
A. O. Vet. Fak. Dm!.
37 (2): 476-484, 1990
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Clinical and radiological findings in exlremilies of young dogs fed "iıh unhalaııeed and
mcal rich dieı, hlood serum cakilim, phospl!orus aııd alk:ıl('ıı ıh:ısııhat:ıse \'ulucs :ıııd

Iherapy siııdie.'

Summary: In ıhis sıudy. seven hall breed dogs ol hoıh sex which
were fed wiıh nuırilioııally unhalanced aııd l11eal reach dieı l1'ere used.
They were 4-6 monıhs old and 7-12 kg. hodyweighı. While ıhey were nor.
mal iıı appearaııce, ıheir .ioinls ol eXfJemilies ıvere slighıly swollen and
ıhere we/e pain in palpo/ion ol hinds and I/mbs and reduciııg in growıh
rale. Clinical. radiologica! and laboraıory lindings showed ıhe cat/ses
of ıhe ahnormal chaııges in exlremilies' can be dependem lo ıhe meat
rich diel.

The dogs weıe suffcriııg fi'om paiıı iıı palpaıion oL exlremilies.
Their .ioiııls ol exıremi!ies ırere s\l'olleıı s/ighıly and growıh rale ıvere
reduced. Cliııical, radiologicaı and laboraıory findings revealed ıhe
fac! ıhaııhe cause was ıhe consumpıion of large amov.nl olmeo! recenıly.

They were devided imo 2 groups iıı respecı lo ıherapy. Firsl group
offour dogs \I'ere Ireaıed wiıh oral mediciııe coıııaiııing Ca, P aııd viıa-
mine D, second group of 111'0 dogs were Irealed ıviıh vilamine D injec-
tions in addiıion. they ırere exposed to direct sunshine i to 2 hours in
a dayand were fed with nutrilionally balaneed dieı. 7be untreated conl-
rol dog was conlinued lo be fed Hiiıh meaf / ich dieı and also exposed
to direcı sunshine during ıhe sıudy of a moıııh.
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The clinical, radiological aııd bioclıemical examinations were re.
peated a week intervals during treatments. The clinical findings in the
first group reduced gradually and diseppeared and bone cortices were
tickened during four weeks therapy period. In the second group, clinical
findings reduced but ııot disappeared. In the control dog, the pain in
palpatioıı of extıemities inCl'eased and joints of extremities enlarged.
Lameness in hindlegs, some deterioration in the posture of limbs, and
ween stick fracture iıı the n~r:htradius and ulnae were observed.

As a result, it is concluded that feeding of dogs with meat or meat
products rich diet causes same adverse effects (slight enlargement at
the joints of extremities, pain iıı palpatioıı of these area and decrease
in growth rate) in bones.

These can he trea/ed H;ith leaving meat or meat products in the diet,
feeding with nutritionally balanced diet, in addition these, using oral
medicines containing Ca, P and vitamine D. Administration of vitamin
Dalone was found insu./licient in the therapy of bone destl'uction in the
young dogs feeding meat rich diet.

Özet: Bu çallşmada, tek yönlü ve fazla miktarda etle beslenen
her iki, cinsiyetten yedi köpek kullamM. Köpekler 4-6 ayllk ve 7- ı2 kg.
ağırlıkta idiler. Genel görünüşlerinin normalolmasma karşlI1 ekstremite
eklemleri hafif şişkin olup, arka ve ön hacaklann palpasyonunda ağ,.,
ve viicut gelişiminde yavaşlama vardi. Klinik, radyolojik ve biyokimyasal
bulgular ekstremitelerdeki bu hozukluklarm tek yönlü ve fazla miktarda
et içelelı diyefe bağlanabileceğini gösterdi.

Köpekler sağaltl/11 şekline göre iki gruha aynM. ı. grup 4 köpek
o/al Ca, P ve vitamin D içeren bir ilaçla, ll. grup iki köpek sadece D
vitamini enejeksiyonu ile sağ{iltllmaya çallştldı. Birinci ve ikinci grup
köpekler peletlenmiş g/{Ia ile beslendiler ve güneş lşığll1a Çıkanldılar.
Kontrololarak sağaItımsız bırakilan hir köpek hir aylık deney süresince
etten zengin diyetle beslendi ve güneş ışığmdan yarar/and!.

Klinik, radyolojik ve biyokimyasal muayeneler sağaItım süresince
hir hafta ara ile tekrarlandı.

Bil inci gruptaki dört köpekte klinik hulgular dört haftalık sa-
ğaltım süresince giderek azaldı ve ortadan kalktı. Kemik korteksi
kalmlaşti. İkinci grupta klinik bulguların şiddeti azaldı fakat tam
olarak ortadan kalkmad!. Kontrol köpekte ekstremite palpasyonunda
alInlann arttrğı, ekstremitelerin genişlediği, arka hacakta topallığrn,
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ön bacakta basış kllSUrUI1Unve sağ radil/s ve uinada yaş ağaç kmğmm
oluştuğu gözlendi.

