.2. Retinakuler Kaydırma  

Retinakuler kaydırma tekniğinde; ligamentum patella’ya paralel ve 3–5 mm 

uzaklıkta, tibial platodan patella’yı proksimalde geçecek kadar uzunlukta bir 

ensizyon yapıldı. İlerlemiş luksasyon olgularında retinakuler ensizyon, 

proksimalde fasya lata’ya kadar uzatıldı. Daha sonra bu iki uç birbirleri 

üzerinde kaydırılarak hastanın vücut ağırlığına göre “0” ya da 2–0 emilebilir 

dikiş materyalleri (Vicryl®, Polyglactin 910, Ethicon) ile sürekli ya da matress 

tarzında dikildi.  
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2.2.5.3. Fasya Lata’nın Kaydırılması 

Fasya lata kaydırma tekniğinde; lateral ensizyonu takiben deri altı bağ doku 

geçildi ve lateral retinakulum ile fasya lata, corpus femoris’in orta noktası 

seviyesine kadar açığa çıkarıldı. Daha sonra fasya lata’ya, m. biceps femoris 

ile bağlantı noktasından yapılan bir ensizyon, proksimalde olabildiğince 

uzatılırken distalde ligamentum patella’ya paralel olacak şekilde m. extensor 

digitorum longus tendosunun orijin noktasına kadar uzatıldı. Patella’nın 

proksimalinde kalan fasya lata craniale çekildikten sonra altında kalan m. 

vastus lateralis’ten, m. rectus femoris ile olan aponöyrozu görünene kadar 

küt olarak ayrıldı (Şekil 2.5a). Daha sonra m. biceps femoris’in cranial ucu ile 

açığa çıkarılan aponöyroz arasına “2–0” ya da “0” numara emilmeyen 

monofilaman dikiş materyalleri (Ethilon®, Polyamide 6 Suture, Ethicon) ile 

dikiş uygulandı (Şekil 2.5b). Proksimaldeki dikişler patellar tendo’ya 

uygulandıktan sonra hâlâ bir gevşeklik söz konusuysa, m. biceps femoris’i 

daraltmak amacıyla proksimale birkaç dikiş daha uygulandı. Distaldeki 

dikişler ise ligamentum patella’ya uygulandı. Cranial fasya lata; caudalde m. 

biceps femoris’in üstüne çekildikten sonra, basit ya da Lembert dikişleri ile 

sabitlendi.  

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2.5. Fasya lata’nın serbestleştirilmesi (a-olgu no:7) ve kaydırılması (b-olgu no:20) 

a b 
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2.2.5.4. Patellar ve Tibial Antirotasyonel Dikiş Uygulamaları 

Bu teknikte, luksasyonun zıt yönünden yapılan hafif eğimli bir deri 

ensizyonunu takiben, deri altı bağ doku diseke edildi ve popliteal bölgede m. 

gastrocnemius’un orijin noktasında yer alan fabella açığa çıkarıldı. Fasya 

lata’nın, m. biceps femoris’in cranial kenarı boyunca ensize edilmesinin 

ardından, bu kasın caudale çekilmesiyle lateral fabella’ya; m. sartorius’un 

cranial sınırından, caudal ucuna kadar uzanan bir ensizyon ile de medial 

fabella’ya yaklaşıldı.  

25–35 mm Mayo yarım dairesel iğne ile hastanın vücut ağırlığına göre 

kalınlığı “2–0” ile “2” numara arasında değişen monofilaman emilmeyen  

(Ethilon®, Polyamide 6 Suture, Ethicon) bir dikiş materyali fabella ile femur 

arasındaki ligamentum fabella’nın arkasından geçirildi. Daha sonra patella’nın 

hemen distalinden ve proksimalinden geçirilen dikiş materyalinin diz 

ekleminin lateral / medial yüzünde, patella ile fabella arasındaki mesafenin 

orta noktasında düğümlenmesiyle patellar antirotasyonel dikiş (Şekil 2.6A); 

tuberositas tibia’ya açılan iki delikten geçirilip aynı şekilde düğümlenmesiyle 

de tibial antirotasyonel dikiş uygulaması yapıldı (Şekil 2.6B). 

 

 

 

 

 

 A B 

Şekil 2.6. Patellar (A- olgu no:23) ve tibial (B- olgu no:3) antirotasyonel dikiş uygulaması. 
(patella (beyaz ok) ve tuberositas tibia’nın (sarı ok) pozisyonları) 
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2.2.5.5. Medial / Lateral Serbestleştirme    

Diz eklemine yapılan rutin yaklaşımı takiben, medial tarafta, ensizyon medial 

fasya ile eklem kapsülünün fibröz ve synovial katları boyunca; lateralde ise 

lateral retinakuler fasya boyunca m. vastus lateralis ile fasya lata arasından 

yapıldı. Bu ensizyon, m. vastus medialis’i serbestleştirmek için tibial platodan 

m. sartorius’un caudaline kadar; m. vastus lateralis’i serbestleştirmek için de 

femur’un distal 1/3’ünün proksimaline kadar uzatıldı (Şekil 2.7). Patella 

üzerine etkiyen çekme güçlerinin nötralizasyonu sağlandıktan sonra, diz 

eklemine yaptırılan fleksiyon ve ekstensiyon hareketleri ile patella’nın sulcus 

trochlearis yüzeyindeki kayma hareketi izlendi. İşlemin yeterli görüldüğü 

olgularda, deri altı bağ doku ve deri rutin olarak kapatılarak operasyon 

tamamlandı. 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.6. Trohleoplastik Teknikler 

Eklem kıkırdağının tamamen uzaklaştırılması ve postoperatif dönemde 

şiddetli yangısal değişikliklerin gözlenmesi gibi olumsuzluklarından dolayı 

çalışma dahiline alınan hiçbir olguya eksizyonel trohleoplasti uygulanmadı.  

a b

Şekil 2.7. Medial serbestleştirmenin dorsal (a) ve medial’den (b) görünümü (olgu no:13). 
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Alınan “skyline” radyografilerde sulcus trochlearis’in sığ, düz ya da 

konveks olduğu belirlenen köpeklerde, luksasyonun yönüne göre yapılan 

lateral ya da medial deri ensizyonunu takiben deri altı bağ doku diseke edildi. 

Daha sonra patella’nın medial ve lateralinden 0,5 cm uzaklıkta, distalde 

ligamentum patella’nın tuberositas tibia’ya bağlandığı noktadan, proksimalde 

femurun distal 1/3’üne kadar uzanan iki parapatellar ensizyon yapıldı. Diz 

eklemine tam fleksiyon yaptırıldıktan sonra patella çıkık olan yöne doğru 

kaydırıldı. Daha sonra uygulanacak olan trohleoplastik tekniğe göre sırasıyla 

aşağıdaki işlemler uygulandı. 

Trohlear kondroplasti yapılacak olan genç ya da yavru köpeklerde 

artrotomiyi takiben yeniden oluşturulacak olan oluğun sınırları belirlendikten 

sonra, bir bisturi yardımıyla sırasıyla medial, lateral ve distal duvar olmak 

üzere kıkırdak ensizyonları yapıldı (Şekil 2.8a). Medial ve lateral ensizyonlar 

distalde fossa intercondylaris’ten, proksimalde eklem kıkırdağının inceldiği 

noktaya kadar uzatıldı. Distaldeki ensizyon ise lateral ve medial ensizyonların 

distal uçlarının birleştirilmesiyle oluşturuldu. Daha sonra ince bir periost 

elevatörü kullanılarak, yumuşak ve kalın olan eklem kıkırdağı altındaki 

yumuşak subkondral kemikten proksimal doğrultuda ilerleyerek 

serbestleştirildi (Şekil 2.8b-c). Bu işlemi takiben, ince bir küret ya da ronjür 

kullanılarak subkondral kemik, patella’nın yarısı kalınlığında bir oluk 

oluşturacak şekilde kazındı (Şekil 2.8d). Yeterli derinlik ve yüzey uyumu 

sağlandıktan sonra eklem, oda sıcaklığındaki ringer laktat solüsyonu ile 

yıkandı ve kapak şeklindeki kıkırdak flep oluğa yerleştirildi (Şekil 2.8e-f). 

Derinliğin yeterli bulunduğu olgularda flebin distal ucunun yatağa boyca 

uyumu sağlandıktan sonra, sulcopatellar uyum ekleme yaptırılan fleksiyon ve 

ekstensiyon hareketleri ile test edildi. Daha sonra kıkırdak flebe herhangi bir 

dikiş konulmaksızın eklem, lukasyonun bulunduğu tarafa uygulanan 

kapsülektomi ve retinakuler kaydırma, luksasyonun zıt yönünde uygulanan 

medial / lateral serbestleştirmeyi takiben rutin olarak kapatıldı. 
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Trohlear kama osteotomisinde, eklem kıkırdağına uçları proksimal ve distalde 

birleşen iki eliptik ensizyon yapıldı (Şekil 2.19c). Daha sonra bu ensizyonlar 

bir hobi testeresi kullanılarak yaklaşık 20°’lik açıyla ventralde birleştirildi ve 

elde edilen osteokondral otogreft, kan emdirilmiş bir gazlı beze sarıldı. Bu 

işlemi takiben osteokondral yataktan luksasyonun aksi yönünde olacak 

şekilde aynı açıda ince bir şerit çıkarıldı (Şekil 2.19a-b) ve serbestleştirilmiş 

olan osteokondral otogreft yatağa yerleştirilerek (Şekil 2.19d-e), sulcopatellar 

uyum ekleme yaptırılan fleksiyon ve ekstensiyon hareketleri ile test edildi. 

Yeterli derinlik sağlandıktan sonra, osteokondral otogrefte herhangi bir 

fiksasyon uygulanmaksızın oda sıcaklığındaki ringer laktat solüsyonu ile 

yıkanmasını takiben eklem, lukasyonun bulunduğu tarafa uygulanan 

kapsülektomi ve retinakuler kaydırma, luksasyonun zıt yönünde uygulanan 

medial / lateral serbestleştirmeyi takiben rutin olarak kapatıldı. 

 

 

a b c

d e f
Şekil 2.8. Trohlear kondroplasti aşamaları (olgu no:29) 
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Trohlear blok osteotomide ise, patellar eklem yüzeyi ile uyumlu olacak 

şekilde dikdörtgen osteokondral otogreftin abaksial sınırları belirlendi (Şekil 

2.10a). Daha sonra ince bir testere ile femur’un sagittal düzlemi boyunca 

abaksial düzlemden aksial düzleme doğru 10° ‘lik açıyla lateral ve medial 

osteokondral kesiler yapıldı (2.10b). Bu kesiler suprapatellar bölgedeki 

proksimal trans-trohlear sınırdan, fossa intercondylaris’deki distal trans-

trohlear sınıra kadar uzatıldı. Bu işlemi takiben bir osteotom ile sınırları 

belirlenen dikdörtgen otogrefte proksimal ve distal trans-trohlear noktalardan 

uygulanan osteotomilerle otogreft serbestleştirildi (2.10c-d). Otogreftin 

serbestleştirilmesinden sonra, yatağın derinleştirilme işlemleri süresince 

kurumasını engellemek için otogreft, kan emdirilmiş bir gazlı bez ile sarıldı. 

