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ÖNSÖZ  

 

 Osteoartritis; sinovyal eklemlerin eklem kıkırdağında yavaş progresif dejenerasyona 

ilave olarak, kıkırdak kaybı ve osteofitik üremelerle karakterize, kemik ve yumuşak dokuları 

da etkileyen, düşük dereceli yangı ile seyreden heterojen bir hastalık olarak tanımlanır. Son 

zamanlardaki osteoartrit tedavileri eklem ağrısı ve yangısını tedavi etmek için değil, aynı 

zamanda doku dejenerasyonunu durdurma, doku onarımını artırma, kondrositlerin anabolik 

aktivitesini artırma amacına yöneliktir. TZP’deki büyüme faktörlerinin anabolik, anjiyojenik 

özellikleri ve sinoval epitel, kıkırdak ve ağrı için pozitif etkilerinden dolayı osteoartrit 

tedavilerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Buradan yola çıkarak çalışmada; 

köpeklerde sık görülen OA’nın tedavisinde trombositten zengin plazma (TZP) ve Bio-

aktivatörlü TZP'nin tek ve çift eklem içi uygulamalarının klinik ve eklem sıvısı analiz 

(yangısal mediatörler ve metalloproteinaz (MMP-2 ve MMP-9) enzimlerine) sonuçlarının 

araştırılması amaçlanmıştır. Çıkan sonuçların özellikle veteriner ve beşeri hekimlik 

alanlarında kullanılabilme imkanı olacaktır. 
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T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

Osteoartritisli Köpeklerde Intra-Artiküler Otolog Trombositten Zengin Plazma (Tzp) 

Uygulaması ile Bio-Fiziksel Aktivatörlü Otolog Trombositten Zengin Plazma 

Uygulamasının Yangısal Mediatörler ve Metalloproteinaz (MMP-2 ve MMP-9) 

Enzimlerine Etkisinin Araştırılması 

Kurtuluş PARLAK 

CERRAHİ (VET) ANABİLİM DALI 

DOKTORA TEZİ/ KONYA-2018 

Bu çalışmada; köpeklerde sık görülen, multifaktöriyel patogenezisi olan OA tedavisinde trombositten 

zengin plazma (TZP) ve Bio-aktivatörlü TZP'nin tek ve çift eklem içi uygulamalarının klinik seyir ve eklem 

sıvısı analizinde yangısal mediatörler (IL-6, IL-10, TNF-α IL-1β) ve metalloproteinaz (MMP-2 ve MMP-9) 

enzimlerine etki sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır.  

S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalına A. genu’daki topallık şikayeti ile getirilen ağırlıkları 

ortalaması 30±1, yaş ortalaması 5±1, cinsiyet dağılımı; 6 dişi, 30 erkek, ırk dağılımı; 11 Kangal, 18 Melez, 3 

Akbaş, 1 Golden Retriver, 1 Boxer ve 2 Alman Çoban olmak üzere 36 adet köpek çalışmanın materyalini 

oluşturdu. 36 osteoartritisli köpekten eklem içi TZP, Bio-aktivatörlü TZP (BTZP) ve Kontrol (% 0.9 İzotonik) 

olmak üzere rastgele 3 ana grup oluşturuldu. Bu 3 ana grup kendi içinde 0. gün ve 0., 30. gün eklem içi 

uygulaması sayısına göre tek ve çift 2 alt gruba ayrıldı. Her gruba 0. 15. 30. 60. ve 90. günlerde eklem sıvısı 

analizleri, klinik muayene (Yürüyüş derecelendirme testi (HVAS-Hudson Visual Scale), Ağrı derecelendirme 

testi (Canine Brief Pain Inventory)), radyografik muayene, ultrasonografik muayene ve termografik muayeneleri 

yapıldı. Çalışmada istenilen düzeyde trombosit sayısının standardize edilmiş Genesis Autologous Cell System 2 

(30ml) markalı TZP ve Bio-aktivatörlü TZP hazırlama kitlerinden yararlanıldı. 0. 15. 30. 60. ve 90. günlerde her 

bir hayvandan alınan sinovyal sıvı örneklerinin yangısal mediatör görevi yapan bazı sitokinler (IL-1β, IL-6, IL-

10, TNF-α) yönünden ELISA yöntemi ile metalloproteinaz (MMP-2 ve MMP-9) enzimleri ise zymografi 

yöntemi ile ölçümleri gerçekleştirildi. Yürüyüş ve ağrı derecelendirme testleri (HVAS-CBPI)'nde alınan kayıtlar 

SPSS 20.0 istatistik analiz programı ile istatistiğe tabi tutularak Mann Whitney U testi yapıldı. ELISA ve 

Zymografi sonuçlarına ise Tukey testi yapılarak değerlendirildi. 

TZP ve BTZP grubundaki olgular topallık derecelendirmesinde yürüyüş analizleri ve klinik 

muayenelerde pozitif yönde ilerleme göstermiştir. MMP-2 ve MMP-9 aktivitelerine zymografi yöntemi ile 

bakıldığında; 0. gün ile 90. gün arasında TZP ve BTZP çift uygulama grubu ile tek uygulama grubu 

karşılaştırılmasında istatistiksel olarak fark bulunmamasına rağmen MMP-2 ve MMP-9 0. gün ile 90. gün 

arasında azalan bir eğri göstererek, çift uygulamaların tek uygulamalara göre daha üstün olduğu görülmüştür. IL-

10’un değerlendirilmesinde 90. günde BTZP tek ile çift uygulama arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur. 

IL-6, TNF- α ve IL-1β seviyelerinde ise post-operatif dönemlerde düşüşler olmakla birlikte istatistiki değişimler 

olmamıştır. 

Sonuç olarak; TZP ve BTZP grubundaki olguların klinik değerlendirmelerinde olumlu sonuçlar 

gözlenmiştir. Fakat, alınan veriler birbirlerine olan üstünlükleri için yeterli olmamaktadır. Ayrıca, OA’nın 

ilerleyen döneminde oluşan osteofitik üremelere pozitif bir etkinliği radyolojik olarak görülmemiştir. TZP ve 

BTZP’nin hazırlığının kolay olması, uygulamasında herhangi bir komplikasyon oluşturmaması, anti-

inflammatuar etkinliğinden dolayı OA’nın alternatif tedavi yöntemleri arasında değerlendirilebilir. Bu tedavi 

uygulamasında olgu seçimleri önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Köpek, Osteoartritis, Sinovyal Sıvı, Metalloproteinaz, Yangısal Mediatör 
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Investigation of Inflammatory Mediators and Metalloproteinase (MMP-2 and MMP-9) 

Enzymes Effects on Application of Intra-articular Autologous Platelet Rich Plasma 

(PRP) or Bio-Physical Activator of Autologous Platelet Rich Plasma in Dogs with 

Osteoarthritis. 
 

Kurtulus PARLAK 
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In this study; It was aimed, the results of inflammatory mediators (IL-6, IL-10, TNF-α IL-1β)  and 

metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) enzymes of single and double intra-articular applications of plasma 

rich platelet (PRP) or Bio-activated PRP in OA treatment with multifactorial pathogenesis, which is common in 

dogs.  

The materials of the study were 36 dogs with lameness in stifle joint including 11 Kangal, 18 

Crossbreed, 3 Akbas, 1 Golden Retriever, 1 Boxer and 2 German Shepherds with average of weights 30 ± 1, 

average age 5 ± 1, gender distribution; 6 female, 30 male, obtained to Department of Surgery, Faculty of 

Veternary Medicine, The University of Selcuk.  In 36 dogs with osteoarthritis, 3 groups were randomly selected: 

intra-articular PRP, Bio-activated PRP (BPRP) and Control (0.9% isotonic). The three main groups on day 0 and 

0, 30th days depending on the number of intra-articular administration of single and double were divided into 2 

subgroups. Joint fluid analysis, clinical examination (HVAS-Hudson Visual Scale), pain score (CBPI-Canine 

Brief Pain Inventory), radiographic examination, ultrasonographic examination and thermographic examinations 

were repeated. Each group on days 0. 15th. 30th. 60th and 90th. Genesis Autologous Cell System 2 (30ml) PRP 

and Bio-activated PRP preparation kits were used to standardize platelet count at the desired level in the study. 

Synovial fluid samples taken from each animals to measured for metalloproteinases by zymography and some 

cytokines (IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α) by ELISA on days 0. 15. 30. 60 and 90. The Mann Whitney U test was 

performed by subjecting the records to the walking and pain scoring tests (CBPI and HVAS) by statistical 

analysis with the SPSS 20.0 statistical analysis program. Results of ELISA and zymography were evaluated by 

Tukey test. 

The cases of lameness showed positive progress with gait analysis of the clinical examination in the 

PRP and BPRP groups. Activation of MMP-2 and MMP-9 enzymes showed a decreasing curve from day 0 to 

day 90th, although there was no statistical difference in the comparison of the single then double treatment group 

concern with the PRP and BPRP injection, but double treatment groups was shown to be superior between day 0 

and day 90th, when observed MMP-2 and MMP-9 activities by zymography method. The evaluation of IL-10 

was shown statistically difference between BPRP with single and double administration at 90th days. 

Eventhough, IL-6, TNF-α and IL-1β levels with decreases in post-operative periods but there was not statistical. 

As a result; positive results were observed of the cases in the PRP and BPRP groups in the clinical 

evaluations. However, the received data are not sufficient for PRP or BPRP injections superiority to each other. 

In addition, a positive effect was not observed on osteophytic production developed in the later stages of OA by 

radiological evaluation. The preparation of PRP and BPRP is easy and does not cause any complication, could  

be considered as alternative treatment methods of OA because of its anti-inflammatory effect, but case selection 

is important in this treatment. 

Key words: Dog, Osteoarthritis, Synovial Fluid, Metalloproteinase, Inflammatory Mediator 
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1. GİRİŞ  

   Osteoartritis (OA, dejeneratif eklem hastalığı, osteoartrosis, hipertrofik artritis), 

sinovyal eklemlerin kıkırdağında yavaş progresif dejenerasyona ilave olarak, kemik ve 

yumuşak dokuda değişikliklerle karakterize, heterojen bir hastalık olarak tanımlanır (Tamura 

ve ark 2002, Arıcan 2014, Bland 2015). OA'da primer değişim kıkırdakta başlar. Kıkırdak 

kaybı ve subkondral osteofitik üremeler ile devam eder, sonuçta eklemin tüm biyomekanik 

dinamikleri değişime uğrayarak eklemde fonksiyonel yetmezliğe sebep olur. Etiyolojisi tam 

olarak bilinmemekle beraber yapısal ve çevresel faktörler, genetik duyarlılık, endokrin ve 

metabolik durum, mekanik ve travmatik yaralar hastalık nedeni olabilir (Milli ve Hazıroğlu 

1997, Jouzeau ve ark 2000).  

 Beşeri hekimlikte Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre 65 yaş üstü erişkinlerin 

ortalama %25’inde bu hastalığa bağlı ağrı ve fonksiyon kaybı görülmektedir. Özellikle yaşlı 

populasyonda özürlülük nedenleri arasında OA'nın beşinci sırada geldiği araştırmalar sonucu 

ortaya konulmuştur (Atalay ve ark 2013). OA hemen hemen her yaş grubunu etkilemekle 

beraber, prevalans erkeklerde 50, kadınlarda 40 yaşın üzerinde dramatik olarak artmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ortalama 55 yaş üstü bireylerin %80’ni OA’dan etkilenmiştir 

(Atalay ve ark. 2013, Fox 2017). Toplumda yaşlı bireylerin sayısının giderek artması 

nedeniyle özellikle OA önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. İngilterede 

epidemiyolojik çalışmalara göre en az 4.4 milyon insanda el bölgesinde, 0.5 milyondan fazla 

insanda ise diz bölgesinde OA görülmüştür (Bodur 2011, Kirazlı 2011, Atalay ve ark 2013). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 30 yaş ve üstünde, semptomatik OA oranı kalçada yaklaşık 

%6 ve dizde %3’tür. 1995’ten 2005’e kadar semptomatik OA oranı ABD’de 21 milyondan 27 

milyona yükselmiştir (Bodur 2011, Kirazlı 2011, Atalay ve ark 2013). Bu yükseliş 

muhtemelen popülasyonun yaşlanmasına ve obeziteye bağlanmaktadır. Ülkemizde hastalık 

yükü çalışmalarında OA ön sıralarda (yedinci sırada ve toplam hastalık yükü içinde %2.9) yer 

almaktadır. OA’nın sosyal etkileri, direkt ve indirekt maliyeti önemli boyutlardadır (Bodur 

2011, Kirazlı 2011, Atalay ve ark 2013). 

 Veteriner hekimlikte ise osteoartritis, köpeklerde görülen en önemli eklem 

hastalıklarından olup, topallıklarının yaklaşık %37’sinin OA'dan ileri geldiği bildirilmektedir 

(Bennet ve May 1995, Arıcan ve Yavru 1997). Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yaşının 

üzerindeki köpeklerin %20’sinde yani 5 yetişkin köpekten birinde OA oluşmakta ve etkilenen 

köpeklerin %62.5'inde ise yürüyüş problemleri görülmektedir (Fox 2017). Köpeklerde yaş 
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(OA'nın %50'si 8-13 yaş arası görülmektedir.), cinsiyet, vücut yapıları (büyük ırk ya da küçük 

ırk), genetik yatkınlık (özellikle German Shepherd, Labrador Retriever ırklarında OA daha 

fazla görülmektedir) gibi etmenler OA oluşumunda etkili olan faktörlerdir (Mele 2007). 

 Osteoartritis’in son zamanlardaki tedavilerinde hedef eklem ağrısı ve yangısını 

gidermek değil, aynı zamanda doku dejenerasyonunu durdurma, doku onarımını ve 

kondrositlerin anabolik aktivitesini artırma amacına yöneliktir. Bu nedenle OA’da tek bir 

tedavi yönteminden ziyade modifiye tedavi yöntemleri daha etkili olmaktadır. Eğitim, 

yürüyüş tedavisi ve bandajlar, fizyoterapi (ultrason, termoterapi, kriyoterapi, düşük seviye 

lazer, transkutanöz elektriksel uyarım), akapunktur, ilaçlar (nonsteroidal ilaçlar, 

glikozaminoglikan uygulamaları, rejeneratif terapi (eklem içi kortikosteroid, hyaluronik asit, 

trombositten zengin plazma, kök hücre, otolog protein solüsyonu), abrasyon, artroplasti, 

osteotomi ve en sonunda eklem rezeksiyonu uygulanır (Lohmander 1994, Aragon ve ark 

2007, Sanderson ve ark 2009, Bland 2015, Fox 2017). 

Trombositten zengin plazma (TZP); hastanın kendi kanının santrifüj edilmesi ile elde 

edilen içerisinde bol miktarda büyüme faktörleri bulunan trombosit konsantresidir (Pietrzak 

ve Eppley 2005, Anitua ve ark 2009).  Elde edilen bu konsantre normal kandan 4-8 kat daha 

fazla trombosit içermektedir. TZP’de elde edilen büyüme faktörlerinin anabolik, anjiyojenik 

özellikleri, sinoval epitel, kıkırdak ve ağrı için pozitif etkilerinden dolayı osteoartrit 

tedavilerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Pichereau ve ark 2014, Knop ve ark 

2016). TZP’nin özellikle kıkırdak onarımında etkili olan büyüme faktörlerinin kondrojenik 

hücreleri alabilme, çoğalmayı teşvik etme ve kıkırdak matriksinin sentezini artırma 

yetenekleri üzerine bilimsel olarak ilgi vardır (Kon ve ark 2010, Spakova ve ark 2012). 

Ayrıca TZP’nin eklem içi uygulamasında, kıkırdak anabolizmasını uyararak osteoartritin 

ilerlemesini yavaşlatma potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir (Stief ve ark 2011). 

 Yukarıda bahsedilen literatür bilgilerden de anlaşıldığı gibi, insanlarda ve yaşadığımız 

toplumda önemli bir yeri olan köpeklerde OA önemli sağlık problemlerine yol açmak ile 

birlikte tedavisinde ekonomik olarak ülkelere göre değişen miktarda aşırı bir maliyet 

doğurmaktadır.   

 Osteoartritis'in patofizyolojik ve klinik özellikleri, özellikle diz eklemlerinin anatomisi 

ve tedaviye verdikleri yanıtlardan yola çıkarak insanlar ile köpekler çok benzerlik 

göstermektedirler. Bu yüzden çalışmalarda hayvan modeli olarak köpekler yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır (Cook ve ark 2016).  



3 

 

Projede; köpeklerde sık görülen, multifaktöriyel patogenezisi olan OA tedavisinde 

trombositten zengin plazma (TZP) ve Bio-aktivatörlü TZP'nin tek ve çift eklem içi 

uygulamalarının klinik ve eklem sıvısı analiz (yangısal mediatörler ve metalloproteinaz 

(MMP-2 ve MMP-9) enzimlerine) sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır. Elde edilen 

sonuçların özellikle veteriner ve beşeri hekimlik alanlarında kullanılabilme imkanı olacaktır. 
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2. KÖPEKLERDE ART. GENU ANATOMİSİ 

 Articulatio genu; femur, tibia ve patella’nın oluşturduğu, anatomik ve fonksiyon 

bakımından diartrodial (menteşe tarzında) kompleks bir eklemdir. İki eklemden oluşur. 

Bunlar; Art. femorotibialis ve Art. femoropatellaris’tir (Aslanbey 1996, Dursun 1996). 

 Art. femorotibialis; femur’un distal ucu ile tibia’nın proksimal ucu arasında şekillenir. 

Eklem çıkıntısı condylus lateralis femoralis ve condylus medialis femoralis’i, eklem 

çukurluğu ise tibia’nın nisbeten iç bükey olan condylus lateralis tibialis ve condylus medialis 

tibia’lisi şekillendirir. Art. femoropatellaris eklemi ise femur ile patella arasında oluşan 

eklemdir (Şekil 2.1) (Dursun 1996). 

 Şekil 2.1. Diz eklemini oluşturan kemikler ve ligamentler (Muir 2010). 

2.1. Ligamentum Cruciatum Anterior (Ön Çapraz Bağ)  

Condylus lateralis femoralis’in medial yüzünden köken alır ve tibia’nın cranialine 

yapışır. Tibial platoda farklı yapışma yerleri olan ligamentum craniomedial ve ligamentum 

caudolaterallerden. Articulatio genu hem fleksiyon hem de ekstensiyonda iken craniomedial 

ligament gergindir. Ligamentum caudolateral ise eklem ekstensiyonda gergin fleksiyonda ise 

gevşektir (Arnoczky ve Marshall 1977, Vasseur 2002, Muir 2010). 

2.2. Ligamentum Cruciatum Posterior (Arka Çapraz Bağ)  

Condylus femoralis medialis’in ön iç yüzündeki fossa intercondylaris’ten köken alır ve 

tibia’nın incisura poplitea’sına yapışır. Fonksiyonel olarak iki bileşene ayrılır. Büyük olan ön 

parça diz eklemi fleksiyonda iken gerilir, ekstensiyonda ise gevşer. Küçük olan parça 

ekstensiyonda gerilir, fleksiyonda ise gevşer. Bu ön ve arka ligament birlikte eklem 

fleksiyonda iken tibia’nın geriye doğru kaymasını engeller (Arnoczky ve Marshall 1977, 

Vasseur 2002, Muir 2010). 
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2.3. Meniscus  

Meniscus; tibial plato ile condylus femoralis’lerin arasında yerleşmiş, fibrokartilaj 

yapıda kıkırdaktan oluşmuş bir anatomik oluşumdur (Şekil 2). Articulatio genu’da medial ve 

lateral olmak üzere iki adet bulunur. Enine kesitlerinde dorsal olarak incelendiklerinde yarım 

ay şeklinde görülür. Meniscus’lar temelde üç anatomik bölgeden oluşurlar. Bunlar; gövde 

kısmı, ön ve arka boynuz kısımlarıdır. Ayrıca meniscus’lar 6 adet ligament ile tibia ve 

femur’a bağlanırlar. Bunlar; tibia ile meniscus ön ve arka uç kısımları ile bağlantı oluşturan 

lig. craniolateral, lig. craniomedial, lig. caudolateral ve lig. cauomedial, lateral meniscus ile 

medial meniscuslar arasındaki lig. intermeniscal transversus ve sadece meniscus lateralis ile 5 

femur arasındaki ligamentum meniscofemoralis’dir (Dursun 1996, Muir 2010). 

Meniscuslar art. genu’da fonksiyonel olarak ağırlığın aktarılması, enerjinin emilmesi, 

dönme ve varus-valgus hareketlerinin sınırlandırılmasında görev yapar. Ayrıca eklem 

yüzeylerinin birbirine uyumunun sağlanmasında da rol oynar (Houlton ve Collinson 1994, 

White ve ark. 1997, Vasseur 2002, Muir 2010). 

2.4. Patella  

Patella, vücuttaki en büyük susam kemiğidir. Hyalin kıkırdak yapısındadır. Alt yüzeyi 

sulcus trohlearis’te kayar. Diz eklemi önünde musculus quadriceps içerisine girmiştir. 

Musculus quadriceps patella’nın alt tarafından taşarak tuberositas tibia’ya giden bölümü lig. 

patella olarak adlandırılır. Köpeklerde tek olan bu bağa aynı zamanda lig. rectum patella da 

denir (Robins 1990, Butterworth 1993, Piermattei ve Johnson 2004). Patella’nın görevleri; m. 

quadriceps femoris kontraksiyonu sırasında düz çizgi stabilitesini korumak ve kas grubu için 

mekanik etkinlik sağlamaktır (Muir 2010). 6 Sağlıklı bir hayvanda diz ekleminin stabilitesini 

sağlayan yapılar, tibia ve femur ile meniscuslarin kendi aralarında oluşturduğu ligamentlerdir. 

Bu ligamentlerden en önemlisi tüm stabiliteyi sağlayan ligamentum femorotibia’listir. 

Ligamentum femorotibia’lisler; lig. collaterale ve eklem içi ligamentler olarak ayrılır. 

Ligamentum collaterale eklemin lateralinde ve medialinde bulunur ve eklemi oluşturan 

kemiklerin condyluslarına yapışır. Bu kollateral bağlardan lateraldeki bağ; femur’un 

epicondylus lateralisinden çıkar, tibia’nın condylus lateralisinin yan tarafına ve fibula’nın 

capitulum fibula’sına yapışır. Medialdeki kollateral bağ ise; femur’un epicondylus 

medialisinden çıkar, tibianın condylus medialisinin yan tarafına yapışır (Robins 1990, Dursun 

1996, Vasseur 2002, Whitney 2003, Piermattei ve Johnson 2004). 
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Şekil 2.2. Articulatio Genu Ligamentleri (http://topdoghealth.com/rehabcenter/dog-rehab-

frequently-asked-questions/i-hear-a-click-in-my-dogs-knee-when-it-flexes-what-does-this-

mean). 
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3.KÖPEKLERDE EKLEM HASTALIKLARI 

 3.1.Köpeklerde Eklem Hastalıklarının Sınıflandırılması 

 Köpeklerde eklem hastalıklarının sınıflandırılması insanlarda kullanılan 

sınıflandırmadan modifiye edilmiştir. Artritisler iki genel grupta sınıflandırılır; eklem 

kıkırdağındaki yıkımlanmanın belirgin olduğu dejeneratif artritisler ve belirgin sinovitisin 

temel patolojik belirti olduğu yangısal artropatilerdir (Arıcan 2014). 

A- Yangısal Olmayan Eklem Hastalığı (Dejeneratif Eklem Hastalığı) 

1- Osteoartritis 

a- Primer (Lokalize, Generalize, Herediter) 

b- Sekunder (Doğmasal veya gelişimsel, kalça displazisi, Leg-Calve-Perthes vb.) 

2- Travmatik Artritis 

3- Hemofilik Artritis 

4- Nöropatik Artritis 

B- Yangısal Eklem Hastalığı 

1- Enfektif Eklem Hastalığı 

a- Bakteriyel Artritis 

b- Fungal Artritis 

c- Viral Artritis 

2- Non-enfektif yangısal eklem hastalığı (immun kaynaklı) 

a- Eroziv Artritis 

Romatoid artritis 

Periostal proliferatif poliartritis 

Tazıların poliartritisi 

Felty sendromu (Barnes ve ark 1971) 

b- Non-eroziv Artritis 

Sistemik lupus eritematozus 

Poliartritis/Polimyositis 

Poliartritis/Meningitis 

Irka bağlı yangısal artritis sendromu 

Poliarteritis nodosa 

Sjögren sendromu 
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Köpeklerde idiopatik poliartritis sendromu 

3- Kristal etkisine bağlı artritisler 

a- Gut 

b- Pseudogut 

c- Hidroksiapatit 

4- Diğerleri 

a- İlaç etkisi 

b- Aşılama reaksiyonu 

c- Plazmatik/Lenfositik gonitis (Bennett 1987a, Bennett 1987b, Bennett ve Taylor 1988, 

Arıcan 1995, Atalay ve ark 2013). 

 3.2. Köpeklerin Yangısal Olmayan Dejeneratif Eklem Hastalıkları 

3.2.1.Osteoartritis (OA) 

 Dejeneratif eklem hastalığı hayvanlar aleminde çok yaygın olarak görülmektedir. 

İnsanlar, balinalar, küçük Laboratuvar hayvanları, yaşlı tavuklar dahil tüm evcil hayvanlar 

dejeneratif eklem hastalığından etkilenmişlerdir. Arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık 14.500 

yıllık olduğu düşünülen kurt iskeletinin incelenmesi sonucunda özellikle dirsek ekleminde 

osteofitik üremelerin görülmesi, eski çağlardan beri OA'nın varlığını kanıtlar nitelikte 

bulmuştur (Janssens ve ark 2016). Ayrıca paleopatolojik çalışmalarda birçok yazarın 

gözlemlerine göre osteoartrit bulguların en yaygın sığır ve at gibi çalışan hayvanlarda olduğu 

söylenmektedir (Stevanovic ve ark 2015). 

Tanım 

 Osteoartritis; sinovyal eklemlerin eklem kıkırdağında yavaş progresif dejenerasyona 

ilave olarak, kıkırdak kaybı ve osteofit üremelerle karakterize, kemik ve yumuşak dokuları da 

etkileyen, düşük dereceli yangı ile seyreden heterojen bir hastalık olarak tanımlanır (Tamura 

ve ark 2002, Garvican 2010, Bland 2015, Fox 2017).  

Etiyoloji 

 Osteoartritis; primer (idiopatik) ve sekunder olmak üzere ikiye ayrılır (Arıcan 1995, 

Arıcan ve ark 2000, Schulz 2007, Innes ve Tobias 2012). Birçok vakada OA’nın oluşum 

nedeni tam olarak bilinmemektedir. Çevre faktörleri, genetik duyarlılık, endokrin ve 

metabolik durum, mekanik ve travmatik yaralar hastalık nedeni olabilmektedir (Jouzeau ve 

ark. 2000). Gerçekte eklem kıkırdağı ve subkondral kemiğin yapısal zedelenmesi ya da 

tekrarlayan anormal uzun eklem hareketleri OA’yı oluşturmaktadır (Milli ve Hazıroğlu 1997). 
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 Primer osteoartritis; eklem kıkırdağının biyomateryal özellikleri (Glikozaminoglikan 

(GAG), Keratan sülfat (CS), Kondroitin sülfat (KS))’nde önemli bir defekt olduğuna inanılan, 

osteoartritis başlangıcını açıklar. Köpeklerin primer OA’sı hakkında bilgi yeterli değildir. 

Genetik faktörler hastalığın başlangıç yaşını, ilerleyişini değiştirebilmektedir (Arıcan 1995, 

Arıcan 2014). 