Sonuç olarak, köpekleri et ve et ürünlerinden zengin diyetle hes-
lemenin kemiklerde bazı bozukluklara (E.!<.stremiteeklemlerinde hafif'
şişlik, bu bölgelerin palpa:ıyonunda a/-{n ve vücut gelişiminde gerileme)
yol açfl/tı söylenebilir. Bu bozukluklar (liyetten et ve et ürünlerinin
çıkanlması ve besin değeri bakıımndan dengeli beslenmenin ya/1/slra
Ca, P ve D vitamini içeren oral ilaçlarm verilmesi ile salfalttlahileceği
ka/1/sma vanldt.

Et'den zengin diyetle beslenen genç köpeklerde belirlenen kemik
yıkımlanmalarmda sadece D vitamini lıygulanwlanl1ln yeterli olma
yacağı gözlendi.

Giriş

Son yıllarda uygun ve yeterli bir besleme şekli olduğu kanısıyla
hayvan sahiplerinin köpeklerini tek yönlü ve fazla miktarda et ve et
ürünleri ile besledikleri bilinmektedir (i 8, 19, 20, 2 I). Genç köpekleri n
kemik gelişiminde önemli roloynayan Ca-P'un diyette 1/1 veya
1, 2(1 oranında bulunması önerilmektedir (ı, 3, 4, 5). Eue.P düzc-
yinin Ca'dan 10-50 kat daha fazla bulunması nedeniyle diyetin de
fazla miktarda et bulunan hayvanlarda geçici bir hiperfosfat •.mi
gelişeceği (1, 15,19), bunun kandaki iyonizc Ca düzeyinin düşmesine
neden olacağı ve parathormonun salgılanma~ını stimule edeceği
belirtilmektedir (I, 6, ) 1,12,15,16). Kan serumu Ca iyonunun belirli
bir düzeyde tutulabilmesi amacıyla parathormonun kemiklerden Ca
resorpsiyonunu, barsaklardan Ca absorbsiyonumı, böbreklerden P
ekskresyonunu artırdığı, osteid dokunun mineralizasvonunu önle-
diği bildirilmektedir (3, 6, i i, 16, 18).

Dmeysel çalışmalarda fazla miktarda P içeren diyetle beslenen
hayvanlarda sırasıyla hiperfosfatcmi, hipokalsemi, izofosfatemi ve
izokalsemiye (2, 4, iO, 15, 16, i7), hastalığın ileri dönemlerinde hiper.
'kalsemi ve hiperfosfatemiye rastlanabiieceği (14) bildirilmektedir.
Kemiklerden aşırı Ca rezo;psiyonunun bulunduğu olgularda serum
alkalen fosfataz düzeyinin yükseleceği vurgulanmaktadır (2, 5, 21).

Fazla ıniktarda P içeren diyetıc beslenen köpeklerde ilk klinik
belirtilerin iştahsızlık, gelişimin duraklaması, koyu kahver(.ngi ve sulu
dışkılama olduğu belirtilmektedir (10, i9). Daha sonra ekstremitelerin
palpasyonunda ağrının, geçici topallamanın, metakarpal ve metatarsal
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eklemlerde şişliklerin, dışa doğru eğilmelerin oluştuğu, hayvanların
ani hareketler yapmaktan kaçındığı ve özeııikle arka ekstremitelerde
kalıcı topallığın şekillendiği bildirilmektedir (I, 2, 5, 19). Sağaltımı
geciken olgularda kemiklerin eğilcbileceği ve yaş ağaç kırığının oluşa-
bileceği belirtilmektedir (4, 12, 20).

Radyolojik bulgu olarak mineralizasyonun yetersizliği ve kemik
korteksinin incdiğinden söz edilmektedir (i, i2, 19, 20).

Miller (18), laboratuvar sonuçlarının hastalığın gelişim safhasına
göre farklılık göstereceğini bu nedenle tanınan radyolojik olarak
konulabiJeceğini belirtmektedir.

Sağaltınıda diyetteki etin tamamen kesilmesi, hastaların yaşa
göre uygun ve yeterli bi r diyetle (20) ve Ca-P içeren gıdalarla (süt,
peynir, kemik unu) beslenmesi, Parenteral Ca glukonat ve oral Ca
uygulanması, P'u bağlayan ilaçların (Aliminyum karbonat) oral
verilmesi, Se ve E vitamini uygulamaları önerilmektedir (I, 18).