Daha sonra alıcı yatağına paralel olarak, eş kalınlıkta subkondral ve 

kansellöz kemik şeridinin çıkartılmasıyla yatak derinleştirildi. Daha sonra, 

otogreft, alıcı yatağına dorsalden uygulanan basınç (press-fit mekanizması) 

ile sıkı ve güvenli bir şekilde oturtulduktan (2.10e-f) sonra diz eklemine 

yaptırılan fleksiyon ve ekstensiyon hareketleri ile patellar stabilizasyon kontrol 
edildi. Eklem, oda sıcaklığındaki ringer laktat solüsyonu ile yıkandıktan sonra 

a b

c d e

Şekil 2.9. Trohlear kama osteotomisi aşamaları (olgu no:6) 
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lukasyonun bulunduğu tarafa uygulanan kapsülektomi ve retinakuler 

kaydırma, luksasyonun zıt yönünde uygulanan medial / lateral 

serbestleştirmeyi takiben rutin olarak kapatıldı. 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.7. Tuberositas Tibia Transpozisyonu 

Tuberositas tibia transpozisyonu uygulanan hastalarda, femur’un distal 

1/3’ünden başlayıp ligamentum patella’nın orta noktasına kadar uzanan hafif 

eğimli doğrusal bir ensizyon yapıldı. Ensizyon, distalde tibia’nın craniomedial 

yüzü boyunca devam ettirildi. Bilateral olarak sırasıyla fasya, patellar 

retinakulum ve sinovial kapsülün ensizyonu distalde tuberositas tibia’ya kadar 

uzatılıp ligamentum patella serbestleştirildi. Daha sonra küçük ve minyatür 

ırklar ile orta ve büyük ırkların yavrularında osteotom, orta ve büyük ırk 

köpeklerde ise hobi testeresi ile tuberositas tibia’dan fiksasyon için yeterli 

büyüklükte bir kemik parçası ve ona yapışık olan ligamentum patella 

serbestleştirildi. Osteotomiyi takiben quadriceps kas grubu proksimale 

retrakte edildi. Daha sonra serbesleştirilen tuberositas tibia parçası Allis 

forsepsi ile tutularak diz eklemine yaptırılan fleksiyon ve ekstensiyon 

hareketleri ile patella’nın sulcus trochlearis içinde fonksiyonel olarak kayma 

hareketini yapabildiği transpozisyon noktası belirlendi. Bu işlemi takiben 

a b c

d e f

Şekil 2.10. Trohlear blok osteotomi aşamaları (olgu no:24) 
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transpozisyonun yapılacağı yatağın korteksi ince bir osteotom ile 

uzaklaştırıldıktan sonra, subkortikal dokuda serbestleştirilen kemiğe uygun 

bir yatak hazırlandı. Yatak ile kemik parçanın yüzeysel uyumu sağlandıktan 

sonra genç olgularda 1,5 mm çapında Kirschner teli, orta ve büyük ırk 

köpeklerde ise preoperatif planlamada M/L radyografiler üzerinde belirlenen 

craniocaudal mesafe boyunda, 2,7 ve 3,5 mm çapında kansellöz kemik 

vidaları ile fiksasyon yapıldı. Serbest kemiğin olası fragmentasyonunu 

önlemek amacıyla, açılan vida deliğinin serbest kemik parçasının en kalın 

olduğu merkez noktasında olmasına özen gösterildi. Daha sonra tibia’ya 

açılan vida deliği ile serbest parçaya açılan delik karşı kaşıya getirilerek 

vidalama işlemi tamamlandı. Vidalama işleminin sonunda, serbest kemik 

parçası ile tibia arasında interfragmental kompresyon oluşturmak amacıyla 

vidanın aşırı sıkılmasının kemik parçanın fragmentasyonuna neden 

olabileceği göz önünde bulundurularak fragmentlerin karşılıklı temasını 

takiben ½ vida devri kompresyon uygulandı. Transpozisyonda Kirschner teli 

ile fiksasyon yapılan bir olguda (olgu no:4) quadriceps kas grubunun çekme 

gücünün nötralizasyonu için “8” şeklinde germe bandı uygulandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a

serbestleştirilen 
tub. tibia 

patella 

b

patella

kirschner 
telleri 

Şekil 2.11. Tuberositas tibia transpozisyonu aşamaları (olgu no:33) 
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Transpozisyon işleminin tamamlanmasını takiben diz eklemine yaptırılan 

fleksiyon ve ekstensiyon hareketleri ile patella’nın sulcus trochlearis’deki 

pozisyonu izlendi. Bu işlemi takiben eklem oda sıcaklığındaki ringer laktat 

solüsyonu ile yıkandıktan sonra luksasyonun bulunduğu tarafa uygulanan 

kapsülektomi ve retinakuler kaydırma, luksasyonun zıt yönünde uygulanan 

medial / lateral serbestleştirmeyi takiben rutin olarak kapatıldı. 

2.2.6. Postoperatif İlaç ve Bandaj Uygulamaları 

Postoperatif olarak tüm olgulara 3–5 mg/kg dozunda Rifamycin (Rifocin® 

250mg/3ml ampül, Aventis Pharma) SC lokal olarak uygulandı.  Kemiksel 

gelişimini tamamlamamış olan olgularda parenteral antibiyotik olarak 8.75 

mg/kg/gün dozunda klavulonik asitle güçlendirilmiş amoksisilin (Synulox®, 40 

ml enj. flakon, Pfizer) SC, 5 gün süreyle kullanıldı. Kemiksel gelişmini 

tamamlamış olan olgularda ise 5 mg/kg/gün dozunda enrofloxacin (Baytril-K® 

%5 enj flakon, Bayer) SC, 5 gün süreyle kullanıldı. Non-steroid 

antienflamatuar (NSAI) olarak da Carprofen (Rimadyl®, 50 mg tb, Pfizer) ilk 3 

gün 4mg/kg/gün, sonraki günlerde de 2,2 mg/kg/gün dozunda oral olarak 10 

gün süreyle kullanıldı. 8 yaşın üzerindeki hastalarda NSAI’ların 

gastrointestinal sistem üzerindeki yan etkilerini önlemek amacıyla PG E1 

anoloğu olan Misoprostol (Cytotec®, 200 mcg tb, Ali Raif) 3 mcg/kgX3 

dozunda, oral, 10 gün süreyle kullanıldı. Eklem kıkırdaklarında dejeneratif 

lezyonların saptandığı olgularda glikozamin sülfat ve kondroitin sülfat 

(Arthriti-UM® tablet, Mark & Chappel) oral, 45–90 gün süreyle kullanıldı. 

Antibiyotiğe bağlı alerjik reaksiyon gözlenilen olgularda kullanılan ajan 

değiştirildi ve 3 gün süreyle antihistaminik tedavisi uygulandı. 

 Sadece yumuşak doku rekonstrüksiyon teknikleri uygulanan olgularda 

7 gün, kemik rekonstrüksiyon tekniklerinin de uygulandığı olgularda ise 10–

21 gün süreyle desteksiz bandaj uygulaması yapıldı.  



 

 

86

 

2.2.7. Postoperatif Kontroller  

2.2.7.1. Postoperatif Klinik Kontrol 

Hastaların operasyonu takip eden 1., 2., 4. ve 12. haftalarda klinik 

muayeneleri yapıldı. Uygulanan operasyon tekniği ve olgunun vücut ağırlığı 

göz önünde bulundurularak postoperatif 1. ve 3. hafta sonunda bandaj 

uzaklaştırıldıktan sonra, dikişler alındı. Hasta sahiplerine, 3 hafta süreyle kısa 

tasma ile kısıtlı egzersiz uygulaması ve kaygan zeminlerde (parke, fayans 

gibi) ani hareketlerden kaçınılması yönünde önerilerde bulunuldu. Vücut 

ağırlığı, ırk ortalamasının üzerinde olan olgularda diyet ayarlamaları yapıldı. 

2.2.7.2. Postoperatif Radyolojik Kontrol 

Hastaların; operasyondan hemen sonra, 1., 4. ve 12. haftalarda radyolojik 

muayeneleri yapıldı. A/P, M/L ve “skyline” radyografilerde quadricipital 

dizilim, sulcopatellar uyum, sulcus trochlearis’in derinliği ve eklemdeki olası 

dejeneratif değişiklikler değerlendirildi (Şekil 2.12).  

 

 

 

 a b c

Şekil 2.12. Olgu no:16’nın  postoperatif 4. hafta A/P (a), M/L (b) ve skyline (c) radyografileri
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3. BULGULAR 

3.1. Preoperatif Bulgular 

3.1.1. Çalışma Materyalini Oluşturan Irkların Dağılımı 

Çalışma materyalini 9 Terrier, 3 Kangal, 3 Chihuahua, 2 Cocker Spaniel, 2 

Siberian Husky, 2 Pinscher, 2 Yorkshire Terrier, 2 Melez, 1 Poodle, 1 

German Shepherd, 1 Akbaş, 1 Pekingese, 1 Labrador Retriever, 1 Miniature 

Pinscher, 1 Napolitean Mastiff, 1 Pointer olmak üzere 16 ırka ait 33 köpek 

oluşturdu (Grafik 3.1.).   

Beden ölçülerine göre yapılan sınıflandırmada, köpek ırklarının 5’inin 

minyatür (9 olgu), 2’sinin küçük (10 olgu), 1’inin orta (2 olgu), 8’inin ise büyük 

boy  (12 olgu) ırklar olduğu belirlendi (Grafik 3.2.).  
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Pointer  

Grafik 3.1. Çalışma materyalini oluşturan köpek ırklarının dağılım yüzdeleri 
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Grafik 3.2. Çalışma materyalini oluşturan ırkların beden ölçülerine göre dağılım yüzdeleri                                      

3.1.2. Olguların Cinsiyet, Yaş ve Vücut Ağırlıklarının Dağılımı 

Olguların 20’sinin dişi (2’si kısırlaştırılmış) (%60.6), 13’ünün erkek (%39.4) 

olduğu belirlendi. 

Olguların yaşlarının, 3 ay ile 12 yaş arasında olduğu (ortalama 3,7 

yaş)  belirlendi (Grafik 3.3.). 

18%

36%
46% 0-1 yaş

1-8 yaş
8-12 yaş

 
     Grafik 3.3. Çalışma materyalini oluşturan olguların yaşlarının dağılım yüzdeleri 

 

Olguların vücut ağırlıklarının 1 kg ile 60 kg arasında (ortalama 15.5 kg) 

olduğu belirlendi (Grafik 3.4.).  
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Grafik 3.4. Çalışma materyalini oluşturan olguların vücut ağırlıklarının dağılım yüzdeleri 

3.1.3. Patella Luksasyonlarının Yönü, Derecesi ve Etiyolojileri 

Çalışma materyalini oluşturan 33 köpeğe ait 43 diz ekleminin 37’sinde MPL 

(%86), 6’sında (%14) ise LPL gözlendi.  

 Medial patella luksasyonları, 9 minyatür (%32), 9 küçük (%32), 1 orta 

boy (%4) ve 9 büyük ırk köpekte (%32) gözlenirken (Grafik 3.5.); LPL’ları 1 

küçük (%20), 1 orta boy (%20) ve 3 büyük ırk köpekte (%60) gözlendi (Grafik 

3.6.). Ayrıca MPL gözlenilen olguların 9’unda (%32), LPL gözlenilen olguların 

ise 1’inde (%20) luksasyon bilateral olarak tespit edildi.  

 Patella luksasyonları dereceleri yönünden incelendiğinde; 21’inin II.° 

(%48,8), 13’ünün III.° (%30,2), 9’unun ise IV.° (%20,9) olduğu belirlendi. 