 Sekunder osteoartritis; kıkırdak üzerine etki eden aşırı stres, enfeksiyon, immun 

kaynaklı yangı, osteokondrozis veya kristal artropati gibi hastalıkların bir sonucu olarak 

oluşabilir. Beslenme hastalıkları, travma ve gelişim bozuklukları ile diğer nedenlere bağlı 

olarak şekillenir. Sekunder OA'nın, artritislerin köpeklerdeki en sık formu olduğu 

belirtilmiştir (Arıcan 1995, Milli ve Hazıroğlu 1997, Arıcan ve ark 2014). 

 Osteoartritis'in risk faktörleri; sistemik ve lokal olarak iki kategoriye ayrılmıştır 

(Garstang ve Stitik 2006). Lokal faktörler; travma, ekleme aşırı yük binmesi, aşırı eklem 

hareketliliği, kaslarda zayıflık ve gelişimsel anomalilerdir (Garstang ve Stitik 2006, Schulz 

2007). Sistemik faktörler ise; genetik, yaşlılık, cinsiyet, hormonal durum ve beslenmedir 

(Garstang ve Stitik 2006, Innes ve Tobias 2012).  

 Köpeklerde OA'nın %50'si 8-13 yaş arası görülmektedir (Mele 2007). Vücut yapıları 

büyük olan ırklarda OA oluşumu %45 iken küçük ırklarda bu oran %27'dir (Mele 2007).  

Genetik olarak özellikle German Shepherd, Labrador Retriever ırkları OA oluşumuna daha 

yatkın ırklardır (Mele 2007). Aşırı kilo artışı, eklem hareketi ve zorlamalar ile anormal eklem 

şekli eksojen risk faktörleridir. Yenilenme ve tamir yeteneğine sahip kondrositlerin duyarlılık 

kaybındaki artışından dolayı kıkırdak matriksindeki kaybın olabileceği bildirilmiştir (Bennett 

ve ark 1988, Bennett ve May 1995). Alternatif olarak, yaşlanan kıkırdak matriksi mikro 

yaralanmalara karşı daha duyarlı hale gelir ve hücrelerin yenileme ve tamir mekanizmaları 

artan bu hassasiyeti kompanse edemez (Lohmander 1994, Tamura ve ark 2002). Bunların 

dışında, hafif bir kondroplaziye ve OA’nın erken başlangıcına yol açan genetik nedenler ve 

özellikle insanların tip-II pro-kollojen geni 519 arg-cys’nin nadir olan mutasyonu, hastalığın 

oluşumuna neden olmaktadır (Lohmander 1994). 

Osteoartritis'in Histopatolojisi 

 Eklem kıkırdağı bağ doku yapısında, yerine göre 1-6 mm arasında değişen kalınlıkta 

bir dokudur. Görevi yük taşımak ve temas yüzeyi sağlayarak sürtünmeyi azaltmaktır. Eklem 

kıkırdağı fizyolojik şartlarda orijinal ağırlığının %20'sine kadar basınca dayanıklılık gösterir. 

Sinir, damar ve lenfatik dokulardan yoksundur ve difüzyon ile beslenmektedir (Yılmaz 2010).  
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 Eklem kıkırdağı histolojik olarak ekstrasellüler matriks ve matriks içinde kıkırdak 

hücrelerinden meydana gelir. Kıkırdak hücrelerinin %1'ini kondrositler oluşturur. Kalan 

büyük bir kısmını ise ekstrasellüler matriks oluşturur. Olgun kondrositler tip II kollajen, 

proteoglikan ve non-kollajenöz proteinleri sentezler. Kıkırdaktaki kollajenlerin %90-95'i tip II 

kollajendir ve kıkırdağın gerilme gücünü ve sertliğini sağlayan çapraz bantlı fibrilleri 

oluşturan esas komponenttir (Doral 2007, Xia ve ark 2014). Proteoglikanlar bir çekirdek 

proteine bağlanmış glikozaminoglikanlardan oluşur. Kıkırdakta bulunan 

glikozaminoglikanlar; hiyaluronik asit, kondroitin sülfat, keratan sülfat ve dermatan sülfattır. 

Kondrositler yaşam boyunca matriks makromolekülleri yıkar ve yeniden sentezlerler. Yapım 

ve yıkım arasındaki dengeyi düzenleyen mekanizmalar hala tam olarak anlaşılamamakla 

beraber anabolik ve katabolik etkileri olan sitokinlerin rol aldığı düşünülmektedir. Bunlardan 

en önemli katabolik etkili olan IL-1; matriks makromoleküllerini yıkan metalloproteinazların 

sentezini aksatır. Anabolik etkili sitokinlerden başlıcaları ise IGF-1 ve IGF-β'dır. Bunlar 

matriks sentezini, hücre proliferasyonunu tetikler ve katabolik etkilere karşı koyarlar (Doral 

2007, Bland 2015). 

 Eklem hastalıklarının patogenezi multifaktöriyeldir (Lohmander 1994). OA 

gelişiminin en önemli sebeplerinden biri eklem kıkırdağında yapım ve yıkım arasındaki 

dengenin bozulmasıdır. Diğeri ise sabit sürekli devam eden mekanik basınçlardır. OA 

özellikle eklem kıkırdağının progresif yıkımı ile karakterizedir (Milli ve Hazıroğlu 1997, 

Atalay ve ark 2013).  

 Osteoartritis sıra halinde bir takım bozuklukları kapsar. Bunlar; 

 1- Anormal kıkırdak metabolizması (kıkırdak hipertrofisi, kondrosit parçalanması 

veya ölümüne ilişkin kıkırdak kaybı ve matriks proteoglikanlarının azalması) (Xia ve ark 

2014). 

 2- Yeni kemik oluşumu (subkondral kemikte kalınlaşma ve osteofitozis) 

3- Çeşitli sinovitisler (sinovyal intima hücrelerinde hiperplazi, sinovyal fibrozis)’dir 

(Jouzeau ve ark 2000). 

Osteoartritis patogenezinde son yıllarda yeni görüşler ortaya atılmıştır. Bunlardan biri; 

OA'nın yeniden oluşma sürecinde gelişen yeni kıkırdak dokusunun başarısız bir iyileşmenin 

sonucu olan fibrokartilajinoz kıkırdak olduğu görüşüdür. Halbu ki bu doku anormal eklem 

mekanikleri fizyolojik sınırlara düşürüldüğünde başarısız bir doku olmayıp hatta iyileşme 

sağladığı bildirilmektedir. OA patogenezinde diğer bir yeni görüş ise; OA'da kıkırdak ve 
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kemik normal olduğu sürece intraartiküler stres azaldığında, doku yenilenmesi olmaktadır. Bu 

nedenle hastalığa dejeneratif eklem hastalığı denilmesinin çok doğru bir kavram olup 

olmadığı tartışılmaktadır (Atalay ve ark 2013).  

Osteoartritiste gelişen en erken histopatolojik değişiklikler kıkırdağın yüzeysel 

tabakasından geçiş tabakasına doğru uzanan fibrilasyon ve çatlaklardır. Osteoartritiste 

kıkırdak yıkımında dokuda yüksek oranda bulunan matriks metalloproteinazları önemli rol 

oynamaktadır. OA’lı eklem sıvılarında metalloproteinaz enzim miktarlarında artış 

görülmektedir (Arıcan ve ark 2000, Arıcan ve ark 2015b, 2015c). Matriks metalloproteinazlar 

substrat özellikleri ve domain yapısına göre 4 ana gruba ayrılırlar. 

1. İnterstisyel Kollajenaz (Fibroblast Kollajenaz); MMP-1 bu grubun prototipik 

üyesidir. Tip 2,5,10 kollajen yıkımında rol oynar. MMP-3,7,10, plasmin, kallikrein ve 

kimazlar tarafından aktive edilir. MMP-1 de MMP-2'i aktive eder (Nagase ve 

Woessner 1999). 

2. Membran Tipi MMP'ler; transmembran tipi MMP'lerdir. MMP-14,-15,-16,-17,-23,-

24 başlıca tipleridir.  

3. Stromelysin; bu proteinazların başında MMP-3, MMP-10 ve MMP-11 gelmektedir. 

En fazla sinovyal hücrelerde bulunur. Kollajenazı aktive eder ve kollajen ürünleri ve 

Tip 9 kollajeni parçalar. 

4. Jelatinazlar; bu proteinazların başında ise MMP-2 ile MMP-9 gelmektedir. Bunlar 

Tip 1 kıkırdağı parçalarlar. Bunların substrat spesifiteleri benzerdir. Ancak growth 

faktör reseptörleriyle farklı cevap verirler. MMP-1,-13,-14,-15,-16, -triptaz tarafından 

aktive olur. MMP-9 MMP-13'ü aktive eder (Nagase ve Woessner 1999). 

 MMP-1 (Shlopov ve ark 1997), MMP-2 (Imai ve ark 1997), MMP-3 (Okada ve ark 

1992, Pelletier ve ark 1999), MMP-7 (Ohta ve ark 1998), MMP-8 (Shlopov ve ark 1997), 

MMP-9 (Mohtai ve ark 1993), MMP-13 (Shlopov ve ark 1997) ve MT-MMP'ler (Imai ve ark 

1997) OA'lı olgularda kıkırdak dokusunda belirlenmişlerdir. MMP-3 enzimleri, 

proteoglikanları yıkımlayan enzim olup kıkırdakta bulunur (Okada ve ark 1992, Ohta ve ark 

1998). MMP'lerin bağdokusundaki fizyolojik rolleri ve ekstraselular matriks'in 

yıkımlanmasında önemli etkileri vardır (Brandt ve Mankin, 1986, Cawston ve ark 1989, 

Hirose ve ark 1992). 

 MMP jelatinaz enzimi salınımının, sinovyal fibroblastlar, kondrositler ve yangı 

hücreleri tarafından yapıldığı gösterilmiştir (Arıcan ve ark 2000, Arıcan ve ark 2015b, 2015c). 
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MMP-2; sinovyal fibroblastlar ve kondrositler tarafından salınır. Sinovyal sıvılardaki MMP-2 

dolaşımdan gelebileceği gibi muhtemelen kalıcı eklem hücreleri tarafından da üretilebilir. 

MMP-9 enzim seviyelerinin, enfekte eklemlerin sinovyal sıvılarında belirgin olarak arttığı 

görülmüştür. Artan MMP-9 enzimi nötrofillerden köken alır, jelatinazın romatoid artritisle 

beraber, sinovitiste rolü olabileceği gösterilmiştir. OA olgularında MMP-2'nin 

kondrositlerden köken alarak, eklem kıkırdağından sinovyal sıvıya geçmesi mümkündür, 

ayrıca alternatif olarak enzim; sinovyal membranın tip A hücrelerinden köken alabilir (Nagase 

1994, Clegg ve ark 1997, Arıcan ve ark 2000, Arıcan ve ark 2015b, 2015c). MMP-2 enzimi 

özellikle kıkırdak yapısındaki fibronektin, laminin ve kollajen-VII ve XI’i yıkımlar (Nagase 

1994). MMP-9 enzimi ise bu moleküllere karşı aktif değilken, tip I- III kollajeni yıkımlama 

özelliğine sahiptir (Clegg ve ark 1997). Köpeklerde osteoartritis ve römatoid artritis 

olgularında sinovyal sıvıda MMP-2 ve MMP-9 seviyelerindeki artışlar gösterilmiştir 

(Coughlan 1997, Clegg ve ark 1997, Arıcan ve ark 2000). Normal sinovyal sıvı, minimum 

düzeyde jelatinaz aktivitesi içerirken aseptik artritisli vakalardan elde edilen sinovyal sıvı ile 

normal sıvıların jelatinaz biyoaktivitesi karşılaştırılmasında, gözle görülür bir artış 

bulunmuştur. Bu sonuç, MMP-2 ve 9'un sinovyal sıvıdaki seviyelerinin, hastalık belirleyici 

olarak kullanılabileceği ve hastalığın prognozunu takip edebileceğini ortaya koymuştur 

(Koolwijk ve ark 1995, Clegg ve ark 1997, Arıcan ve ark 2000). 

Primer OA'da eklem plakları yumuşar, fibrilasyon ve ülserleşme şekillenir. 

Subkondral kemik fildişi görünümde sert bir yapıya (eburnasyon) dönüşür. Eklem 

kenarlarında osteofitler gelişir. İlave olarak eklem kapsülünün kalınlaşması, villuslarla birlikte 

sinovyal hücrelerin proliferasyonu ve kıkırdak nodülleri oluşur (Milli ve Hazıroğlu 1997).  

 Kıkırdaktaki büyüme; kıkırdak matriksindeki basınç oluşturmaya eğilimli, yüksek 

dansiteli, negatif yüklü proteoglikanlardan köken alır. Bu büyüme, basınç ile kollojen ağı 

tarafından oluşturulan kuvvet arasındaki denge ile düzenlenir. Değerlendirilen büyüme 

(kesilen kıkırdak örneklerinin fizyolojik veya hipotonik tuzlu solüsyonlarda bekletilerek, su 

içeriğindeki artışın ölçülmesiyle) OA’lı kıkırdağın karakteristik özelliğidir ve büyüme basıncı 

ile matriksin hapsettiği kuvvetler arasındaki dengede patolojik bir değişiklik olduğunu 

gösterir (Narmoneva ve ark 2002). 

 Osteoartritis'in en önemli belirtilerinden biri geriye dönüşümsüz olduğu düşünülen 

kıkırdak hasarıdır (Tamura ve ark 2002). Bu hastalığın en büyük belirtisi kıkırdak matriksinde 

kondrosit yıkımıdır. Son yıllarda kıkırdak metabolizması üzerinde yapılan çalışmalar 
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kıkırdağın yıkımlanma derecesini, glikozaminoglikan, keratan sülfat, kondroitin sülfat ve 

hyaluronik asit miktarlarındaki artışları ortaya koymuştur (Arıcan 1995, Arıcan ve Yavru 

1997). OA ve RA’lı eklem sıvılarında KS ile C-4-S konsantrasyonunun arttığı ve HA 

konsantrasyonunun azaldığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bir kemik parametresi olan 

osteokalsin konsantrasyonunun OA’lı sinovyal sıvıda arttığı belirtilmiştir. Bununla beraber; 

IL-6 ve TNF-α konsantrasyonundaki artışlarda ortaya konmuştur. MMP’lerin sinovyal sıvı 

gibi biyolojik sıvılardaki artışları da çeşitli yöntemler kullanılarak gösterilmiştir. Ayrıca çeşitli 

MMP’lere karşı antikorlar kullanan ELISA geliştirilmiştir, fakat sadece potansiyel enzim 

aktivitesi hakkında bilgi verirken, sonuçlara göre belirlenen enzimin aktif olup olmadığını 

söylemek mümkün değildir (Arıcan ve Yavru 1997, Clegg ve ark 1997, Arıcan ve ark 2000). 

Sitokinlerin kıkırdak metabolizmasında anabolik ve katabolik etkileri bulunmaktadır. 

Bunlar kondrosit bölünmesini, matriks sentezini ve yıkımını geriletebilir veya arttırabilirler. 

Tek bir sitokin diğer bir sitokinin etkisini başlatabilir ya da bitirebilir. Bunlardan IL-1; 

metalloproteinaz sentez ve sekresyonu ile matriks degradasyonu yaptığı dozların 10-100 kat 

daha az miktarı ile proteoglikan ve Tip 2, 9 ve 11 kollajenlerin sentezini azaltır. OA 

vakalarında üzerinde en fazla çalışılan sitokinlerden biri olan IL-1'in hem ağrı yolağının 

uyarılması hem de kıkırdak dokusunun yıkımlanmasında belirgin bir rolü olduğu 

gösterilmiştir (Benito ve ark 2005). IL-1’in kondrositlerde temel ekstraselüler matriks 

komponentlerini (örneğin agrekan ve tip II kollagen) baskılayarak kıkırdak yıkımını 

tetikleyen önemli bir biyoaktiviteye sahip olduğu (Lefebvre ve ark 1990, Goldring ve 

Berenbaum 2004) ve hem kondrositlerde hem de fibroblastlarda kollegenaz (MMP-1 ve 

MMP-13) ve ADAMTS-4 gibi proteolitik enzimleri uyardığı daha önce yapılan çalışmalarda 

gösterilmiştir (Xia ve ark 2014). Bu direkt etkilerinin yanında IL-1β, katabolik düzen 

içerisinde katkı ya da sinerjik etkilere yol açan bir etkileşime neden olan IL-6, IL-8 ve 

leukemia inducing faktör (LIF) gibi diğer sitokinlerin uyarılmasına da yol açmaktadır. IL-

1β’nın hücre içi kinaz aktivasyonu yoluyla direkt olarak ağrı reseptörlerini aktive ettiği, 

kinin ve prostanoidlerin üretimini sağlayarak da indirekt olarak ağrı reseptörlerinin 

duyarlılığına yol açabileceği gösterilmiştir (Sommer 2004). Ağrı algısı gibi subjektif 

bulguların ve OA’lı hastaların radyografik bulgularının hasta sitokin düzeyleri ile 

ilişkilendirilebileceği olasılığının gösterilmesi son yıllarda konuyla ilgilenen klinisyenlerin 

ilgisini çekmektedir (Rutgers ve ark 2010, Orita ve ark 2011, Xia ve ark 2014). 
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Kıkırdak yıkımlanmasında rol oynadığı bilinen diğer bir pro-inflamatuvar sitokin olan 

IL-6, eklem dokusunda aşırı ağrı ve hassasiyetle ilişkilendirilmektedir (Brenn ve ark 2007). 

IL-6’nın, romatoid artiritisin patogenezinde önemli bir rol oynadığı düşünülmekte ve artritli 

hastaların serum ve eklem sıvılarında konsantrasyonunun artış gösterdiği bildirilmektedir 

(Arvidson ve ark 1994, Silacci ve ark 1998). Ayrıca artritis vakalarında ağrının artmasını 

destekler mahiyette, primer afferent nöronların IL-6’ya karşı aşırı duyarlılıkları da ortaya 

konulmuştur (Obreja ve ark 2005). Bu bulgular, OA ile ilişkili ağrı yolağında IL-6’nın olası 

rolünün tam olarak ortaya konulabilmesi için yapılacak olan çalışmaların haklı bir nedeni 

olarak görülmektedir. TNF-α ve IL-1, yangısal eklem hastalığının patofizyolojisinde rol 

oynadığı düşünülen birçok biyolojik aktiviteyi paylaşmaktadırlar (Arvidson ve ark 1994, 

Silacci ve ark 1998). IL-1 gibi TNF-α' da in vitro olarak immün sistem üzerinde kuvvetli 

etkilere sahiptir. Bunlar arasında T-hücre proliferasyonunda, MHC klas 1 ve 2 

ekspresyonunda artış ve diğer sitokinlerden IL-1, IL-2, IL-6 ve IL-8 sentezinin uyarılması 

sayılabilir (Dasgupta ve ark 1992).  TNF-α; PGE2 ve kollajenaz enzim miktarını arttırarak 

kıkırdak hasarına ve osteoklastları aktive ederek kemikte rezorpsiyona neden olur. IL-1 

sentezini uyarır. IL-6'nın sitotoksik T-hücreleri, megakaryositler ve diğer hemopoetik 

hücreler üzerinde proliferasyon ve farklılaşma sağlayıcı etkileri yanında, hepatik akut faz 

proteinlerinin ve plazma hücreleri tarafından immünglobulinlerin yapımının uyarımına 

neden olduğu bildirilmiştir (Duff 1993). Hastalık esnasında IL-10 sentezi, IL-1 ve TNF-α 

sentezinin baskılanmasında rol oynar. Son yıllarda yapılan çalışmalarda OA’nın tedavisinde 

IL-10 hedef noktası olarak gösterilmiştir (Fernandes ve ark 2002). TNF-α, OA’nın 

patofizyolojisinde katabolik etkilerine ilaveten duyusal sinirleri TNF-R1 ve TNF-R2 

reseptörleri aracılığıyla direkt olarak aktive eder ve IL-1, IL-6 ve IL-8 üretimini sağlayarak 

yangısal reaksiyonların tetiklenmesine neden olur (Aoki ve ark 2004, Sommer 2004). 

Perifere direkt olarak TNF-α uygulamasının nöropatik ağrıya neden olduğu ve ibuprofen ve 

celecoxib gibi antiinflamatuvar uygulamaları ile bu ağrının önlenebildiği bildirilmiştir 

(Schäfers ve ark 2004). İnsan hekimliğinde etanercept ya da infliximab gibi TNF-α 

antagonistlerinin klinik olarak OA olgularındaki ağrıyı azaltmak için bir tedavi stratejisi 

olarak kullanılabileceği ileri sürülmektedir. İleride iyi dizayn edilmiş ve kontrol 

kullanılarak yapılacak çalışmaların, OA’da TNF-α inhibitörleri üzerine bu umut vaadeden 

ilk bilgilerin doğrulanmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir (Dray ve Read 2007). 

Eklem kıkırdağında proinflamatuvar dönem sırasında PGE2, PGD2, PGF2α, tromboksan 

ve PGI2 gibi birçok prostanoid siklooksijenaz (COX) enzim ürünleri ortaya çıkmaktadır 

(Dray ve Read 2007). COX aktivasyonunun MMP-3'ün üretimini arttırdığı, proteoglikan ve 
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kollajen sentezini inhibe ettiği ve kondrosit apoptozisini uyardığı belirtilmektedir (Lee ve 

ark 2013). IL-1β’nın, OA olgularında ağrı ve dejenerasyonu başlatabileceği düşünülen 

PGE2 seviyesini uyardığı ve yüksek seviyeye ulaşmasını sağladığı gösterilmiştir. 

Biyokimyasal olarak da IL-1β’nın COX-2 ile mikrozomal prostaglandin E sentetaz-1 

(mPGES-1)’in mRNA ve protein seviyesinde ekspresyonunu arttırdığı gösterilmiştir 

(Shimpo ve ark 2009). PGE2 üretimindeki artışın, aynı IL-1β’da olduğu gibi OA’lı 

kondrositlerden elde edilen mPGES-1 ve COX-2 miktarındaki artış ile eş zamanlı olarak 

meydana geldiği gösterilmiştir (Şekil 3.1.) (Shimpo ve ark 2009, Wanstrath ve ark 2016).   

 

Şekil 3.1. Osteoartritisin histopatolojisi (Lee ve ark 2013) 

Yıkımlanma sonucu açığa çıkan kıkırdak matriks moleküllerinin parçaları 

kondrositler tarafından alınır ve daha sonra lizozomal enzimler tarafından yıkımlanır veya 

difüzyonla eklem sıvısında kaybolur. Eklem sıvısındaki parçalar sinovyal doku hücreleri 

tarafından alınır ve daha sonra yıkımlanabilir ya da sinovyal sıvıyla beraber yığın halinde 

lenf dolaşımına karışırlar. Lenf dolaşımına karışan matriks molekül parçalarının önemli bir 

kısmı elimine edilir veya en sonunda bölgesel lenf yumrularında yıkımlanırlar. Kan 

dolaşımına ulaşan artmış parçaların büyük çoğunluğu karaciğer hücrelerine geçerler. Buna 

rağmen; kollojen cross-link’leri dolaşımda hayatta kalırlar ve idrarda da artmış olarak 

bulunurlar (Lohmander 1994). 

 

 



16 

 

Osteoartritis Teşhisi 

Anamnez 

 Osteoartritli köpekleri değerlendirirken doğru ve eksiksiz bir anamnez ile başlamak 

önemlidir. OA’nın en yaygın klinik bulgusu topallık ve egzersizde azalmadır. Köpek sahipleri 

evcil hayvanlarının topallamalarının egzersiz sırasında geçtiğini ancak egzersiz sonrası 

istirahatlerinde topallıklarının arttığını, ayrıca merdiven çıkma, tırmanma, araba arkasına 

atlama gibi günlük aktivitelerinde aksaklıklar olduğunu bildirmişlerdir (Pettitt ve German 

2015). Son zamanlarda sağlıklı bir anamnez alınabilmesi için klinisyenler hasta sahiplerine 

çeşitli anketler düzenlemektedirler. Her ne kadar bu anketler tam olarak doğrulanmamış 

olsada OA teşhis ve tedavisinde yararlı bir araç olacağı düşünülmektedir (Schulz 2007, Innes 

ve Tobias 2012, Pettitt ve German 2015, Fox 2017).  

Klinik Muayene 

 Klinik muayenelerde en yaygın bulgu OA'dan şüphelenilen ekstremitede çeşitli 

derecelerde görülen topallıktır. Ayrıca ilgili ekstremitede kaslarda atrofi, eklem hareketlerinde 

kısıtlanma, aşırı sinovyal sıvı artışına bağlı eklemlerde şişlik görülen diğer klinik muayene 

bulgularıdır (Schulz 2007, Innes ve Tobias 2012, Bland 2015). Lokal klinik bulguların 

yanında sistemik olarak da sürekli mutsuz ve depresyon hali dikkati çeken bulgulardır (Taylor 

2007). 

 Son yıllarda insan hekimliğinde kullanılan eklem hareket değerlendirmeleri köpekler 

içinde popüler olmaya başlamıştır. Klinik muayenelerde maximum ve minimum eklem 

hareketlerine bakılarak (Çizelge 3.1.) OA’nın klinik semptomlarından biri olan eklem 

kısıtlanması hakkında bilgi alınabilmektedir (Bland 2015). 

Çizelge 3.1. Köpeklerde maksimum ve minimum eklem hareketleri (Bland 2015). 

 Ekstensiyon Fleksiyon 

Omuz Eklemi 142 Derece 125 Derece 

Dirsek Eklemi 124 Derece 98 Derece 

Karpal Eklem 124 Derece 97 Derece 

Kalça Eklemi 141 Derece 109 Derece 

Diz Eklemi 141 Derece 109 Derece 

Tarsal Eklem 135 Derece 115 Derece 
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Osteoartritis çoğunlukla ani veya sinsi başlayan bir topallık ile kendini gösterir. 

OA’nın akut şekli genellikle ufak travma ile veya hastalık öncesinde aşırı egzersizlere bağlı 

aşırı zorlanmalar sonucu ortaya çıkar. Hastalığın klinik belirtileri ortaya çıkmadan subklinik 

ilerleme olabilir. Etkilenmiş eklemlerin fiziksel muayenesinde, palpasyonda ağrı ve zorla 

yapılan fleksiyon ile ekstensiyon hareketleri esnasında kırıklar, egzersizde azalma oluşabilir. 

Eklem hareketinde ara sıra krepitasyon sesi duyulabilir (Arıcan 1995, Bland 2015). 

 Osteoartritiste sadece kıkırdak değil sinoviyum, subkondral kemik, periartiküler kaslar 

ve ligamentler de etkilenir. OA’da kemikteki değişiklikler osteofitlerin gelişimini, bu 

bölgedeki endokondral kalsifikasyonla beraber, kalsifiye kıkırdak bölgesinin aktivasyonunu 

ve subkondral tabakanın kalınlaşmasını kapsar. OA'lı eklemde kemiğin dolaşımı artmıştır 

(Bland 2015). 

Sonuç olarak; OA'da primer değişim kıkırdak dokuda olmasına rağmen tüm eklem 

dokuları bu değişimden etkilenmektedir. Sonucunda eklemin bütün dinamikleri değişerek 

eklemde fonksiyon kaybına neden olmaktadır (Gümüş ve Ünsal 2014). 

