
22

KÖPEKLERDE OMUZ EKLEMÝ OSTEOCHONDRÝTÝS DÝSSECANSIN 
SAÐALTIMINDA SUBCONDRAL OTOGREFT KULLANILMASI VE SONUÇLARI 

(DENEYSEL ÇALIÞMA)

Ýsmail ALKAN, Loðman ASLAN, Musa GENÇCELEP, Bahtiyar BAKIR, Hayati YÜKSEL

Özet: Bu çal þma deðiþik yaþ ve cinsiyette 10 melez köpek üzerinde, 100. Y l Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dal nda gerçekleþtirildi. Omuz ekleminin cranio-medialinde, caput 

humerus üzerinde üçgen biçiminde (0,5  0.5  .0.5 cm) lezyon oluþturuldu. Scapula ve humerusdan ayn  çapta al

nan greft bölgeye yerleþtirildi. Operasyon alan  kural na uygun kapat ld  ve ilgili ekstremite 15 gün bandajla 

korundu. Olgular 60 gün sonra yeniden operasyona al narak, greft uygulanan bölgeden (1x1x1 cm boyutunda) 

al nan materyal 100. Y l Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dal na gönderilerek histopatolojik 

deðerlendirilmesi yap ld .

Anahtar kelimeler: Osteochondritis Dissecans, Chondral Otogreft, Dog.

THE USAGE OF SUBCONDRAL OTOGREFT AND  ITS RESULTS IN 
EXPERIMENTALLY INDUCED OSTEOCHONDRITIS DISSECANS IN SHOULDER 

JOINT IN DOGS

Abstract: In the present study, 10 cros-breddogs in differend breed, age and sex were used as 
material at the University of Yüzüncü Y l Faculty of Veterinary science, Department of Surgery. Triangle (0.5  
0.5  0.5 cm) lesion made about the cranio  medialis of shouder joint on the caput humerus. A graft taken from 
scapula and humerus  at same size placed in the lesion. Operation area stitched appropriately, and the relevant 
extremity protected 60 days after  graft application for to take (1x1x1 cm) material from graft applicated area, the 
material examined histologi cally at the department of pathology. The recovery was evaluated according to 
histopathological findigs. 

As a result, osteochondral graft found to be useful choice in the treatment of osteocondrosis 
dissecans.  
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GÝRÝÞ
Osteokondrozis; endokondral ossifikasyonun 

bozukluðudur. Bu hastalýkta kemik ve kartilagoda 
dejenerasyon oluþmakta, lezyon primer olarak kartilagoyu, 
sekunder olarak da kemiði etkilemektedir (1-3).

Epifizer kartilagonun büyümesiyle oluþan eklem 
kartilagosu uzun kemiklerin metafizer büyüme plaklarýnýn 
analoðudur. Epifizin büyümesi eklem yüzeyinin yanýndaki 
kondrositlerin proliferasyonu ile olmaktadýr. Kondrositler 
normal kartilagodaki gibi vesikulasyon, dejenerasyon ve 
kalsifikasyon gösterirler. Kartilagodaki kalsifiye katman 
daha sonra kemik iliðinden gelen kanallarca invaze edilir. Bu 
kalsifiye kartilajýn bir kýsmý rezorbe edilir, fakat kartilagonun 
bazý kalýntýlarý da osteoblastlarýn etkisiyle kemik çatýsý olarak 
kullanýlýr-lar. Direkt olarak konnektif dokudan oluþan 

kafatasý kemikleri hariç köpeklerdeki bütün kemikler ossifiye 
olmadan önce kartilagodan yapýlýrlar. Bu iþlem endo-kondral 
ossifikasyon olarak tanýmlanýr (3). Ostekondroziste; 
kondrositlerin normal farklýlaþma prosesi bozul-makta ve 
eklem kartilagosu normalden çok incelmektedir. Basýnç ve 
tansiyonun olduðu alanda kemik iliðin-den gelen kanallar 
kartilagoya penetre olmaz ve kemik þekillenmez. Artiküler 
kartilagonun incelen bazal katmaný nekroze olarak çatlamaya 
baþlar, lezyon giderek geniþler. Çatlak artiküler kartilagonun 
yüzeyine ulaþýr ulaþmaz synovial sývý defekte girer, daha 
sonrada subkondral kemik ve kemik iliðine ulaþýr(3).