 Etiyolojik açıdan yapılan değerlendirmede, herhangi bir travmaya bağlı 

olmaksızın 1 yaşlı ve daha genç olan olgularda gözlenilen luksasyonlar 

konjenital, 1 yaşından büyük olan olgulardaki luksasyonlar gelişimsel, 

luksasyonun belirgin bir travmayı takiben oluştuğu olgular ise travmatik 

etiyolojili olarak değerlendirildi. Buna göre, etiyolojinin 7 olguda konjenital 

(%21,2), 14 olguda gelişimsel (%42,2), 12 olguda ise travmatik (%36,4) 

olduğu saptandı. Etiyololojinin travmatik olduğu 9 olguda LCA rupturu (%75), 

1 olguda LCA ve bilateral kollateral ligament rupturu (%8,3), 1 olguda 
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craniodorsal coxofemoral luksasyon (%8,3), 1 olguda da tibial platoda eski bir 

kırığa bağlı malunion (%8.3) belirlendi.  

32%4%

32% 32% Minyatür ırk

Küçük ırk

Orta boy ırk

Büyük ırk

 

Grafik 3.5. Medial patella luksasyonlarının ırklara göre dağılım yüzdeleri 
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Grafik 3.6. Lateral patella luksasyonlarının ırklara göre dağılım yüzdeleri 

3.1.4. Klinik ve Radyolojik Bulgular 

Olguların yapılan klinik ve radyolojik muayenelerinde değişik derecelerde 

topallık, ağrı, krepitasyon ve lokomotor sisteme ait malformasyonlar tespit 

edildi. 

 



 

 

91

 

3.1.4.1. II.° Luksasyonlarda Klinik ve Radyolojik Bulgular 

II.° luksasyonlarda; topallığın aralıklı olduğu, özellikle minyatür ve küçük 

ırklarda (olgu no: 1, 3, 7, 8, 17, 18, 20, 22, 32) koşma sırasında daha belirgin 

olduğu izlendi. 

 II.° luksasyonu bulunan genç olgularda ağrı ve krepitasyon minimal 

düzeyde iken, 6 yaşın üzerindeki olgularda (olgu no: 3, 7, 17, 20, 23) eklem 

kıkırdaklarında oluşan kondromalazi ve dejeneratif lezyonlar  (Şekil 3.1) 

sonucunda daha şiddetli olarak gözlendi. 

 

 

 

 

 

 

 

Etiyolojinin travmatik olup LCA rupturu bulunan olgularda (olgu no: 3, 7, 8, 

13, 18, 23) ilgili ekstremitenin tam fleksiyonda tutulduğu, yürüme ve koşma 

sırasında bu bacağın kullanılmadığı gözlendi.  

 Radyolojik muayenelerde belirgin bir luksasyon bulgusuna 

rastlanılmazken, M/L pozisyonda alınan radyografilerde patella’nın distali ile 

sulcus trochlearis arasında yüzey uyumunun paralelliğinin bozulduğu tespit 

edildi. 

a b c

Şekil 3.1. Eklem yüzeylerindeki kıkırdak lezyonları (sarı ok) ve kondromalazi (mavi ok) (a-b, 
olgu no:14) ile ilerlemiş sinovitis (beyaz ok) ve osteofitozis (siyah oklar) (c, olgu no:13) 
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 A/P pozisyonda alınan radyografilerde lokomotor sisteme ait belirgin 

dizilim bozuklukları gözlenmezken, minyatür ve küçük ırklarda femur distali 

ile tibia proksimalinde hafif angulasyonlar gözlendi. Yaşlı ve LCA rupturu 

bulunan olgularda minimal düzeyde periartiküler osteofitozis izlendi.  

 Skyline pozisyonunda alınan radyografilerde, patella’nın sulcus 

trochlearis’in tam ortasında olmadığı fakat sınırları dahilinde bulunduğu 

gözlendi. 

3.1.4.2. III.° Luksasyonlarda Klinik ve Radyolojik Bulgular 

III.° luksasyonlarda; patella’nın daimi çıkık olduğu, ekleme yapılan fleksiyon 

ve ekstensiyon hareketlerinde ilgili ekstremitenin abdüksiyon ya da 

addüksiyon pozisyonuna geçtiği gözlendi. Klinik muayenede hasta ayakta 

durur pozisyonda iken medial luksasyonlarda genu varum (olgu no: 9, 11, 14, 

19, 24, 27, 28, 29, 31), lateral luksasyonlarda ise genu valgum (olgu no: 6, 

16) deformitesi gözlendi. Luksasyonun bilateral olarak seyrettiği olgulardaki 

medial luksasyonlarda “O” bacaklılık (olgu no: 24, 29, 31), lateral 

luksasyonlarda ise “X” bacaklılık (olgu no: 15) gözlendi.  

 

 

 

 

 

 

a b c

Şekil 3.2. Bilateral patella luksasyonuna bağlı  genu varum (a-b, olgu no:31) ve 
genu valgum (c, olgu no:15) deformitesi 
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 Luksasyonun bilateral olarak seyrettiği olgularda, hastaların yürümek 

istemedikleri, yürümeye zorlandıklarında ise sırt ve bel bölgelerini 

kamburlaştırarak yükü ön ekstremitelerine aktarmaya çalıştıkları gözlendi.  

 Diz eklemine yaptırılan fleksiyon ve ekstensiyon hareketlerinde 

krepitasyon ve dejeneratif değişikliklerin şiddetine bağlı olarak belirgin ağrı 

bulguları gözlendi. Klinik bulguların, bilateral olgularda unilateral olgulara 

göre, büyük ırklarda ise minyatür ve küçük ırklara göre daha şiddetli olarak 

seyrettiği gözlendi.   

 A/P pozisyonda alınan radyografilerde, quadricipital mekanizmanın 

dizilim bozukluğuna bağlı olarak, femur distali ile tibia proksimalinde belirgin 

angulasyon, tuberositas tibia’da ise 30°–60°’lik medial / lateral deviasyon 

izlendi (Şekil 3.3a).  

 90° fleksiyonda alınan M/L pozisyonlu radyografilerde, patella’nın sulcus 

trochlearis’in medial (olgu no: 9, 11, 14, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 31) ya da 

lateralinde (olgu no: 6, 15, 16) bulunduğu, condylus femoris’in medial ve 

lateral labium’larında yüzey düzgünlüğünün bozulduğu izlendi (Şekil 3.3b). 

 Skyline pozisyonunda alınan radyografilerde, patella’nın sulcus 

trochlearis’in medial (olgu no: 9, 11, 14, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 31) ya da 

lateralinde (olgu no: 6, 15, 16) bulunduğu, özellikle genç olgularda sulcus 

trochlearis’in derinliğini kaybederek düzleştiği (olgu no: 6, 9, 15, 16, 24, 27, 

29, 31) gözlendi (Şekil 3.3c). 

 

 

 

 
a b c

Şekil 3.3.  Olgu no: 31’in preoperatif  A/P (a), M/L (b) ve skyline (c) radyografileri 
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3.1.4.3. IV.° Luksasyonlarda Klinik ve Radyolojik Bulgular 

IV.° patella luksasyonu bulunan 8 olgudan 7’sinde medial, 1’inde ise lateral 

luksasyon belirlendi. Medial luksasyon bulunan olguların etiyolojisine 

bakıldığında 4’ünün travmatik, 3’ünün konjenital, 1’inin ise gelişimsel olduğu 

tespit edildi.  

 Travmatik kökenli olan medial luksasyonlardan birinin craniodorsal 

coxofemoral luksasyona (olgu no:10), diğerlerinin ise yavru iken diz eklemleri 

düzeyinden aldıkları travmanın ligament ve büyüme plaklarında oluşturduğu 

deformasyonlara bağlı olarak oluştuğu gözlendi (olgu no: 5, 25).  

 Konjenital ve gelişimsel etiyolojili olgulardan birinde bilateral IV° (olgu 

no: 30), diğerlerinde ise (olgu no: 29, 31) bir tarafın IV°, diğer tarafın ise III°  

olmak üzere bilateral medial luksasyon gözlendi.  

 IV° LPL bulunan diğer bir olgudaki (olgu no: 12)  luksasyonun, 

doğumdan kısa bir süre sonra diz eklemi düzeyinden aldığı bir travma 

sonrasında, condylus femoris’in epifizer hattında oluşan bir kırığın malunion’u 

sonucunda oluştuğu gözlendi.  

 Travmatik etiyolojili olgularda (olgu no: 5, 10, 12, 25) luksasyonun 

unilateral seyretmesi ve quadriceps kas grubunun daha az etkilenmesinden 

dolayı topallığın daha iyi tolere edildiği gözlendi.  

 Konjenital etiyolojili olgulardan birinin (olgu no: 33), eklemdeki 

dejeneratif lezyonların henüz ilerlemediği minyatür ırk yavru bir köpek 

olmasından dolayı, patella’nın sulcus trochlearis’in 90° medialinde 

bulunmasına rağmen şiddetli bir topallık bulgusu göstermediği gözlendi. 

 Konjenital etiyolojili olgulardan 2’sinin büyük ırk (olgu no:29, 31) olmaları 

ve luksasyonun bilateral seyretmesinden dolayı bu olgularda topallık daha 

şiddetli olarak gözlendi.  
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 Bilateral IV° luksasyonu bulunan bir olgunun (olgu no: 30), gelişen 

şiddetli kas kontraktürlerine bağlı olarak, her iki arka ekstremitesini tam 

fleksiyonda tuttuğu ve buna bağlı olarak da her iki arka ekstremite kaslarında 

şiddetli inaktivasyon atrofisi şekillendiği gözlendi (Şekil 3.4a-b). Bu olgunun 

yürüme sırasında sadece ön ekstremitelerini kullandığı ve yürürken literatür 

verilerde “yengeç yürüyüşü” olarak adlandırılan pozisyonu aldığı gözlendi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Konjenital ve gelişimsel etiyolojili IV° luksasyonu bulunan tüm olgularda, A/P 

doğrultuda alınan radyografilerde, femur distali ile tibia proksimalinde 

angulasyon ve tuberositas tibia’da ileri dereceli medial deviasyon gözlendi 

(Şekil 3.4c). M/L pozisyonda alınan radyografilerde, patella’nın sulcus 

trochlearis’in 60°–90° medial (olgu no: 5, 10, 25, 29, 30, 31, 33) ya da 

a b 

c d 

Şekil 3.4. Olgu no: 30’un klinik görünümü (a-b) ve preoperatif A/P (c),  M/L (d) radyografileri  
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lateralinde (olgu no:12) bulunduğu gözlendi (Şekil 3.4d). Skyline pozisyonda 

alınan radyografilerde sulcus trochlearis’in yüzeyinin düz (olgu no: 5, 12, 25, 

29, 31) ya da konveks (olgu no: 33) bir hal aldığı izlendi (Şekil 3.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. İntraoperatif Bulgular 

Çalışmada kullanılan xylazine-ketamine anestezisi ile tüm olgularda yeterli 

derinlikte anestezi sağlandı. Olguların anesteziye giriş ve çıkışında herhangi 

bir komplikasyon ile karşılaşılmadı.  

a b 

c d 

Şekil 3.5. Düzleşmiş (a-b, olgu no:5) ve konveksleşmiş (c-d, olgu no: 33) sulcus trochlearis.  
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 Artrotomiyi takiben sırasıyla eklem kapsülünün, ön ve arka çapraz 

bağların, kollateral ligamentlerin, menisküslerin ve femur ile patella’nın eklem 

kıkırdaklarının makroskobik muayenesi yapıldı.  