Laboratuvar Muayene 

 Osteoartritis; eklem kıkırdağı ve diğer eklem dokularında morfolojik, moleküler, 

biyokimyasal ve biyomekanik anormalliklerle karakterizedir. OA’da esas tanısal yöntemler 

sadece hastalığın ileri evrelerinde radyografik ve diğer görüntüleme yöntemleri ile (BT, MRI, 

Artroskopi) teşhis edilmektedir. Bu nedenle OA’nın preradyolojik evrede teşhis etmek için 

biyokimyasal belirteçlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Genel olarak eklem kıkırdağını 

ilgilendiren patolojilerde kıkırdak döngüsünü gösteren belirteçlerin başlıcaları şunlardır; 

sitokinler, proenzimler, aktif proteinazlar, proteinaz inhibitörleri, proteinazlar tarafından açığa 

çıkarılan matriks metalloproteinazlar ve kıkırdak bileşenlerine karşı organizmanın geliştirdiği 

antikorlar (İrdesel 2011, Mabey ve Honsawek 2015, De-Bakker ve ark 2017, Souza ve ark 

2017). Bu biyolojik belirteçlerin kullanım amacı; osteoartritin ileri evreye gelmeden eklem 

hasarını önleyebilmektir. Son zamanlarda kıkırdağın yıkımlanma derecesini; 

glikozaminoglikan, keratan sülfat, kondroitin sülfat ve hyaluronik asit miktarlarındaki artışları 

ortaya koymuştur. OA’lı eklem sıvılarında hyaluronik asit miktarında azalma, IL-6 ve TNF-α 

miktarılarında artış görülmüştür. Bu amaçla sinovyal sıvı, kan serum ve idrar örnekleri 

alınarak ELISA, İmmunofloresans gibi analiz teknikleri ile spesifik biyolojik belirteç 

miktarlarına bakılabilmektedir. Fakat hala tam olarak osteoartritin erken teşhisinde spesifik 
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bir biyomarker bulunamamıştır (İrdesel 2011, Arıcan 2014, Mabey ve Honsawek 2015, de 

Bakker ve ark 2017, Souza ve ark 2017). 

 Sinovyal sıvı analizi, klinik uygulamada kullanılan az kullanılan bir tanı testidir. 

Osteoartiritte sinovyal sıvıda meydana gelen erken değişiklikler vardır. OA’lı eklemlerdeki 

sıvı hacmi artabilir, hücre sayıları ağırlıklı olarak monositler genellikle düşüktür ve sıklıkla 

normal sınırlar içindedir ve renk soluk sarıya kadar berrak kalır (Pettitt ve German 2015). 

Osteoartritli ve sağlıklı köpek sinovyal sıvılarının kütle spektrometresi ve nükleer manyetik 

rezonans teknikleri ile biyokimyasal profillerin karşılaştırılmasında OA’lı sinovyal sıvı 

analizlerinde gliserol ve hidroksibutirat miktarları artış göstermiştir. Bu da lipolizin kıkırdak 

metabolizmasında önemli bir rol oynadığını düşündürmektedir (Damyanovich ve ark 1999). 

Radyografik Muayene   

 Beşeri ve veteriner hekimlikte en büyük problem OA’nın erken dönemde teşhis 

edilememesidir. Radyolojik değişiklikler OA’nın teşhisinde standart olarak göz önünde 

tutulabilirler. Hastalığın erken devrelerini tanımlamada standart oluşturmak amacıyla 

Lohmander ve arkadaşları (1994) pre-radyolojik OA ve pre-OA terimlerini geliştirmişlerdir. 

Pre-radyolojik OA evresinde hastalık belirgindir ve eklem kıkırdağında görülür lezyonlar 

bulunur. Ancak standartlara göre teşhis için gerekli olan klinik ve radyografik bulgular 

yoktur. Pre-OA terimi ise OA gelişimine yol açan eklem yaralanmasından sonra, kıkırdak 

matriksindeki belirgin olarak artmış olan dolaşımı ifade eder. Bu aşamada kıkırdakta çok 

büyük makroskobik değişiklikler bulunmaz (Rorvik ve Grondahl 1995, Allan 2007, Fox 

2017). 

 Osteoartritis'in radyografik değişiklikleri hastalık dönemine bağlı olarak 

değişmektedir. OA'nın erken dönemlerinde teşhise götürecek tipik olarak radyografik bir 

bulgu yoktur (Allan 2007).  En kolay tanımlanan radyografik değişiklik kıkırdakta osteofitik 

oluşumlar olmasına rağmen gerçekte bu OA için patognomik teşhis değildir (Allan 2007, 

Innes ve Tobias 2012, Sharma 2016). Osteofitik oluşumlar genelde eklem kenarlarında, eklem 

kapsülü, tendo ve ligamentlerin bağlantı yerlerinde görülmektedir (Marino ve Loughin 2010). 

OA'da diğer radyografik bulgular; sinovyal efüzyon ve subkondral kemikte sklerozis olarak 

bilinen opasite artışıdır (Acar ve ark 2004, Allan 2007). Diz ekleminde eklem kapsülünün 

kaudale yer değiştirmesi, infrapatellar fat pad'in proksimale yer değiştirmesi sinovyal 

efüzyondan kaynaklanmaktadır (Marino ve Loughin 2010, Arıcan ve ark 2012, Innes ve 

Tobias 2012).  
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 Kellegren ve Lawrence tarafından 1957 yılında sunulan ve Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından 1961'de kabul edilen diz eklemi OA'sının teşhis edilmesinde bir 

sınıflandırma bulmuşlardır. Bu sınıflandırmaya göre Kellegren ve Lawrence OA'yı 5 dereceye 

ayırmışlardır. 

0. Derece: Radyografik bulgular bulunmaz 

1. Derece: Eklem boşluğunda daralma, muhtemel osteofitik üremeler 

2. Derece: Belirgin derecede osteofitik üremeler, eklem boşluğunda şiddetli daralma 

3. Derece: Eklem boşluğunda şiddetli daralma, sklerozis, şiddetli osteofitik üremeler, 

subkondral kemikte deformite 

4. Derece: Şiddetli sklerozis, geniş ölçüde osteofitik üremeler, belirgin subkondral 

deformite (Kellegren ve Lawrence 1957).  

Ultrasonografik Muayene 

 Ultrasonografik muayene; noninvaziv, ucuz, hızlı bir görüntüleme tekniğidir. Diz 

ekleminin anatomik yapılarının ultrasonografik incelenmesinde genellikle, yüksek frekanslı 

(≥10 MHz.) lineer bir prob kullanılması tercih edilmektedir. Fakat 5-10 MHz'lik problarla da 

eklem içine 4 cm derinliğe inecek kadar görüntüleme yapılabilmektedir (Muller ve Kramer 

2003). En yaygın prob pozisyonu patellar ligamentin lateralinden yapılan sagital pozisyondur. 

Fakat bu metodun dezavantajları bulunmaktadır. Bunlardan biri yetersiz rezolüsyondan dolayı 

küçük kıkırdak defektlerinin görüntülenmesinde zorluk ve subkondral kemiklerden dolayı 

oluşan akustik gölge artefaktlarıdır. Bu olumsuzlukların 20 MHz prob kullanılarak 

giderilebileceği görülmüştür (Grassi ve Cervini 1998). Reed ve ark. (1995)'de köpek 

eklemlerinin normal ekografik anatomisini tanımlamıştır. Grassi ve Cervini (1998)'de 

köpeklerde OA'dan etkilenen diz ekleminde sinovyal sıvı artışına bağlı olarak sinovyal 

membranlarda ekojenitenin arttığını, eklem kıkırdaklarında keskin bir hattın kaybolduğunu 

söylemişlerdir.  Kramer ve ark. (1999)'da köpeklerin diz eklemi ultrasonografisinde standart 

bir algoritma kullanılması gerektiğini düşünmüştür (Çizelge 3.2.). Muzzi ve ark. (2009)'da diz 

ekleminde osteoartritin ultrason ile skorlama sistemini geliştirmişlerdir.  
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Çizelge 3.2. Diz ekleminde osteoartritin ultrason ile skorlama sistemi (Muzzi ve ark 2009). 

Sinovyal sıvı artışı (Tibial ve femoral 

interkondüler aralıkta sıvı artışına bağlı anekoik 

ve hipoekoik alanların varlığı) 

0-yok, 1- az, 2-orta, 3-şiddetli, 4-çok şiddetli 

Eklem içi doku reaksiyonu (Kranial intermeniskal 

ligament ve/veya kranial krusiata ligamentinin 

bağlantı noktalarında fibröz dokunun varlığı) 

0-yok, 1- az, 2-orta, 3-şiddetli, 4-çok şiddetli 

Eklem içi inklüzyon cisimciği (Osteokondrol 

avülsiyonun varlığı) 

0- yok 

1-var 

Sinovyal membran yangısı (Eklem kapsülünde 

hiperplazi ve hipertrofi) 

0-yok, 1- az, 2-orta, 3-şiddetli, 4-çok şiddetli 

Subkondral kıkırdak hattı (Kondüler Bölge) 0-anekoik, 1-hipoekoik, 2-hiperekoik, 3-heterojen 

 

Bilgisayarlı Tomografik Muayene  

Bilgisayarlı Tomografi (BT); kemik veya kalsifiye dokuların görüntülenmesinde 

oldukça duyarlı bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır, ayrıca yumuşak dokuların 

görüntülenmesine de olanak vermektedir (Soler ve ark 2007). Bilgisayarlı tomografik 

artrografisi (BTA) deneysel olarak oluşturulmuş menisküs yaralanmalarını tanımlamada 

başarılı bulunmuştur. Köpekler üzerinde yapılan son klinik çalışmalar ise BTA’nın doğal 

olarak meydana gelen menisküs yaralanmalarını teşhis etmede yetersiz kaldığı ortaya 

konulmuştur (Samii ve ark 2009). BTA ile büyük meniskal lezyonlar kolaylıkla 

değerlendirilebilir. Diğer lezyonların gözlenmesinde BTA’nın kullanımı sırasında eklem içine 

enjekte edilen kontrast maddenin hızlı bir şekilde absorbe olması veya dilue olmasına 

bağlıdır. Bu da lezyonları yorumlamayı zorlaştırmakta ve hatta bazı durumlarda imkansız hale 

getirmektedir. Emilimi yavaşlatmak için, dimerik konstrat maddelerin kullanımı geleneksel 

kontrast maddelere epinefrin karıştırılması önerilmiştir (Soler ve ark 2007, Samii ve ark 2009, 

Arıcan ve ark 2018). 

Manyetik Rezonans ile Muayene  (MRI) 

 Bu muayene yöntemi ile osteoartritin erken teşhis ve OA ilgili detaylı prognoz 

değerlendirilmesi yapılabilmektedir. İnsanlarda kas-iskelet sistemi patolojilerinde yaygın 

olarak kullanılmasına rağmen veteriner hekimlikte pahalı bir yöntem olması yönünden çok 
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fazla tercih edilmemektedir. Fakat bu görüntüleme yöntemi, subkondral kemik, eklem 

kıkırdağı gibi OA ile ilgili erken patolojik bulguların belirlenmesinde rol oynar (Winegardner 

ve ark 2007). OA’nın manyetik rezonans görüntülenmesinde yeni kemik oluşumları 

(periostal, osteofit, entezofit) düşük sinyal gücü ile ayırt edilebilir. Kıkırdak dejenerasyonları 

önceden rahatlıkla teşhis edilir (Rubin 2005).  

Artroskopik Muayene 

 Artroskopi; eklem cerrahisinde eklem içi yapıları büyüterek anatomik detayları ve ve 

patolojik değişiklikleri inceleyen bir görüntüleme yöntemidir. Osteoartritisin teşhisinde 

radyografik görüntüleme yerine artroskopi özellikle OA’nın erken teşhisinde daha yararlı 

olabilmektedir. Bu özelliğinden dolayı radyografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik 

rezonans görüntüleme gibi yöntemlerden ileri bir uygulamadır. Özellikle kıkırdak kaybının 

derecesi, sinovyal proliferasyon, eklem içi diğer dokuların görüntülenmesine izin verir 

(Schulz 2007). Arıcan ve ark (2015a)’te yaptığı bir çalışmada diz eklemi problemli 

köpeklerde radyografik ve artroskopik muayeneler sonucunda artroskopi yönteminin 

üstünlüğünü ortaya koymuştur (Arıcan ve ark 2015a). 

Tedavi 

 Osteoartritis'in tedavisi tam olarak bulunmamakla beraber hastalığın ilerlemesini, 

kıkırdak dokuda daha fazla hasarın olmasını önlemek, hareket kısıtlamasına ve ağrıya sebep 

olan semptomları iyileştirmek için modifiye tedavi seçenekleri bulunmaktadır (Mobasheri ve 

Henrotin 2010, Kwon ve Park 2012). Osteoartritis'in tedavisi çok yönlü olarak 

tanımlanmaktadır (Johnston ve ark 2008, Fox 2017). 

 OA’nın ilerleyişine ilişkin temel problemler; ağrı, yıkımlanma ve hareket yeteneğinin 

azalmasıdır. Tedavi şekli ve uygulanışı, invaziv ve non-invaziv olarak hastaya, eklem 

bölgesine ve hastalığın oluşum evresine göre değişir. Eğitim, yürüyüş tedavisi ve bandajlar, 

fizyoterapi (Ultrason, Termoterapi, Kriyoterapi, Elektroterapi, Akapunktur), gıda takviyeleri 

(Avokado/Soya, Omega 3 yağ asitleri, Glukozamin/Kondroitin, Fikosiyanin), ilaçlar (Non-

steroidal anti-inlamatuvarlar, Opioid analjezikler, Polisülfat glikozaminoglikan), rejeneratif 

terapi (trombositten zengin plazma, kök hücre, otolog protein solüsyonu, hyaluronik asit, 

kortikosteroid), abrasyon, artroplasti, osteotomi ve en sonunda eklemin rezeksiyonu yapılır 

(Lohmander 1994, Aragon ve ark 2007, Sanderson ve ark 2009, Bland 2015, Fox 2017). 
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Osteoartritiste eklem kıkırdak yıkımındaki ilerlemeyi geciktiren/engelleyen ilaçlar çok 

ilgi çekmektedirler. Bazı farmakolojik ajanların OA hayvan modellerinde matriks tamirini 

yaptığı ve eklem kıkırdağının proteolitik yıkımını azalttığı gösterilmiştir. Bu hayvan 

modellerindeki OA kıkırdağındaki morfolojik, biyokimyasal ve metabolik değişiklikler insan 

OA kıkırdağındakine benzemektedir. Bu ajanlar ‘kondroprotektif ilaçlar’ olarak 

adlandırılmaktadır. Ancak OA’da sadece kıkırdak değil, eklemin tüm dokuları etkilendiği için  

"hastalık modifiye edici OA ilaçları" olarak adlandırılmaları uygun görülmüştür.  

Bunlar; 

1- Tribenosid 

2- Diacerhein 

3- Hyaluronik asit 

4- Traneksamik asit 

5- Tamoksifen 

6- Klorokin 

7- Glukokortikoid 

8- Non-steroid anti inflamatuvar ilaç (NSAID)’lar 

9- Glukozamin sülfat (GS) 

10- Kondroitin sülfat (KS) 

11- Doksisiklin 

12- Heparinoid 

a- Glikozaminoglikan polisülfat 

b- Pentozan polisülfat 

c- Glikozaminoglikan peptid kompleksi (Kirazlı ve Akıncı 2002). 

Eklem kıkırdağında oluşan hasarı tam olarak tamamlayacak herhangi bir tedavi 

yöntemi şu ana kadar bulunmamaktadır. Sadece kıkırdakta oluşan hasarın genişlemesini 

önleyen sağaltım yöntemleri vardır (Kwon ve Park 2012). Bunun sebebide OA teşhisinin geç 

ve geri dönüşümü olmayan dönemde yapılmasına bağlanır. Semptomatik tedavi ağrı ve 

yangının giderilmesi için yapılır (Spakova ve ark 2012).  
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 Osteoartritisin tedavisinde amaç yangıyı azaltarak eklem ağrısını en aza indirmek ve 

kıkırdak dejenerasyonunu azaltarak eklem esnekliğini artırmaktır. Ağrı kontrolü hastanın 

hareket etmesini sağlayacaktır. Tedavinin diğer bir amacı eklem hareketinin ve yaşam 

kalitesinin arttırılması ile beraber hastalık ilerleyişinin durdurulmasıdır (Gigante ve Callegari 

2011, Bland 2015). 

1.Medikal Tedavi 

a. Non-steroidal anti-inflammatuvar ilaçlar 

 Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID), OA’nın tedavisinde en sık kullanılan 

ilaçlar olup, akut ve kronik ağrıda kısa sürede etkinliğine başlayıp uzun süre etkinliğinin 

devam ettiği ortaya konulmuştur (Lamont ve Mathews 2007, Innes ve Tobias 2012).  Sürekli 

NSAID kullanımı, ağrı kontrolü ve klinik olarak eklem hareketinin daha iyi olmasına 

yardımcı olur. NSAID sürekli kullanımı ile nitrik oksit baskılanır. Böylece eklem kıkırdağının 

yıkımlanması engellenir (Innes ve Tobias 2012, Pelletier ve ark 2016). NSAID’lerin uzun 

süreli kullanımının yan etkisi az görülmüştür (Lamont ve Mathews 2007).  En etkili olduğu 

dönem hastalığın akut dönemi olup, kısa süre kullanımı için 2-3 gün devam edilmelidir 

(Schulz 2007, KuKanich ve ark 2012).  

 Meloxicam’ın osteoartritisin medikal tedavi seçenekleri içinde klinik çalışmaları ile en 

başarılı yöntem olduğu ortaya konulmuştur (Aragon ve ark 2007). Bunu takiben carprofen, 

etodolac, pentosan polisulfat ve polisulfat glikozaminoglikan’ın orta derecede etkili olduğu 

görülmüştür. Carprofen ve meloxicam en sık kullanılan NSAID grubunda yer alır (Innes ve 

Tobias 2012).  Carprofen 4.4 mg/kg günde bir kez veya 2.2 mg/kg günde iki doz şeklinde 

kullanılabilir (Plumb 2011). Uzun süreli kullanılacak dozlar için günlük dozun 2 mg/kg dan 

az olması önerilmiştir (Lääketietokeskus 2013). Meloxicam’ın ilk günlük dozu 0.2mg/kg ve 

takip eden günlerdeki dozu ise 0.1 mg/kg olarak tavsiye edilmiştir (Plumb 2011, Pelleter ve 

ark 2016).  

 NSAID etki mekanizması siklooksijenaz (COX-1 ve COX-2), araşidonik asit ve 

prostaglandinlerin baskılanmasını sağlamalarıdır (Lamont ve Mathews 2007). NSAID'lerin en 

önemli yan etkileri sindirim sistemine ve böbrek üzerine olmaktadır (Innes ve Tobias 2012). 

Köpeklerde görülen yan etkileri insanlardakinden klinik olarak daha belirgindir. Bu sebeple 

önerilen gün ve dozda kullanılması zorunludur (Lamont ve Mathews 2007). Eğer kullanım 

sırasında NSAID ilaçların herhangi bir yan etkisi görülürse daha güvenilir ilaçlarla yer 
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değiştirilmesi gerekmektedir. Fakat bu değişimde yeni preparatın kullanılması için 3 günlük 

bir süre beklenilmesi önerilmiştir (Lamont ve Mathews 2007, Taylor 2007). Ayrıca 

NSAID'lerin glukokortikoidlerle kullanılmasıda özellikle gastrointestinal sistemde ülser 

etkilerinden dolayı kontrendikedir. Diğer bir kontrendikasyonu ise akut renal problem, 

dehidrasyon ve koagulapatilerdir. Reproduktif fonksiyonlar için zararlı olduğu için gebelik 

süresince kullanılmamalıdır. NSAID‘ler karaciğerde elimine olduğu için karaciğer hastalığı 

olanlarda kullanılması önerilmez (Lamont ve Mathews 2007, Fox 2009, Fox 2017).  

 Kronik ağrının giderilmesi için NSAID’ler diğer analjezik ilaçlarla beraber 

kullanılabilir (Lamont ve Mathews 2007). Bu sadece ağrının giderilmesini sağlamaz aynı 

zamanda NSAID dozunun azaltılmasını sağlar. Böylece oluşabilecek yan etkiler giderilir  

(Lamont ve Mathews 2007).  Karaciğer, böbrek ve gastrointestinal hastalıkları olan ve 

NSAID kullanımını tolere edemeyen olgularda yararlıdır (Rychel 2010). NSAID ile 

kombinasyon yapılarak kullanılacak ilaçlara verilecek örnekler arasında tramadol, 

amantadine, gabapentine ve amitriptyline gelmektedir (Lamont ve Mathews 2007, Fox 2009, 

Plumb 2011). 

2. Medikal olmayan tedavi yöntemleri  

a.Ağırlık Kontrolü 

 Obesite, OA'nın ilerlemesi için önemli predipoze faktörlerin başında gelmektedir. 

Özellikle eklem yapısının mekanik yaralanmasına ve kronik sistemik yangıya neden 

olmaktadır (Rychel 2010, Innes ve Tobias 2012). Uzun süren kronik ağrıların sebebi 

obesiteye bağlanmıştır (Schulz 2007). Osteoartritisli köpeklerde hareketin sınırlı olması ve 

alınan ekstra kilo eklem üzerine daha fazla yükün binmesine neden olmaktadır (Rychel 2010). 

Obesite ayrıca osteoartritis ile beraber diabetus mellitus, karaciğer yağlanması, kardiovasküler 

hastalıklar, solunum ve cilt hastalıkları ile ilişkili problemlere de yol açmaktadır. Medikal 

tedavinin daha da başarılı olması için mutlaka kilo verilmesi gereklidir. Obesitenin en önemli 

sebebi aşırı kalori alınması, buna karşın günlük aktivitenin azalmasına bağlanabilir. Çeşitli 

endokrin hastalıklar örneğin, hipotroidizm, hiperadrenokortizm veya hiperinsulinizm, 

progestagen veya kortikosteroid gibi ilaçların bazı köpek ırklarında Labrador Retriever ve 

Cocker Spaniel de hastalığın oluşmasına sebep olur  (Taylor 2007). Yapılan araştırmalar obez 

köpeklerdeki kilo kaybının osteoartritisin klinik işaretlerini azalttığı ve hareket kabiliyetini 

arttırdığını göstermiştir. 
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b.Fiziksel Rehabilitasyon ve Egzersiz 

 Tarihsel olarak artrit tedavisi farmakolojik olarak yani ağrıyı idare etme üzerine 

kurulmuştur. Ağrı yönetimi kuşkusuz OA tedavisinin başlıca odak noktası olmakla birlikte, 

OA tedavisinde etkili olduğu düşünülen diğer yöntemlerde bulunmaktadır. Fiziksel 

rehabilitasyon ve egzersiz; fiziksel terapi tekniklerini kapsayan bir disiplindir. Bunlar; 

kriyoterapi, hidroterapi (yüzme gibi) termoterapi, terapötik egzersizler, transkutanöz 

elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), düşük diatermli ultrason terapisi, düşük seviye lazer 

terapi, ekstrakorporal şok terapileridir. Fiziksel rehabilitasyonda kullanılan teknikler bazen 

evcil hayvan sahibi tarafından tasma ile yürütme kadar kolay bazende sadece profesyonel 

eğitmenlerin uyguladığı zor teknikler olabilmektedir. (Taylor 2007, Rychel 2010, Fox 2017).  

c.Gıda Takviyeleri 

 Yem katkı maddeleri köpeklere nötrasetikler ve fonksiyonel yiyecekler olarak 

verilebilir (Innes ve Tobias 2012). Nötrasetikler hastalığın korunma ve sağaltımında 

kullanılan yem katkı maddeleri olarak kullanılan yiyeceklerdir (Innes ve Tobias 2012). 

Fonksiyonel yem ise kullanılan bütün gıdalar olup, katkı maddeleri ile karıştırılmıştır (Innes 

ve Tobias 2012).  

 Polisülfat glikozaminoglikan (PSGAG) ve pentosan polisülfat diğer medikal tedavi 

seçeneğidir (Innes ve Tobias 2012). Pentosan polisülfat yarı sentetik glikozaminoglikan olup 

kondroprotektif fonksiyonu vardır (Plumb 2011, Innes ve Tobias 2012). Carthrophen® 100 

mg/ml pentosan polisülfat‘ın enjektable solüsyonu olup subkutan olarak 3 mg/kg 5-7 gün ara 

ile 4 enjeksiyon şeklinde kullanılabilir, yan etkileri arasında iştahsızlık, letharji ve kusma 

gelmektedir. Özellikle pentosan polisülfatın antikoagulan etkisi olmasından dolayı NSAID ile 

kullanılması önerilmez (Plumb 2011, Lääketietokeskus 2013). 

Glikozamin ve kondroitin sülfat en sık kullanılan nötrasetik ilaçlardır (Rychel 2010, 

Innes ve Tobias 2012). Fakat yapılan çalışmalarda kondroitin sülfatın eklem kıkırdağına 

ulaşamadığı ve bu sebeple tedavi sürecinde kullanılmasının yararlı olmadığı görülmüştür 

(Innes ve Tobias 2012).  Glikozaminin ise OA’nın tedavisinde proteoglikan sentezini 

arttırdığı ortaya konulmuştur (Innes ve Tobias 2012).  Sonuç olarak glikozamin ve kondroitin 

sülfat kullanımı hakkında yapılan klinik çalışmalarda birbirlerine uymayan sonuçların 

çıkmasının en büyük nedeninin terapötik standardizasyonun olmamasına bağlanmıştır. İlaç 
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formulasyonlarının, tedavi dozlarının, deneme sürelerinin farklı olması, çoğu 

değerlendirmelerin subjektif olması bu sonuçları doğurmaktadır (Bhathal ve ark 2017). 

Nötrasetiklerin birçok yan etkisi olduğu görülmüştür (Plumb 2011). Diğer nötrasetik 

preparatlar ise esansiyal yağ asiti omega-3 yağ asiti, avokado, soya, doldurulmuş midye, 

Boswellia serrata ağacından alınan resin ürünü ve C-vitaminidir (Rychel 2010, Innes ve 

Tobias 2012). Bununla birlikte OA'lı olgulardaki etkinlikleri ile ilgili yüksek kaliteli 

çalışmalara gereksinim vardır. 

 Veteriner pratiğinde ağrı kontrolü için akapunktur sıklıkla kullanılmaktadır (Henrotin 

ve ark 2005).  Akapunktur’un mekanizması tam olarak açıklanamamış olmakla birlikte, 

endojen endorfinin açığa çıkartılması sonucu kas spazmlarında sağladığı lokal rahatlık ve 

medulla spinalise ağrının taşınmasının azalması olarak kabul görmüştür (Rychel 2010).  

d.Cerrahi Yöntemler 

 Eğer ağrı kontrolü medikal sağaltım ile tedavi edilemiyorsa cerrahi müdahaleye 

ihtiyaç vardır (Aragon ve ark 2007, Innes ve Tobias 2012). Artroplasti tekniği femur başının 

ve boynunun uzaklaştırılması, protez kullanılması, artrodez veya gerekirse amputasyon 

bunlardan birkaçıdır (Schulz 2007). Ligamnetum cruciata anterior kopuklarında yapılan 

sağaltım seçenekleri osteoartritisin hızlı gelişimini azaltacağı bildirilmiştir (Schulz 2007). 

e. Diğer Yöntemler 

 Doksisiklin bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılan bakteriyostatik bir antibiyotik 

olmasına rağmen yapılan son çalışmalarda OA üzerinde özellikle kıkırdak dejenerasyonunda 

önemli rol oynayan matrix metalloproteinazları (özellikle MMP-13) inhibe ettiği görülmüştür 

(Aydın 2014, Bland 2015). 

