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BİR KÖPEKTE HİPERTROFİK
OSTEODİsTROFİ OLGUSU

Doğan ASLANBEY1 Ümit KAYA2

Hypertrophic osteodystrophy in a dog

Summary: A Great Dane, six month old, male dog which is brought at
Ankara University Veterinary Medicine Faculty, the clinics ot' Section ot'
Orthopedics and Traumatology, has got swelling an extraperiosteal new bone
reaction on metaphyseal region all extremities which were including radius-ulna
and tibia~/ibula and hypertrophic osteodystrophy was revealed in the dog by
clinical and radiological examination.

To continuing the functional lit'e without pain, the dog was managed with
aspirin and vitamin C and the results were got well.
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Özet: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Bilim Dalı Kliniifine getirilen Great Dane ırkı, 6 aylık, erkek köpekte yapılan klinik
ve radyolojik muayeneler sonucunda radius-ulna ve tibia~/ibula kemiklerinin distal
ve proksimal metaliz bölgelerinde ekstraperiostal kalsifiye odakçıklar ,I'eklinde
layonlarla gözlenen hipetmlik osteodistnjji hastalıifı belirlendi.

Köpeğin, fonksiyonel yaşamını daha rahat sürdürmesi için antienllamatuvar
ilaç: ve vitamin C sağaltımı uygulandı. Sağa ltım sonrası fonksiyonel yaşamına
döndüğü gözlendi.

Anahtar kelimeler: Hipertnıfik osteodistroli, Great Dane, köpek.

Giriş

Hipertrafik osteodistrafi (HOD), büyüme
periyodunda olan iri yapılı köpek ırkıarında
uzun kemiklerin metafiz bölgesinin şişkinliği
ilc karakterize gelişimsel bir hastalıktır
(I .5,6,8.9). Bu patolojik durum, genellikle İr-
landa Seteri, Boxer, Afgan Tazısı, Doberman,
Great Dane, St. Bernard gibi orta ve iri cüsseli
köpek ırkıarında görülebildiği gibi diğer ırk-
larda da rastlanıldığı bildirilmektedir (2,8,9).

Hipertrafik osteodistrofi hastalığı aynı za-
manda, iskelet iskorbütü, canine iskorbüt, Bar-

low's ya da Moller-Barlow's hastalığı, os-
teodystraphy tip I, osteodystraphy tip II, hipo
veya avitaminozis C ve son yıllarda da me-
taphyseal dysplasia olarak adlandırılmaktadır
(2,3,5,8,9). Etiyoloji tam olarak bilinmemekle
beraber, araştırıcılar farklı fizyopatolojik me-
kanizmalar ileri sürmüşlerdir (1,6,9). Hastalığın
oluşumunda ,:şırı beslenme ve gıda ad-
dilivierinin kullanılması, "vilarnin c" eksikliği,
infeksiyonlardan şüphelcnilmektedir (1,2,6,8).

Bu durumdaki köpeklerin beslenmesinde
genellikle gıda additivlerinin kullanıldığı bil-
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dirilmektedir (2,5). Hastalıktan etkilenmiş hay-
\'anlarda. aynı yaşta olan bir hayvana göre kan
ve idrar vitamin C düzeyi daha fazla ol-
maktadır. Bu da "vitamin C" üzerine olan hi-
potezi destekler niteliktedir; ayrıca etkilenmiş
olgularda yüksek dozlarda uygulanan askorhik
asit sağaItımının, helirgin olumlu gelişmeler
sağladığı gözlenmiştir (2,6). Bölgede en-
feksiyon gelişiminin de nedenler arasında ol-
duğu hildirilmektedir. Metatizeal bölgedeki de-
ğişiklikler genellikle lokal hir yangı ile ilgili
olmasına rağmen, bölgeden bakteri ve virus izo-
lasyonunda haşarılı sonuçlar alınamamıştır. Son
olarak da, diğer gelişimsel hastalıklarda olduğu
gihi genctiksel faktörler ileri sürülmüştür
(4,6, iO).