Osteokondrozisin neden olduðu fissur artiküler 
yüzeye ulaþtýðýnda olgu Osteokondritis dissecans olarak 
tanýmlanýr (1-3). Ýnflamasyon  nedeniyle kartilagodan ayrýlan 
parça dissecans diye bilinmektedir. Bu parça yada eklem 
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faresi; eklemin karþý artiküler yüzeyinde de süperfisiyal bir 
erozyona neden olmakla birlikte eklemin inflamasyonuna da 
katký saðlar (3).

Osteokondritis birçok hayvan türünde çalýþýlmýþ bir 
konudur. Özellikle aðýr yapýlý köpeklerin önemli bir hastalýðý 
olan bu bozukluða hýzlý büyüyen domuzlarda da 
rastlanýlmýþtýr. Orta ve büyük yapýlý diþilerden daha hýzlý 
büyüyen erkek köpekler iki kez daha fazla etkilenirler (2-4).

Osteokondrozisin diðer nedenleri; herediter pre-
dispozisyon (3), beslenme faktörleri (5) ve olgunlaþmamýþ 
kemiðe etkiyen tekrarlayan travmalardýr (6, 7).

Caput humerinin OCD'sý (Osteocondritis 
dissecans).humerusun epifiz kýsmýnýn etkilendiði 
sentrokavdal bölgede oluþur. Burada artiküler kartilago diðer 
bölgelere göre doðumdan sonraki 4-5 ay süresince daha 
kalýndýr (3). Bu durum ilk kez 1950' lerde tanýmlanmýþtýr (8, 
9). Aðýr yapýlý bütün köpek ýrlarýnda gözlenen ilk klinik 
belirtiler 4 -8 aylar arasýnda belirlenmektedir (10). 

Hastalýðýn oluþumunda çok etkili olan travmatik 
teoriye göre; omuz ekleminin ful ekstensiyonunda 
scapuladaki glenoid boþluðun posterior kenarýnýn caput 
humeri ile iliþkisi önemli rol üstlenmektedir (3, 6, 10, 11). 
Artiküler saha altýndaki subkondral kemik yapýsý büyük 
ýrklarda yeterince güçlü olamadýðýndan travmalardan 
oldukça fazla etkilenir. Diðer taraftan daha sonra iskelet 
sisteminin olgunlaþmasý vücut aðýrlýðýný artýrarak, immatüre 
epifizeal doku üzerinde stress geliþir. Artan travmalar 
maturasyonda lokal gecikmeye yol açmakta, kombine olarak 
da bir alanda yaralanma oluþarak hastalýk geliþmektedir (11, 
12).

Dirsek ekleminde gözlenen osteokondritik tip 
lezyonlar; osteocondritis dissecans, birleþmemiþ koronoid 
çýkýntý (UCP) ve birleþmemiþ anconeal (UAP)  çýkýntýdýr (2, 
3, 10, 13). UCP ve UAP de büyüme plaðýnýn kartilagosunun 
bozukluðu söz konusudur. Üç hastalýkta immatür köpeklerde 
4 ve 5. aylarda kademeli baþlayan topallýk intermitans 
karakterlidir. Topallýk eksersiz veya istirahat sonrasý da 
görülür. OCD ve UCP'de dirseðin ekstensiyonu ve 
supinasyonunda aðrý artar. Bu lezyonlar osteoarthrozise 
neden olurlar (10, 13).

Osteokondritis dissekansýn saðaltýmý medikal ve 
þirurjikal olmak üzere iki þekilde yapýlýr. Lezyonun derinliði 
1mm ve geniþliði 2 mm den az ise konservatif tedavi 
önerilmektedir. Medikal saðaltýmda; analjezikler (aðrýyý 
artýracaðý için dikkatli olunmalý), tranklizanlar (aktif 
hayvanlarda dikkatli olunmalý) kullanýlýr. Bu yöntem fissurun 
çevresinde neokapilleriteyi hýzlandýrýp, kartilaj flabýn 
lezyonlu bölgeyi kuþatmasýna yardýmcý olur (14, 15).