Bu çalışma köpeklerd.; ekstremite eklemlerinde şişlik, bu bölge-
lerin palpasyonunda ağrı, zaman zaman topallık ile vücut gelişiminde
gerileme gibi şikayetlere diyette fazla miktarda et ve et ürünü bulun-
durulmasının neden olup olmayacağını ve sağaItırnda Kalsiyum,
Fosfor ile D vitamininin etkinliğini araştırmak amacıyla yapıldı.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada 4-6 aylık. 7-12 kg. ağırlıkta iki erkek, beş
dişi olmak üzere yedi adet melez köpek kuııanıldı. Köpekler,
A.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Kliniğinde denemelerde kul-
lanılmak üzere bulundurulmaktaydı. Köpeklerde bazı ekstremİte
bozukluklarının gözlenmesi nedeniyle klinik muayeneleri yapıldı.
Bakım ve besleme şartları gözden geçirildi. Belirlenen ilk klinik bul.
gular göz önünde tutularak ekstremitelerin radyolojik muayeneleri
yapıldı ve biyokimyasal ölçümler için köpeklerden ıo'ar ml kan alındı.
Kan serumu Ca analizi Eppendorf-mikroliter sistemle (8), inorganik
P analizi Modifiye Youburg metodu (13) ile Alkalen Fosfataz
aktivitesi Modifiye Bodansky metodu (9) ile belirlendi. Sonuçların
istatistiki analizlerİ. eşlemeye dayalı T testi ile yaptldı(7).

Sağaitırnda kontrololarak bırakılan köpek hariç diğerlerine
peletlenmiş dengeli köp"k yemi verildi. Diyetlerinde et bulundurul.
madı. Kontrol köpeğe fazla miktarda et ile sebze ve karbonhidrat
içeren yemek artığı verildi.
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Köp~kler sağaltıın metoduna göre iki gruba ayrıldı. Birinci
grup dört köpeğe Calcidine granulc (Biofarma Ilaç Sanayi-5 gr'lik
ölçekte Cc'.lcium magnesium inositohcx<ı_phosph<ı.te 125 mg, Calcium
g\uconate 375 mg, Viw.min D2 3000 UI) günlük bir ölçek dozda,
28 gün süre ile oral verildi. İkinci grup iki köpeğe De-vit3 ampul
(DevC'_-1 ml lık bir ampulde 300.000 UI 03 vitamini) 1/4 ampul
dozda, yedi gün ara ile i .ml uygulandı. Kontrololarak bırakılan
4 aylık k.öpeğc hi!; bir ilaç vl'rilmedi. Bütün köpekler günde bir saat
(10-1 i) beı.hçeye çıkarılarak direkt güneş ışığı almaları sağlandı.

R,~dyolojik ve biyokimyasC'ı muC'yeneler sağaltun süresince bir
h::~fta ara ile dört kez tt;krarlC'.ndl.

Bulgıılar

Araştırmanın meteryalini olu5turan köpeklerde ilk belirti vücut
gelişim geriliği idi. Yapılan klinik muayenelerinde palpasyonda kas
ve eklemlerin a.ğrılı, ekstremite eklemlerinin hafif şiş oldu~u belir-
lendi. Kesin tanı için radyolojik ve biyokimyasal (serum Ca. P ve
Alkalen fosfataz) muayenelcr ya.pıldı. Radyografide kemik korteks-
lerinin bazı bölgelerde ince, mineralizasyonun zayıf olduğu dikkati
çekti.

Biyokimyasal analiz sonuçları Tablo da gösterildi. Bu değerler
arasında üniformite ve istatistiki olarak önemli bir fark belirlenmedi.

Birinci grup dört köpekte sağaltımın yakla51k 20. gününde ekst-
remitelerdeki ağrıların azaldığı, sağaltun sonundaki radyografide
kemik korteksıerinin normal kalınlığa yaklaştığı gözlendi. İkinci grup
iki köpektc sağaitım öncesi belirlenen ağrıların sağaitım sonunda da
tam olarak geçmediği, mdyografidc kemik korteksindeki kalınlaşma-
nın çok belirgin olma.dığı kaydedildi. Kontrololarak bırakılan kö-
pckde gözlem süresinin 20. gününde sağ ön ayakta topallamanın devam
ettiği, yürümede isteksizlik, ekstremite palpasyonunoa şiddetli ağrı.
radyografide Radius ve ulna'nın diafizinde incelmenin, yaş ağaç
kırığının varlığı ve kemik kortekslerinde yer yer incelmeler ile epifizer
bölgede kalınlaşmalar belirlendi.

Tartışma ıe Sonuç

Etle Ca-P oranının i/lO'un üzerinde olduğu düşünülürse diye-
ıinde fazla miktarda et bulunan genç köpeklerde bazı kemik gelişim
bozukluklarının meydana gelebileceği söylenebilir. Bu bozukluklar
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çeşitli araştırıcılar tarafından "Nutrisyonel Sekunder Hiperparat-
roidisim" veya "All Meat Syndrome" olarak isimlendirilmiştir
(18, 19,20,21).