Hastalığın fizyopatolojik olarak de-
ğerlendirilmesinde ise, hölgedeki vasküler de-
jenerasyonun, ossifikasyonda bozulmaya, tra-
heküler nekroza ve yangıya neden olduğu
belirtilmiştir (I). Bu yangısel gelişmeler iri ya-
pılı bazı köpek ırkıarında, metafiz bölgesini
saran ekstrakortikal yeni kemik üretimi ile so-
nuçlanır (i ,2). HOD hastalığının gelişimiyle be-
raher, melafizeal büyüme plakları bölgesinde,
metalizcal kan akımının engellenmesiyle en-
dokondral ossifikasyonun gerilemesi veya ta-
mamen durması gözleml en ir (6). Büyüme pla-
ğına hemen komşu olan metafizeal kemikte
sekonder hemoraji, enflamasyon, nekrozis ve
kırıklar göriilebilir. Bu aktivitelere bağlı olarak
ilgili bölgelerde periostal yanıt oluşur (2,6). Bu
gelişmeler yalnızca distal metafiz bölgelerinde
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değil, uzun kemiklerin proksimal me-
tafizlerinde, corpus vertehralarda ve kostajarın
osteochondral geçişlerinde de görülehilir
(2,5,6,9).

Klinik olarak HOD hastalığı, genellikle ra-
dius-ulna ve tibia gibi uzun kemiklerin distal
metafizeal bölgelerinde sıcak, ağrılı şişkinliklc
karakterize bir hastalıktır. HOD, çogunlukla
büyük yapılı ve hızlı büyüyen köpek ırklarının
yavrularında 3-6 aylık (sınırları 2-~n yaş dö-
nemlerinde görülür (2,3,5,8,9). HOD hastalığı
olgularında, dişilerin daha fazla etkilendiği göz-
lenmekle birlikte, cinsiyet dağılımının ge-
nellikle dengeli olduğu bildirilmektedir (2,6,9)
Hastalık değişken bir ateş ile beraber sey-
redebilir. Genellikle bir veya daha fazla bacak
etkilendiğinden hayvan yürümekte isteksizdir.
Diğer klinik bulgular ise, anoreksia, kaşeksi,
dehidrasyon ve depresyon olarak sıralanabilir.
Sözü edilen klinik bulgular periyodik olarak de-
ğişebilir. Hastalığın ağır seyrettiği köpeklerde
anguler bacak deformiteleri de gelişebilir
(2,3,6).

Hastalığın tanısında ilk radyografik hul-
gular metafizeal bölgede yumuşak doku şiş-
kinliğidir. Hastalığın gelişimiyle beraber, me-
tafiz boyunca ekstraperiosteal kalsifiye olmuş
manşon şekilli bir yapılanma gözlenir. Ayrıca
metafiz hölgesindeki dansitesi artmış kemik,
tizis hattına paralel litik bir alanla sı-
nırlandırılmıştır. Bu düzensiz radiolusent hat
ikinci bir fizeal hat olarak görülür ve "çift fizcal
çizgi" olarak isimlendirilir (Şekil: i), Bazen de
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Şekiii. Hipertrofik Osteodistrofi (Denny' den).
Figure ı.Hypertrophie Osteodystrophy ( From DenI1Y).
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hölgede hipertrofik yeni kemik dokusuna ek
olarak, özellikle ulnada, metafizin ortasında mi-
neralize olmamış büyüme plağı görülür. Bu bul-
gular iri yapılı köpek ırkıarının yavrularında
karşılaşılabilecek diğer kemik hastalıklarında
görülmeyen ve HOD hastalığına özel pa-
tognomik ve diyagnostik bulgulardır (2,5,6,
7,8). Radyografikr metafizel kemikte erimeleri,
circumferensiyal periostal kemik for-
masyonlarını da ortaya koyar (I ,6).