Lezyon 1mm çapýnda ve 23 mm derinliðinde ise 
iyileþme nadiren oluþur ve sekunder bir osteoarthritis geliþir. 
Bu yüzden kesinlikle cerrahi giriþim yapýlmalýdýr (10). Ayrýca 
14- 15 aylýk köpeklerde de operasyon endikedir. Eklem faresi 
varsa yada kartilaj flap medikal saðaltýmla rezorbe olmamýþsa 
yine operasyonla oluþumlar uzaklaþtýrýlmalýdýr  (2).

Bu çalýþmanýn amacý deneysel oluþturulan 

osteokondritis dissekans ve benzeri lezyonlarda subkondral 
otogrefin klinik iyileþme seyrini radyolojik ve patolojik 
olarak ortaya koymaktýr.

MATERYAL VE METOT

Bu çalýþma 1999  2001 yýllarý arasýnda Y. Y. Ü. 
Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalý'nda, deðiþik yaþ ve 
türde, 20- 30 kilogram aðýrlýðýnda, 8 erkek 2 diþi, 10 adet 
melez köpek üzerinde gerçekleþtirildi.

Deneme hayvanlarýna gerekli saðlýk taramalarý (aþý 
ve parazit) yapýlarak operasyondan 24 saat öncesinden diyet 
uygulandý. Ýlgili omuz bölgesi geniþçe traþ ve dezenfekte 
edilerek, olgularýn bir kýsmýna dissosiyatif yöntem (Ketamin 
HCI 15 mg/kg + Xylazin hidroklorür 1,5 ml/10 kg ) bir 
kýsmýna da inhalasyon anestezisi (xylazinhidroklorür + 
isofluoran) uygulandý.

Omuz eklemine kaudo  lateral ve kranio  lateral 
ensizyon yapýldý. Daha sonra kaslar kesildi, eklem kapsulasý 
açýldý ve kaput humerusa ulaþýldý. Kaput humerusun cranio-
medialinde üçgen biçiminde (0,5  0.5  0.5) subkondral lezyon 
oluþturuldu. Ýlk üç olguda ayný çapta spina scapuladan alýnan 
greft, diðer yedi olguda tuberculum majusun distalinden 
hazýrlanarak implantasyon gerçekleþtirildi (Resim 1).

 
Resim 1. Grefin oluþturulan yataða implantasyonu.

Greftlerin alýndýðý sahada sýzýntý þeklinde saptanan 
kanamalar basýnçlý tampon uygulanarak kontrol edildi. 
Eklem kapsulasý, kaslar ve deri kuralýna uygun dikilerek 
kapatýldý ve ekstremite bandaja alýndý.

Olgularýn operasyondan sonra ve 15 gün aralýklarla 
radyografisi alýndý. Bütün olgulara uygulanan bandaj 15 gün 
sonra alýndý ve olgular iki ay süreyle kontrol altýnda tutuldu. 
Bu süre sonunda operasyon alaný yeniden açýlarak greft 
uygulanan bölgeden 111 cm ebadýnda alýnan materyal 100. 
Yýl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalýna 
gönderilerek histopatolojik deðerlendirilmesi yapýldý.
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BULGULAR
Klinik bulgular.

Operasyon sonra bütün olgularýn bandajlý 
eksteremitelerini rahatlýkla kullandýklarý tespit edildi. 
Dikiþler postoperatif sekizinci günde alýndýðýnda operasyon 
yaralarýnýn bir olgu (4 nolu) hariç iyileþtiði gözlendi. Dört 
nolu olgu operasyondan 7 gün sonra bandajýný çýkardýðý için 
omuz ekleminde lukzasyon ve dermatitis tespit edildi. Bu 
hastalýklar usulüne uygun saðaltýldý. Postoperatif dört hafta 
sonra bütün olgularda bandaj uygulamasýna son verildiðinde, 
ekstremitelerini çekingen kullandýklarý, fakat 5. hafta 
sonunda yürüyüþlerinin normale döndüðü gözlendi. 