 15 diz ekleminde ön çapraz bağ kopuğu tespit edilirken, 28 diz 

ekleminde bu bağa ait herhangi bir lezyon gözlenmedi.  

 Ön çapraz bağ kopuğu tespit edilen olguların 9’unun minyatür ve küçük 

(olgu no: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 20), 1’inin orta boy (olgu no: 23), 5’inin ise 

büyük ırk (olgu no: 12, 13, 21, 24, 25) oldukları gözlendi.  

 Kopuk olan çapraz bağlar 1 olguda (olgu no: 21) Modifiye Utrecht 

tekniği ile onarılırken, diğer olguların sağaltımında ekstrakapsüler teknikler 

uygulandı.  

 Bilateral kollateral ligament rupturu saptanan 1 olguda (olgu no: 25) “0” 

numara emilemeyen dikiş materyali (Ethilon®, Polyamide 6 Suture, Ethicon) 

ile kopuk olan ligamentler onarıldı. 

 Travmatik craniodorsal coxofemoral luksasyon tespit edilen bir olguda 

(olgu no: 10), kalça eklemine craniodorsal yaklaşımı takiben eksizyon 

artroplastisi uygulandıktan sonra patellar antirotasyonel dikiş uygulaması ile 

stabilizasyon gerçekleştirildi.  

 Artrotomiden önce yapılan inspeksiyonda, tüm olgularda luksasyonun 

bulunduğu taraftaki eklem kapsülünde kalınlaşma, luksasyonun zıt yönündeki 

eklem kapsülünde ise gerginliğe bağlı incelme gözlendi. 

 Quadricipital mekanizmanın dizilimindeki bozukluğa bağlı olarak, 

özellikle kronik II° ve III° patella luksasyonu bulunan minyatür ve küçük ırk 

yaşlı köpekler (olgu no: 3, 6, 7, 14, 17, 19) ile vücut ağırlığı 20 kg’ın üzerinde 

olan büyük ırk köpeklerde (olgu no: 13, 15, 16, 21, 24, 26, 29, 31) değişik 

derecelerde kıkırdak erozyonları tespit edildi (Şekil 3.6a).  
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 Ayrıca patella’nın daimi çıkık pozisyonda olduğu III.° ve IV.° patella 

luksasyonu bulunan 11 olguda (olgu no: 5, 6, 12, 14, 15, 16, 24, 25, 29, 30, 

31) condylus femoris’in, luksasyonun bulunduğu taraftaki medial (olgu no: 5, 

14, 24, 25, 29, 30, 31) ya da lateral yüzünde (olgu no: 6, 12, 15, 16) 

fibrokartilaginöz yapıda ve yangısal karekterde bir pseudotrochlea gözlendi 

(Şekil 3.6.b-c-d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma kapsamındaki tüm olgular, sinovial sıvının miktarı ve yoğunluğu, 

eklem kapsülünün kalınlığı, sinovial membrandan köken alan villöz ve 

nodüler üremeler, periartiküler ve intra-artiküler osteofitler ile eklem 

a b

c d

Şekil 3.6. Patella’nın eklem yüzünde ileri dereceli kondromalazi (a, olgu no: 29) ve condylus femoris’in 
medial yüzünde pseudotrochlea (b, olgu no:29; c, olgu no: 31; d, eksize edilen pseudotrochlea)  
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kıkırdaklarındaki erozyon ve dejenerasyonlar yönünden, Brunnberg‘in (2005) 

osteoartrit skorlama sistemi kriter alınarak detaylı olarak değerlendirildi 

(Çizelge 3.1.).   

Çizelge 3.1. Osteoartrit derecelendirme skalası  

Normal 
• Eklem kapsülü kalınlığı 1–2 mm, 

• Sinovial sıvı miktarı 0.1–1 ml, açık sarı ya da renksiz, viskozistesi ↑ 

• Eklem kıkırdakları parlak beyaz renkte ve yüzeyleri pürüzsüz 

 

+ 
• Eklem kapsülünde hafif kalınlaşma (2–3 mm) 

• Sinovial sıvı miktarında artış 

• Eklem kıkırdakları parlaklığını kaybetmiş 

• Minimal osteofitozis 

 

++ 
• Eklem kapsülü kalınlığı 3–5 mm 

• Sinovial sıvı miktarında artış ve sinovial üremeler 

• Eklem kıkırdaklarının yüzeyi pürüzlü 

• Periartiküler osteofitozis 

 

+++ 
• Eklem kapsülünün kalınlığı 5 mm’den ↑ 

• Sinovial sıvının viskozitesinde ↓ 

• Sinovial membrandan köken alan villonodüler fibröz üremeler 

• Condylus femoris’in medial ve lateral yüzünde çok sayıda osteofit 

• Eklem kıkırdaklarında belirgin erozyonlar ve kanama odakları 

 

++++ 
• Eklem kapsülünün kalınlığı 5–10 mm ve belirgin fibrozis 

• Sinovial sıvının viskozitesinde  ↓ 

• Şiddetli villonodüler sinovitis 

• Eklem kıkırdaklarında subkondral kemiğe kadar uzanan derin çatlak ve erozyonlar 

• Periartiküler ve artiküler yüzeyde toplu iğne başından mercimek büyüklüğüne kadar 

ulaşan çok sayıda osteofit 
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 Eklemdeki dejeneratif değişikliklere ve osteoartrit bulgularına göre 

çizelge 3.1.’deki kriterler esas alınarak yapılan skorlamada; operasyon 

uygulanan diz eklemlerinden 13’ü normal (olgu no: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 

20, 22, 28), 13’ü “+” (olgu no: 3, 5, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 29, 32, 33), 13’ü 

“++” (olgu no: 6, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31), 3’ü “+++” (olgu 

no: 15, 24, 31), 1’i ise “++++” (olgu no: 13) olarak belirlendi.  

 Tüm olgulara kapsülektomi, retinakuler kaydırma ve fasya lata kaydırma 

teknikleri uygulandı. Bu teknikler haricinde, luksasyonun derecesi, olgunun 

yaşı ve vücut ağırlığı göz önünde bulundurularak 43 diz ekleminin 16’sında 

patellar antirotasyonel dikiş uygulaması (olgu no: 1, 8, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 

23, 24, 26, 29, 30),  18’inde tibial antirotasyonel dikiş uygulaması (olgu no: 2, 

3, 6, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 32), 16’sında medial 

serbestleştirme (olgu no: 5, 11, 13, 14, 19, 24, 25, 28, 29, 31, 33), 5’inde 

lateral serbestleştirme (olgu no: 6, 12, 15, 16), 14’ünde tuberositas tibia 

transpozisyonu (olgu no: 4, 5, 12, 15, 16, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33), 7’sinde 

trohlear blok osteotomi (olgu no: 5, 9, 16, 24, 29, 31), 5’inde trohlear kama 

osteotomisi (olgu no: 3, 6, 27, 30), 4’ünde de trohlear kondroplasti (olgu no: 

12, 25, 29, 33) uygulandı. 

3.3. Postoperatif Bulgular 

Postoperatif olarak 2 olguda (olgu no: 9, 14) operasyon bölgesine lokal 

olarak uygulanan Rifamycin’e (Rifocin® 250mg/3ml ampül, Aventis Pharma) 

karşı alerjik reaksiyon gözlendi. Klinik olarak göz kapakları, burun ve dudak 

çevresi ile perineal bölgede kırmızımsı ödematöz şişkinliklerle karakterize 

olan allerjik semptomları baskılamak amacıyla intravenöz antihistaminik 

(Avil®  45,5mg/2ml ampül, İlsan) ve steroid (Prednisolon® 25mg ampül, Fako) 

uygulamaları yapıldı.  

 Postoperatif olarak 18 olguya (olgu no: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 

19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 32) 7 gün; 15 olguya ise (olgu no: 5, 6, 9, 10, 12, 
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13, 15, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 33) 10–21 gün süreyle desteksiz bandaj 

uygulandı. 

 Çalışma dahilindeki hiçbir olguda postoperatif enfeksiyon bulgularına 

rastlanılmadı. 

 Operasyonun hemen ardından tüm olguların A/P, M/L ve skyline 

pozisyonda radyografileri alınarak, tuberositas tibia ve patella’nın pozisyonu, 

sulcus trochlearis’in derinliği, sulcopatellar uyum ve kullanılan implantların 

pozisyonu değerlendirildi. Postoperatif erken dönem radyografilerde hiçbir 

olguda reluksasyon gözlenmedi.  

 Postoperatif 4. hafta kontrollerinde, 2 olgunun (olgu no: 6, 11) A/P ve 

90° fleksiyondaki M/L radyografilerinde herhangi bir luksasyon bulgusu 

gözlenmezken, tam fleksiyonda alınan skyline radyografilerde reluksasyon 

tespit edildi. Reluksasyonun olgu no:6’da kronik LCA rupturuna bağlı olarak 

oluşan eklem instabilitesine, olgu no:11’de ise patellar lateralizasyonun, 

mediale deviye olan tuberositas tibia’nın lateralizasyonu yerine medial 

serbestleştirme ile sağlanmaya çalışılmasına bağlı olarak geliştiği sonucuna 

varıldı. Olgu no: 6’da , 4 hafta sonra uygulanan ikinci bir operasyondan sonra 

luksasyon başarılı olarak düzeltilirken, olgu no: 11’in sahibi ikinci bir 

operasyonu kabul etmedi.  

 Ön çapraz bağ rupturu gözlenilen ve operatif olarak onarılan 2 olguya 

(olgu no: 6, 20), ilki operasyonu takip eden 3. hafta olmak üzere 6 hafta 

arayla 2 doz intraartiküler sodyum hyaluronate (Orthovisc®  30mg/2ml, 

Biomeks) uygulandı. Enjeksiyonu takip eden 2. haftada, olgu no:20’de 

topallık tamamen ortadan kalkarken, olgu no:6’da eklemdeki şiddetli 

dejeneratif lezyonlara bağlı olarak soğuk intermittans topallık bulguları 

kaybolmadı.  

 Trohlear blok osteotomi uygulanan bir olgunun (olgu no: 5) kopuk olan 

ön çapraz bağı 4 hafta sonra ekstrakapsüler olarak onarıldı. Artrotomi 
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sırasında, 4 haftalık süreç sonunda trohlear otogreftin viabilitesinin ve 

trohlear otogreft ile subkondral yatak arasındaki uyumun çok iyi olduğu 

gözlendi (Şekil 3.7d-e).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trohlear kondroplasti uygulanan bir olgunun (olgu no: 12), postoperatif 2. 

ayda uygulanan artroskopisinde, kıkırdak flebin viabilitesinin ve kıkırdak fleb 

ile subkondral yatak arasındaki uyumun çok iyi olduğu izlenirken, eklemde 

şiddetli bir villonodüler sinovitis tablosu gözlendi.  

 Tuberositas tibia’daki büyüme plağı henüz kapanmamış olan 9 aylık bir 

olguda (olgu no: 16), uygulanan tuberositas tibia transpozisyonunu takiben 

postoperatif 10. günde yapılan radyolojik kontrollerde tuberositas tibia’dan 

a b c 

d e 

Şekil 3.7.  Olgu no:5’in preoperatif skyline (a), A/P (b) ve postoperatif skyline (c) radyografisi 
ile postoperatif 4. haftada yapılan artrotomide otogreft-yatak uyumunun görünümü (d-e) 
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serbestleştirilen ve kansellöz kemik vidası ile fiksasyonu yapılan osseöz 

otogreftin proksimalde bulunan büyüme plağı hattında hafif avülzyon 

gözlendi. Alınan skyline radyografilerde reluksasyona ait herhangi bir bulgu 

gözlenmezken, bandaj uygulamasına 2 hafta daha devam edildi. Postoperatif 

11. haftada alınan kontrol radyografilerde sulcopatellar stabilitenin devam 

ettiği ve avülze olan proksimal parçanın, distal parça ile kaynaştığı gözlendi. 