3. Rejeneratif Terapi 

 Rejeneratif tedavi; daha geleneksel tedavilere cevap vermeyen alanlarda iyileşmeyi 

teşvik etmek için kullanılmıştır. Her doku; yaralanma sonrası çeşitli derecelerde iyileşme 

kapasitesine sahiptir. Bazı dokular iyileşme sonrası eski gücüne ve esnekliğine kavuşabiliyor 

olsada kıkırdak gibi dokularda iyileşme kötü bir şekilde olmaktadır. Rejeneratif tıbbın amacı; 

vücudun yarayı orijinal haline geri döndürmesine yardımcı olmaktır. (Fox 2017). 
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 Köpeklerde dejeneratif eklem hastalıklarında intra-artiküler tedavi uygulamaları at ve 

insan ile karşılaştırıldığında daha azdır. Köpeklerde bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar 

yeterli değildir. Fakat son yıllarda köpeklerde de bu alternatif tedaviler popüler olmaya 

başlamıştır (Fox 2017). 

 İntra-artiküler enjeksiyon kullanımı veteriner alanda öncelikle atlarda yaygınlaşmıştır. 

Atlarda eklemle ilişkili topallıkların yönetiminde önemli rol oynamaktadırlar. Köpeklerde ise 

çok yaygın olmamasının sebeplerinden biri ise uygulama esnasında anestezi veya sedasyon 

gerektirmesi olduğu düşünülmektedir (Edwars 2011).  

 İntra-artiküler enjeksiyon uygulamasının avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. 

Avantajlarından biri sistemik ilaç uygulamaları eklem kıkırdağının avasküler ve alenfatik 

olmasından dolayı istenilen bölgeye ulaşmasının zorluğudur. Sistemik verilen ilaçlar eklem 

kıkırdağına eklem sıvısından pasif difüzyon ile geçmektedir. Bu yüzden istenilen etkiyi 

oluşturmak amacıyla direk intra-artiküler verilen ilacın konsantrasyonunu sağlamak için oral 

veya damariçi daha fazla dozda ilaç verilmelidir. Bu da özellikle yaşlı insanlarda ve 

hayvanlarda gastrointestinal, hepatik, renal ve kardiyak sistemlerde olumsuz etki 

oluşturmaktadır (Larsen ve ark 2008). 

 İntra-artiküler ilaç uygulamalarının dezavantajlarından en önemlisi ise septik artrit 

oluşturma riskidir. Bu durum çok yıkıcı olabilmektedir. Köpeklerde intra-artiküler 

enjeksiyonu takiben septik artrit oluşma prevalansı düşüktür. Ridge'nin (2011) 294 köpekte ve 

11 kedi üzerinde yaptığı retrospektif bir çalışmada atroskopik cerrahiyi takiben septik artrit 

görülme sıklığını %0.85 bulmuştur. İnsanlarda ise intra-artiküler kortikosteroid uygulamaları 

ile ilişkili septik artrit prevalansı her 10.000 enjeksiyonda yaklaşık 4 olgu olarak bildirilmiştir 

(Ridge 2011). Sonuç olarak septik artrit oluşma riski uygun bir aseptik teknik ile önlenerek 

intra-artiküler ilaç uygulamaları başarı ile yapılabilmektedir.  

 İntra-artiküler ilaç uygulamalarının en büyük zorluğu, eklem boşluğunda ilaç 

konsantrasyonunu sabit tutmak ve ilacın eklem boşluğundan ayrılmasını ve vücuda 

dağılmasını önlemektir. Özellikle sitokinler gibi kortikosteroidler küçük molekül 

yapısındadırlar ve eklem kapsülünü oluşturan sinoviyal zar çeperlerinden rahatlıkla periferik 

dolaşıma geçebilirler. Bu yüzden eklem içinde istenilen kontranstasyonu sağlamak için birden 

fazla intra-artiküler enjeksiyon uygulaması gerekebilmektedir. Özellikle bu gereksinim 

köpeklerde intra-artiküler enjeksiyon uygulamalarında sedasyon gerektirdiğinden dezavantaj 

oluşturmaktadır (Edwars 2011, Kwon ve Park 2012). 
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Enjeksiyon Teknikleri 

 İntra-artiküler enjeksiyon uygulamalarında öncelikle uygulayacağımız eklem bölgesi 

(Şekil 3.2.) tıraş edilmeli, asepsi antisepsi kuralına uygun bölge hazır edilmelidir (Taylor 

2007, Fossum 2012). Eklem içine enfeksiyon girişini önlemek için mutlaka steril tek 

kullanımlık iğneler kullanılmalıdır (Caron 2005).   

 

Şekil 3.2. Köpeklerde eklem içi uygulama yerleri (Fossum 2012). 

a. Kortikosteroidler 

 Popularitesine rağmen etki mekanizmaları üzerindeki spekülasyon devam etmektedir. 

Genel olarak fosfolipase A aktivasyonunu baskılayarak siklooksijenaz ve lipoksijenaz 

üretimini azalttığı bildirilmektedir (Schulz 2007). İntra artiküler steroid; lenfosit, makrofaj ve 

mast hücrelerini, lizozomal enzimlerinin salınmasını ve yangısal mediatörlerin salınımını 

engeller  (Lavelle ve ark 2007).  Kortikosteroidler osteoartritik eklemdeki kıkırdak 

dejenerasyonunda etkili olan sitokin ve enzimlerin baskılanmasında etkili olduğu 

gösterilmiştir (Lavelle ark 2007).  Lökotrience ve prostaglandinlerin, kıkırdak 

yıkımlanmasında etkili olan IL-1 ve TNF-𝛼′𝑛𝚤𝑛 baskılanmasını sağlarlar (Lavelle ark 2007).   

 Kortikosterioidler metalloproteinaz aktivasyonunu baskılayarak kıkırdağı korurlar 

(Schulz 2007). Köpek dejeneratif eklem hastalıklarında intra-artiküler uygulamalar at ve insan 

ile karşılaştırıldığında daha azdır (Henrotin ve ark 2005). Sistemik kortikosteroid insan 

osteoartritisinde kullanılması önerilmediği gibi köpeklerde de kullanımı ideal olmadığı 

bildirilmiştir (Schulz 2007, Ara ve Alam 2011). 
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 Genelde uzun süreli intra-artiküler kortikosteroid kullanılmasında metilprednisolone 

asetat (Depo-Medrol®), triamcinolone acetonide ve triamcinolone hexacetonide’in tercih 

edilebileceği bildirilmiştir (Innes ve Tobias 2012). 

 İntra-artiküler kortikosteroid kullanımının yan etkileri vardır (Innes ve Tobias 2012). 

En önemli yan etkileri kondrosit metabolizmasının baskıya uğratılarak kıkırdağın yapısında 

bulunan proteoglikan ve kollajen sentezini azaltmalarıdır (Schulz 2007, Kon ve ark 2010, 

Innes ve Tobias 2012). İntra-artiküler kortikosteroidin sık kullanımı ligamentlerin 

zayıflamasına neden olduğu bildirilmiştir. 

 2003 yılında yayınlanan European League Against Rheumatism (EULAR)’a göre 

osteoartritis tedavisinde özellikle sinovyal efüzyon varlığında uzun etkili kortikosteroidlerin 

eklem içi uygulamalarında ağrı ve yangının giderilmesinde uzun yıllardan beri kullanıldığını 

fakat OA’nın uzun süreli tedavisinde yararlı olmadığını belirtmişlerdir (Jordan ve ark 2003). 

b. Hyaluronik Asit 

 Endojen hyaluronik asit tip B sinoviosit ve fibroblastlar tarafından üretilir ve eklem 

sıvısının kayganlaştırıcı özelliği ile birlikte, oluşan şokun absorbe edilmesinde etkilidir 

(Henrotin ve ark 2005, Kwon ve Park 2012). Etki mekanizması tam olarak açıklanamasada 

insan hekimliğinde çok sık olarak kullanılmaktadır. Osteoartritis olgularında hyaluronik asitin 

moleküler ağırlığı azalmakta, yetersiz ve kalitesiz hyaluronik asit üretimi olmaktadır. Bu 

durum eklem sıvısının fizyolojik fonksiyonunu azaltmakta ve eklem kıkırdağı üzerine olan 

stres artmakta, kayganlaştırıcı etkiside azalmaktadır  (Henrotin ve ark 2005, Venable ve ark 

2008, Kwon ve Park 2012). Eksojen hyaluronik asit kullanımı eklem sıvısının 

viskoelastikiyetini arttırarak eklem hareketleri sırasındaki oluşan ağrıyı azaltmaktadır 

(Henrotin ve ark 2005, Kwon ve Park 2012). Yapılan in-vitro çalışmalarda hyaluronik asitin, 

anti-inflamator, anti-nociceptive ve kondroprotektif etkisi olduğu ortaya konulmuştur 

(Edwards 2011). Eksojen hyaluronik asit kullanımının, endojen hyaluronik asitin üretimini 

arttırdığını gösteren çeşitli çalışmalar vardır.  İntra-artiküler hyaluronik asit kullanımı ile ilgili 

önerilen bir doz yoktur. Deneysel OA oluşturulan gruplarda ise 10 mg haftada bir kez 

kullanımı önerilmiş ve bu tedavi yönteminin 5 hafta devam edilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Hyaluronik asitin potansiyel kullanım riski görülmemiştir. Herhangi bir yan etkisinden de 

bahsedilmemiştir. En fazla yan etkisi olarak bölgesel lokal ısı artışı, şişkinlik ve eklemde 

efüzyon görülmesidir (Plumb 2011). Bu semptomların geçmesi için ise tedaviye ihtiyaç 

yoktur.  
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c. Mezenşimal Kök Hücre 

 Kök hücre, işlevsel olarak farklılaşmamış doku ve organları oluşturan ve her türlü 

vücut hücresine dönüşebilen ana hücrelerdir (Mafi ve ark 2011 ). Kök hücrelerin; embriyonik, 

fötus ve yetişkin olmak üzere üç temel şekli vardır. Klinik olarak mezenşimal kök hücre, kök 

hücrenin orijinaline dönüşebilme yeteğinden dolayı kondrosit, osteoblast, adiposit ve 

fibroblast hücre haline dönüşebilmektedir  (Henrotin ve ark 2005, Venable ve ark 2008, 

Gattegno-Ho ve ark 2012, Kwon ve Park 2012). Kök hücrelerin toplanması kemik iliğinden 

ve adipoz dokudan olabilir (Black ve ark 2008). Köpekte kemik iliği humerus ve femur’un 

proksimalinden ve tuber coxae’dan toplanabilir  (Fortier ve Travis 2011).  Adipoz doku ise 

abdomen, toraks, inguinal bölge ve falsiform ligamentten toplanabilir (Black ve ark 2008). 

Kök hücre tedavisi tam olarak açıklanamamış olmakla beraber kök hücrelerin özellikleri 

arasında, kendiliğinden uygun bir büyüme ortamına yerleşmeleri, çoğalma yetenekleri, 

kendilerini yenileyebilmeleri veya kendi hücre topluluklarının devamlılığı olması, vücudun 

bir yerindeki zedelenmeyi onarabilme ve işlevsel hale getirebilme potansiyeli bulunmaktadır 

(Black ve ark 2008). Veteriner hekimlikte kök hücre özellikle köpek ve kedide iskelet ve kas 

sistemi için kullanılmaktadır (Fortier ve Travis 2011). Adipoz mesenşimal kök hücre köpek 

osteoartritislerinde kullanılmaya başlanmış özellikle köpeklerde kalça osteoartritislerinde 

denenmiştir (Black ve ark 2008). Çalışma sonucunun başarılı olduğu söylenmekle birlikte 

çalışmanın objektif bir değerlendirmesi bulunmamaktadır. Aynı araştırmacının dirsek eklemi 

osteoartritislerinde tedavi sonuçlarının ise hasta sahibi değerlendirmelerinde köpeklerin klinik 

olarak daha iyi olduğu bildirilmiştir (Black ve ark 2008).  

d. Otolog Protein Solüsyonu (APS) 

 Otolog Protein Solüsyonu (APS); osteoartrit tedavisi için kandan elde edilen eklem içi 

uygulanan yeni bir tedavi yöntemidir. İçerisinde sadece lökosit ve trombositleri değil aynı 

zamanda plazma proteinlerinide içermektedir. TZP ile kıyaslandığında APS'nin TZP'den daha 

fazla trombosit ve plazma kaynaklı büyüme faktörleri ve sitokinleri içerdiği bildirilmektedir 

(Bertone ve ark 2014). Eklem kıkırdağının histopatolojisinde inflamatuvar (IL-1β, TNF-α 

gibi) ve anti-inflamatuvar (IL-1ra, sTNF-RI ve sTNF-RII, IGF-1, TGF-β, IL-10 gibi) 

sitokinler bir denge içerisindedir. Bunlar sitokinlerin anabolik ve katabolik özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Osteoartritiste bu denge katabolik sitokinler lehine değiştiğinde kıkırdak 

yıkımı gerçekleşmektedir. Bu mekanizmadan yola çıkarak özellikle anabolik sitokinlerin bol 
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bulunduğu otolog protein solüsyonu OA tedavisi için uygun bulunmuştur (Wanstrath ve ark 

2016). 

 Otolog Protein Solusyonu; 2 aşamalı bir süreçte oluşturulmaktadır. Birinci aşamada 

kan ilk önce lökositleri ve trombositleri birbirine bağlayan bir APS ayırıcıda işlenir. Bu 

ayrılan kan bileşeni ikinci aşamada poliakrilamid boncuklar yoluyla süzülerek ürünü kurutan 

bir APS konsantrasyon cihazına aktarılır. Sonucunda bol miktarda büyüme faktörleri ve 

anabolik sitokinler içeren modifiye bir kan ürünü elde edilmiş olmaktadır (Bertone ve ark 

2014, Drumpt ve ark 2016 Wanstrath ve ark 2016). 

e.Trombositten Zengin Plazma (TZP) 

 Trombositten Zengin Plazma (TZP); hastanın kendi kanının santrifüj edilmesi ile 

içinde normal kandan daha yüksek miktarda büyüme faktörleri içeren zengin bir trombosit 

konsantresidir (Pietrzak ve Eppley 2005, Anitua ve ark 2009). Trombositler, yüzeylerinde 

bulunan reseptörlerin, trombin, kollajen v.b. moleküller tarafından uyarılmasıyla aktif hale 

geçerler. Sitoplazmalarındaki aktif molekülleri içeren granülleri "açık kanaliküler sistem" 

yoluyla dışarı atarlar. Yoğunluk ve içeriklerine göre delta, alfa ve lambda olarak üç değişik 

granül tariflenmiştir (Rendu ve Brohard 2001, Conley 2004). Her trombositte yaklaşık 50-80 

adet α granül bulunur. Çapları yaklaşık 200-500 nm’dir ve 30’un üzerinde bioaktif protein 

içerir (Harrison ve Cramer 1993). Vücutta herhangi bir zamanda dalakta lokalize olarak 

bulunur ve periferik dolaşıma geçtikten sonra ortalama 8-10 gün yaşarlar. Normalde kanda 

trombosit sayısı 150.000-350.000 m/lt arasında değişmektedir (Rendu ve Brohard 2001).  

Dolaşımda bulunan trombositlerin α-granüllerinde vascular endothelial growth factor 

(VEGF), platelet-derived growth factor (PDGF), transforming growth factor (TGF β1 ve β2, 

basic fibroblast growth factor (BFGF) gibi pekçok büyüme faktörü depolanmış durumdadır. 

Çeşitli uyaranlara karşı trombosit aktivasyonu olduğunda bu maddelerin granüllerden 

salındığı bilinmektedir. Aktif trombositlerden salınan büyüme faktörlerinden TGF-β1’in 

matriks sentezi, PDGF’nin anjiogenez, hücre proliferasyonu fibroblastlar için mitojen, β-

FGF2’nin fibroblast ve myoblast proliferasyonu ve anjiogenez, epithelial growth factor 

(EGF2)’nin epitelyum hücreleri ve mezankimal hücrelerin proliferasyonu, insulin like growth 

faktör (IGF-1)’in fibroblast ve miyoblast stimulasyonu ve hepatocyte growth factor 

(HGF2)’nin anjiogenezde rol aldığı bilinmektedir (Anitua 1999, Stief ve ark 2011, Fox 2017). 

Otolog trombosit uygulamaları birkaç farklı yolla etki ederek tendon ve ligamentlerin 

doğal iyileşme süreçlerini modifiye ettiği gösterilmiştir. Trombositlerden salınan bioaktif 
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proteinler ve yüksek konsantrasyonda büyüme faktörlerinin normal şartlarda sınırlı iyileşme 

kapasitesi olan tendon ve ligament gibi dokuların rejenerasyonuna yardım ederek etki ettiği 

düşünülmektedir (Sharma ve Maffuli 2005). TZP içindeki TGF’nin kıkırdak iyileşmesindeki 

kondrojenaz ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Hunziker ve ark 2001). Aynı zamanda TZP’nin 

periodontal (Liu ve ark 2002), oral cerrahi (Anitua 1999), maksillofasial cerrahi (Anitua 

1999) plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, spinal füzyon operasyonları (Bose ve Balzarini 

2002), kalp bay-pas cerrahisi, yumuşak doku ülserlerinde (Margolis ve ark 2001, Liu ve ark 

2002) kullanımı ile ilgili birçok yayın mevcuttur.  

Başlangıçta trombositlerin sadece pıhtılaşma sürecinde etkili olduğu düşünülmüştür, 

ancak yumuşak doku iyileşmesinde ve kemik mineralizasyonunda çok önemli olan büyüme 

faktörleri ve sitokinleri de içerdiği görülmüştür (Sampson ve ark 2010). Trombositler 

tarafından salınan biyoaktif proteinlerin çoğunun, doku rejenerasyonu ve iyileşmesinde rolü 

olan makrofajları, mezenkimal kök hücreleri ve osteoblastları çektiği söylenmektedir 

(Sampson ve ark 2010). Büyüme faktörlerine ek olarak, TZP ayrıca mezenşimal hücre 

adezyon molekülleri gibi davranan fibrin, fibronektin ve vitronektin gibi plazma proteinleri 

içerir (Spakova ve ark 2012). Metaloproteinazlar, antibakteriyel ve fungisidal proteinler, 

pıhtılaşma faktörleri, kalsiyum iyonları, serotonin ve dopamin gibi trombositler içinde 

depolanan diğer maddeler de iltihaplanma ve doku rejenerasyonu üzerinde etkili olabilir (Cole 

ve ark 2010, Kon ve ark 2010, Filardo ve ark 2012). TZP’nin bakterisidal proteinleri de 

içermesi nedeniyle enfeksiyonların kontrol altına alınmasında ağrı ve şişlik gibi klinik 

semptomların azalmaya neden olduğuna dair yayınlarda mevcuttur (Magni ve ark 1994). 

 Özellikle kıkırdak onarımında etkili olan büyüme faktörlerinin kondrojenik hücreleri 

alabilme, çoğalmayı teşvik etme ve kıkırdak matriksinin sentezini artırma yetenekleri üzerine 

bilimsel olarak ilgi vardır (Kon ve ark 2010, Spakova ve ark 2012). TZP’nin eklem içi 

uygulamasında, kıkırdak anabolizmasını uyararak osteoartritin ilerlemesini yavaşlatma 

potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir (Stief ve ark 2011).  

Hasar gören dokuya enjekte edildikten sonra, TZP trombositlerinde ilk saat içinde 

toplam miktarın % 95'inden fazlasının serbest bırakılması ile 10 dakika içinde aktif salınımın 

başladığı söylenmektedir. Büyüme faktörünün salgılanması esasen enjeksiyonun ilk saatinde 

gerçekleşmesine rağmen, trombositler 7 gün boyunca canlı kalır ve büyüme faktörlerini 

serbest bırakmaya devam eder. Böylece hasar gören dokuya tek bir enjeksiyon en azından 

çoğu vakada yeterli olabilir (Kon ve ark 2010). 
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TZP üretimi için birçok farklı ticari sistem de mevcuttur. Hazırlık ve uygulamadaki bu 

farklılıklar, hem insan hem de veteriner hekimliğinde zorlu TZP üzerine yapılan farklı 

çalışmaların sonuçlarının karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır (Textor 2011, Kon ve ark 

2010).  

Trombosit konsantrasyonları lökosit ve fibrin içeriklerine göre 4’e ayrılır. 

1. Trombositten Zengin Plazma (TZP) 

2. Lökosit ve Trombositten Zengin Plazma (L-TZP) 

3. Trombositten Zengin Fibrin (TZF) 

4. Lökosit ve Trombositten Zengin Fibrin (L-TZF) 

Trombositten zengin fibrin; büyüme faktörlerinden zengin bir membran elde etmeyi 

sağlayan 2. nesil bir trombosit konsantresidir. Klinik olarak TZF’de serum ve fibrin ağda 

hapsolmuş trombositler bulunmaktadır. TZF elde edilmesinde herhangi bir antikoagulan 

bulunmaz. TZP’den farklı olarak TZF uygulamadan sonra hemen çözülmez ve içerisinde 

trombositler, büyüme faktörleri, lökositler, sitokinler, fibrin ve dolaşımdaki kök hücreler 

bulunur (Dohan ve ark 2009). Burada bahsi geçen lökositler için trombositlerle ilgili 

literatürlerde lökositler genellikle göz ardı edilmektedir. Bazı otoriteler herhangi bir bilimsel 

kanıt olmamasına rağmen lökositlerin çıkarılması gerektiğini savunmaktadır. Bazı çalışmalar 

ise anti-enfeksiyoz etkilerinden ve immun regülasyondaki rollerinden dolayı trombosit 

konsantrasyonlarında lökositleri vurgular (Everts ve ark 2008). Fakat son çalışmalara göre 

lökositten zengin TZP ile lökositten fakir TZP karşılaştırılmıştır. Sonucunda lökositten zengin 

TZP’nin daha çok sinoviyosit ölümüne sebep olduğu, bu nedenle tendon homeostazını 

korumada ve OA ile ilişkili yangıya karşı koymada daha başarısız olduğu bildirilmiştir (Fox 

2017). 

Özellikle TZP elde edilmesinde eritrositlerin ve nötrofillerin inflamatuvar etkilerinden 

dolayı ayrı tutulması gerektiği bildirilmiştir. TZP’de artmış bir eritrosit konsantrasyonu 

özellikle katabolik etkili sitokinlerden IL-1 ve TGF-α miktarlarında artışa neden olduğu 

bildirilmiştir (Fox 2017).  

 TZP hazırlanmasında antikoagülan olarak asit sitrat dekstroz kullanılması, santrifüj 

sırasında düşük gravite kuvvetlerinin uygulanması trombosit membran bütünlüğünü 

koruyarak, trombosit parçalanmasını önleyerek salınan proteinlerin biyoaktivitesini 

artırmaktadır (Eppley ve ark 2006). Trombosit aktivasyonu α-granül membranının iç yüzünde 
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bulunan P-selektin ölçülerek kantitatif olarak değerlendirilebilir. Klinik vakalarda periferik ya 

da santral venden alınan kanla hazırlanan TZP’nin trombosit sayısı arteriel kandan 

hazırlananlara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. TZP’nin rejeneratif potansiyeli 

aktivasyonla salınan sekretuvar proteinlerin seviyelerine bağlıdır. Sekretuvar proteinlerin 

seviyeleri ELISA ile kantitatif olarak ölçülebilir. ELISA ile yapılan analizde TZP de tam 

kanla karşılaştırıldığında TGFβ'da 7, PDGF'de 30, EGF'de ise 10 kat artış saptanmıştır (Hancı 

2012).  

   Son zamanlardaki osteoartrit tedavileri eklem ağrısı ve yangısını tedavi etmek için 

değil, aynı zamanda doku dejenerasyonunu durdurma, doku onarımını artırma, kondrositlerin 

anabolik aktivitesini artırma amacına yöneliktir. TZP büyüme faktörlerinin anabolik, 

anjiyojenik özellikleri ve sinoval epitel, kıkırdak ve ağrı için pozitif etkilerinden dolayı 

osteoartrit tedavilerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Pichereau ve ark 2014, 

Knop ve ark 2016).  

            İn vitro çalışmalarda TZP’nin mezenşimal hücrelerin proliferasyonunu uyardığı ve bu 

kök hücrelerine bir iskele sağladığı, metaloproteinazların aktivasyonunu düzenlediği, 

kollajen ve proteoglikan sentezi olarak matriks rejeneratör mekanizmalarını aktif hale 

getirdiği bildirilmiştir. Nakagawa ve arkadaşları 2007; TZP’nin in vitro şartlarda kondrosit 

çoğalmasını ve kollajen sentezini stimule ettiğini kanıtlamıştır. Mishra ve arkadaşları 2009; 

trombositten zengin plazmanın fibroblastların çoğalmasına neden olduğunu, bunun yanıda 

kondrojenik ve osteojenik farklılaşmadan sorumlu genlerin stimule ettiğini göstermişlerdir 

(Knop ve ark 2016). 

           Yapılan çalışmalarda köpeklerde orta ve şiddetli OA vakalarında yaklaşık %50 bir 

iyileşme sağlamak için TZP’nin 2 hafta ara ile ortalama 3 seri enjeksiyon uygulamalarının 

yapılması gerektiği bildirilmiştir (Sanchez ve ark 2008, Sanchez ve ark 2012, Patel ve ark 

2013).  

Bio-Aktivatörlü Trombositten zengin Plazma 

TZP uygulaması konusunda birçok hipotez ileri sürülmektedir. Son literatür 

çalışmalarında trombositlerdeki büyüme faktörlerinin daha aktif rol oynamaları için 

trombositlerin aktivasyonu üzerine çalışılmaktadır. TZP uygulamadan önce trombositlerin 

bünyesindeki iyileşme ve büyüme faktörlerinin açığa çıkarılması işlemine trombositlerin 

aktivasyonu denilmektedir. Trombositlerin aktivasyonu kimyasal ve fiziksel yöntemlerle 

mümkün olabilmektedir. Kimyasal yöntemde; uygulama yapmadan önce trombositleri aktive 
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etmek üzere TZP’ye sığır trombini ya da kalsiyum klorid, kalsiyum glukonat eklenmesi söz 

konusudur (Graziani ve ark 2006, Vahabi ve ark 2017). Aktivatör eklenmesi sonrasında α-

granüllerden büyüme faktörlerinin %70’i 10 dakika içerisinde, tamamına yakınının da 1 saat 

içerisinde salıverildiği gösterilmiştir. Trombin ya da kalsiyum klorid kullanılması planlanan 

uygulamalarda dikkat edilmesi gereken konu, aktivatör konması sonrası dakikalar içersinde 

TZP’nin jel matrikse dönüşmesidir. Bu nedenle en kısa sürede enjeksiyonun yapılması 

gerekmektedir. Jel matriks kıvamının avantajı özellikle eklem içi uygulamalarda TZP’nin 

dokuya daha iyi tutunması ve iyileşme bölgesinde hücre migrasyonu ve ekstrasellüler matriks 

oluşumu için yapı iskelesi görevi üstlenmesidir. Fiziksel yöntem ile aktivasyonda ise özel 

ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ekipmanlar sayesinde TZP elde edildikten sonra 

fiziksel olarak ekstrat bu ekipman içerisinden geçirilerek büyüme faktörleri açığa 

çıkarılmaktadır. Fiziksel aktivatör uygulamasının avantajı ise %100 otolog sistemi korunmuş 

olmaktadır ve herhangi bir yan etkiye maruz kalınmamaktadır. Özellikle kimyasal aktivatör 

olarak sığır trombin kullanılmasında alerjik reaksiyonların gerçekleşme olasılığı 

bulunmaktadır (Marx 2001, Yılmaz ve Kesikburun 2013, Eduardo ve ark 2016). 