HOD hastalığının, genç hayvanlarda to-
pallığa neden olan diğer hastalıklarla ka-
rıştırılmamasına özen gösterilmelidir. Pa-
nosteitis, hipertrafik osteopati (HO) ve
craniomandibular osteopati gibi benzer seyirli
hastalıklar da semptomlar, anamnez ve rad-
yografik bulguların desteğinde HOD has-
talığından kolaylıkla ayrılabilir (6).

HOD hastalığı için spesifik bir sağaitım ta-
mmlanmamıştır. Sağaitım daha çok semp-
tomatik özelliktedir. Oluşan ağrıları ortadan
kaldırma amacıyla antienflamatuvar ilaçlar (ör.
Ascriptin veya Aspirin, 10-25 mglkg, günde üç
defa) uygulanabilir. Beslenme dengelenmeli,
gıda additivleri azaltılmalı ve destekleyici sıvı
sağaltımı yapılmalıdır (i ,3,5,6,8).

Sağaitımda, 0.5-1 g/gün olarak oral "Vi-
tamin C" verilmesinin olumlu bir sonuç sağ-
ladığı bildirilmektedirO). Tck doz kor-
tikosteroid uygulaması, yangısel faaliyetleri
azaltması nedeniyle etkili bir yöntem olarak
önerilmektedir (5). Uygulanabilecek sağaitım
seçeneklerinden antibiyotikler; antibiyotikler ve
kortikosteroidler; antibiyotikler, kortikosteroid-
ler ve vitamin C gibi kombinasyonların ara-
larında istatistikselolarak bir fark bulunmadığı
hildirilmiştir (8).

Hafif ve orta şiddetli HOD olgularında
prognoz ortadan şiddetliye kadar de-
ğişmektedir. Bu olgularda, hastalığın seyrine
bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonlar bü-
yüme dengesizlikleri ile birlikte oluşur. Has-
talığın şiddetli seyrettiği köpeklerde prognoz
şüphelidir. Komplikasyonlara dekübit ülserleri
ve bakteriyel enfeksiyonlar da katılabilir (6).
Etkilenmiş olgularda klinik semptomların za-
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manla düzelmesine rağmen büyüme süresince
yeniden oluşabilmektedir (3).

Bu çalışmada, kliniğe yansıyan olgular
içerisinde, sıklıkla karşılaşılmayan hipertrolık
osteodistrafi (HOD) hastalığının belirlendiği bir
köpeğin, klinik ve radyolojik muayenelerIc de-
ğerlendirilmesi ve sonuçlarının aktarılması
amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

AÜ Veteriner Fakültesi Ortopedi ve Trav-
matoloji Bilim Dalı Kliniğine getirilen Great
Dane ırkı, 6 aylık, erkek köpek (Prot. No: 2256/
97) çalışma materyalini oluşturdu.

Köpeğin sahibinden alınan anamnezinde.
zamanla ilerleyen topallığının olduğu, yü-
rümekte isteksiz davrandığı ve genellikle yattığı
bildirilmiştir. Yapılan klinik muayenede, kö-
peğin ekstremitelerini fonksiyonelolarak kul-
lanamadığı belirlenmiştir. Palpasyonda, radius-
ulna ve tibia- fihula kemiklerinin distalinde
lokal şişkinlik ve ağrı bulguları yanında karpal
ve tarsal eklemlerin pasif ekstensiyon ve 11ck-
siyon hareketlerinin de ağrılı olduğu göz-
lenmiştir. Hayvanın ilgili bölgelerinin iki yönlü
radyografı1eri yanında göğüs radyografileri de
alınmıştır. Radyografik muayeneler sonucunda
epifiz hatları çevresinde kalsi1iye eks-
traperiosteal yeni kemik doku üretimi ve pe-
riostal reaksiyon belirlenmiştir.

Köpeğin fonksiyonel yaşamını sürdünnesi
ve büyüme dönemini daha rahat geçirmesi için
nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarla (aspirin
20 mglkg, günde iki uygulama) ve "Vitamine"
ile ( 0.5 g/gün paranteral gün aşırı) sağaltıın uy-
gulanmıştır.