Aynı olgunun 1,5 yıl sonra trafik kazası sonucu oluşan diafizeal femur kırığı 

şikâyeti ile kliniğimize başvurması sırasında, daha önce opere edilen ekleme 

yönelik alınan kontrol radyografilerinde (Şekil 3.8.), orta şiddette dejeneratif 

lezyonlar gözlenmesine rağmen, hasta sahibinden alınan bilgiler 

doğrultusunda olgunun ilk operasyondan 3 ay sonra başlayarak, ilgili 

ekstremitesini yürüme ve koşma sırasında fonksiyonel olarak kullandığı 

öğrenildi.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tuberositas tibia transpozisyonu uygulanan olgularda serbestleştirilen kemik 

parçanın fiksasyonu, 3 olguda (olgu no:4, 27, 33) kirschner telleri, diğer 

olgularda ise (olgu no: 5, 12, 15, 16, 24, 25, 29, 30, 31) kansellöz kemik 

Şekil 3.8. Olgu no:16’nın postoperatif 18. aydaki M/L radyografisi 
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vidaları ile yapıldı. Kansellöz kemik vidalarının uygulandığı olguların 

hiçbirinde implant gevşemesi ya da kırılması gibi bir komplikasyonla 

karşılaşılmadı. Fiksasyonun 2 adet kirschner teli ile yapıldığı bir olgunun 

(olgu no: 33) postoperatif 4. haftadaki kontrol radyografilerinde, tellerden 

birinin migre olduğu tespit edildi. Diğer telin ilk pozisyonunu koruması ve 

geçen sürenin kartilaginöz kallus oluşumu için yeterli olduğu düşünülerek 

serbestleşen tel uzaklaştırıldı.  

 Kronik bilateral IV.° patella luksasyonu bulunan bir olguda (olgu no: 30), 

bilateral olarak ilerlemiş kas kontraktürü ve atrofisine bağlı olarak fonksiyonel 

bir iyileşme sağlanamadı. Aynı olgu ikinci operasyondan kısa süre sonra 

öldü.   

 Sadece yumuşak doku rekonstrüksiyon tekniklerinin uygulandığı 18 

olguda (olgu no: 1, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 

32) operasyon tekniğine bağlı olarak gelişen herhangi bir dejeneratif lezyon 

gözlenmezken, trohleoplastik tekniklerin uygulandığı olgularda, özellikle 

osteokondral enzisyonların yapıldığı hatlarda hafif (olgu no: 3, 5, 9, 12, 25, 

27, 31, 33) ya da orta şiddette (olgu no: 6, 16, 24, 29) dejeneratif lezyonlar 

gözlendi. 

 Postoperatif sonuçlar, ilgili ekstremiteyi fonksiyonel olarak kullanabilme 

ve eklemdeki dejeneratif değişiklikler açısından değerlendirildi (Çizelge 3.2.).  
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Çizelge 3.2. Postoperatif Değerlendirme Kriterleri 

Çok İyi • İlgili ekstremitenin yürüme ve koşma sırasında fonksiyonel olarak kullanılabilmesi 

İyi • İlgili ekstremite yürüme sırasında fonksiyonel olarak kullanılabilirken, koşma 
sırasında semifleksiyon tarzında hafif intermittans topallık bulgusu 

 

Orta 

• İlgili ekstremitede abdüksiyon ya da addüksiyon 

• Özellikle quadriceps kas grubunda olmak üzere hafif/orta dereceli muskuler atrofi 

• Yürüme ve koşma sırasında soğuk intermittans topallık 

 

Zayıf 

• İlgili ekstremitede belirgin abdüksiyon ya da addüksiyon 

• Tüm ekstremite kaslarında şiddetli muskuler atrofi 

• Yürüme ve koşma sırasında daimi topallık 

 Çizelge 3.2.’deki kriterlere göre olguların postoperatif 3. ayda yapılan 

klinik muayeneleri sonucunda operasyon uygulanan 43 diz ekleminden, 

20’sinde (olgu no: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 32) çok 

iyi, 14’ünde (olgu no: 3, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 29, 31, 33) iyi, 

6’sında (olgu no: 6, 11, 15, 25, 29, 31) orta, 3’ünde ise (olgu no: 13, 30) klinik 

olarak zayıf sonuçlar elde edildi.  

 Çalışma kapsamındaki 33 olguya ait preoperatif, intraoperatif ve 

postoperatif bulgular, çizelge 3.3.’de detaylı olarak tablolaştırıldı. 
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Çizelge 3.3. Tez olgularına ait preoperatif ve postoperatif bulgular 

Olgu No 
Protokol No 

Irk, Yaş, 
Cinsiyet 

Vücut Ağırlığı 

Luksasyonun 
Yönü ve 
Derecesi 

Etiyoloji LCA 
Rupturu 

OA 
Derecesi 

Operasyon Tekniği Postoperatif 
Sonuç 

Diğer 

1 
12/2003 

Chihuahua 
3Y, D, 5 kg 

Sol, II.°, M Gelişimsel - - K, RK, FLK, PADU Çok İyi Sağ, I.°, M 

2 
44/2003 

Chow Chow X 
Kangal Melez 
8A, D, 20 kg 

Sol, II.°, M 
 

Sağ, II.°, M 

 
Doğmasal 

- 
 
- 

- 
 
- 

K, RK, FLK, TADU 
 

K, RK, FLK, TADU 

Çok İyi 
 

Çok İyi 

İki operasyon arası süre 4 
hafta 

3 
85/2003 

Poodle 
9Y, D, 8kg 

Sol, II.°, M Travmatik + + K, RK, FLK, TKO, 
TADU 

İyi LCA rupturu ekstrakapsüler 
olarak onarıldı 

4 
117/2003 

Cocker Spaniel 
9Y, E, 17 kg 

Sağ, II.°, L Gelişimsel - - K, RK, FLK, TTT Çok İyi Sol, II.°, L;  2 yıl önce 
laminektomi op. geçirmiş 

5 
328/2003 

Terrier 
9A, D, 14 kg 

Sağ, IV.°, M Travmatik + + K, RK, FLK, TTT, 
TBO, MS 

Çok İyi Condylus femoris’in 
medialinde pseudotrochlea, 
LCA rupturu 4 hafta sonra 
ekstrakapsüler olarak 
onarıldı 

6 
358/2003 

Terrier 
8Y, D, 10 kg 

Sol, III.°, L Gelişimsel + ++ K, RK, FLK, TKO, 
TADU, LS 

 
Orta 

Postoperatif 4. haftada nüks 
gözlendi, 6 hafta arayla 2 
doz IA Na-Hyaluronat 
uygulandı 

7 
544/2003 

Terrier 
10Y, E, 8 kg 

Sağ, II.°, M Travmatik + - K, RK, FLK, TADU İyi LCA rupturu ekstrakapsüler 
olarak onarıldı 

8 
566/2003 

Terrier 
2Y, D♣, 5 kg 

Sol, II.°, M Travmatik + - K, RK, FLK, PADU Çok İyi LCA rupturu ekstrakapsüler 
olarak onarıldı 

9 
736/2003 

Yorkshire Terrier 
9Y, D, 4 kg 

Sağ, III.°, M Gelişimsel + - K, RK, FLK, TBO, 
TADU 

Çok İyi Sol, II.°, M 
Penisilin alerjisi var 

10 
908/2003 

Kangal Melez 
8A, E, 35 kg 

Sol, IV.°, M Travmatik 
 

- - K, RK, FLK, PADU  
İyi 

Craniodorsal coxofemoral 
luksasyona bağlı olarak 
şekillendi, excision art. uyg. 

Y: Yaşlı, A: Aylık, M: Medial, L: Lateral, ♣: Kısırlaştırılmış, K: Kapsülektomi, RK: Retinakuler kaydırma, FLK: Fasya lata’nın kaydırılması, PADU: Patellar 
antirotasyonel dikiş uygulaması, TADU: Tibial antirotasyonel dikiş uygulaması, TKO: Trohlear kama osteotomisi, TBO: Trohlear blok osteotomi, TTT: Tuberositas 
tibia transpozisyonu, MS: Medial serbestleştirme, LS: Lateral serbestleştirme, TK: Trohlear Kondroplasti, IA: Intraartiküler 
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Çizelge 3.3. Devam Tez olgularına ait preoperatif ve postoperatif bulgular 

Olgu No 
Protokol No 

Irk, Yaş, 
Cinsiyet 

Vücut Ağırlığı 

Luksasyonun 
Yönü ve 
Derecesi 

Etiyoloji LCA 
Rupturu 

İntra-op. 
OA 

Derecesi 

Operasyon Tekniği Postoperatif 
Sonuç 

Diğer 

11 
1000/2003 

Pinscher 
8Y, E, 4 kg 

Sağ, III.°, M Gelişimsel - - K, RK, FLK, MS Orta NÜKS 

12 
1001/2003 

German Shep. 
3A, D, 9 kg 

Sol, IV.°, L Travmatik + + K, RK, FLK, TTT, 
TK, LS 

İyi Sol suprakondüler femur 
kırığının malunion’una bağlı, 
Postop. 2.ayda yapılan 
artroskopide diffuz kapsülitis 
ve villonodüler sinovitis 
gözlendi 

13 
1213/2003 

Kangal 
2Y, E, 60kg 

Sağ, II.°, M Travmatik + ++++ K, RK, FLK, MS, 
PADU 

Zayıf Yaklaşık 6 ay önce ateşli 
silah yaralanması, sol art. 
cubiti’de (+++) OA bulguları 

14 
1309/2003 

Pinscher 
6Y, D, 5 kg 

Sol, III.°, M Gelişimsel + + K, RK, FLK, MS, 
PADU, TADU 

Çok İyi Sağ, III.°, M 
Penisilin alerjisi var 

15 
1334/2003 

Siberian Husky 
2Y, D, 25 kg 

Sağ, III.°, L 
 
 

Sol, II.°, L 
 

 
Gelişimsel 

- 
 
 
- 

+++ 
 
 

++ 

K, RK, FLK, TTT, 
PADU, LS 

 
K, RK, FLK, LS, 

PADU  

Orta 
 
 
İyi 

Her iki condylus femoris 
lateralinde pseudotrochlea, 
Eklem kıkırdaklarında 
şiddetli erozyon ve 
periartiküler osteofitler  

16 
1341/2003 

Akbaş 
9A, E, 30 kg 

Sağ, III.°, L Doğmasal - + K, RK, FLK, TBO, 
TTT, LS 

 
İyi 

Sol, II.°, M 
 

17 
1348/2003 

Terrier 
7Y, D, 6,5 kg 

Sağ, II.°, M 
 

Sol, II.°, M 

 
Gelişimsel 

- 
 
- 

++ 
 

+ 

K, RK, FLK, TADU 
 

K, RK, FLK, TADU 

İyi 
 

Çok İyi 

LCA rupturu ekstrakapsüler 
olarak onarıldı 

18 
1379/2003 

Terrier 
9A, D, 6 kg 

Sağ, II.°, M Travmatik + - K, RK, FLK, TADU Çok İyi LCA rupturu ekstrakapsüler 
olarak onarıldı 

 
Y: Yaşlı, A: Aylık, M: Medial, L: Lateral, ♣: Kısırlaştırılmış, K: Kapsülektomi, RK: Retinakuler kaydırma, FLK: Fasya lata’nın kaydırılması, PADU: Patellar 
antirotasyonel dikiş uygulaması, TADU: Tibial antirotasyonel dikiş uygulaması, TKO: Trohlear kama osteotomisi, TBO: Trohlear blok osteotomi, TTT: Tuberositas 
tibia transpozisyonu, MS: Medial serbestleştirme, LS: Lateral serbestleştirme, TK: Trohlear Kondroplasti 
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Çizelge 3.3. Devam Tez olgularına ait preoperatif ve postoperatif bulgular 

Olgu No 
Protokol No 

Irk, Yaş, 
Cinsiyet 

Vücut Ağırlığı 

Luksasyonun 
Yönü ve 
Derecesi 

Etiyoloji LCA 
Rupturu 

İntra-op. 
OA 

Derecesi 

Operasyon Tekniği Postoperatif 
Sonuç 

Diğer 

19 
78/2004 

Pekingese 
12Y, E, 7 kg 

Sağ, III.°, M Gelişimsel - ++ K, RK, FLK, MS, 
TADU, 

İyi Eklem kıkırdaklarında 
erozyon ve dejeneratif lezy. 