Radyolojik bulgular

Operasyondan hemen sonra alýnan radyografilerde 2 
ve 5 nolu olgularda implante edilen greft ve greft yeri görüldü, 
fakat diðer olgularýn radyografilerinde greft alýnan bölge 
görüntülenmesine raðmen greft aktarýlan bölge 
görüntülenemedi. 2 ve 5 nolu olgularýn 15. gün alýnan 
radyografilerinde greft alýnan bölgenin dolmaya baþladýðý 
gözlenirken, greft implante edilen bölgede deðiþiklik 
saptanmadý. 30. gün  yapýlan radyolojik muayenede greft 
alýnan bölgenin tamamen dolduðu, greft implante edilen 
bölgede greftin normal kemik dokusu ile kaynaþmaya 
baþladýðý belirlendi. 45. gün alýnan radyografide implante 
edilen greftin tamamen rezorbe olduðu, greft yerinin yeni 
doku ile dolduðu saptandý ve radyolojik çekimlere son verildi. 
Makroskobik bulgular

Makroskobik olarak greft implante edilen bölgede 2, 
3, 6 nolu olgularda çok hafif bir çukurluk oluþtuðu ve greftin 
tamamen rezorbe olduðu görüldü (Resim 2). 1, 4, 7,9, 10 nolu 
olgularda greft kaput humeriye tam uyum saðlayacak 
biçimde iyileþti. Bütün olgularda greft implante edilen 
bölgede baðdokusu geliþti.

Resim 3. Kýkýrdak hücrelerinde dejenerasyon H E 200

Histopatolojik bulgular

Histopatolojik muayenede kýkýrdak hücrelerinde 
proliferasyon þekillendiði, çoðu hücrelerin dejenere olduðu 
ve bir araya gelerek izogen guruplar oluþturduðu (Resim 3) 
saptandý. Ayrýca kemik dokuda fibrovasküler aralýklarda 
nötrofil lökosit ve az oranda mononüklear hücrelerden 
meydana gelen yangýsal reaksiyon belirlendi (Resim 4).

 

Resim 2. Grefin 45 gün sonraki görünümü

 

 
Resim 4 . Kemik dokuda nötrofil lökosit ve mononüklear 
hücre infiltrasyonu H E 200.

TARTIÞMA VE SONUÇ

Omuz eklemine en ideal giriþ yolunun kaudalden 
olduðu ve bu þekilde lezyona çok rahat ulaþýlabileceði 
bildirilmektedir. Bu giriþte m. Ýnfraspinatus tendosunun 
tenetomisi ile omuz ekleminde lukzasyon oluþturarak 
lezyonlu bölge açýða çýkarýlmaktadýr (16). Kaydedilen giriþ 
yolunun besimsendiði bu çalýþmada benzer avantajlar 
gözlenmiþtir.  

Ekleme kaudal yönden giriþ medial giriþe göre 
operasyon zamanýnýn kýsalmasý, daha az post operatif aðrý ve 

Köpeklerde omuz eklemi...
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topallýða sebep olmaktadýr (17, 18).Çalýþmalar sýrasýnda 
postoperatif 15. günde olgularýn çekingen biçimde 
yürümeleri, 30 günden sonra bütün olgularýn çok rahat 
yürümeler bu görüþü doðrulamaktadýr.

Çalýþmalar sýrasýnda 2 ve 5 nolu olgularýn 15. gün 
alýnan radyografilerinde greft alýnan bölge dolmaya baþlamýþ, 
implantasyon alanýnda ise herhangi bir deðiþiklik olmamýþtýr. 
30. günden sonraki radyografik kontrollerde greft alýnan 
sahanýn tamamen dolduðu, implantasyon alanýnýn ise 
herhangi bir kallus formasyonu gözlenmeksizin iyileþmeye 
baþladýðý, 45. gün alýnan radyografide implante edilen greftin 
tamamen rezorbe olduðu, greft yerinin pürüzsüz bir biçimde 
iyileþtiði gözlenmiþtir. 