Bulgular

Bölgenin palpasyonunda, ağrı ve şişkinlik
yanında ilgili bölgelerin yapılan radyolojik mu-
ayenelerinde epifız bölgesinde, periostun üs-
tünde gelişen ve kalsifiye olmuş manşon tar-
zında doku reaksiyonları belirlenmiştir
(Şekil:2,3). Göğüs radyografisinin ise, normal
olduğu gözlenmiştir.
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Şekıl 2. Bilateral radilıs-lIlna'nın Radiografik görünümü.
figure 2. Bılatcrally radiographıcal appcarcncc of

radius-lIlna.

Köpeğin uygulanan antienflamatuar ilaçlar
ve vitamin C ile sağaltımı girişimi olumlu
sonuç vermiştir. Hasta sahibinden alınan anam-
nez ve klinik olarak izlendiği dönem içerisinde
fonksiyonel yaşamını daha rahat sürdürdüğü ve
ağrılarının ortadan kalktığı belirlenmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Literatür verilerince (l,5,6,8,9), hipertrafik
osteodistrafi (HOD) hastalığının, büyümekte
olan iri yapılı köpek ırklarında (Great Dane. St.
Bernard, Setter, Boxer, Doberman Pinc-
heLgibi) uzun kemiklerin metafiz bölgesinin
şişkinliği ile karakterize gelişimsel bir hastalık
olduğu belirtilmiştir. Çoğunlukla büyük yapılı
köpek ırkıarının yavrularında 3-6 aylık (sınırları
2-8) yaş döneminde görüldüğü bildirilmiştir
(2,3,5,8,9). Bu klinik olgu da iri yapılı, hızlı bü-
yüyen Great Dane ırkı bir köpekti. Muayene
için getirildiğinde 6 aylık olmasına rağmen has-
talığın ilk belirtilerinin 4 aylık olduğunda göz-
Ienmeye başlandığı bildirilmiştir.
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Şekil 3. Sag dıstal tibia bölgesının radiografık görıimiımı.
Figurc 3. Radiographical appearence of right

distal tibia.

Hastalığın tanısında ilk radyografik bul-
guların metafizcal bölgede yumuşak doku şiş-
kinliklerinin olduğu ve hastalığın gelişimiyle
beraber, genellikle uzun kemiklerin metafiz
bölgelerinde ekstraperiostal kalsifiye olmuş bir
manşon yapısının bulunduğu gözlenmiştir. Ay-
rıca metafiz bölgesindeki dansitesi artmış ke-
miğin, fizis hattına paralel ikinci bir litik alanla
sınırlandırılmış olarak görüntülendiği bil-
dirilmiştir. Bu düzensiz radyolusent çizgi ikinci
bir fizeal hat olarak görüntülendiğinden "çift fi-
zeal çizgi" olarak isimlendirilmiştir. Bu bul-
guların HOD hastalığına özel patognomik ve
diyagnostik bulgular olduğu belirtilmiştir
(2,5,6,7,8).

Bu klinik gözlernde konu edilen olgunun
dört ekstremitesinde de ilgili bölgelerinin rad-
yografik muayenelerinde radius-ulna, tibia-
fibula kemilerinin hem proksimal hem de di s-
talinde metafiz bölgelerini saran periostal re-
aksiyonlar belirlenmiştir. Sözü edilen "çift fi-
zeal çizgi" ise, radiusta gözlenmiştir (Şeki1:2).
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Literati.ir bilgilerine göre, sağaıtırnın
semptomatik nitelikli olduğu ve genellikle ağ-
rıyı ortadan kaldırmayı amaçladığı bildirilmi~tir
(i ,3,5,6,8). Sağaıtırnda antibiyotikler, kor-
tikosteroidler ve vitamin C ko m-
hinasyonlarından söz edilmektedir (3,5,8). Bu
klinik olguda da aspirin ve vitamin C sağaItımı
uygulanmış ve hayvanın ağrılarının azalarak
fonksiyonel yaşamına döndüğü gözlenmiştir.
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