20 
117/2004 

Terrier 
7Y, D♣, 12 kg 

Sol, II.°, M 
 

Sağ, II.°, M 

 
Gelişimsel 

+ 
 
- 

++ 
 
- 

K, RK, FLK, TADU 
 

K, RK, FLK, PADU 

Çok İyi 
 

Çok İyi 

Sol diz eklemine 6 hafta 
arayla, intraartiküler 2 doz 
Na- Hyaluronat uygulandı 

21 
171/2004 

Labrador 
Retriever 

10A, E, 35 kg 

Sol, III.°, M Travmatik + ++ K, RK, FLK, TADU İyi LCA rupturu Modifiye 
Utrecht tekniği ile onarıldı 
Sinovial sıvıda monosit (++) 

22 
211/2004 

Miniature 
Pinscher 

9A, D, 1 kg 

Sağ, II.°, M Doğmasal - - K, RK, FLK, PADU Çok İyi Sol, I.°, M 
 

23 
447/2004 

Cocker Spaniel 
11Y, D, 14 kg 

Sol, II.°, M 
 
 

Travmatik + 
 
 

+ 
 
 

K, RK, FLK, PADU 
 

Çok İyi 
 
 
 

5 yıl önce sağ LCA rupturu 
operasyonu geçirmiş;  Sol 
LCA rupturu ekstrakapsüler 
olarak onarıldı 

24 
502/2004 

Napolitean 
Mastiff 

1Y, E, 55 kg 

Sol, III.°, M 
 
 

Sağ, II.°, M 

 
 

Gelişimsel 
 
 

+ 
 
 
- 

+++ 
 
 

+ 

K, RK, FLK, TBO, 
TTT, MS 

 
K, RK, FLK, MS, 

PADU 

İyi 
 
 

Çok İyi 

Sol condylus femoris’in 
medialinde pseudotrochlea;  
Eklem kıkırdaklarında eroziv 
ve dejeneratif lezyonlar  

25 
561/2004 

Siberian Husky 
3A, E, 8 kg 

Sol, IV.°, M 
 

Travmatik + ++ K, RK, FLK, TTT, 
TK, MS, TADU 

 

Orta 1 aylıkken üzerine basılmış, 
LCA ve bilateral kollateral 
ligament rupturları 
ekstrakapsüler olarak 
onarıldı 

 
Y: Yaşlı, A: Aylık, M: Medial, L: Lateral, ♣: Kısırlaştırılmış, K: Kapsülektomi, RK: Retinakuler kaydırma, FLK: Fasya lata’nın kaydırılması, PADU: Patellar 
antirotasyonel dikiş uygulaması, TADU: Tibial antirotasyonel dikiş uygulaması, TKO: Trohlear kama osteotomisi, TBO: Trohlear blok osteotomi, TTT: Tuberositas 
tibia transpozisyonu, MS: Medial serbestleştirme, LS: Lateral serbestleştirme, TK: Trohlear Kondroplasti 
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Çizelge 3.3. Devam Tez olgularına ait preoperatif ve postoperatif bulgular 

Olgu No 
Protokol No 

Irk, Yaş, 
Cinsiyet 

Vücut Ağırlığı 

Luksasyonun 
Yönü ve 
Derecesi 

Etiyoloji LCA 
Rupturu 

İntra-op. 
OA 

Derecesi 

Operasyon Tekniği Postoperatif 
Sonuç 

Diğer 

26 
642/2004 

Pointer 
1Y, D, 20 kg 

Sol, II.°, M 
 

Sağ, II.°, M 

 
Gelişimsel 

- 
 
- 

++ 
 

+ 

K, RK, FLK, PADU 
 

K, RK, FLK, PADU 

Çok İyi 
 

Çok İyi 

İki operasyon arası süre 8 
hafta 

27 
1265/2004 

Chihuahua 
2.5Y, D, 4 kg 

Sol, III.°, M 
 

Travmatik 
 

- ++ 
 

K, RK, FLK, TTT, 
TKO 

İyi Tibial platoda eski bir kırığa 
bağlı malunion gözlendi 

28 
1291/2004 

Yorkshire Terrier 
2Y, D, 4 kg 

Sağ, III.°, M Gelişimsel - - K, RK, FLK, MS, 
TADU 

Çok İyi Sol, II.°, M 
 

29 
32/2005 

Kangal 
5A, E, 30 kg 

Sol, IV.°, M 
 
 

Sağ, III.°, M 

 
 

Doğmasal 

- 
 
 
- 

++ 
 
 

+ 

K, RK, FLK, TTT, 
TK, MS, PADU 

 
K, RK, FLK, TBO, 

MS, TADU 

Orta 
 
 
İyi 

İki operasyon arası süre 10 
hafta; sağ condylus 
femorisin lateralinde OCD,  
medialinde pseudotrochlea 
gözlendi 

30 
447/2005 

Terrier 
3Y, E, 7 kg 

Sol, IV.°, M 
 
 

Sağ, IV.°, M 
 

 
 

Gelişimsel 

- 
 
 
- 

++ 
 
 

++ 

K, RK, FLK, TTT, 
TKO, MS, PADU 

 
K, RK, FLK, TTT, 
TKO, MS, PADU 

Zayıf 
 
 

Zayıf 

Her iki arka ekstremite 
kaslarında şiddetli atrofi, 
spesifik yengeç yürüyüşü 
Hasta 2. operasyondan kısa 
süre sonra ex oldu.  

31 
648/2005 

Kangal 
8A, E, 36 kg 

Sol, IV.°, M 
 
 

Sağ, III.°, M 

 
Doğmasal 

- 
 
 
- 

+++ 
 
 

++ 

K, RK, FLK, TBO, 
TTT, MS 

 
K, RK, FLK, TBO, 

TTT, MS 

Orta 
 
 
İyi 

Her iki patella ve condylus 
femorisin eklem 
kıkırdaklarında eroziv ve 
dejeneratif lezyonlar 
gözlendi  

 
Y: Yaşlı, A: Aylık, M: Medial, L: Lateral, ♣: Kısırlaştırılmış, K: Kapsülektomi, RK: Retinakuler kaydırma, FLK: Fasya lata’nın kaydırılması, PADU: Patellar 
antirotasyonel dikiş uygulaması, TADU: Tibial antirotasyonel dikiş uygulaması, TKO: Trohlear kama osteotomisi, TBO: Trohlear blok osteotomi, TTT: Tuberositas 
tibia transpozisyonu, MS: Medial serbestleştirme, LS: Lateral serbestleştirme, TK: Trohlear Kondroplasti 
 
 
 
 



 

 

110

 

 
 
Çizelge 3.3. Devam Tez olgularına ait preoperatif ve postoperatif bulgular 

Olgu No 
Protokol No 

Irk, Yaş, 
Cinsiyet 

Vücut Ağırlığı 

Luksasyonun 
Yönü ve 
Derecesi 

Etiyoloji LCA 
Rupturu 

İntra-op. 
OA 

Derecesi 

Operasyon Tekniği Postoperatif 
Sonuç 

Diğer 

32 
768/2005 

Terrier 
8A, D, 6 kg 

Sol, II.°, M 
 

Sağ, II.°, M 

 
Doğmasal 

- 
 
- 

+ 
 

+ 

K, RK, FLK, TADU 
 

K, RK, FLK, TADU 

Çok İyi 
 

Çok İyi 

İki operasyon arası süre 6 
hafta 

33 
1535/2005 

Chihuahua 
3A, D, 1,5 kg 

Sol, IV.°, M 
 

Doğmasal 
 

- + 
 

K, RK, FLK, TTT, 
TK, MS 

İyi Sağ, II.°, M 
 

Y: Yaşlı, A: Aylık, M: Medial, L: Lateral, ♣: Kısırlaştırılmış, K: Kapsülektomi, RK: Retinakuler kaydırma, FLK: Fasya lata’nın kaydırılması, PADU: Patellar 
antirotasyonel dikiş uygulaması, TADU: Tibial antirotasyonel dikiş uygulaması, TKO: Trohlear kama osteotomisi, TBO: Trohlear blok osteotomi, TTT: Tuberositas 
tibia transpozisyonu, MS: Medial serbestleştirme, LS: Lateral serbestleştirme, TK: Trohlear Kondroplasti 
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4. TARTIŞMA 

Patella luksasyonu; evcil memeli hayvanlar arasında en sık olarak 

köpeklerde gözlenmektedir (Remedios ve ark., 1992; Ruble ve Hird, 1993; 

Piermattei ve Flo, 1997; Wander ve ark., 1999; Di Meo ve ark., 2001; Barut 

ve ark., 2003). Ayrıca, özellikle genç shetland ponilerde olmak üzere (Rather 

ve Numans, 1971; Jones ve ark., 1981; Hermans ve ark., 1987; Engelbert ve 

ark., 1993) taylarda (Pfeiffer, 1935; Rooney, 1971; La Faunce ve ark., 1971; 

Leitch ve Kotlikoff, 1980; Kobluk, 1993), buzağılarda (Phillip, 1970; Weaver, 

1972; Leitch ve Kotlikoff, 1980; Baird ve ark., 1993), kedilerde (Davies ve 

Gill, 1987), koyunlarda (Shettko ve Trostle, 2000), keçilerde (Baron, 1987) ve 

lamalarda da (Van Hoogmoed ve ark., 1998) bildirilmiştir. 

 Literatür veriler ve OFA’ya göre patella luksasyonunun en sık olarak 

gözlendiği minyatür ve küçük ırklar; pomeranian, poodle, yorkshire terrier, 

chihuahua, terrier ve pekingese iken, orta boy ve büyük köpek ırkları cocker 

spaniel, chow chow, labrador retriever ve golden retriever’lardır (Yücel ve 

ark., 1986; Aslanbey, 1990; Roush, 1993; King, 1998; OFA, 2005). Bu 

çalışmada ise; görülme sıklığına göre yapılan sıralamada ilk 7 ırkı, terrier (9 

olgu, %28), kangal (3 olgu, %9), chihuahua (3 olgu, %9), cocker spaniel (2 

olgu, %6), siberian husky (2 olgu, %6), pinscher (2 olgu, %6) ve yorkshire 

terrier’ler (2 olgu, %6) oluşturdu. Çalışma olgularını oluşturan minyatür ve 

küçük köpek ırklarının yüzdesel oranları literatür verilerle benzerlik gösterdi. 