           Sunulan projede; köpeklerde sık rastlanan osteoartritis’in tedavisinde intraartiküler 

otolog trombositten zengin plazma uygulamalarının (TZP), klinik bulgular ve eklem sıvısı 

analiz (yangısal mediatörler ve proteaz enzimleri (MMP-2 ve MMP-9)) üzerine etkisine 

bakılmıştır. Ayrıca trombosit içerisinde bulunan büyüme faktörlerinin daha etkili 

kullanılması için intraartiküler enjeksiyondan önce bio-fiziksel aktivasyon ile trombositler 

aktifleştirip uygulamalar yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.  Arıcan ve ark (2015b)’da 

yaptıkları Art. genu’da OA bulunan köpeklerde TZP ve kontrol gruplarının 

karşılaştırılmasında TZP uygulanan köpeklerde yangısal mediatörler ve metalloproteinaz 

enzimlerinin enjeksiyonu takiben baskılandığını göstermişlerdir. Fakat, enzim ve yangısal 

mediatör seviyelerinde 20-30 gün içinde tekrar artış göstermeye başladığı gösterilmiştir. Bu 

sebeple sunulan çalışmada TZP ve bio-aktivatörlü TZP’nin birer ay ara ile iki enjeksiyon 

uygulamasının sonuçları da değerlendirilmiştir. 
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4. GEREÇ VE YÖNTEM 

S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalına A. genu’daki topallık şikayeti ile 

getirilen ağırlıkları ortalaması 30±1 kg, yaş ortalaması 5±1, cinsiyet dağılımı; 6 dişi, 30 erkek, 

ırk dağılımı; 11 Kangal, 18 Melez, 3 Akbaş, 1 Golden Retriver, 1 Boxer ve 2 Alman Çoban 

olmak üzere 36 adet köpek çalışmanın materyalini oluşturdu (Şekil 4.1,4.2) (Çizelge 4.1) 

Rutin sistemik kan analizlerinde; kan gazı için GEM Premier 3000 (USA) ve 

hemogram ölçümlerinde MS4e (France) marka cihazlar kullanıldı (Şekil 4.3)  Radyografik 

muayenede Regius Model 110 Konica, Minolta (Sp-HF-4.0 Ralco Spain; Imago, 

Abbiategrasso, Milano), ultrasonografi muayenesinde Esaote Piemedical (Model 410477, 

Netherlands) (Şekil 4.4), termografik muayenede ise Wahl, Thermal Imager (HSI3000 Series) 

marka cihazlardan yararlanıldı. Köpeklerden alınan kanlardan TZP ve Bio-fiziksel aktivatörlü 

TZP elde edilmesinde Genesis Autologous Cell System 2 markalı TZP (30ml)  hazırlama 

kitleri (Şekil 4.5) ve Genesis marka santrifüj cihazı (Şekil 4.6) kullanıldı. Eklem sıvısı 

ölçümlerinde kullanılan ELİSA yönteminde; Canine TNF-α ELISA Kit (Katolog No: 

ECA0020), Canine IL-1β ELISA Kit (Katolog No: ECA0042), Canine IL-6 ELISA Kit 

(Katolog No: ECA0013), Canine IL-10 ELISA Kit (Katolog No: ECA0012) Wuhan Fine 

Biological Technology Co. Ltd (China)'ne ait çift antikor sandviç ELISA prensibine dayalı 

canine ticari kitleri kullanıldı. ELISA reader cihazında (Şekil 4.7) (MWGt Lambda Scan 200, 

Bio-Tek Instruments, Winooski, VT, USA) ise ELISA kitleri analize tabi tutuldular.   

Osteoartrit şüpheli köpeklerin öncelikle rutin sistemik kan analizleri yapıldı. Ardından 

klinik muayeneleri (yürüyüş değerlendirme (HVAS), ağrı değerlendirme (CBPI), koşturma, 

tırmanma vb.), direkt radyografik muayeneleri (Medio-Lateral, Ayakta Latero-Medial, 

Cranio-Caudal, Tibial kompresyon L-M), ultrasonografik muayeneleri ve termografik 

muayeneleri yapıldı. Osteoartritis teşhisi konulan köpeklerin sağ (19), sol (17) Art. genu’ları 

değerlendirildi. Çalışmaya alınan köpeklerin son 6 ay içinde cerrahi müdahale, son 3 ay içinde 

de eklem içi enjeksiyon uygulamalarının yapılmamış olması ve son 1 hafta içinde de 

paranteral nonsteroid-antiinflamatuvar ilaçlardan almamış olmasına dikkat edildi. Her bir olgu 

için çalışma takip formları oluşturuldu ve köpeklerin OA dereceleri kayıt altına alındı. 

Çalışma; S.Ü. Veteriner Fakültesi, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi 

Etik Kurulunun 2015/42 karar sayısı ile etik kurul yönergesi ilkelerince uygulanmıştır. 
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36 osteoartritisli köpekten 3 grup oluşturuldu (Çizelge 4.2) Köpeklerin grup 

dağılımları rastgele yapıldı. 

Grup I (TZP Grubu): Bu gruptaki 12 hayvan kendi içerisinde 6’şar 2 alt gruba ayrıldı. 

Birinci alt gruba (TZP Tek Uygulama) sadece 0. günde TZP uygulaması yapıldı ve 0. 15. 30. 

60. ve 90. günlerde eklem sıvısı analizleri, klinik muayene, radyografik muayene, 

ultrasonografik muayene ve termografik muayeneleri tekrarlandı. İkinci alt gruba (TZP Çift 

Uygulama) ise 0. ve 30. günde TZP uygulaması yapıldı ve 0. 15. 30. 60. ve 90. günlerde 

eklem sıvısı analizleri, klinik muayene, radyografik muayene, ultrasonografik muayene ve 

termografik muayeneleri tekrarlandı.  

       Grup II (Bio-Fiziksel Aktivatörlü TZP Grubu (BTZP)):  Bu gruptaki 12 hayvan kendi 

içerisinde 6’şar 2 alt gruba ayrıldı. Birinci alt gruba (BTZP Tek Uygulama) sadece 0. günde 

Bio-Fiziksel Aktivatörlü TZP uygulaması yapıldı ve 0. 15. 30. 60. ve 90. günlerde eklem 

sıvısı analizleri, klinik muayene, radyografik muayene, ultrasonografik muayene ve 

termografik muayeneleri tekrarlandı. İkinci alt gruba (BTZP Çift Uygulama) ise 0. ve 30. 

günde Bio-Fiziksel Aktivatörlü TZP uygulaması yapıldı ve 0. 15. 30. 60. ve 90. günlerde 

eklem sıvısı analizleri, klinik muayene, radyografik muayene, ultrasonografik muayene ve 

termografik muayeneleri tekrarlandı. 

      Grup III (Kontrol Grubu): Bu gruptaki 12 hayvan kendi içerisinde 6’şar 2 alt gruba ayrıldı. 

Birinci alt gruba (Kontrol Tek Uygulama) sadece 0. günde % 0.9 İzotonik Sodyum Klorür 

uygulaması yapıldı ve 0. 15. 30. 60. ve 90. günlerde eklem sıvısı analizleri, klinik muayene, 

radyografik muayene, ultrasonografik muayene ve termografik muayeneleri tekrarlandı. İkinci 

alt gruba (Kontrol Çift Uygulama) ise 0. ve 30. günde % 0.9 İzotonik Sodyum Klorür 

uygulaması yapıldı ve 0. 15. 30. 60. ve 90. günlerde eklem sıvısı analizleri, klinik muayene, 

radyografik muayene, ultrasonografik muayene ve termografik muayeneleri tekrarlandı. 
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Çizelge 4.1. Çalışma Köpeklerinin Eşkali ve Çalışma Gruplarına Dağılımı 

   Irk Yaş (Yıl) Art. Genu (Sağ-Sol) Cinsiyet(♀♂) Ağırlık(Kg) 

 

 

 

 

 

 

TZP 

Grubu 

 

 

Tek 

Uygulama 

1 Melez 4 Sağ ♂ 40 

2 Melez 6 Sağ ♂ 35 

3 Melez 3 Sol ♂ 24 

4 Kangal 5 Sol ♂ 35 

5 Melez 3 Sol ♂ 25 

6 Melez 2 Sağ ♂ 25 

 

 

Çift 

Uygulama 

1 Kangal 4 Sol ♂ 27 

2 Kangal 7 Sol ♂ 36 

3 Melez 4 Sağ ♂ 30 

4 Boxer 6 Sağ ♂ 20 

5 Akbaş 6 Sağ ♂ 41 

6 Melez 7 Sağ ♂ 45 

 

 

 

 

 

 

BTZP 

Grubu 

 

 

Tek 

Uygulama 

1 Melez 2 Sol ♂ 25 

2 Melez 3 Sağ ♂ 35 

3 Melez 4 Sağ ♂ 35 

4 Kangal 5 Sol ♂ 40 

5 Kangal 4 Sağ ♂ 31 

6 Melez 4 Sol ♂ 35 

 

 

Çift 

Uygulama 

1 Kangal 5 Sağ ♂ 20 

2 Kangal 7 Sağ ♂ 25 

3 Melez 6 Sol ♂ 30 

4 A. 

Çoban 

6 Sağ ♂ 20 



39 

 

5 Melez 7 Sağ ♂ 45 

6 Golden 5 Sağ ♂ 20 

       

 

 

 

 

 

Kontrol 

Grubu 

  

 

  Tek 

Uygulama 

1 Melez 5 Sol ♂ 40 

2 Akbaş 7 Sağ ♂ 35 

3 Melez 6 Sağ ♀ 35 

4 Melez 7 Sağ ♀ 35 

5 Akbaş 7 Sağ ♀ 35 

6 Kangal  8 Sol ♂ 40 

  

 

Çift 

Uygulama 

1 A. 

Çoban 

7 Sol ♂ 29 

2 Kangal 4 Sol ♂ 26 

3 Melez 5 Sol ♂ 20 

4 Melez 6 Sol ♀ 40 

5 Kangal 4 Sol ♀ 30 

6 Kangal 7 Sol ♀ 40 

 

 

 

Şekil 4.1. Müdür, 7 yaşlı, Kangal Melezi, Erkek, 27 kg 
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Şekil 4.2. Aslan, 6 yaşlı, Alman Çoban, Erkek, 20 kg 

 

Çizelge 4.2. Çalışma gruplarının planlanması 

 GRUP I (TZP)  

12 Hayvan 

GRUP II (Bio-aktivatör TZP) 

12 Hayvan 

GRUP III (Kontrol) 

12 Hayvan 

 Tek 

Uygulama 

(6 Hayvan) 

(0. Gün) 

Çift Uygulama  

(6 Hayvan)  

(0.- 30. Gün) 

Tek 

Uygulama 

(6 Hayvan) 

(0. Gün) 

Çift Uygulama  

(6 Hayvan)  

(0.- 30. Gün) 

Tek Uygulama 

(6 Hayvan) (0. 

Gün) 

Çift Uygulama  

(6 Hayvan)  

(0.- 30. Gün) 

0.Gün X –Y 

 

X -Y X -Y X -Y X -Y X -Y 

15. Gün X 

 

X X X X X 

30. Gün X  

 

X -Y X  X -Y X  X -Y 

60. Gün X X 

 

X X X X 

90. Gün X X 

 

X X X X 

X: Klinik, Radyografik, Ultrasonografik, Termografik Muayene ve Eklem sıvı alımı. 

Y: TZP, Bio-Fiziksel Aktivatör TZP veya Serum Fizyolojik eklem içi enjeksiyonu 

 

 

Şekil 4.3. Hemogram Cihazı (Soldaki), Kan Gaz Ölçüm Cihazı (Sağdaki). 
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 Şekil 4.4. A. genu’nun 5 -7.5 MHz konveks prob ile ultrasonografik muayenesi. 

 

 

Şekil 4.5. Genesis TZP Hazırlama Kiti 
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Şekil 4.6. Tüpler GENESİS santrifüj aletinde 1700 g’de 5 dakika santrifüj edildi. 

 

 

Şekil 4.7. ELISA reader cihazı (MWGt Lambda Scan 200, Bio-Tek Instruments, 

Winooski, VT, USA). 
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4.1. Tez Çalışma Formu 

      Tüm gruplardaki köpekler çalışma takip formunda kayıt altına alındı. 

 Teşhis 

Osteoartritis   (     ) 

Sinovitis  (    ) 

 TZP, BioFiziksel –Aktivatörlü TZP veya serum fizyolojik uygulama sonuçları 

Not: Eklem kapsulasının alabileceği kadar TZP, BioFiziksel-Aktivatörlü TZP 

veya serum fizyolojik verilecektir. 

0. 

Gün 

15. 

Gün 

30. 

Gün 

60. 

Gün 

90. 

Gün 

 

 

    

 

 Laboratuvar Analizleri 

 Eklem Sıvısı Analizleri 

Sitokin Miktarları 

 0.gün 15.gün 30.gün 60.gün 90.gün 

IL-1 β      

IL-6      

IL-10      

TNF- α      

 

Zymografi 

 0.gün 15.gün 30.gün 60.gün 90.gün 

MMP-2      

MMP-9      

 

4.2. Sistemik Kan Analizi 

 Çalışma materyalini oluşturan köpeklerin klinik muayeneleri öncesi Selçuk 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Laboratuvarında v. cephalica antebrachi’den 

alınan venöz kan örneklerinden sistemik kan analizleri yapıldı. Kan analiz sonuçlarında 

hematolojik kökenli (özellikle trombositopeni, lökositozis gibi) hastalığı olan köpekler 

çalışmaya alınmadı. 
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4.3. Rutin Klinik Muayene 

 Çalışma materyalini oluşturan köpeklerin rutin klinik muayeneleri için oturtma, 

yürütme, merdiven çıkartma ve indirme, koşturma, engel atlatma gibi aktivitelerden sonra 

ilgili eklemlerde palpasyon ile öne çekmece gözü ve tibial kompresyon testleri uygulandı 

(Şekil 4.8, 4.9, 4.10). Ardından sistemik kan analizleri yapıldıktan sonra Tez Çalışma 

Formunda yer alan yürüyüş derecelendirme (HVAS-Hudson Visual Scale (1-10)) (Çizelge 

4.3) ile Ağrı derecesi değerlendirme testleri (Canine Brief Pain Inventory (1-10)) (Çizelge 

4.4) pre-operatif olarak uygulanarak kayıt altına alındı. HVAS-Hudson Visual Scale ve 

Canine Brief Pain Inventory testlerinde 1'den 10 numaraya gidildikçe pozitif yönde artış 

göstermesi kabul edildi. Ayrıca belirtilen tarihlerde yapılan yürüyüş ve ağrı 

derecelendirme testleri aynı hekim tarafından yapıldı. 

 

Şekil 4.8.  A. Genu Muayenesi (A:Ekstensiyon, B: Fleksiyon) 

 

Şekil 4.9. A. Genu’da Tibial Kompresyon Testi 
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Şekil 4.10. A. Genu’da Öne Çekmece Gözü Testi 

Çizelge 4.3. HVAS-Hudson Visual Scale- yürüyüş Değerlendirme Testi (1-10) 

 0.Gün 15.Gün 30.Gün 60.Gün 90.Gün 

Genel  

 

    

Ruh Hali  

 

    

Tutum  

 

    

Rahatlık  

 

    

Aktivasyon 

 

     

Oyun oynama isteği 

 

     

Egzersiz  

 

    

Ayağa kalkma isteği 

 

     

Yatış isteği 

 

     

Yürüyüş Rahatlığı 

 

     

Dönme Rahatlığı 
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Çizelge 4.4. CPBI-Canine Brief Pain Inventory- Ağrı Derecesi Derecelendirme (1-10) 

 0.gün 15.gün 30.gün 60.gün 90.gün 

Enkötü ağrı 

 

     

Tipik Ağrı 

 

     

Ağrı şimdi 

 

     

Genel 

Aktivasyon 

     

Yaşamı 

Sevmesi 

     

Ayağa 

kalkması 

     

Yürümesi 

 

     

Koşması 

 

     

Tırmanması 

 

     

 

4.4. Radyolojik Muayeneler 

Çalışma kapsamında kullanılan köpeklerin pre-operatif dönem (0. gün), TZP, Bio-

Fiziksel aktivatörlü TZP veya serum fizyolojiğin intraartiküler kullanımından sonra 15. 

30. 60. ve 90. Günlerde Medio-Lateral, Ayakta Latero-Medial, Cranio-Caudal, Tibial 

kompresyon L-M pozisyonlarda radyografik muayeneleri yapılarak (Şekil  4.11, 4.12, 

4.13, 4.14, 4.15), değerlendirmeler çalışma formlarına kayıt edildi. Alınan radyografik 

görüntüler aynı hekim tarafından değerlendirildi. Radyografik yorumlama Kellegren-

Lawrence skorlamasına (0. Derece: Radyografik bulgular bulunmaz, 1. Derece: Eklem 

boşluğunda daralma, muhtemel osteofitik üremeler, 2. Derece: Belirgin derecede 

osteofitik üremeler, eklem boşluğunda şiddetli daralma, 3. Derece: Eklem boşluğunda 

şiddetli daralma, sklerozis, şiddetli osteofitik üremeler, subkondral kemikte deformite, 4. 

Derece: Şiddetli sklerozis, geniş ölçüde osteofitik üremeler, belirgin subkondral 

deformiteye) göre yapıldı (Çizelge 4.5, 4.6). 
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Çizelge 4.5. Radyolojik Bulguları Değerlendirme Tablosu 

 M-L Ayakta  

L-M 

Cr-Cau Tibial  

Kompresyon 

L/M 

0. Gün  

 

   

15. Gün  

 

   

30. Gün  

 

   

60. Gün 

 

    

90. Gün  

 

   

Değerlendirme: 0 (yok), 1 (orta), 2 (ciddi oranda) 

Çizelge 4.6. Osteoartritisin Derecelendirme Tablosu (Kellegren ve Lawrence 

skorlamasına göre) 

 OA yok (0) Az (1) Orta  (2)  Orta-şiddetli (3)  Şiddetli(4) 

0.Gün   

 

   

15. Gün   

 

   

30. Gün   

 

   

60. Gün   

 

   

90. Gün   

 

   

 

 

Şekil 4.11. Radyografi Çekim Pozisyonları (A: Medio-Lateral, B: Ayakta Latero-

Medial, C: Cranio-Caudal, D: Tibial kompresyon L-M). 
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Şekil 4.12. A. genu’nun Medio-Lateral pozisyonda radyografik çekimi. 

 

 

Şekil 4.13. Tibial kompresyon halinde Latero-Medial radyografik çekimi. 
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Şekil 4.14. A. genu’nun ayakta Cranio-Caudal pozisyonda radyografik çekimi. 

 

Şekil 4.15. A. genu’nun ayakta Latero-Medial pozisyonda radyografik çekimi. 
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4.5. Ultrasonografik Muayene 

Olguların pre-operatif dönem (0. gün), TZP, Bio-Fiziksel aktivatörlü TZP veya 

serum fizyolojiğin intraartiküler kullanımından sonra 15. 30. 60. ve 90. günlerde genu 

ekleminde prob crania-caudal yönünde tutularak ultrasonografik muayeneleri 5-7.5 MHz 

konveks prob ile yapıldı ve ultrason çıktıları (Şekil 4.16) (Çizelge 4.7) kayıt altına alındı. 

Ultrasonografik değerlendirmede (Muzzi ve ark. 2009) yılında yaptığı skorlamadan 

yararlanıldı. Bu skorlamaya göre; 

 Sinovyal sıvı artışı (Tibial ve femoral interkondüler arasında sıvı artışına bağlı 

anekoik ve hipoekoik alanların varlığı)( 0-yok, 1- az, 2-orta, 3-şiddetli, 4-çok 

şiddetli) 

 Eklem içi doku reaksiyonu (Kranial intermeniskal ligament ve/veya kranial krusiata 

ligamentinin bağlantı noktalarında fibröz dokunun varlığı) ( 0-yok, 1- az, 2-orta, 3-

şiddetli, 4-çok şiddetli) 

 Eklem içi inklüzyon cisimciği (Osteokondrol avülsiyonun varlığı) (0- yok, 1-var) 

 Sinovyal membran yangısı (Eklem kapsülünde hiperplazi ve hipertrofi) (0-yok, 1- az, 

2-orta, 3-şiddetli, 4-çok şiddetli) 

 Subkondral kıkırdak hattı (Kondüler Bölge) (0-anekoik, 1-hipoekoik, 2-hiperekoik, 

3-heterojen) ultrason verileri değerlendirildi (Muzzi ve ark. 2009). 

 

Çizelge 4.7.Ultrasonografik Bulguları Değerlendirme Tablosu 

 0.gün 15.gün 30.gün 60.gün 90.gün 

Sinovyal 

sıvı artışı 

     

Eklem içi 

doku 

reaksiyonu 

     

Eklem içi 

inklüzyon 

cisimciği 

     

Sinovyal 

membran 

yangısı 

     

Subkondral 

kıkırdak 

hattı 

     

 

 

 



51 

 

 

Şekil 4.16. A. genu’nun ultrasonografik muayene çıktıları. 

 

4.6. Termografik muayene 

 Çalışma kapsamında kullanılan köpeklerin pre-operatif dönem (0. gün), TZP, Bio-

Fiziksel aktivatörlü TZP veya serum fizyolojiğin intraartiküler kullanımından sonra 15. 30. 

60. ve 90. günlerde Cranio-Caudal ve Latero-Medial pozisyonlarda termografik 

muayeneleri (Şekil 4.17),(Çizelge 4.8) yapıldı. Termografik muayenelerinden önce 

köpekler kuru bir ortama alındı. Muayene sırasında termografi köpekten 1 metre uzaklıktan 

tutularak muayene yapıldı. Görüntü Art. genu’nun lateral, cranial ve caudal pozisyonlardan 

en az 5 kez alınarak bilgisayar analizleri yapıldı. 

 

Çizelge 4.8. Termografik Bulguları Değerlendirme Tablosu 

 0. Gün 

 
15. Gün 30. Gün 60. Gün 90. Gün 

Cr-Cau  

 

    

L-M  
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Şekil 4.17. Termografik Muayene 

4.7. Trombositten Zengin Plazma (TZP) Hazırlanışı   

 Çalışmada istenilen düzeyde trombosit sayısının standardize edildiği Genesis 

Autologous Cell System 2 markalı TZP (30ml)  hazırlama kitlerinden yararlanıldı. Öncelikle 

kanın pıhtılaşmasını önlemek için kit içerisinde bulunan  Asit Sitrat (3ml) 50 ml'lik enjektore 

çekildi (Şekil 4.18). Ardından hayvanların vena jugularislerinden kelebek seti ile 27 cc kan 

asit sitrat içeren enjektore yavaş bir şekilde alındı (Şekil 4.19). Daha sonra özel tasarlanmış 

tüp içine enjekte edildi (Şekil 4.20). Tüpler GENESİS santrifüj aletinde 1700 g’de 5 dakika 

santrifüj edildi (Şekil 4.21). Antikoagüle kan santrifüj sonrası 3 tabaka açığa çıkardı. Kırmızı 

kan hücrelerinden oluşan alt tabaka (yoğunluk=1.09), trombosit ve beyaz kan hücrelerinden 

oluşan orta tabaka (buff coat, yoğunluk=1.06), ve en üstte yer alan plazma tabakası 

(yoğunluk=1.03). Santrifüj sonrası tüpün alt kapağı buffy coat kontrolör kapağı ile değiştirildi 

ve itici monte edildi (Şekil 4.22). Buffy coat kontrolorönün tabanını saatin aksi yönünde 

kırmızı kan hücreleri tabakası “0” çizgisine erişinciye kadar çevrildi. Daha sonra trombositten 

fakir plazma kısmı alındı ve ardından itici kırmızı kan hücre katmanı tepeye erişinciye kadar 

çevrildi, trombositten zengin plazma (TZP) kısmı (3-5 ml) leur lok adı verilen enjektore alındı 

(Şekil 4.23). Genesis Autologous Cell System’inde elde edilen trombosit sayısı normalin 4-5 

katı olduğu bildirilmiştir. Her bir köpek için enjekte ettiğimiz trombosit miktarı 1.200.000-

1.500.000   arasında değişmiştir (Şekil 4.24).  
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Şekil 4.18. Kan pıhtılaşmasını önlemek için Asit Sitrat (3ml) enjektore çekildi. 

 

 

Şekil 4.19. Asit Sitratlı (3 ml) enjektore 27 cc juguler vena'dan kan alındı. 
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Şekil 4.20. Alınan kan özel tasarlanmış tüp içine enjekte edildi 

 

 

Şekil 4.21. Tüpler GENESİS santrifüj aletinde 1700 g’de 5 dakika santrifüj edildi. 

 

 

Şekil 4.22. Santrifüj sonrası tüpün alt kapağı buffy coat kontrolör kapağı ile 

değiştirildi ve itici monte edildi. 
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Şekil 4.23. Daha sonra trombositten fakir plazma kısmı alındı ve ardından itici kırmızı 

kan hücre katmanı tepeye erişinciye kadar çevrildi, trombositten zengin plazma (TZP) 

kısmı (3-5 ml) leur lok adı verilen enjektore alındı. 

 

Şekil 4.24 Hazırlanan TZP’nin eklem içi uygulaması 

 

4.8. Bio-Fiziksel Aktivatörlü TZP Hazırlanışı 

  Bio-fiziksel Aktivatörlü TZP hazırlanmasında ise TZP (4.7)’de anlatıldığı gibi elde 

edildikten sonra, Genesis TZP Bio-fiziksel aktivatör aletine enjektor yardımıyla bir ucuna 

monte edildi. Aktivatör aletinin diğer ucuna boş bir leur lok enjektorü takıldı (Şekil 4.25). 

Aktivasyon işlemi her bir enjektorle 15’er defa olmak üzere toplamda 30 kez trombositler bio-

aktivatörden enjektor pistonları yardımıyla geçirilerek aktivasyonu (parçalanması) sağlandı 

(Şekil 4.26).  

 Hazırlanan TZP ve Bio-fiziksel Aktivatörlü TZP'ler uygulanan eklemlere 30 dakika 

içerisinde enjekte edildi. 
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Şekil 4.25. Bio-fiziksel Aktivatörlü TZP hazırlanmasında ise aynı şekilde Genesis 

Autologous Cell System 2 (30 ml) marka kitten yararlanılarak elde edilen TZP, 

Genesis TZP Bio-fiziksel aktivatör aletine enjektor yardımıyla bir ucuna monte edildi. 

 

 

 

Şekil 4.26. Aktivasyon işlemi her bir enjektorle 15’er defa olmak üzere toplamda 30 

kez trombositler bio-aktivatörden enjektor pistonları yardımıyla geçirilerek aktivasyon 

sağlandı. 