Ýmmunolojik sorunlar ve hastalýk taþýma riski 
nedeniyle allogreftlerin taze olarak kullanýlmalarý tavsiye 
edilmemektedir (19, 20, 21-24). Buna karþýlýk otogreftler 
özellikle spongiöz formunda bol miktarda hemopoetik hücre 
elemanlarý ve kemik iliði içermek-tedir. Bu hücrelerin bir 
kýsmý transplantasyon sýrasýnda canlýlýðýný koruyarak greft 
iyileþmesi ve yeni kemik oluþumuna doðrudan katkýda 
bulunurlar. Osteogenik aktivite olarak bilinen bu özellik 
otojen kemik ve kemik iliðinde mevcuttur. Ayný zamanda bu 
greftlerin protein yapýsýndaki maddeleri içermesi nedeniyle 
alýcý bölgedeki osteoprogenitör hücreler greftin uyumunu 
artýrmaktadýr. Diðer taraftan otogreftlerde immunolojik 
sorunlar gözlenmemektedir (22-27). Eðer lezyonlu saha 
büyük ise istenilen miktarda greft almak sýkýntý 
oluþturmaktadýr. Ayrýca greft alýnma sýrasýnda ikinci bir 
enzisyon uygulanmasý kozmotik bozukluk, enfeksiyon, 
kanama, sinir hasarý riski gibi donör saha komplikasyonlarýna  
yol açabilmektedir.(24, 25, 28, 29). Çalýþmalar sýrasýnda ayný 
enzisyon alanýndan kaput humeriye ulaþýlarak greft alýndýðý 
için herhangi bir dezavantajla karþýlaþýlmamýþtýr.

Otojen kemik greftleri; kistler, tümörler, eklem 
artrodezleri, psödoarthrozlar, kaynama gecikmesi, kötü 
birleþmeler ve taze kýrýklarda defektleri doldurmak amacýyla 
ortopedik þirurjide kullanýlmaktadýr (24-26) 

Kalsiyum fosfat salatasý þeklinde kompoze 
seramikler insanlarýn kemik lezyonlarýnda kullanýlmýþ-týr 
(30). Bu seramikler aktif kemik üreten hücreleri içeren kemik 
yüzeyler i  i le  temas saðlayýnca os teogene-zis i  
indüklemektedirler (31- 34).

 -tricalsiyum fosfat tozlarý da sentetik kemik greft 
materyali olarak kullanýlmaktadýr. Bu materyal rat, köpek, 
tavþan, domuz ve insanlara implante edilmiþtir. (35-40) -
trikalsiyumfosfat implantasyo-nundan sonra 15 gün 
içerisinde hiçbir yanýtýn gözükmediði bildirilmektedir (37, 
38, 40). Çalýþma sonuçlarý deðerlendirildiðinde bir hafta 
içerisinde fibröz dokunun implantýn çevresine invaze olduðu 
ve daha sonra implantý tamamen kuþattýðý anlaþýlmýþtýr. Bu 
bulgunun da önemli bir avantaj olabileceði kanýsýna 
varýlmýþtýr. 

Diðer taraftan subkondral kemik kistlerine 
uygulanan -trikalsiyumfosfat; osteokondrozisin 
iyileþmesinde endokondral ossifikasyonu engelleyerek 

â

â

â

epifizin subkondral bölgesindeki artüküler kartilajýnda 
retensiyona yol açmýþtýr (40).

Yapýlan çalýþmada histopatolojik bulgulara göre 
implante edilen kemik dokunun normal trabeküler yapýsýnýn 
bozulduðu, belirgin fibrovasküler proliferasyonun 
þekillendiði ve bu alanlarda nötröfil lökosit ile az oranda 
mononüklear hücre infiltrasyonuna neden olan yangýsal 
deðiþikliklere rastlanmýþtýr.

Çalýþmanýn klinik ve patolojik sonuçlarýna göre, 
Osteochondritis dissecansýn saðaltýmýnda osteokondral 
greftin iyi bir saðaltým seçeneði olabileceði, ayrýca bu 
konuyla ilgili çalýþmalara daha kapsamlý olarak devam 
edilmesi kanýsýna varýldý.
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