Çalışmada; büyük köpek ırkları içinde birinci, genel sıralamada ise ikinci 

sırada bulunan Kangal çoban köpeğinde daha önce bildirilmiş bir patella 

luksasyonu olgusu olmaması, Kangal’ın ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen 

yerli bir ırk olup, yurtdışında üretiminin sınırlı olmasından dolayı bu konuda 

detaylı bir istatistiksel çalışma yapılmamasına bağlandı. Ayrıca diğer bir yerli 

çoban köpeği olan Akbaş’ta da daha önce bildirilmiş bir patella luksasyonu 

olgusunun olmamasının aynı nedenlere bağlı olduğu düşünüldü. 
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 Patella luksasyonu bulunan hastalar cinsiyet predispozisyonu açısından 

incelendiğinde, dişilerde görülme sıklığının erkeklere oranla bir buçuk kat 

fazla olduğu  (3:2) belirlenmiştir (Priester, 1972; Hayes ve ark., 1994; Hulse, 

1995; Piermattei ve Flo, 1997; Read, 1999; Murley, 2000). Yapılan 

çalışmadaki 33 olgunun 20’sinin dişi (%60.6), 13’ünün erkek (%39.4) olması 

literatür verilerle paralellik gösterdi. 

 Köpeklerde karşılaşılan patella luksasyonu olgularının %75-80’i MPL’dir 

(Piermattei ve Flo, 1997). Çalışmada operasyon uygulanan 43 diz 

ekleminden 37’sinde MPL (%86), 6’sında ise LPL (%14) gözlendi. Ayrıca 

MPL gözlenilen olguların 9’unda (%32), LPL gözlenilen olguların ise 1’inde 

(%20) luksasyon bilateral olarak izlendi.  

 Medial patella luksasyonlarının, yetişkin vücut ağırlığı 9 kg’ın altında 

olan minyatür ve küçük ırk köpeklerde görülme insidensi, orta ve büyük ırk 

köpeklere göre 10-12 kat daha fazladır (Kodituwakku, 1962; Remedios ve 

ark., 1992; Roush, 1999; Murley, 2000). Lateral patella luksasyonu gözlenilen 

olguların ise yaklaşık %50’sini büyük ırk köpeklerin oluşturduğu bildirilmiştir 

(Roush, 1999). Çalışmada, MPL gözlenilen olguların %64’ünü minyatür ve 

küçük, LPL gözlenilen olguların ise %60’ını büyük ırk köpekler oluşturdu. 

 Son yıllarda yapılan istatistiksel çalışmalarda, büyük ırk köpeklerde 

gözlenilen patella luksasyonu olgularında belirgin bir artış olduğu bildirilmiştir 

(Remedios ve ark., 1992; Hayes ve ark. 1994; Piermattei ve Flo, 1997; 

Wander, 1999). Bu artışın MPL olgularında daha belirgin olduğu gözlenmiştir 

(Remedios ve ark., 1992). Çalışmada yer alan ve vücut ağırlığı ≥20 kg olan 

10 adet büyük ırk köpeğin 8’inde MPL, 2’sinde ise LPL gözlendi. Ayrıca bu 

luksasyon olgularının 6’sı bilateral olarak gözlendi. 

Patella luksasyonları içinde en sık karşılaşılan tip, II.° medial 

luksasyonlardır (Read, 1999). Çalışmada 21 adet II.° (%48,8), 13 adet III.° 

(%30,2) ve 9 adet IV.° patella luksasyonu tespit edildi.  
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Etiyolojik faktörler açısından incelendiğinde, konjenital ve gelişimsel 

bozukluklara bağlı olarak oluşan luksasyon olgularının, travmatik faktörlere 

bağlı olarak oluşan luksasyon olgularına oranla daha sık gözlendiği 

bildirilmiştir (Hayes ve ark., 1994; Houlton ve Collison, 1994; Piermattei ve 

Flo, 1997; Read, 1999; Fossum, 2000).  Çalışmadaki olguların etiyolojik 

değerlendirilmeleri yapıldığında, luksasyonların 21 olguda (%63,6) konjenital 

ve gelişimsel, 12 olguda ise (%36,3) travmatik nedenlere bağlı olarak 

oluştuğu belirlendi.  

 Diz ekleminin normal fonksiyonunu yapabilmesi için quadriceps kas 

grubu, patella, sulcus trochlearis, ligamentum patella ve tuberositas tibia 

düzleminin doğru dizilimi şarttır (Kaiser ve ark., 2001).  

 Patella’nın sulcus trochlearis’ten her ayrılışının eklem kıkırdaklarına 

vereceği zarar ve quadriceps kas grubunun hatalı uzanışının yol açtığı iskelet 

deformasyonları sebebiyle semptomatik ya da asemptomatik tüm immatür ya 

da  genç erişkin hastalarda patella luksasyonlarının cerrahi sağaltımı 

gereklidir (Willauer ve Vasseur, 1987; Koch ve Montavon, 1997; Kaiser ve 

ark., 2001). 

 Patella luksasyonuna bağlı topallık şikayeti bulunan tüm hastalarda, 

hastanın yaşı göz önüne alınmaksızın operasyon endikedir ancak, büyüme 

plağı aktivitesinin devam ettiği immatür ve genç olgularda iskelet deformiteleri 

hızla gelişeceğinden dolayı, bu olgularda cerrahi sağaltım daha acildir. 

 Uygulanacak olan operasyon tekniği/teknikleri, luksasyonun derecesi ve 

iskelet deformitelerine bağlı olarak değişmektedir. Patella’yı, sulcus 

trochlearis’in medial ya da lateraline çeken kuvvetlerin nötralizasyonu 

yapılmadığı sürece, güçlendirilen lateral / medial retinakulumun tekrar 

esnemesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, ilerlemiş patella luksasyonu olgularında 

yumuşak doku rekonstrüksiyon teknikleri yalnız başına kullanıldıklarında 

kalıcı bir stabilizasyon sağlanamaz (Roush, 1993; Piermattei ve Flo, 1997; 

Read, 1999). III.° medial luksasyonu bulunan bir olgunun (olgu no: 11) 
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sağaltımında, patella’nın lateralizasyonu için tuberositas tibia transpozisyonu 

(TTT) yerine medial serbestleştirme uygulaması sonucunda, postoperatif 4. 

haftada yapılan radyografik kontrollerde reluksasyon gözlendi. 

Patella luksasyonu olgularının primer klinik semptomları, ilgili 

ekstremitede özellikle tuberositas tibia, distal femur ve proksimal tibia’da 

iskelet deformasyonları, genu varum ve valgus deformiteleri, patella’nın 

kayma hareketini sulcus trochlearis’in lateral ve medialinde bulunan labium 

trochleare’lerde yapmasına bağlı olarak oluşan kıkırdak lezyonları ve bütün 

bu patolojik değişikliklerin sonucu olarak ortaya çıkan hafiften şiddetliye 

kadar değişen bir topallıktır (Moore ve Banks, 1989; Roush, 1993; Piermattei 

ve Flo, 1997; Read, 1999; Wander ve ark., 1999). 

Topallığın şiddeti; luksasyonun derecesi, hastanın vücut ağırlığı ve esas 

olarak da eklemdeki yangısal değişikliklerle doğru orantılı olarak artış gösterir 

(Piermattei ve Flo, 1997). 

Minyatür ve küçük ırklarda gözlenilen topallık, eşit derecede luksasyonu 

bulunan orta ve büyük ırk köpeklerdekine göre daha hafif seyreder (Roush, 

1993; Read, 1999). Ayrıca yavru ve genç hayvanlarda eklemdeki dejeneratif 

lezyonlar daha oluşmadığından dolayı, luksasyonun derecesi yüksek olsa 

bile topallık hafif ya da orta derecelidir. Çalışmada, IV.° medial patella 

luksasyonu bulunan 3 aylık chihuahua ırkı bir köpekteki (olgu no: 33) 

topallığın şiddeti, aynı veya daha düşük dereceli patella luksasyonu bulunan 

birçok orta boy ve büyük ırk köpektekine göre daha hafif olarak gözlendi. 

Patella luksasyonu olgularındaki klinik semptomların şiddetinde, 

luksasyonun derecesi kriter olarak yalnız başına değerlendirilmemelidir. 

Özellikle küçük ve minyatür ırk köpeklerde orta yaşlardan sonra (≥ 6 yaş) 

gelişimsel bir etiyoloji ve ırk predispozisyonuna bağlı olarak gözlenilen II.° 

patella luksasyonlarında, geçen süre zarfında condylus femoris ve patella’nın 

eklem kıkırdaklarında oluşan kondromalazi ve dejeneartif lezyonlar, topallığın 

şiddetini belirler. Predispoze ırklarda, iskelet gelişiminin tamamlandığı 1 
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yaşından sonra zaten var olan II.° luksasyonlar, başlangıçta klinik 

semptomlar gizlendiğinden dolayı hasta sahibi tarafından fark edilmez ya da 

önemsenmez. Topallığın artması ve hastanın ilgili ekstremitesini 

kullanamaması şikâyetiyle kliniklere getirilen kronik patella luksasyonu 

olgularında, eklemdeki krepitasyon ve ilerlemiş osteoartrit bulguları klinik ve 

radyolojik muayenelerle rahatlıkla teşhis edilir. Bu durumdaki hastalarda 

patella luksasyonları operatif olarak düzeltilebilse de, eklemdeki dejeneratif 

lezyonlar ilgili ekstremitenin postoperatif süreçte fonksiyonel olarak 

kullanılmasını engeller. Çünkü uygulanan operasyon ne kadar başarılı olursa 

olsun, eğer eklemde osteoartrit süreci başlamışsa, cerrahi müdahale bu 

süreci sadece yavaşlatır, durduramaz (Willauer ve Vasseur, 1987; Matis ve 

Fritz, 1990; Roy ve ark., 1992; Johnson ve ark., 2001). Onun içindir ki, 

derecesi düşük olan patella luksasyonlarında bile erken cerrahi müdahale 

kaçınılmazdır. 

Çalışmada; eklemdeki dejeneratif lezyonların daha hafif olduğu yavru 

ve genç olgularda, postoperatif olarak ilgili ekstremitelerini ilk olarak basma 

ve fonksiyonel olarak kullanma sürelerinin, erişkin ve yaşlı olgulara göre daha 

kısa olduğu gözlendi.  

Patella luksasyonu bulunan olguların sağaltımında quadricipital 

mekanizmanın diziliminin düzeltilmesinde en başarılı ve radikal teknik 

şüphesiz TTT’dur (Roush, 1993). 

Tuberositas tibia tranpozisyonu uygulanırken, minyatür ve küçük 

ırklarda 2–3 mm’lik lateralizasyon yeterli iken büyük ırk köpeklerde 5 mm’den 

fazla bir lateralizasyona ihtiyaç duyulur. Dolaysıyla büyük ırk köpeklerde TTT 

uygulanırken çoğunlukla kemiğin tamamen serbestleştirilmesi gerekmektedir. 