 

4.9. Eklem Sıvısı Analizleri 

 Çalışma gruplarındaki her bir köpekten 0., 15., 30., 60. ve 90. günlerde diz ekleminden 

alınan eklem sıvıları 2000 devirde 5 dakika santrifüj edildikten hemen sonra dondurularak 

ölçümler yapılıncaya kadar -80
0 

C'de muhafaza edildi. Ölçümler yapılmadan hemen önce 

çözdürülen eklem sıvıları; 0. 15. 30. 60. ve 90. günlerde her bir hayvandan alınan sinovyal 

sıvı örneklerinin yangısal mediatör görevi yapan bazı sitokinler (IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α) 

yönünden ELISA yöntemi ile metalloproteinaz (MMP-2 ve MMP-9) enzimleri ise zymografi 

yöntemi ile ölçümleri gerçekleştirildi. 
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4.9.1. Yangısal Mediatörlerin ELISA ile Ölçümü 

 Homojenize edilmiş her bir hayvana ait sinovyal sıvı örnekleri ticari Fine Test (China) 

ELISA IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α kitlerinde kullanılmak üzere pleyt gözlerine (Şekil 4.27) 

kitin prosedürüne uygun bir biçimde dağıtıldı. Fine test kit kullanım prosedürü sırayla; 

ölçülmesi hedeflenen yangısal mediatör/enzim’e özgü monoklonal antikorlarla kaplanmış 

pleytlere örnek gözlerine belirtilmiş olan miktarda (kit prosedürüne uygun olarak) eklem 

sıvısı ve standart gözlerine ise uygun şekilde sulandırılmış standartlar ilave edildikten sonra 

90 dakika 37 0C’de inkubasyona bırakıldı. Daha sonra biotinle işaretlenmiş spesifik antikor 

ilave edilerek 60 dakika 37 0C’de bekletildi. İnkubasyon sonunda her bir gözün içerisinde 

bulunan sıvılar boşaltıldı ve daha önce hazırlanan yıkama solüsyonu ile bütün gözler 3 kez 

yıkandı. Daha sonra 100 µl SABC solusyonu eklenerek 30 dakika 37 0C’de bekletildi. Daha 

sonra pleytler 5 kez yıkama solusyonu ile yıkandı. Ardından 90 µl substrat solüsyonları 

(TMB) ilave edilip 37 0C de 10-20 dakika bekletildi. En son olarak pleyt gözlerinin her birine 

stop solüsyonu ilave edildikten sonra 5 dk içinde 450 nm dalga boyunda ELISA reader 

cihazında sonuçlar okundu. Elde edilen OD değerleri ile standart konsantrasyonları arasındaki 

ilişki linear regresyon denklemi kullanılarak her bir kit için Microsoft Excel programı ile 

parametrelerin ayrı ayrı standart eğrileri çizildi. Daha sonra örneklerin yer aldığı gözlerde 

okunan OD değerleri, standart eğri grafiklerinden elde edilen regresyon denklemleri 

kullanılarak enzim/yangısal mediatör konsantrasyon miktarlarına dönüştürüldü. 

 

 

 

Şekil 4.27. ELISA test kitlerinin Elisa okuyucusuna konulmadan önceki son hali. 
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4.9.2. Metalloproteinaz Aktivasyonunun Gösterilmesi ve Ölçümlerin 

Immunoelektroforez zymografi ile gösterilmesi 

Zymografi; substratın poliakrilamid jel (Jelatin) ile polimerize olduğu, enzim 

aktivitesinin gösterilmesi için kullanılan, SDS-PAGE temelli elektroforetik bir yöntemdir. 

SDS-PAGE hazırlanırken ısıtma veya merkaptoetanol/DTT kullanılmadı. Elektroforetik 

yürütmeden sonra jel triton X-100 ile ıslatıldı; daha sonra aktivasyon bufferı ile inkübe 

edildi. Jel (zymogram) bu aşamadan sonra boyandı (Şekil 4.28). 

MMP-2 ve MMP-9 için en çok kullanılan substrat jelatindir. Proteolitik aktivite 

gösteren bölgeler boyanmadığından açık renkli bant oluşturdu. Zymogram koyu mavi bir 

renk aldı. 

Örneklerin Homojenizasyonu 

 Eğer dokudan ölçülecek ise homojenizasyon bufferı ile pestle homojenizatörde buz 

üstünde 3x10 sn olarak karıştırıldı. 4 °C’de 5000 g’de santrifüj edildi. Supernatantta 

MMP’ler toplandı. 

Ayırıcı Jelin Hazırlanması 

 MMP-2 ve MMP-9 için ayırıcı jel içindeki son akrilamid konsantrasyonu (%8)’dir. 

 Jelatin solüsyonu hazırlandı. 

 Elektroforez ünitesi birleştirildi. Böylece oluşabilecek sızıntı önlendi. 

 Birim üstünde ayırıcı jel düzeyi tarak kullanarak istenilen şekilde işaretlendi. 

 %30 akrilamid/%0.8 bisakrilamid ile Tris HCl, pH 8.8, jelatin solüsyonu ve dH2O 

karıştırıldı. 

 %10 APS solüsyonu eklendi ve TEMED ile hızlıca karıştırıldı. 

 Bir pipet kullanarak 1 mm doldurmaya devam edildi. 

Yükleme Jelinin Hazırlanması 

 %30 akrilamid/%0.8 bisakrilamid solüsyonu ile Tris HCl, pH 6.8, ve ddH2O 

karıştırıldı. 

 %10 SDS, %10 APS ve TEMED eklendi. 

Yükleme Örneği 

 Running tamponu hazırlandı ve soğutuldu. 

 Örnek yükleme için jel çizgileri detaylı olarak oluşturmaya çalışıldı. 



59 

 

 Jel polimerize edildiği zaman, düz yukarı çekerek tarakları kaldırıldı. 

 Jel plakalarını çıkarılarak ve montaj elektrotları üzerine yerleştirildi. 

 Running tampon ile alt ve üst tampon kabı dolduruldu. 

 Örnekler yüklendi. 

 Protein için moleküler ağırlık standartı ve saflaştırılmış MMP-2 standartı yüklendi. 

 

Jellerin Yürütülmesi 

 Elektrotları düzgünce bağlandı. 

 Voltajı 90 V olarak ayarlandı. 

 Öndeki boya kaybolduktan sonra % 8 jel için yarım saat boyunca çalıştırıldı. 

 

 

 

Şekil 4.28. Jel plakları çıkartılmış ve montaj elektrotları yerleştirilmiş template. 

Jellerin Yıkaması ve İnkübasyonu 

 İnkübator 37oC’ye ayarlandı. 

 Jel aparatları söküldü. 

 Jelller oda sıcaklığında, 40 dakikada 300-500 mL %2.5 Triton X-100 çözeltisinde 

yıkandı. 

 Jeller inkübasyon tamponu içerisine yerleştirildi. 

 Jeller 37oC’de 20 saat boyunca inkübe edildi. 
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Jel Boyaması 

 Boyama yapılmadan önce, jelatinolitik aktivite görünür hale getirmek için karanlık bir 

arka plan üzerinde jel yukarıda tutuldu. 

 Jeller, Coomassie Brilliant Blue solüsyonunun içine konularak, 1-2 saat kadar 

çalkalayıcı üzerine yerleştirildi. 

 Jeller, boya uzaklaştırma çözeltisi içine konularak, 2 saat kadar çalkalayıcı üzerine 

yerleştirildi. 

 Tarandı ve jelatinolitik aktiviteler, mavi arka planlı Coomassie Brilliant Blue boyalı 

jelatin karşısında şeffaf bantlar olarak tespit edildi (Şekil 4.29). 
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 Şekil 4.29. Zymografi ölçümünde mavi arka planlı Coomassie Brilliant Blue boyalı 

jelatin karşısında şeffaf bantlar olarak tespit edildi. 

4.10. İstatiksel Analiz 

 Çalışma metodunda ilk olarak yapılan sistemik kan analiz (kan gaz ve hemogram)'inde 

elde edilen verilerin ortalama değerleri ve standart sapma (mean±SDT) değerlerine bakıldı. 

 Klinik muayene yöntemlerinde kullanılan yürüyüş ve ağrı derecelendirme testleri 

(HVAS-Hudson Visual Scale ile Canine Brief Pain Inventory)'nde  0., 15., 30., 60. ve 90. 

günlerde alınan kayıtlar SPSS 20.0 istatistik analiz programı ile istatistiğe tabi tutuldu. 

Yürüyüş derecelendirme testlerinde elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Mann Whitney 

U testi yapıldı. 

 Radyolojik ve ultrasonografik muayene verileri tablo halinde verildi. 

 Eklem sıvısı analizlerinde ELISA ve Zymografi ölçüm sonuçlarında çalışmada 

oluşturulan 6 grupta, grupların tek ve çift uygulamaları kendi aralarında (Kontrol Tek ile 

Kontrol Çift, TZP Tek ile TZP Çift, BTZP Tek ile BTZP Çift), ayrıca tek ve çift uygulama 

yapılan gruplarda kendi içinde karşılaştırılarak istatistik ölçümler yapıldı. Buna göre ELISA 

ölçüm sonuçları ve Zymografi sonuçlarına Tukey testi yapılarak değerlendirildi. 
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5. BULGULAR 

5.1. Klinik Muayene Bulguları 

 Tez Çalışma  Formunda yer alan Yürüyüş Derecelendirme Testi (Hvas-Hudson Visual 

Scale (1-10)) (Çizelge 5.1) ile Ağrı Derecesi Değerlendirme Testleri (CBPI-Canine Brief Pain 

Inventory (1-10)) (Çizelge 5.2) 0., 15., 30., 60. ve 90. günlerde uygulanarak kayıt altına 

alındı. 

Çizelge 5.1 HVAS-Hudson Visual Scale- Yürüyüş Değerlendirme Testi (1-10) 

 

 

 

 

Genel Durum 

 0 15 30 60 90 

Kontrol 

Tek 
5,67±1,51 5,83±1,83 6,00±2,10 6,00±1,67 6,00±1,67 

TZP 

Tek 

6,17±0,98 7,00±1,26 6,33±0,82 6,50±1,05 6,50±1,05 

BTZP 

Tek 

6,00±1,26 7,17±1,60 6,67±1,86 6,67±1,86 6,83±1,60 

Kontrol 

Çift 

6,67±1,03 7,50±1,05 7,67±1,37 7,33±1,03 7,67±0,82* 

TZP 

Çift 

7,67±1,51 7,83±1,47 8,33±1,03 7,83±0,98 8,17±0,98
** 

BTZP 

Çift 

7,17±0,75 7,17±0,98 6,67±1,63 7,50±0,84 7,83±0,75 

 

 

 

 

Ruh Hali 

Kontrol 

Tek 
5,67±1,51 5,83±2,14 6,00±2,28 5,17±2,14 5,33±2,07 

TZP 

Tek 

5,83±0,98 6,50±1,38 5,83±0,98 5,83±1,33
 

6,17±1,72 

BTZP 

Tek 

6,17±1,47 7,00±1,67 6,17±1,72 6,17±1,60 6,50±1,87 

Kontrol 

Çift 

6,67±1,03 7,50±1,05 7,83±1,17* 7,33±1,03 7,33±0,82 

TZP 

Çift 

7,33±1,86 7,50±1,64 8,33±1,03* 7,50±1,05
** 

7,33±1,51 

BTZP 

Çift 

6,33±1,51 6,83±1,60 6,00±1,67* 6,17±1,60 6,83±1,94 

 

 

 

 

Kontrol 

Tek 
5,50±1,38 5,33±1,75 5,50±2,51 5,33±2,25 5,67±2,07 

TZP 

Tek 

5,83±0,98 6,67±1,51 6,17±1,17 6,33±0,82 6,33±1,03 

BTZP 

Tek 

6,33±1,97 6,67±1,75 6,17±1,72 6,50±1,52 6,50±1,87 
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Tutum Kontrol 

Çift 

6,67±1,03 7,33±1,21 7,67±1,51 7,50±1,05 7,50±1,05 

TZP 

Çift 

7,00±1,41 7,00±1,67 8,00±1,41 7,33±1,21 7,67±1,21 

BTZP 

Çift 

7,17±0,75 7,17±0,75 7,00±1,26 7,83±1,72 8,17±1,17 

 

 

 

Rahatlık 

Kontrol 

Tek 
5,17±1,17 5,50±1,97 5,17±2,40 5,17±2,04 5,50±2,07 

TZP 

Tek 

5,83±0,98 6,33±0,82 6,00±1,10 6,00±1,41 6,17±1,17 

BTZP 

Tek 

5,83±1,60 6,50±2,07 6,50±2,07 6,67±1,97 6,50±2,26 

Kontrol 

Çift 

6,83±1,17* 7,50±1,22 7,33±1,21 6,83±0,98 7,17±0,75 

TZP 

Çift 

7,17±1,60 6,83±1,83 7,67±1,51 7,83±1,17** 7,67±1,03** 

BTZP 

Çift 

7,17±0,75 7,67±0,82 7,17±1,47 8,17±1,17 8,33±1,37 

 

 

 

Aktivasyon 

Kontrol 

Tek 
5,17±1,33 5,33±2,16 5,83±2,14 6,00±2,19 6,50±2,35 

TZP 

Tek 

5,83±1,17 6,67±0,52 6,50±1,22 6,17±1,33 6,33±1,21 

BTZP 

Tek 

6,33±1,37 7,00±1,90 6,67±2,07 6,50±2,43 6,83±2,14 

Kontrol 

Çift 

7,00±1,26* 7,50±1,64* 8,33±1,03 7,83±0,75 7,67±0,82 

TZP 

Çift 

7,17±1,60 7,50±1,38 8,33±,03 7,83±0,98** 8,50±1,05** 

BTZP 

Çift 

6,83±1,17 7,50±1,38 7,17±1,72 8,33±1,37 8,50±1,22 

 

 

 

Oyun oynama 

isteği 

Kontrol 

Tek 
4,00±1,10 4,17±2,32 3,83±2,93 3,83±3,49 4,00±3,41 

TZP 

Tek 

5,33±1,03* 5,67±1,03 5,33±1,03 5,00±1,10 5,00±0,63 

BTZP 

Tek 

4,83±1,17 5,50±1,52 5,50±2,17 5,50±2,35 5,83±2,14 

Kontrol 

Çift 

6,33±1,63** 7,00±2,00** 7,00±2,1 6,33±1,63 7,00±1,79 

TZP 

Çift 

6,33±1,86 5,83±1,94 7,00±1,67 6,00±1,26 6,50±1,52*** 

BTZP 

Çift 

6,00±0,89 5,83±1,47 5,67±1,63 6,33±2,34 6,83±2,32 
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Egzersiz 

Kontrol 

Tek 
5,33±1,33 5,17±1,83 5,50±2,26 5,33±2,25 5,33±2,25 

TZP 

Tek 

6,00±0,63 6,00±0,63 5,50±1,05 5,33±1,03 5,83±0,98 

BTZP 

Tek 

5,50±1,76 6,00±1,26 5,83±1,60 6,17±1,60 6,50±2,26 

Kontrol 

Çift 

6,33±1,03 7,17±1,17 7,50±1,38 7,17±1,17 7,33±1,63 

TZP 

Çift 

6,50±1,64 6,83±1,72 7,67±1,63 6,17±0,98 7,17±1,47 

BTZP 

Çift 

5,83±0,98 6,50±1,05 6,33±1,63 7,33±1,86 8,17±1,47 

 

 

 

Ayağa kalkma 

isteği 

Kontrol 

Tek 
5,17±1,72 5,83±2,48 5,67±2,25 5,50±2,81 6,17±2,48 

TZP 

Tek 

6,67±1,21 6,67±1,21 6,67±0,52 6,83±0,75 6,83±,98 

BTZP 

Tek 

6,50±1,52 7,00±1,26 6,83±1,94 6,33±1,86 7,00±1,67 

Kontrol 

Çift 

6,00±1,26 7,17±1,17 7,50±1,52 7,17±1,17 7,67±1,03 

TZP 

Çift 

6,67±1,51 7,17±1,60 8,17±1,33 7,00±2 7,33±1,21 

BTZP 

Çift 

5,83±1,47 7,17±1,17 

 

7,33±1,86 7,83±1,17 8,33±1,03 

 

 

 

 

Yatış isteği 

Kontrol 

Tek 
5,00±1,55* 4,00±2,19* 3,50±2,51 3,33±2,07 3,17±2,32 

TZP 

Tek 

2,00±00 2,00±00 2,17±0,98 2,50±1,22 2,50±1,22 

BTZP 

Tek 

2,33±0,52 2,1±0,41 2,00±1,26 2,00±1,55 2,00±,55 

Kontrol 

Çift 

3,83±0,98 2,33±0,52 1,83±0,98 1,83±0,75 1,67±0,82 

TZP 

Çift 

3,50±1,05** 2,67±1,37 1,67±1,03 1,83±0,98 2,00±1,26 

BTZP 

Çift 

4,17±1,47*** 2,67±1,03 1,67±0,82 1,67±0,82 1,17±0,41 

 

 

 

Yürüyüş 

Kontrol 

Tek 
5,17±0,75 5,33±2,16 5,17±2,40 5,67±2,50 5,83±2,48 

TZP 

Tek 

5,67±0,82 5,67±0,82 6,17±0,75 6,33±0,82 6,17±1,17* 

BTZP 5,33±1,52 6,00±1,67 6,17±2,04 6,33±1,75 6,50±2,26 
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rahatlığı Tek 

Kontrol 

Çift 

6,33±1,51 7,00±1,55 7,00±1,26 7,00±1,26 7,33±1,37 

TZP 

Çift 

6,67±1,63 7,00±1,26 7,50±1,52 7,50±1,05 7,67±1,03* 

BTZP 

Çift 

5,83±0,98 6,33±1,03 6,83±1,17 7,83±1,17 8,00±1,10 

 

 

 

Dönme 

Rahatlığı 

Kontrol 

Tek 
5,00±0,89 4,83±2,23 4,33±2,25 4,33±2,25 4,67±2,50 

TZP 

Tek 

5,17±0,75 5,33±1,03 4,67±0,52 4,67±0,52 5,17±0,75 

BTZP 

Tek 

5,00±1,26 5,33±1,21 5,17±1,72 5,33±1,75 5,67±1,97 

Kontrol 

Çift 

5,67±1,51 6,67±1,51 6,50±1,76 5,83±1,17 6,67±1,51 

TZP 

Çift 

6,17±1,17 6,33±1,51 6,33±2,07 6,67±1,63* 6,67±1,37* 

BTZP 

Çift 

5,50±1,22 5,83±1,33 5,17±1,94 6,00±1,55 6,50±1,05 

 

Genel 

*:Çift Uygulama yapılan gruplar içerisinde 30. günde fark vardır. (p˂0.05) 

**
: 
TZP Tek grubu ile TZP Çift grubu arasında 60. günde fark vardır. (p˂0.05) 

Rahatlık 

*: Kontrol Tek ile Kontrol Çift grubu arasında 0. günde fark vardır. (p˂0.05) 

**: TZP Tek ile TZP Çift grubları arasında  60. ve 90. günlerde fark vardır. (p˂0.05) 

 Aktivasyon 

*: Kontrol Tek ve Kontrol Çift grupları arasında 0. ve 30. günlerde fark vardır. (p˂0.05) 

**: TZP Tek ile TZP Çift grupları arasında 60. ve 90. günlerde fark vardır. (p˂0.05) 

Oyun Oynama İsteği 

*: Kontrol Tek ile TZP Tek arasında 0. günde fark vardır. (p˂0.05) 

**: Kontrol Tek ile Kontrol Çift grupları arasında 0. ve 15. günlerde fark vardır. (p˂0.05) 

***: TZP Tek ile TZP Çift grupları arasında 90. günde fark vardır. (p˂0.05) 
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Yatış İsteği 

*: Tek uygulama yapılan gruplar arasında 0. ve 15. günde fark vardır. (p˂0.05) 

**: TZP Tek ile TZP Çift arasında 0. günde fark vardır. (p˂0.05) 

***: BTZP Tek ile BTZP Çift arasında 0. günde fark vardır. (p˂0.05) 

Yürüyüş Rahatlığı 

*: TZP Tek grubu ile TZP Çift grubu arasında fark vardır. (p˂0.05) 

Dönme Rahatlığı 

*: TZP Tek ile TZP Çift grubu arasında 60. ve 90. günlerde fark vardır. (p˂0.05) 

 

Çizelge 5.2 Ağrı Derecelendirme Testi (CBPI-Canine Brief Pain Inventory,1-10)  

 

 

 

 

Genel 

Aktivasyon 

 0 15 30 60 90 

Kontrol 

Tek 
5,17±0,98 6,00±1,67 5,50±1,64 6,00±1,67 6,67±1,97 

TZP 

Tek 

6,17±0,75 6,17±0,98 6,50±0,84 6,50±1,05 6,33±1,03 

BTZP 

Tek 

6,17±1,47 6,17±1,47 7,00±0,89 6,67±1,21 7,00±1,10 

Kontrol 

Çift 

6,33±1,03 7,67±1,37 7,67±1,03 7,67±1,21 7,50±1,38 

TZP 

Çift 

6,50±1,05 7,17±1,47 7,83±1,17 7,50±1,38 7,50±1,05 

BTZP 

Çift 

5,67±1,51 6,50±1,64 7,00±1,41 8,00±1,41 8,17±1,17 

 

 

Yaşamı 

Sevmesi 

Kontrol 

Tek 
5,17±1,17 5,33±1,75 5,50±2,07 5,17±2,79 5,17±2,79 

TZP 

Tek 

5,67±1,37 6,00±1,41 5,83±1,17 6,17±1,47 6,17±1,47 

BTZP 

Tek 

5,67±2,34 6,33±1,97 6,17±1,94 6,83±1,72 6,50±1,97 

Kontrol 

Çift 

5,67±1,37 7,17±1,47 7,67±1,37 7,33±0,82 7,50±0,55 

TZP 

Çift 

6,17±1,47 6,67±2,25 7,33±1,51 7,17±1,17 7,50±1,38 

BTZP 

Çift 

5,83±1,33 6,33±1,51 6,67±1,63 7,67±1,86 7,67±1,86 
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Ayağa Kalkması 

Kontrol 

Tek 
5,50±1,38 5,50±2,07 5,33±2,66 5,83±2,48 6,00±2,76 

TZP 

Tek 

6,00±0,63 5,83±0,75 6,33±1,03 6,50±1,05 6,17±0,75 

BTZP 

Tek 

6,17±2,32 6,33±1,75 6,33±2,07 6,33±1,75 6,83±2,04 

Kontrol 

Çift 

6,33±1,03 7,17±1,72 7,50±1,64 7,33±1,37 7,50±1,05 

TZP 

Çift 

6,67±1,21 7,50±1,38 8,00±1,26 7,00±1,55 7,50±1,22 

BTZP 

Çift 

5,67±1,03 6,67±1,03 7,00±1,79 7,83±0,98 8,17±1,47 

 

 

 

Yürümesi 

Kontrol 

Tek 
5,33±1,03 6,17±1,47 5,83±2,32 6,17±2,14 6,33±2,07 

TZP 

Tek 

6,00±0,89 6,17±0,98 6,50±0,84* 6,83±1,17 6,83±0,98 

BTZP 

Tek 

6,17±2,32 6,33±1,86 6,83±1,47 7,50±1,76 7,17±2,14 

Kontrol 

Çift 

6,50±1,22 7,67±1,03 7,83±1,17 7,67±1,03 7,50±1,05 

TZP 

Çift 

6,67±1,21 7,00±2,00 8,17±1,17* 7,83±0,98 7,83±0,98 

BTZP 

Çift 

5,67±1,03 6,50±1,05 6,83±1,72 7,83±1,47 7,83±1,60 

 

 

 

Koşması 

Kontrol 

Tek 
4,67±1,51 5,00±2,10 4,67±2,34 5,83±2,86 5,67±2,88 

TZP 

Tek 

5,50±0,55 6,17±0,75 6,17±0,98 6,17±0,75 6,67±1,22 

BTZP 

Tek 

5,33±2,16 5,33±2,07 6,00±1,67 6,00±2,00 6,33±2,25 

Kontrol 

Çift 

5,83±1,47 7,33±1,21 7,50±1,22 7,67±0,52 7,67±0,52 

TZP 

Çift 

6,50±1,64 6,83±2,14 7,83±1,17 7,00±0,89 7,00±1,26 

BTZP 

Çift 

5,67±1,51 6,17±0,75 6,67±1,97 8,00±1,67 7,83±1,72 

 

 

 

Tırmanması 

Kontrol 

Tek 
4,33±1,03 4,33±1,51 4,00±2,19 4,00±2,45 4,33±2,50 

TZP 

Tek 

4,67±0,52 5,00±0,89 4,83±1,17 4,83±1,17 5,17±0,98 

BTZP 

Tek 

4,17±1,72 4,50±1,97 4,67±1,51 4,67±1,51 5,17±2,32 
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Kontrol 

Çift 

5,50±1,22 6,50±1,38 6,17±1,17 6,33±1,21 6,67±1,03 

TZP 

Çift 

5,50±1,64 6,00±2,00 6,33±1,21 6,33±1,37 6,50±1,22 

BTZP 

Çift 

5,17±1,47 5,17±1,47 5,67±1,51 6,33±1,63 6,50±2,17 

 

 

 

Şiddetli Ağrı/ Orta 

Şiddetli Ağrı/ Belirgin 

Ağrı/Muayene Sırasında 

Ağrı 

Kontrol 

Tek 
3,83±0,75 3,83±1,17 3,50±1,38 2,83±1,47 2,83±1,03 

TZP 

Tek 

3,33±1,37 3,33±1,51 2,67±1,03 2,67±1,03 2,83±0,98 

BTZP 

Tek 

3,33±1,86 3,00±1,10 2,83±1,47 2,50±0,84 2,17±0,75 

Kontrol 

Çift 

3,00±1,26 2,50±0,84 2,17±1,17 1,67±1,03 1,50±0,84 

TZP 

Çift 

3,00±0,89 2,50±1,05 2,00±0,89 2,33±1,03 1,83±0,75 

BTZP 

Çift 

2,83±1,17 2,67±0,82 2,50±1,64 1,67±1,03 1,33±0,52 

 

 Ağrı Derecelendirme Testi (CBPI-Canine Brief Pain Inventory)’nde yapılan 

değerlendirmelerde (genel aktivasyon, yaşamı sevmesi, ayağa kalkması, yürümesi, koşması, 

tırmanması, şiddetli ağrı/orta şiddetli ağrı/belirgin ağrı/muayene sırasında ağrı) istatistiksel 

olarak fark bulunmamıştır. (p˂0.05) 

5.2. Sistemik Kan Analizi Bulguları 

 Çalışma materyalini oluşturan köpekler, klinik muayeneleri öncesi Selçuk Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Merkezi Laboratuvarında V. Cephalica antebrachii’den alınan venöz kan 

örneklerinden sistemik kan analizleri (kan gaz ve hemogram) yapıldı. Elde edilen verilerin 

mean±SDT değerleri tabloda belirtildi (Çizelge 5.3). 
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Çizelge 5.3 Sistemik kan analiz değerlerinin mean±SDT değerleri 

 TZP  

Tek  

Uygulama 

(mean± SD) 

TZP  

Çift  

Uygulama 

(mean± SD) 

BTZP 

Tek  

Uygulama 

(mean±SD) 

BTZP 

Çift  

Uygulama 

(mean±SD) 

Kontrol 

Tek 

Uygulama 

(mean±SD) 

Kontrol 

Çift 

Uygulama 

(mean±SD) 

 

pH 7,34±0,04 

 

 

7,397±0,03 7,4±0,04 7,4±0,04 7,39±0,03 7,4±0,03 

pCO2 43,50±4,80 38,00±4,24 

 

37,17±4,02 

 

37,33±4,18 

 

40,50±2,59 

 

 

39,17±3,02 

 

HBT % 44,25±0,96 

 

46,67±4,89 

 

44,67±4,18 

 

45,00±6,13 

 

39,33±3,61 

 

42,00±5,63 

 

Hb g/dL 17,63±1,14 

 

17,55±1,71 

 

17,55±1,35 

 

17,12±2,21 

 

16,53±1,61 

 

17,42±1,99 

 

Na+ mmol/L 148,00±2,71 

 

153,00±4,69 

 

147,50±2,95 

 

152,33±5,16 

 

148,50±2,26 

 

148,17±2,73 

 

K+ mmol/L 3,63±0,13 

 

3,73±0,40 

 

3,82±0,34 

 

3,70±0,27 

 

3,73±0,36 

 

3,78±0,33 

 

Ca++ mmol/L 0,83±0,12 0,95±0,20 

 

0,93±0,04 

 

1,04±0,14 

 

0,96±0,10 

 

1,03±0,08 

 

Glukoz 

g/dL 

87,75±7,63 86,00±7,54 

 

87,17±3,13 

 

82,33±5,43 

 

88,33±5,61 

 

87,83±10,98 

 

BE 

mmol/L 

3,95±1,40 

 

1,63±0,73 

 

2,03±2,19 

 

2,70±3,12 

 

1,95±0,48 

 

1,97±1,08 

 

HCO3 

Mmol/L 

23,30±3,78 

 

23,00±1,13 

 

22,82±2,30 

 

23,45±3,67 

 

24,23±1,83 

 

24,48±2,24 

 

Trombosit 

m/mm3 

317,25±56,79 

 

249,50±79,78 

 

311,67±101,21 

 

227,00±42,82 

 

276,17±69,63 

 

181,93±104,31 
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5.3. Radyografik Muayene Bulguları 

Çalışma kapsamında kullanılan köpeklerin 0. 15. 30. 60. ve 90. günlerde Medio-

Lateral, Cranio-Caudal, Tibial kompresyon Latero-Medial, Ayakta Latero-Medial ve 

Ayakta Cranio-Caudal pozisyonlarda radyografik muayeneleri yapıldı. Radyografik 

değerlendirmede 26 olguda 1. derece (BTZP tek uygulama grubunda 5 adet, BTZP çift 

uygulama grubunda 2 adet, Kontrol çift uygulama grubunda 5 adet, Kontrol tek uygulama 

grubunda 5 adet, TZP tek uygulama grubunda 5 adet, TZP çift uygulama grubunda 4 adet), 

7 olguda 2. derece (Kontrol çift uygulama grubunda 1 adet, TZP tek uygulama grubunda 1 

adet, TZP çift uygulama grubunda 2 adet, BTZP çift uygulama grubunda 3 adet), 1 olguda 

3. derece (BTZP çift uygulama grubunda 1 adet) ve 1 olguda 4. derece (Kontrol Tek 

uygulama grubunda 1 adet) osteoartritis teşhisi konuldu (Çizelge 5.4) (Şekil 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4). 