Bu çalışmada da kullanılan yedi köpeğe fazla miktarda et veril-
mesi sonucunda özellikle ekstremite kemiklcrinde belirgin olarak
gözlenen gelişim bozukluğu ile ilgili bazı klinik, radyolojik VI': labora-
tuvar bulgularına rastlandı.

Klinik olarak gelişmenin duraklaması, iştahsızlık, koyu kahve-
renkli ve sulu dışkılama bulguları (19) bu çalışmadaki köpeklerde de
dikkati çeken ilk belirtileI'di. Kemik gelişimi bozukluğunu düşündüre-
bilecek ilk bulgular ise ekstrel11itelerin palpasyanda ağrının, geçici
topallamanın, eklemlerde hafif şişliklerin, karpal eklem displazilerinin
varlığı idi.

Bu araştırmada kullanılan köpeklerde kan serumu Ca düzeyinin
normale yakın, P ve ALP düzeylerinin ise normalden yüksek olu,;;u
bazı araştırıcıların bildirimlerine (2, 3, 10) uygunluk göstermektedir.
Bazı araştırıcılar ise serum Ca.'u ilc paratharınon düzeyi arasmdaki
ilişkiye bağlı olarak bu değerlerin normal, normaİin altmda veya üs.
tünde belirlenebileceğini belirtilmektedirler (10, 16, 19, 21). Nitekim
araştırmadaki kontrol köpekte deneme sonunda C~'un norınalden
yüksek, P'un düşük oluşu parathomonun uzun süreli etkisine bağ-
lanabilir. ALP düzeyinin osteoblastik ve osteoklastik aktivitenin
arttığı dönemlerde yükseleceği, fakat belirgin bir yükselmeye hasta-
lığın ileri dönemlerinde rastlanabileceği bildirilmektedir (3, 16). Bu
araştırmadaki ALP değerlerinin sağaltım öncesi üç köpekte normale
yakın, dört köpekte normalin üzerinde olması hastalığın birey-
lerdeki seyrinin farklılığına bağlanabilir. Aynı besleme şartlarının
devam ettiği kontrol köpekte ALP düzeyinin giderek yükselmesi
Campbell'in (3) araştırma sonuçlarına uymakta.dır. Bu köpekte
klinik bulgula.rın' şiddetlenmesi (arka ayakta kalıcı topallık, kas ve
kemik ağrılarında artma), radyografide yaş ağaç kırığının belirlenmesi
ALP düzeyindeki yükselmeye paralellik göstermektedir.

"All Meat Syndrome" veya "Nutritionel Second er Hiperparati-
roidisim" olarak isimlendirilen (5, 10, 19, 20, 21) hastalıkta belirtilen
radyolojik bulgulara bu araştırmadaki köpeklerde de rastlandı.

Bu çalışmada, köpekleri kalsiyum-fosfor ve diğer içerikler bakı-
mından dengeli diyetıc beslemenin yanısıra, terapötik dozda oral
Ca-P ve D vitamini içeren bir preparatın verilmesinden 28 gün sonra
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şikayetlerin ortadan kalkması, radyolojik olarak kemik korteksıerinin
kalınlaşınay,,_ başlaması sağaitırnın etkili olduğunu göstermektedir.
Sağaltıında sadece D vitamini uygulanan köpeklerd\:' şikayetlerin
devaın etmesi araştırıcıların (3, 4) bildirdikleri gibi D vitamininin
hastalığın seyrini yavaşlatıcı etkisine bağlanabilir. D vita.mininin
Ca'un barsaklardan ve kemikten rezorpsiyonunu artırdığı, parat-
hormonun aktivasyonunda ve kemiklerde uygun bir mineralizasyonun
sağlanmasında görev yaptığı belirtilmektedir (6, IS). Tek başına
Ca'dan fakir diyetıc beslenenlerde ve sağaltımında Ca, P preparat-
larının kullanılmayıp sadece D vitamininin verildiği olgularda. D
vitanıinin dozuna bağlı olmak üzere kemikte değişik şiddette osteo-
perosis'in oluşacağı vurgulanmaktadır (3, 4).

Sonuç olarak kliniklere her gün daha fazla sayıda gelmekte olan
kemik gelişimi bozukluklarının nedenlerinden birinin diyetteki et
oranının fazlalığı olabileceği, bu nedenle hayvan sahiplerine köpek-
lerine fazla miktarda ct yedirmemelerini öncrmenin faydalı olacağı
kanısına varıldı.

Sağaıtırnda Ca ve P içeren prepara.tların kullanımının etkili ola-
cağı, ancak b,m yan etkilerin ortaya çıkabileceği göz önünde tutularak
D vitaminİnin tek başına kullanılmamasının gerektiği söylenebilir.
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