Çalışmada TTT uygulanan büyük ırk köpeklerin tümünde olası pin 

migrasyonuna veya kırılmasına bağlı olarak oluşabilecek relüksasyonları 

önlemek amacıyla serbestleştirilen kemik parçanın fiksasyonunda 2.7 mm 

çapında kansellöz kemik vidaları kullanıldı.  
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Tuberositas tibia transpozisyonunda, quadriceps kas grubunun 

dorsalden uyguladığı çekme gücünün nötralizasyonu için germe bandı ile 

desteklenmiş cranio-medio/latero-dorsal doğrultuda birbirleri ile en az 30°’lik 

açı yapan iki kirschner teli (Read, 1999) yerine uygulanacak tek bir vida 

yeterli olmaktadır. Vida uygulamaları esnasında karşılaşılan en önemli 

komplikasyon serbestleştirilen parçanın fragmentasyonudur. Bunu önlemek 

amacıyla, serbetleştirilen parçanın genişliğinin, vida çapının en az 3 katı 

olmasına ve sıkıştırma esnasında şiddetli kompresyon uygulanmamasına 

özen gösterilmelidir. 

Fiksasyonun kirschner telleri ile yapıldığı olgularda, tellerin dışarıda 

kalan uçlarının deride irritasyona neden olabileceğinden dolayı uçlarının 

bükülmesi önerilmektedir (Barut ve ark., 2003). Fakat bu işlem sırasında 

serbestleştirilen parçada fragmentasyonun oluşabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Eksizyonel trohleoplastilerde (ET) eklem kıkırdağının tamamının 

uzaklaştırılmasına rağmen minyatür ve küçük ırk köpekler ile kedilerin bu 

prosedürü iyi tolere ettikleri bildirilmiştir (Piermattei ve Flo, 1997). Fakat bir 

başka araştırmacı köpeklerde ET’yi takiben 4 hafta gibi kısa bir sürede 

şiddetli patellar erozyonların gözlendiğini bildirmiştir (Boone ve ark., 1983). 

Hyalin kıkırdak ile karşılaştırıldığında, fibröz kıkırdak yapısal olarak pürüzlü, 

düzensiz ve güçsüzdür (Boone ve ark., 1983; Moore ve Banks, 1989). Fibröz 

kıkırdağın bu yapısından dolayı eksizyonel trohleoplasti uygulanan 

hastalarda patellar kıkırdak lezyonları ve DEH kaçınılmazdır (Willauer ve 

Vasseur, 1987; Matis ve Fritz, 1990; Roy ve ark., 1992; Roush, 1993; 

Johnson ve ark. 2001). Bu dezavantajlarından dolayı yapılan çalışmadaki 

hiçbir olguda eksizyonel trohleoplasti tekniğini uygulamadık. 

Trohlear kama osteotomisinde (TKO) hyalin eklem kıkırdağının büyük 

bir kısmı korunsa da, osteokondral otogreftin greft yatağı ile birleştiği 

proksimal, distal ve abaksial noktalarda subkondral kemik açıkta kalır (Talcott 

ve ark., 2000; Johnson ve ark., 2001). Ayrıca fleksiyon ve ekstensiyon 
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hareketlerinin başlangıcında, patella’nın sulcus trochlearis’e girmesi için 

greftin proksimalindeki femur distalinde ikinci bir oluk açılması gerekmektedir  

(Slocum ve Slocum, 1982; Boone ve ark., 1983; Slocum ve Slocum, 1985; 

Slocum ve Slocum, 1993; Talcott ve ark., 2000).  

Trohlear blok osteotominin (TBO), hyalin eklem kıkırdağının en yüksek 

düzeyde korunduğu ve dejeneratif lezyonların en geç ortaya çıktığı 

trohleoplastik teknik olması, femur distalinde ikinci bir oluk açılmasının 

gerekmemesi ve osteokondral otogreftin trohlear yatağa daha sıkı bir şekilde 

oturması gibi avantajları vardır (Talcott ve ark., 2000; Johnson ve ark., 2001). 

Operasyon süresinin TKO’ne göre biraz daha uzun olmasına rağmen 

sunulan çalışmada en çok tercih ettiğimiz trohlear osteotomi, TBO oldu. 

Osteokondral otogreftin, greft yatağına fikse edilmesine gerek yoktur, 

çünkü patella’nın cranio-caudal doğrultuda uygulamış olduğu basınç kuvveti 

ile subkondral kemiğin pürüzlü yüzeyi otogreftin dislokasyonunu engeller 

(Roush, 1993; Read, 1999). Çalışmada trohlear osteotomi uygulanan hiçbir 

olguda greft migrasyonuna rastlanılmazken, TKO uygulanan olguların 

postoperatif 3. ay kontrol radyografilerinde, greft ile yatak arasında hafif 

dereceli üremeler gözlendi. 

Trohleoplastik teknikler, eklemde belirgin bir fonksiyonel kazanım 

sağlasa da, patella luksasyonu operasyonu geçirip trohleoplastik tekniklerin 

uygulanmadığı olgularda, klinik iyileşmenin daha hızlı olduğu gözlenmiştir 

(Matis ve Fritz, 1990).  

Patella luksasyonunun operatif sağaltımında kullanılan tüm teknikler, 

uygulaması ileri tecrübe gerektirmeyen, etkili, komplikasyon yaratmayan ya 

da minimal düzeyde komplikasyon yaratan, fonkisyonel ve özel aletlere gerek 

duyulmadığından dolayı maliyeti düşük operasyonlardır. 

Çalışmada; patella luksasyonlarının sağaltımında kemik 

rekonstrüksiyon tekniklerinin, yumuşak doku rekonstrüksiyon tekniklerine 
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göre daha başarılı ve radikal sonuçlar verdiği, erken teşhis ve müdahalenin 

ise başarı yüzdesini ciddi oranda arttırdığı sonucuna ulaşıldı. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada; değişik derecelerde patella luksasyonu bulunan 33 olguda 

yumuşak doku ve kemik rekonstrüksiyon tekniklerinin sağaltım seçenekleri ve 

sonuçlarının klinik ve radyolojik değerlendirmeler ile karşılaştırılması 

amaçlandı. 

 Olguların yaşları, vücut ağırlıkları, luksasyon dereceleri ve olası diğer 

lezyonları göz önünde bulundurularak, uygulanabilecek en uygun sağaltım 

prosedürü, avantaj ve dezavantajları ile detaylı olarak aktarılmaya çalışıldı. 

 Özellikle küçük ve minyatür ırklarda, arka ekstremite topallığına neden 

olan hastalıklar arasında ciddi bir yüzdeye sahip olan patella luksasyonlarının 

sağaltım seçenekleri konusundaki çalışmalar her geçen gün geliştirilmekte ve 

artmaktadır. Yapılan çalışmalardaki amaç, minimum invazyon ile maksimum 

başarıyı sağlamaktır. Şüphesiz, gelecekte sonuçları daha başarılı teknikler 

geliştirilecektir. 

 Patella luksasyonlarının sağaltımında postoperatif dönemdeki başarıyı 

uygulanan tekniğin yanında, eklemdeki dejeneratif lezyonların derecesi de 

direkt olarak etkilediği için, amaç bu dejeneratif lezyonlar oluşmadan önce 

müdahale etmek olmalıdır.   

 Erken dönemde belirgin bir klinik semptom göstermeyip sinsi olarak 

seyreden bu hastalığın, müdahale edilmediğinde ciddi iskelet ve kas 

deformasyonlarına ek olarak, diz ekleminde artroza kadar ilerleyebilen 

patolojilere neden olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve hasta sahipleri 

bu yönde detaylı olarak bilgilendirilmelidir. 

 Bu çalışmadan edinilen temel izlenim; kemik rekonstrüksiyon 

tekniklerinin yumuşak doku rekonstrüksiyon tekniklerine göre daha başarılı 

ve radikal sonuçlar verdiği ve uygulanacak olan erken cerrahi müdahalenin, 
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hastaların ilgili ektremitelerini uzun dönemde fonksiyonel olarak 

kullanabilmelerine olanak sağlayacağı yönündedir.  
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ÖZET 

Köpeklerin Değişik Derecelerdeki Patella Luksasyonlarında Farklı 
Cerrahi Tekniklerin Klinik ve Radyolojik Değerlendirmeler ile 

Karşılaştırılması 

Bu çalışmada; köpeklerin değişik derecelerdeki patella luksasyonlarının 

sağaltımında, yumuşak doku ve kemik rekonstrüksiyon teknikleri kullanılarak, 

sonuçların klinik ve radyolojik değerlendirmeler ile karşılaştırılması 

amaçlandı. 

 Çalışmanın materyalini Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi 

Anabilim Dalı, Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı Kliniğine arka ekstremite 

topallığı şikâyeti ile getirilip patella luksasyonu tanısı konulan farklı ırk, yaş ve 

cinsiyette 33 köpeğin 43 diz eklemi oluşturdu.  

 Tüm olgulara kapsülektomi, fasya lata ve retinakuler kaydırma 

tekniklerinin yanında, olguların 16 ‘sına patellar antirotasyonel dikiş, 18’ine 

tibial antirotasyonel dikiş, 16’sına medial serbestleştirme, 5’ine lateral 

serbestleştirme, 14’üne tuberositas tibia transpozisyonu, 7’sine trohlear blok 

osteotomi, 5’ine trohlear kama osteotomi, 4’üne ise trohlear kondroplasti 

uygulandı. Postoperatif olarak 2 olguda nüks gözlendi.  

 Yapılan kontrollerde olgular, ilgili ekstremitelerini fonksiyonel olarak 

kullanım ve eklemdeki dejeneratif lezyonlar açısından klinik ve radyolojik 

olarak değerlendirildi. Olguların 20’sinde çok iyi, 14’ünde iyi, 6 ‘sında orta, 

3’ünde ise zayıf sonuçlar elde edildi. 

 Sonuç olarak; eklemde dejeneratif lezyonlar oluşmadan önce 

uygulanan erken cerrahi müdahalenin, patella luksasyonlarının sağaltımında 

başarılı sonuçlar verdiği kanısına varıldı. 

Anahtar kelimeler: Diz eklemi, köpek, luksasyon, patella 
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SUMMARY 

Comparision of Different Surgical Techniques in the Treatment of 
Canine Patellar Luxation in Various Degrees by Clinical and 

Radiological Evaluation 

In this study, it was aimed to compare the clinical and radiological results of the soft 

tissue and bone reconstructive techniques in the treatment of patellar luxation in 

various degrees. 

 The material of the study included 43 stifle joints of 33 dogs in various breed, 

age and sex, taken to Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, 

Department of Surgery, Clinic of Orthopedics & Traumatology with the complaint of 

hind limb lameness in which patellar luxation was diagnosed. 

 In all cases capsulectomy, retinacular and fascia latea overlap and 

additionally in 16 cases patellar antirotational suture ligaments, in 18 cases tibial 

antirotational suture ligaments, in 16 cases medial desmetomy, in 5 cases lateral 

desmetomy, in 14 cases transposition of tibial tuberosity, in 7 cases trochlear block 

osteotomy, in 5 cases trochlear wedge osteotomy and in 4 cases trochlear 

chondroplasty was also performed. Recurrence was seen in 2 cases 

postoperatively.  

 The relevant extremities were evaluated clinically and radiologically 

according to functional usage of the limb and the degenerative changes in the joint. 

Results were; excellent in 20, good in 14, average in 6 and poor in 3 of the cases.  

 As a result; it was concluded that early surgical intervention performed 

before the occurrence of the degenerative changes in the joint constitutes 

successful results in the treatment of patellar luxations. 

Key Words: Dog, luxation, patella, stifle joint 
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