Çizelge 5.3.1. Kellegren Lawrence Skorlamasına göre radyografik bulgular (Kellegren ve 

Lawrence 1957). 

 
0. GÜN 15. GÜN 30. GÜN 60. GÜN 90. GÜN 

Kontrol  T1 1 1 1 1 1 

Kontrol  T2 1 1 1 1-2 2 

Kontrol  T3 1 1 1 1 1-2 

Kontrol  T4 1 1 1 1 1-2 

Kontrol  T5 1 1 1 1-2 2 

Kontrol  T6 4 3-4 3-4 3-4 3-4 

Kontrol  Ç1 1 1 1 1 1 

Kontrol  Ç2 2 2 2 2 2 

Kontrol  Ç3 1 1 1 1 1 

Kontrol  Ç4 1 1 1 1 1 

Kontrol  Ç5 1 1 1 1 1 

Kontrol  Ç6 1 1 1 1 1 

TZP  T1 2 2 2 2 2 

TZP  T2 1 1 1 1-2 1-2 

TZP  T3 1 1 1 1 1 

TZP  T4 1 1 1 1 1 
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TZP  T5 1 1 1 1 1 

TZP  T6 1 1 1 1 1-2 

TZP  Ç1 1 1 1 1 1 

TZP  Ç2 1 1 1 1-2 2 

TZP  Ç3 2 2 2 2 2 

TZP  Ç4 1 1 1 1 1 

TZP  Ç5 2 2 2 2 1-2 

TZP  Ç6 1 1 1 1 1 

BTZP  T1 1 1 1 1 1 

BTZP  T2 1 1 1 1 1 

BTZP  T3 1 1 1 1 1 

BTZP  T4 4 4 4 4 4 

BTZP  T5 1 1 1 1 1 

BTZP  T6 1 1 1 1 1 

BTZP  Ç1 2 2 2 2 2 

BTZP  Ç2 1 1 1 1 1 

BTZP  Ç3 2 2 1-2 1-2 1-2 

BTZP  Ç4 1 1 1 1 1 

BTZP  Ç5 3 3 3 3 3 

BTZP  Ç6 2 2 2 2 2 

*0. Derece: Radyografik bulgular bulunmaz. 1. Derece: Eklem boşluğunda daralma, 

muhtemel osteofitik üremeler. 2. Derece: Belirgin derecede osteofitik üremeler, eklem 

boşluğunda şiddetli daralma. 3. Derece: Eklem boşluğunda şiddetli daralma, sklerozis, 

şiddetli osteofitik üremeler, subkondral kemikte deformite. 4. Derece: Şiddetli sklerozis, 

geniş ölçüde osteofitik üremeler, belirgin subkondral deformite (Kellegren ve Lawrence 

1957).  
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Şekil 5.1. Bio-Aktivatörlü TZP Tek uygulama grubu 5. Olgunun 0., 15., 30., 60. ve 

90. günlerde (soldan-sağa) Medio-Lateral radyografi görüntüleri. 

 

 

Şekil 5.2. Kontrol Çift uygulama grubu 2. Olgunun 0., 15., 30., 60. ve 90. günlerde 

(soldan-sağa) Ayakta Cranio-Caudal radyografi görüntüleri. 

 

 

Şekil 5.3. Kontrol Tek uygulama grubu 1. Olgunun 0., 15., 30., 60. ve 90. günlerde 

(soldan-sağa) Ayakta Latero-Medial radyografi görüntüleri. 
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Şekil 5.4. TZP Çift uygulama grubu 4. Olgunun 0., 15.,30., 60. ve 90. günlerde 

(soldan-sağa) Tibial kompresyon Latero-Medial radyografi görüntüleri. 

 

5.4. Ultrasonografik Muayene Bulguları 

 Olguların 0. 15. 30. 60. ve 90. günlerde ultrasonografik muayeneleri 5-7.5 MHz 

konveks prob ile yapıldı ve ultrason çıktıları kayıt altına alındı. Elde edilen ultrason 

görüntüleri  (Muzzi ve ark. 2009) geliştirdiği diz ekleminde osteoartritin ultrason ile skorlama 

sistemine göre değerlendirildi. Köpeklerin tamamında eklem boşluğunda çeşitli derecelerde 

efüzyon ile karşılaşıldı. Köpeklerde OA'dan etkilenen diz ekleminde sinovyal sıvı artışına 

bağlı olarak sinovyal membranlarda ekojenitenin arttığını, eklem kıkırdaklarında keskin bir 

hattın kaybolduğu görüldü (Çizelge 5.5). Kıkırdak dejenerasyonu tam olarak izlenmedi. 

Çizelge 5.5. Ultrason skorlama sistemine göre ultrasonografik sonuçlar (Muzzi ve ark 2009). 

 Sinovyal Efüzyon Eklemde Fibrotik Doku 

Varlığı 

Eklem Kıkırdak Düzenliliği 

   Gün 

Grup 

0. 15. 30. 60. 90. 0. 15. 30. 60. 90. 0. 15. 30. 60. 90. 

KT1 2 2 1 2 1 3 3 3 3-4 4 2 2 2 2-3 3 

KT2 1 1 1 1 1 3 3 3 3-4 4 2 2 2 2-3 3 

KT3 2 2 2 1 2 1 1 2 4 4 1 1 1 2 2 

KT4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

KT5 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

KT6 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 

KÇ1 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

KÇ2 2 2 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

KÇ3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
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KÇ4 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

KÇ5 1 1 2 1 1 1 1-2 2 2 3 2 2 2 2 2 

KÇ6 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

TT1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

TT2 2 2 3 2 2 3 3 2-3 3 3 3 3 3 3 3 

TT3 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 

TT4 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 

TT5 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TT6 2 2 4 4 1 1 1-2 1-2 2 3 3 3 3 3 3 

TÇ1 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 

TÇ2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 

TÇ3 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

TÇ4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TÇ5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 

TÇ6 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

BT1 2 2 4 3 3 1 1-2 2 2 3 3 3 3 3 3 

BT2 3 3 4 4 3 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 

BT3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 

BT4 4 3 3 4 2 3 3 2-3 3 2 2 2 2 2 2 

BT5 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

BT6 4 4 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

BÇ1 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 

BÇ2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

BÇ3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

BÇ4 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

BÇ5 1 1 1 3 2 1 1-2 2 2 3 2 2 2 2 3 

BÇ6 1 1 1 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

*Sinovyal sıvı artışı (0-yok, 1- az, 2-orta, 3-şiddetli, 4-çok şiddetli), Eklem içi doku 

reaksiyonu (0-yok, 1- az, 2-orta, 3-şiddetli, 4-çok şiddetli), Eklem içi inklüzyon cisimciği (0- 

yok, 1-var), Sinovyal membran yangısı (0-yok, 1- az, 2-orta, 3-şiddetli, 4-çok şiddetli), 

Subkondral kıkırdak hattın (0-anekoik, 1-hipoekoik, 2-hiperekoik, 3-heterojen) ultrason 

verileri değerlendirildi (Muzzi ve ark. 2009). 
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5.5. Termografik Muayene Bulguları 

 Ölçüm sonuçları bilgisayarda termal kamera için oluşturulan programda incelendi. 

Sağlıklı ve eklem bölgesindeki 0.5-1.5°C derecelik farklılıklar pozitif kabul edildi. Olguların 

preoperative, 15.,30., 60. ve 90. günlerdeki muayeneleri arasında istatistiki değişimler (Şekil 

5.5) görülmedi.  

 

Şekil 5.5. Olguların 0.,15., 30., 60. ve 90. günlerindeki termografik muayeneleri 

arasında istatistiki değişimler görülmedi. 

5.6. Eklem Sıvısı Analizleri 

 Değerlendirilen 36 köpekten 0., 15., 30., 60. ve 90. günlerde eklem sıvısı örnekleri 

toplandı (Çizelge 5.6). 

Çizelge 5.6. Çalışma hayvanlarından alınan eklem sıvı miktarları 

 
0. GÜN 15. GÜN 30. GÜN 60. GÜN 90. GÜN 

KT1 ORTA ORTA AZ İYİ AZ 

KT2 AZ AZ AZ AZ AZ 

KT3 ORTA ORTA ORTA AZ ORTA 

KT4 İYİ İYİ ORTA ORTA ORTA 

KT5 ORTA ORTA İYİ ÇOK İYİ ORTA 

KT6 İYİ İYİ İYİ İYİ ORTA 

KÇ1 ORTA ORTA ÇOK İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ 

KÇ2 ORTA ORTA ÇOK İYİ AZ ÇOK İYİ 

KÇ3 İYİ İYİ ÇOK İYİ İYİ İYİ 

KÇ4 ORTA ORTA AZ ORTA İYİ 
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KÇ5 AZ AZ ORTA AZ ORTA 

KÇ6 AZ AZ ORTA ORTA AZ 

TT1 AZ AZ AZ İYİ ORTA 

TT2 ORTA ORTA İYİ İYİ ORTA 

TT3 AZ AZ AZ ORTA AZ 

TT4 İYİ İYİ ÇOK İYİ ORTA ÇOK İYİ 

TT5 AZ AZ AZ AZ ORTA 

TT6 ORTA ORTA ÇOK İYİ ÇOK İYİ AZ 

TÇ1 ÇOK İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ AZ 

TÇ2 ORTA ORTA ORTA İYİ AZ 

TÇ3 ORTA ORTA ORTA ÇOK İYİ İYİ 

TÇ4 İYİ İYİ İYİ ORTA ORTA 

TÇ5 İYİ İYİ İYİ İYİ İYİ 

TÇ6 ÇOK İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ AZ 

BT1 ORTA ORTA ÇOK İYİ İYİ İYİ 

BT2 İYİ İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ İYİ 

BT3 İYİ İYİ ÇOK İYİ ORTA İYİ 

BT4 ÇOK İYİ  İYİ İYİ ÇOK İYİ ORTA 

BT5 İYİ İYİ İYİ ÇOK İYİ ORTA 

BT6 ÇOK İYİ ÇOK İYİ AZ AZ ORTA 

BÇ1 İYİ İYİ İYİ ÇOK İYİ ORTA 

BÇ2 ÇOK İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ İYİ İYİ 

BÇ3 İYİ İYİ İYİ AZ İYİ 

BÇ4 İYİ İYİ İYİ ORTA AZ 

BÇ5 AZ AZ AZ ÇOK İYİ ORTA 

BÇ6 AZ AZ AZ ÇOK İYİ ORTA 

*Az: 0-0.5, Orta: 0.5-1, İyi: 1-1.5, Çok İyi: 1.5-2 (ml cinsinden) 

Alınan bu örneklerde eklem sıvısı analizi için anabolik ve katabolik etkili yangısal 

mediatör görevi yapan bazı sitokinlerin (TNF-α, IL-10, IL-6, IL-1β ) ELISA yöntemi ile 

(Çizelge 5.7, 5.8, 5.9, 5.10) jelatinaz grubu enzimlerin (MMP-9 ve MMP-2) ölçümleri ise 

zymografi yöntemi (Çizelge 5.11, 5.12, 5.13) ile yapıldı. Elde edilen veriler istatistiğe tabi 

tutularak değerlendirildi. 
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5.6.1. Eklem Sıvılarının Değerlendirilmesinde ELISA Bulguları 

Çizelge 5.7. TNF-α’nın ELISA ile ölçümlerinin istatistiksel değerlendirilmesi 

  0 15 30 60 90 

Tek  

Uygulama 

Kontrol  17,81±4,44 

 

15,09±0,91 18,79±5,79 15,32±1,03 17,50±3,70 

TZP  18,11±3,14 

 

18,66±3,45 18,45±5,51 21,13±11,41 16,58±2,25 

BTZP 17,44±2,23 

 

20,36±5,38 16,17±1,86 24,19±16,66 15,32±0,79 

Çift 

Uygulama 

Kontrol 21,24±11,60 

 

29,63±17,62 16,12±1,19 15,00±0,63 22,13±5,38 

TZP 28,17±13,97 

 

17,75±4,69 15,66±1,12 29,38±26,59 24,51±15,11 

BTZP 17,63±2,78 

 

16,10±1,94 19,74±7,37 29,25±31,65 24,28±10,42 

 

 

Eklem sıvısı analizlerinde TNF-α’nın ELISA ile ölçüm sonuçlarında çalışmada 

oluşturulan 6 grupta, grupların tek ve çift uygulamaları kendi aralarında (Kontrol Tek ile 

Kontrol Çift, TZP Tek ile TZP Çift, BTZP Tek ile BTZP Çift) ayrıca tek ve çift uygulama 

yapılan gruplarda kendi içinde karşılaştırılarak istatistiksel analiz yapıldı ve bahsedilen 

gruplar arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı. 
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Çizelge 5.8. IL-10’un ELISA ile ölçümlerinin istatistiksel değerlendirilmesi 

       

Günler 

Gruplar 

 0 15 30 60 90 

Tek  

Uygulama 

Kontrol  129,42±101,85 

 

 

161,47±173,81 89,56±24,57 ab 42,38±14,85 88,84±39,84 

TZP  114,03±30,89 

 

111,46±31,23 43,63±21,22 b 56,17±24,30 96,36±35,53 

BTZP 91,63±58,10 112,94±85,41 126,84±64,65 

a* 

43,32±18,47 67,45±15,99* 

 

 

 

Çift 

Uygulama 

Kontrol 121,72±36,55 119,34±120,78 

 

450,72±779,53 44,08±21,91 98,40±67,99 

TZP 160,87±84,73 161,009±195,95 

 

28,57±11,58 74,26±39,33 125,90±114,98 

BTZP 224,34±153,15 166,91±130,12 

 

60,00±24,20* 83,27±79,01 137,81±72,10* 

*Tek ve Çift gruplar arasında fark bulunmuştur.  

**Harflendirme; Tek ve Çift grupların kendi aralarındaki istatistiksel değişiklikleri 

belirtmektedir. 

 

 

Eklem sıvısı analizlerinde IL-10’un ELISA ile ölçümlerinin sonuçlarında çalışmada 

oluşturulan 6 grupta, grupların tek ve çift uygulamaları kendi aralarında (Kontrol Tek ile 
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Kontrol Çift, TZP Tek ile TZP Çift, BTZP Tek ile BTZP Çift) ayrıca tek ve çift uygulama 

yapılan gruplarda kendi içinde karşılaştırılarak istatistiksel analiz yapıldı. 

Buna göre; tek uygulama grupları içerisinde 30. günde TZP ile BTZP arasında 

istatistiksel olarak fark bulunmuştur (p˂0.05). Tek ve çift uygulama gruplarının 

karşılaştırılmasında ise BTZP’nin tek ve çift grupları arasında 90. günde istatistiksel olarak 

fark bulunmuştur (p˂0.05).    

Çizelge 5.9. IL-6’nın ELISA ile ölçümlerinin istatistiksel değerlendirilmesi 

  0 15 30 60 90 

Tek  

Uygulama 

Kontrol  20214,92± 

14250,79 

 

39953,25± 

7829,97  

17365,71± 

7429,88b 

19710,12± 

12634,91 

19154,40± 

6832,42 b 

TZP  20920,79± 

10753,76* 

29146,99± 

6228,58 * 

27021,10± 

7372,77ab 

27828,40± 

9972,50 

30194,02± 

3356,62 a 

BTZP 27602,35± 

7015,89 

30208,33± 

7685,86  

38223,68± 

8092,23a* 

33792,06± 

8323,49 

26266,22± 

2626,63 a 

Çift 

Uygulama 

Kontrol 29152,47± 

20184,77 

 

30313,01± 

10451,12 

13725,69± 

9857,89 

16923,02± 

6158,72 

27223,85± 

6461,82 

TZP 42257,58± 

10991,28* 

43874,34± 

10165,47* 

19107,86± 

6711,93 

24582,15± 

5625,66 

24393,67± 

11319,88 

BTZP 32569,68± 

18624,08 

39825,02± 

10159,01 

19455,31± 

6479,83* 

22754,44± 

9072,90 

22265,67± 

15080,69 

*Tek ve Çift gruplar arasında fark bulunmuştur. 

**Harflendirme Tek ve Çift grupların kendi aralarındaki istatistiksel değişiklikleri 

belirtmektedir. 
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 Tek uygulama grupları arasında 15. günde Kontrol ile BTZP grupları arasında, 90. 

günde ise BTZP ile Kontrol, TZP ile Kontrol grupları arasında istatistiksel olarak fark 

bulunmuştur (p˂0.05). Tek ve çift uygulama grupları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 

çıkmasını istediğimiz 60. ve 90. Günlerde istatistiksel olarak fark bulunmamıştır(p˂0.05).   

Çizelge 5.10. IL-1β’nın ELISA ile ölçümlerinin istatistiksel değerlendirilmesi 

  0 15       30      60 90 

Tek  

Uygulam

a 

Kontro

l  

588±305b* 850,68± 

50,12 

682,60± 

221,40 

509,12± 

117,86 

336,46± 

104,03 

TZP  779,69±208,1

6 ab 

775,43± 

108,33 

551,61± 

132,84 

405,23± 

131,88 

368,42±164,0

1 

BTZP 877,95± 

92,03 a 

778,89± 

47,59 

628,44± 

285,57* 

372,79± 

109,95 

344,63± 

125,02 

Çift 

Uygulam

a 

Kontro

l 

889,92±99,48

* 

 

639,13±286,1

0 

891,19±232,53 

a 

449,65±184,9

2 

347,16±48,21 

TZP 596,31±218,5

7 

 

466,39±329,9

0 

493,10±106,54 

b 

418,13±86,20 330,70±175,2

4 

BTZP 666,69±278,6

6 

751,76±228,2

4 

444,76±29,41b

* 

432,50±100,9

3 

305,11±141,2

5 

*: Tek ve çift gruplar arasında fark bulunmuştur. 

Harflendirme: Tek ve çift grupların kendi aralarındaki istatistiksel değişiklikleri 

belirtmektedir. 
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 Tek uygulama grupları arasında 0. günde Kontrol ile BTZP arasında istatistiksel olarak 

fark bulunmuştur (p˂0.05). Tek ve çift uygulama grupları arasında ise 60. ve 90. günlerde 

istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p˂0.05). 

5.6.2. Eklem Sıvılarının Değerlendirilmesinde Zymografi Bulguları 

Çizelge 5.11. MMP kompleks (Mean + Standart Error) 

  0 15 30 60 90 

Tek  

Uygulama 

Kontrol  2548,8± 

603,0629 

2788,4± 

1305,954 

 

1977,4± 

700,4994 

 

2157,2± 

1019,31 

 

3240,6± 

709,0708 

 

TZP  2693,2± 

1218,858 

 

2704± 

835,5118 

 

2426,4± 

577,0756 

 

2648,2± 

910,251 

 

2850,4± 

684,7841 

 

BTZP 1631,8± 

432,8403 

 

3442,6± 

1029,344 

 

3859,4± 

1602,156 

 

7082,8± 

1631,516 

 

3215,8± 

1410,808 

 

Çift 

Uygulama 

Kontrol 2561,2± 

1930,014 

 

4035,4± 

788,1042 

 

6630± 

2793,69 

 

5376,6± 

2169,883 

 

6729,6± 

3109,025 

 

TZP 3181,4± 

1516,009 

 

1885,2± 

716,6174 

 

1930,2± 

787,8594 

 

4272,8± 

2492,646 

 

1467± 

967,6634 

 

BTZP 6730,6± 

3039,309 

 

6023± 

3760,077 

 

2802,4± 

1746,257 

 

2365± 

956,7303 

 

1191,8± 

578,6391 
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Çizelge 5.12. MMP-9 (Mean + Standart Error) 

  0 15 30 60 90 

 

 

Tek  

Uygulama 

Kontrol  2104,4± 

563,3749 

 

2791± 

1177,823 

 

2746,2± 

871,932 

 

1263± 

459,7611 

 

5767± 

1685,985 

 

TZP  3227,4± 

783,6465 

 

3785± 

1051,965 

 

5557,8± 

3080,011 

 

3079± 

1255,941 

 

4243,4± 

2099,135 

 

BTZP 1169,8± 

560,9822 

 

4533,8± 

1147,287 

 

1979,4± 

445,1081 

 

12829,8± 

7952,178 

 

1986± 

681,1294 

 

 

 

Çift 

Uygulama 

Kontrol 1077,4± 

437,4349 

 

6662± 

2568,349 

 

7218,8± 

4509,514 

 

7685,4± 

6080,081 

 

11383,4± 

6614,809 

 

TZP 5098,2± 

2506,311 

 

12416± 

8477,344 

 

1752± 

611,6177 

 

1211,6± 

480,4293 

 

1083,8± 

498,4011 

 

BTZP 10106,4± 

5577,541 

 

11082± 

5890,876 

 

1461,6± 

260,9304 

 

2517,6± 

1348,1 

 

1095,6± 

297,4731 
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Eklem sıvısı analizlerinde MMP-9’un zymografi ile ölçüm sonuçlarında çalışmada 

oluşturulan 6 grupta, grupların tek ve çift uygulamaları kendi aralarında (Kontrol Tek ile 

Kontrol Çift, TZP Tek ile TZP Çift, BTZP Tek ile BTZP Çift) ayrıca tek ve çift uygulama 

yapılan gruplarda kendi içlerinde karşılaştırılarak istatistiksel analiz yapıldı ve bahsedilen 

gruplar arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. 

Çizelge 5.13. MMP-2 (Mean+ Standart Error) 

  0 15 30 60 90 

Tek  

Uygulama 

Kontrol  844,2± 

515,9199 

 

1222,2± 

775,5064 

 

758,8± 

427,8139 

 

571,6± 

233,3047 

 

429,4± 

157,4238 

 

TZP  4462,75± 

3738,669 

 

2482,5± 

1103,402 ⱷ 

 

1528± 

482,2988 

 

4562,5± 

1940,417 

 

4839,5± 

1760,672 

 

BTZP 628,8± 

194,987 

 

2025± 

1173,628 

 

1864,8± 

717,877 

 

791± 

218,3092 

 

3141,2± 

2193,358 

 

Çift 

Uygulama 

Kontrol 1205,2± 

619,5826 

 

1356± 

911,052b 

 

1567,8± 

1102,341 

 

1926,6± 

1311,057 

 

1790,4± 

1051,731 

 

TZP 10328± 

4035,809 

 

36272,2± 

20322,17a ⱷ 

 

2996,6± 

782,7248 

 

7989,6± 

5933,196 

 

795,8± 

492,0725 

 

BTZP 3016± 

2268,112 

 

4813± 

3114,138b 

 

5245,4± 

4237,128 

 

1247,25± 

297,4722 

 

917,6± 

280,9772 

 

Harflendirme: Tek ve Çift uygulama gruplar içerisinde istatistiki fark bulunmaktadır. (p˂0.05) 

ⱷ:Aynı grubun tek ve çift alt grupları arasında istatistiki fark bulunmaktadır. (p˂0.05). 



84 

 

 

Eklem sıvısı analizlerinde MMP-2’nin zymografi ile ölçüm sonuçlarında çalışmada 

oluşturulan 6 grupta, grupların tek ve çift uygulamaları kendi aralarında (Kontrol Tek ile 

Kontrol Çift, TZP Tek ile TZP Çift, BTZP Tek ile BTZP Çift) ayrıca tek ve çift uygulama 

yapılan gruplarda kendi içlerinde karşılaştırılarak istatistiksel analiz yapıldı. Çift uygulama 

15. günde TZP ile Kontrol, TZP ile BTZP arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur. 

(p˂0.05). Grupların tek çift uygulamaları arasında ise sadece 15. günde TZP tek ile TZP çift 

arasında istatistiksel fark bulunmuştur.  
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6. TARTIŞMA 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 65 yaş üstü insanların yaklaşık %25’i olmak üzere 

osteoartiritten etkilenme erkeklerde 50, kadınlarda 40 yaşın üzerinde dramatik olarak 

artmaktadır (Bodur 2011). Yaşlanmaya bağlı olarak insanlarda osteoartrit yaygınlığının 

düzenli olarak artacağını söyleyen uzmanlar 2030 yılına kadar insan popülasyonundaki 

ortopedik problemlerin en büyük nedeninin OA’dan kaynaklanacağını ve bundan dolayı 

bireylerin yaşam kaliteleri yanında küresel olarakta sağlık alanında ciddi ekonomik yük 

getireceğini bildirmektedirler (Mathiessen ve Conaghan 2017). Osteoartritis hayvanlar 

aleminde de çok yaygın olarak görülmektedir. Balinalar, küçük Laboratuvar hayvanları, yaşlı 

tavuklar dahil tüm evcil hayvanlar OA’dan etkilenmişlerdir. Osteoartritis köpeklerde de 

görülen en önemli eklem hastalıklarından olup, topallıklarının yaklaşık %37’sini 

oluşturmaktadır (Bennet ve May 1995, Arıcan ve Yavru 1997). Amerika Birleşik 

Devletleri’nde populasyonun %40’ı kedi veya köpek beslemektedir. 80 milyon kedi ve 72 

milyon köpek bulunmaktadır. İngilterede ise 10 milyon kedi OA’dan dolayı ağrı çekmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yaşının üzerindeki köpeklerin %20’sinde yani 5 yetişkin 

köpekten birinde OA oluşmakta ve etkilenen köpeklerin %62.5'inde ise yürüyüş problemleri 

görülmektedir (Fox 2017). Standart bir veteriner kliniği ayda 45 artritisli köpek görmektedir. 

Bunların dağılımı ise, %21 ileri derecede OA, %38 orta derecede OA ve %41’i ise başlangıç 

döneminde OA ile kliniğe müracat etmektedir. Patofizyolojik ve klinik özelliklerinin yanı sıra 

tedavi yanıtları ve eklem anatomisi, köpeklerde insanlara kıyasla çok benzerdir. Bundan 

dolayı insan hekimliğinde yapılan osteoartrit çalışmalarının birçoğunda tavşan, rat gibi deney 

hayvanları yerine köpekler sonuçları açısından rol modeli olarak kullanılmıştır (Cook 2016).  

Osteoartritis; sinovyal eklemlerin eklem kıkırdağında yavaş progresif dejenerasyona 

ilave olarak, kıkırdak kaybı ve osteofitik üremelerle karakterize, kemik ve yumuşak dokuları 

da etkileyen, düşük dereceli yangı ile seyreden heterojen bir hastalık olarak tanımlanır 

(Tamura ve ark 2002, Garvican 2010, Bland 2015, Fox 2017). OA tedavisi ile ilgili beşeri ve 

veteriner hekimlik alanında birçok çalışma mevcuttur. Fakat kesin bir tedavisi 

bulunmamaktadır (Fox 2017). Klasik tedavi yöntemleri arasında, medikal olmayan tedavi 

yöntemlerin yanısıra kortikosteroid, NSAID, hyaluronik asit ve benzeri tedavi yöntemleri 

kullanılmakla beraber bu uygulamaların muhtemel oluşturabileceği komplikasyonlar 

sebebiyle alternatif tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Ayrıca intra-artiküler ilaç 

uygulamalarının dezavantajlarından en önemlisi ise septik artrit oluşturma riskidir. Ridge 

(2011)’in 294 köpekte ve 11 kedi üzerinde yaptığı retrospektif bir çalışmada atroskopik 
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cerrahiyi takiben septik artrit görülme sıklığını %0.85 bulmuştur. İnsanlarda ise intra-artiküler 

kortikosteroid uygulamaları ile ilişkili septik artrit prevalansı her 10.000 enjeksiyonda 

yaklaşık 4 olgu olarak bildirilmiştir (Ridge 2011). Çalışmamızda 36 adet köpeğe yaptığımız 

eklem içi uygulamalarda septik artritis ve benzeri komplikasyonlarla karşılaşılmadı. 

 Son yıllarda rejeneratif tıp ile ilgili gelişmeler köpeklerdeki OA için de düşünülmüştür. 

Rejeneratif tıbbın amacı; vücuttaki yaralı dokunun eski orjinal haline herhangi bir 

komplikasyon oluşturmadan geri döndürülmesidir. Bu amaçla OA’da hasara uğrayan kıkırdak 

doku tamiri için birçok farklı rejeneratif tedavi yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bunların 

başında ise otolog trombositten zengin plazma uygulamaları gelmektedir. Trombositten 

zengin plazma; hastanın kendi kanının santrifüj edilmesi ile içinde normal kandan daha 

yüksek miktarda büyüme faktörleri içeren zengin bir trombosit konsantresidir (Eppley ve 

Pietrzak 2006, Anitua ve ark 2009). Bu trombosit konsantresinde trombositlerin α-

granüllerinde vascular endothelial growth factor (VEGF), platelet-derived growth factor 

(PDGF), transforming growth factor (TGF β1 ve β2, basic fibroblast growth factor (BFGF)) 

gibi pekçok büyüme faktörü depolanmış durumdadır. Özellikle kıkırdak onarımında etkili 

olan büyüme faktörlerinin kondrojenik hücreleri alabilme, çoğalmayı teşvik etme, kıkırdak 

matriksinin sentezini artırma ve muhtemelen eklem cerrahisine olan ihtiyacı geciktirme gibi 

yetenekleri üzerine bilimsel olarak ilgi vardır (Kon ve ark 2010, Spakova ve ark 2012). 

TZP’nin eklem içi uygulamasında, kıkırdak anabolizmasını uyararak osteoartritin ilerlemesini 

yavaşlatma potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir (Stief ve ark 2011). Ayrıca sinoviyal 

ve mezenkimal kök hücre proliferasyonunu uyarırlar. IL-1 ve benzeri sitokinlerin katabolik 

etkilerini ve MMP’lerin emilimlerini azalttığı bildirilmektedir (Fortier ve ark 2011, Jekaterina 

ve Agris 2016).  Sunulan projede köpeklerde sık görülen, multifaktöriyel patogenezisi olan 

OA tedavisinde trombositten zengin plazma (TZP) ve Bio-aktivatörlü TZP'nin tek ve çift 

eklem içi uygulamalarının klinik ve eklem sıvısı analiz (yangısal mediatörler ve 

metalloproteinaz (MMP-2 ve MMP-9) enzimlerine) sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır. 

Çıkan sonuçların özellikle veteriner ve beşeri hekimlik alanlarında kullanılabilme imkanı 

olacağı düşünülmüştür. 

TZP uygulaması konusunda birçok hipotez ileri sürülmektedir. Son literatür 

çalışmalarında trombositlerdeki büyüme faktörlerinin daha aktif rol oynamaları için 

trombositlerin aktivasyonu üzerine çalışılmaktadır. Trombositlerin aktivasyonu kimyasal ve 

fiziksel yöntemlerle mümkün olabilmektedir. Kimyasal yöntemde; uygulama yapmadan önce 

trombositleri aktive etmek üzere TZP’ye sığır trombini ya da kalsiyum klorid, kalsiyum 
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glukonat eklenmesi söz konusudur (Vahabi ve ark 2017). Aktivatör eklenmesi sonrasında α-

granüllerden büyüme faktörlerinin %70’i 10 dakika içerisinde, tamamına yakınının da 1 saat 

içerisinde salıverildiği gösterilmiştir. Fiziksel yöntem ile aktivasyonda ise özel ekipmanlara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ekipmanlar sayesinde TZP elde edildikten sonra fiziksel olarak 

ekstrat bu ekipman içerisinden geçirilerek büyüme faktörleri açığa çıkarılmaktadır. Fiziksel 

aktivatör uygulamasının avantajı ise %100 otolog sisteminin korunmuş olmasıdır. Özellikle 

kimyasal aktivatör olarak sığır trombin kullanılmasında alerjik reaksiyonların gerçekleşme 

olasılığı bulunmaktadır (Marx 2001, Yılmaz ve Kesikburun 2013, Eduardo ve ark 2016).     

TZP hazırlama sistemlerinde farklılıklar görülmektedir. (Franklin ve ark 2015) TZP 

hazırlama sistemleri yönünden yaptığı çalışmada farklı TZP elde etme prosedürlerini 

kullanarak kan hücreleri miktarlarını karşılaştırmışlardır. Fakat klinik olarak değerlendirme 

yapmadıklarından dolayı yöntemlerin birbirine göre üstünlüklerinden bahsetmemişlerdir. TZP 

hazırlama prosedürleri ilk başlarda manuel olarak Laboratuvar ortamında farklı santrifüj 

yöntemleri ile elde edilmekteydi (Sanchez ve ark 2008, Fahie ve ark 2013, Kazemi ve 

Fakhrjou 2015). Son zamanlarda ise bir örneklik sağlanması, dış ortamla minimum temas, 

kullanılan kan miktarının az tutulması ve hazırlama süresinin kısaltılması yönünden ticari 

hazırlama kitleri kullanılmaktadır (Franklin 2015). Bu projede çalışmamızda standartı 

yakalamak için TZP hazırlama kiti (Genesis Autologous Cell System 2 ) kullanıldı. Bu kitler 

sağlıklı köpeklerde aynı miktarda alınan kandan TZP elde edilmesi sonucunda ölçülen 

trombosit miktarının yaklaşık 4-8 katı olacak şekilde TZP elde edilmesini sağlamıştır. TZP’de 

normal tam kana göre 3-5 kat daha yüksek oranda trombosit bulunur. TZP olarak 

tanımlanabilecek plazma için, genel kabul görmüş net bir trombosit konsantrasyonu değeri 

yoktur. Ancak tam kanda 150.000/μl ile 350.000/μl kadar bulunan trombosit sayısının, 5ml 

plazmada 1.000.000/μl üzerinde olduğu zaman iyileşmeyi arttırıcı etkisinden bahseden 

çalışmalar mevcuttur (Marx 2001). Bazı araştırmacılar TZP’nin bazal seviyenin 3-5 katı 

kadar trombosit konsantrasyonu içermesi gerektiğini önermektedir (Piettrzak ve Eppley 

2005). (Anitua 1999) TZP hazırlanırken amacın minimum 300.000 trombosit/ml olması 

gerektiğini belirtmektedir. Özellikle çalışmada eklem içine uygulayacağımız otolog TZP 

ekstratında istenilen seviyede (1 ml'de trombosit sayısının 4-8 katı) trombosit miktarını 

yakalamak için trombositopeni gibi hematolojik bir bozukluğun bulunmamasına dikkat edildi. 

(Fahie ve ark 2013), (Arıcan ve ark 2015) yaptıkları çalışmalarda iyileştirme sürecindeki 

trombosit miktarının en az normal miktarının 4-5 katı olması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Özellikle TZP elde edilmesinde eritrositlerin ve nötrofillerin inflamatuvar etkilerinden dolayı 
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ayrı tutulması gerektiği bildirilmiştir. TZP’de artmış bir eritrosit konsantrasyonu özellikle 

katabolik etkili sitokinlerden IL-1 ve TGF-α miktarlarında artışa neden olduğu bildirilmiştir 

(Fox 2017). 

Ayrıca, yapılan araştırmalarda TZP uygulama sayılarında da bir örneklilik 

bulunmamaktadır. (Kavadar ve ark 2015) diz ekleminde OA bulunan insanlardan eklem içi 

TZP uygulaması yapmak için 3 grup oluşturmuştur. Gruplara sırasıyla 1 uygulama, birer hafta 

arayla 2 ve 3 uygulama yapmıştır. Sonuç olarak TZP uygulamasının en az iki sefer yapılarak 

OA’da eklem fonksiyonu ve ağrı için olumlu yönde etki ettiğini söylemişlerdir. Literatür 

olarak beşeri hekimlikte OA’da TZP uygulama sıklığını 2 haftada 1 olmak üzere en az 2 

uygulama olacak şekilde yapılması gerektiği belirtilmektedir (Fox 2017). Aynı şekilde (Patel 

ve ark 2013) diz ekleminde OA bulunan insanlarda eklem içi 1 TZP uygulaması ile 3 hafta 

arayla 2 TZP uygulamasını kontrol (eklem içi izotonik) grubu ile karşılaştırmışlar ve 6 ay 

takip etmişlerdir. Sonuçta, TZP uygulamaları kontrol grubuna göre eklem fonksiyonu ve ağrı 

derecesine göre daha iyi olduğunu ama tek ve çift uygulamalar arasında herhangi bir istatistiki 

fark görülmediğini ve TZP uygulanan gruplarda da 6. aydan sonra gerileme olduğunu 

belirtmişlerdir. (Fahie ve ark 2013) ve Arıcan ve ark (2015) yaptıkları çalışmalarda 

köpeklerdeki OA olgularında bir enjeksiyon yapıp, 3 ay olguları takip etmişlerdir.  (Arıcan ve 

ark 2015) yaptığı çalışmada kapsamlı eklem sıvısı analizi yaparak hangi parametrenin 

etkilendiğini göstermişlerdir. Arıcan ve ark (2018) yaptıkları başka bir çalışmada TZP grubu 

olguların enjeksiyonu takiben 21. güne kadar enzim ve yangısal mediatörlerde azalma 

gösterdiği 21-30. günlerde tekrar artış gösterdiği not edilmiştir. Bu sebeple birer ay ara ile iki 

enjeksiyon uygulaması sonuçlarının önemli bilgiler vereceği düşünülmüştür. 

TZP hasar gören dokuya enjekte edildikten sonra, trombositlerinde ilk saat içinde 

toplam miktarın % 95'inden fazlasının serbest bırakılması ile 10 dakika içinde aktif salınımın 

başladığı bildirilmektedir. Büyüme faktörünün salınması esasen enjeksiyonun ilk saatinde 

gerçekleşmesine rağmen, trombositler 7 gün boyunca canlı kalır ve büyüme faktörlerini 

serbest bırakmaya devam eder. Böylece hasar gören dokuya tek bir enjeksiyon en azından 

çoğu vakada yeterli olabilmektedir (Kon ve ark 2010). TZP uygulamaları ile ilgili in vitro ve 

in vivo çalışmalarda enjeksiyon sayısı ve sıklığı, TZP elde etme yöntemleri ve uygun 

trombosit konsantrasyonu bakımından fikir birliği bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan 

çalışmaların karşılaştırılması ve bir örnekliliğin olmaması TZP çalışmalarının en büyük 

handikaplarından birisidir (Franklin ve ark 2015, Kavadar ve ark 2015, Carr ve ark 2016).  
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Çalışma kapsamında değerlendirilen osteoartritli köpeklerde dikkat edilen diğer bir 

husus ise son 6 ay içerisinde ilgili ekleme cerrahi işlem, eklem içi uygulama ve paranteral 

NSAID uygulamalarının yapılmamış olmasıdır. Çünkü bu süre zarfı içerisinde yapılan 

medikal ve cerrahi müdahalelerin araştırmaların başlangıcında ve devamında denekler 

üzerinde etki gösterebilmelerinden dolayı çalışma sürecini olumlu ya da olumsuz 

etkileyebileceği düşünülmektedir. Benzer veteriner ve beşeri literatür kaynaklarında da 

belirtildiği gibi çalışma planlamasında bu hususa dikkat edilmiştir (Fahie ve ark 2013, Seleem 

ve Gad 2015, Cook ve ark 2016, Wanstrath ve ark 2016). 

   Çalışmada değerlendirilen köpeklerde Art. genu’daki OA’nın teşhisinde klinik, 

radyolojik, ultrasonografik ve termografik muayeneler yapıldı. Klinik muayenelere 

inspeksiyonla başlandı. Oturma, yürütme, koşturma, merdiven çıkıp indirme, tırmanma, engel 

atlama gibi aktiviteler yaptırılarak kayıt altına alındı (Slocum ve Slocum 1998).  

Osteoartritte en önemli semptomlardan birisi ağrıdır. Yürüyüş ve koşma sırasında 

köpekler izlenerek ekstemitelerdeki topallıklar ve buna bağlı olarak ekstremitede kas atrofileri 

izlendi (Fox 2017).  Ardından oturma pozisyonlarına bakılarak Art. genu’nun tam fleksiyon 

yapıp yapmadığı değerlendirildi. Koşturma, engel atlama, inip çıkma gibi aktivitelerin 

yaptırılması için köpeklerin düz bir çizgide yürümesine ve koşmasına izin verecek şekilde 

parkur belirlendi (Pettitt ve German 2015). Köpeklerin parkurda sağ ve sola manevra 

hareketlerinde topallık bulunan ekstremite yönündeki dönüşlerinde zorlandıkları belirlendi. 

Bunun nedeni ise dönüş sırasında o yöndeki ekleme aşırı yük binmesidir (Pettitt ve German 

2015, Fox 2017).  

Palpasyonda topallık görülen ekstremite diğer ekstremite ile yumuşak doku şişliği, kas 

atrofileri yönünden karşılaştırılarak muayene edildi. Köpeklerde Art. genu’da görülen 

osteoartritin en önemli sebeplerinin başında çapraz bağ travmaları ve buna bağlı olarak 

menisküs yaralanmaları gelmektedir. Başta çapraz bağ travmaları olmak üzere patellar 

travmalar, kemik ekseni (femur, tibia) deformiteleri sekunder olarak OA'ya karşı 

savunmasızdır (Mele 2007). Bu nedenle Art. genu’ya öne çekmece hareketi ve tibial 

kompresyon testleri uygulanarak köpekler değerlendirildi. Ayrıca son yıllarda insan 

hekimliğinde kullanılan eklem hareket değerlendirmeleri köpekler üzerinde de uygulanmıştır 

ve çalışmanın klinik muayenelerinde maximum ve minimum eklem hareketlerine bakılarak 

OA’nın klinik semptomlarından biri olan eklem hareketlerinin kısıtlanması hakkında bilgi 

alınmıştır (Bland 2015). 
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Osteoartrit şüpheli köpeklerde kan analizi yapılarak, hematolojik kökenli hastalığı 

bulunan köpekler çalışmaya alınmadı. Özellikle sistemik enfeksiyon, trombositopeni 

(<125.000 trombosit/μL), trombositoz (> 600.000 trombosit / μL), koagulopati gibi 

hematolojik problemi olan köpeklerin çalışmada bulunmamasına dikkat edildi (Franklin ve 

ark 2016). TZP, tam kanın santrifüjü ile elde edilen ve tam kandan daha yüksek platelet 

konsantrasyonu içeren hücresel plazma komponentidir. Normalde plazmanın hücresel 

komponenti; %93 eritrosit, %6 trombosit ve %1 lökositten oluşmaktadır.  

Osteoartritle ilgili yapılan benzer çalışmalarda (Fahie ve ark 2013), Wanstrath ve ark 

(2016), Cole ve ark (2017) osteoartritli köpekler çalışma kapsamında rastgele gruplara ayrıldı. 

Buna göre her grupta 6 hayvan olacak şekilde 6 grup oluşturuldu. Rastgele olmasının sebebi 

ise çalışmamız deneysel bir çalışma olmadığı için her köpekte aynı derecede osteoartrit söz 

konusu değildi. Bazı köpeklerde OA derecesi 1, bazılarında ise 2, 3,4’tür. Bu konuda bir 

özdeşlik olmadığı için gruplar rastgele oluşturuldu. 

 Sunulan çalışmada TZP’nin ve Bio-aktivatörlü TZP'nin klinik etkinliği klinik 

muayeneden sonra yürüyüş ve ağrı skorlamalarına bakılarak devam edildi. Yürüyüş (Hudson 

Visual Analog Scale-HVAS ve ağrı (Canine Brief Pain  Inventory (CBPI)) skorlama testleri 

yardımı ile köpeklerin davranışları gözlemlenerek not edildi (Brown ve ark 2013). İnsanlarda 

ve evcil hayvanlarda ağrı; hoş olmayan bir duyusal deneyim olarak tanımlanmıştır (Hudson 

ve ark 2004). Canine BPI; köpeklerin ağrılarının şiddetini ve bu ağrının işleve müdahale ettiği 

dereceyi değerlendirmelerine olanak tanır. Başlangıçta osteoartirit ile ilgili ağrı 

değerlendirmesi için geliştirilen Canine BPI'nin kemik kanserinin neden olduğu ağrı için de 

uygun olduğu gösterilmiştir. Canine BPI, ağrıyı "en kötü", "en az", "ortalama" ve "şimdi" 

(şimdiki ağrı) olarak değerlendirir. Klinik çalışmalarda, bu maddeler tek tek ağrı şiddetini 

temsil etmek için kullanılmıştır; ancak Canine BPI için model geçerliliği dört maddeyi de 

içermektedir. Bu kalemlere verilen yanıtlar, bir ağrı şiddeti skoru sağlamak için ortalaması 

alınmıştır. Yürüyüş ve ağrı testleri bundan önceki çalışmalarda kullanılmış ve subjektif olarak 

kabul edilen metotlardır (Hudson ve ark. 2004, Brown ve ark 2008, Hjermstad ve ark 2011). 

(Hudson ve ark 2004) köpeklerde ağrı ve topallığın değerlendirilmesi için bir anket 

geliştirmiştir. 3 yıl süren bu çalışmada köpeklerde hafif-orta şiddette topallık derecesinin 

değerlendirilmesinde geçerli olacağını söylemişlerdir. (Essner ve ark 2017) İsveç’te OA’lı 

köpeklerde ağrı değişimlerini belirlemek için CBPI’den yararlanmıştır. Bu test için; uzmanlar 

tarafından kapsamlı İsveç diline tercümesi yapılmış ve OA ile ilgili ağrıları olan köpekler ile 

sağlıklı köpekleri psikometrik açıdan ayırt etme kabiliyeti olduğunu söylemişlerdir. Belshaw 
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ve ark (2016) yaptığı derlemede OA’lı köpeklerde tedavi değişimlerinin etkilerini göstermede 

kullanılan subjektif değerlendirmelerin başında CBPI’nın geldiğini söylemiştir. Köpeklerin 

aynı hekim tarafından kontrol edilmesi kabul edilebilir olarak değerlendirilmiştir. (Brown ve 

ark 2013) yaptıkları çalışmada; 150 adet OA’lı köpeğin carprofen tedavisine etkisini kontrol 

ile karşılaştırmışlardır. Bunda da CBPI skorlama sisteminden yararlanmışlardır. Sonuç olarak 

CBPI’nın genel bir test populasyonundaki genel ortalama veya medyan skorlardan ziyade 

bireysel köpeklerin değerlendirilmesinde daha başarılı olabileceğini belirtmişlerdir. Veteriner 

hekimlikte ise doğal olarak bu değerlendirmeler hayvan sahipleri tarafından yapılmakta ve 

onlarda da hayvan sahiplerinde placebo etki oluşma riski bulunmaktadır. Biz çalışmamızda 

yer alan 36 köpeğe subjektif HVAS-Hudson Visual Analog Scale-Yürüyüş Testi ve Canine 

BPI testi uyguladık. Bu konuda ki avantajımız ise 90 gün boyunca 36 adet köpeğe tek bir 

kişinin bakması ve değerlendirmelerin kendisi tarafından yapılmasıdır. Her köpeğe uygulama 

yapıldığından dolayı placebo etkisini ortadan kaldırıldığı düşünülmektedir. Yapılan 

değerlendirme sonuçlarında subjektif HVAS-Hudson Visual Analog Scale-Yürüyüş Testi’nde 

TZP tek uygulama grubu ile TZP çift uygulama grupları arasında pozitif anlamda istatistiksel 

fark elde edilmiştir (p<0,05). TZP ile Bio-fiziksel aktivatörlü TZP grupları ile kontrol 

gruplarının tek ve çift uygulamaları arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. Canine 

BPI testinde ise anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. (Fahie ve ark 2013) yaptıkları benzer 

çalışmada değerlendirme sürelerini 0. ve 12. haftada yapmışlardır. Çalışmamızda ise 0, 15, 

30, 60 ve 90. günlerde yapılmasından dolayı değerlendirme zamanlarının birbirine olan 

yakınlığından dolayı istatistiksel olarak fark görülmediği düşünülmektedir. Ayrıca 0. ile 90. 

gün arasında da istatistiksel olarak fark bulunmamıştır.  

 Klinik muayenelerden sonra OA şüpheli ekstremitenin radyografik muayenesi yapıldı. 

Radyolojik muayeneler için latero-medial, cranio-caudal, caudo-cranial, tibial kompresyon 

latero-medial ve ayakta latero-medial pozisyonlarda röntgenler çekildi. Osteoartritis'in 

radyografik değişiklikleri hastalık dönemine bağlı olarak değişmektedir. Radyografi; klinik 

uygulamada köpeklerde osteoartrit teşhisi için esas diagnostik araçtır. Bununla birlikte, 

çoğunlukla skleroz ve osteofitik oluşumlar gibi kemik dokudaki değişimler radyografik 

muayenede dikkate alındı. Ama dikkat edilmesi gereken nokta radyografik muayene ile klinik 

muayeneyi mutlaka birlikte yapmak gerekmektedir (Pettitt ve German 2015). Örneğin; dirsek 

displazisi osteofitleri çok geç ve yavaş osteofit üretirken, çapraz bağ kopmalarında 3-4 hafta 

içinde osteofitik üremeler oluşabilmektedir. Ayrıca bazı ırkların aynı derecede kalça 

inkoordinasyonuna sahip olmalarına rağmen diğerlerinden daha fazla osteofitik üremelere 
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sahip olduğu gösterilmiştir (Smith ve ark 2006). Köpeklerde Art. genu’daki osteoartritis 

sebeplerinin başında ligamentum cruciata anterior kopmaları gelmektedir. Çalışmada 36 

köpekte de değişik derecelerde ligamentum cruciata anterior’un kısmi kopuğuna bağlı olarak 

öne yer değiştirmesi belirlenmesine rağmen klinik muayenelerde bazı köpeklerde çekmece 

gözü testi ve tibial kompresyon testi pozitif bulunmadı. Bunun sebebi ise ligamentum 

cruciatum anterior kopuğunun oluşması esnasında eklem kapsülünde görülen yırtık ve buna 

bağlı gelişen fibrozis olabileceği gibi (Vasseur 2002), olguların sedasyon altında muayene 

edilmemesi pozitif etkiyi göstermemiştir. En kolay tanımlanan radyografik değişiklik 

kıkırdakta oluşan osteofitik değişimlerdir (Allan 2007, Innes ve Tobias 2012, Sharma 2016). 

Osteofitik oluşumlar genelde eklem yüzeylerinin kenarlarında, eklem kapsülü, tendo ve 

ligamentlerin bağlantı yerlerinde görülmektedir (Marino ve Loughin 2010). OA'da diğer 

radyografik bulgular; sinovyal efüzyon ve subkondral kemikte sklerozis olarak bilinen opasite 

artışıdır (Acar ve ark 2004, Allan 2007). Diz ekleminde eklem kapsülünün arkaya yer 

değiştirmesi, infrapatellar yağ yastığının proksimale yer değiştirmesi sinovyal efüzyondan 

kaynaklanmaktadır (Marino ve Loughin 2010, Arıcan 2012). Osteoartritisle ilgili klinik ve 

epidemiyolojik çalışmalarda dejenere olan eklemin morfolojik değişimlerini doğru ve rahat 

tespit etmek, farklı kişiler tarafından yapılan OA çalışmalarında karşılaştırılabilir bir sonuç 

elde etmek için skorlama sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Veteriner hekimlik alanında ise 

(Vasseur ve Berry 1992) radyografik OA skorlama sistemi geliştirmişlerdir. Bu skorlama 

sisteminde 0 (değişiklik yok)- 3 (Ciddi değişiklik) arasında değişen toplam 19 adet 

değerlendirme kriteri bulunmaktadır. (Fahie ve ark. 2013) yılında yaptığı benzer çalışmada 

OA’lı köpeklerin radyolojik değerlendirmesinde; aşırı sinovyal sıvı artışına bağlı infra patellar 

yağ yastığının öne doğru yer değiştirmesi, periartiküler osteofit oluşumu, eklem boşluğunda 

daralma, subkondral kemik üremesi, subkondral kist oluşumu gibi kriterleri ele alarak az 

derece (1), orta derece (2), orta ve şiddetli derece (3) ve şiddetli derece (4) şeklinde 

skorlamıştır. Beşeri alanda diz eklemi OA'sının teşhis edilmesinde en yaygın ve öncü 

skorlama sistemi (Kellegren ve Lawrence 1957)’in yılında sunduğu ve Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından 1961'de kabul edildiği skorlamadır. Buna göre Kellegren ve Lawrence OA'yı 5 

dereceye ayırmışlardır. Çalışmamızda Kellegren ve Lawrence'in belirttiği skorlama sistemini 

kulanmamızın amacı; köpek ve insan diz eklemi arasında ki anatomik ve mekaniksel 

benzerlikler, Kellegren Lawrence’in osteoartrit çalışmalarında yaygın kullanılması ve Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş olmasıdır. Ayrıca bu metotun kolay uygulanabilir 

olması tercih sebebi olmuştur. (Wessely ve ark 2017)’de yaptıkları çalışmada OA’lı 

köpeklerin Art genu’larının radyolojik muayenesinde farklı uzmanlar tarafından yapılan 15 
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farklı noktanın değerlendirilmesinde gözlemciler arasında düşük derecede değişkenlik 

bulunmuş ve OA’nın radyolojik muayenesi objektif olarak değerlendirilmektedir. 

Çalışmamızda ise radyografik değerlendirmeler tek bir gözlemci tarafından yapılmıştır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda olguların 0. ile 90. günleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. (Innes ve ark 2004)'da yaptığı çalışmada 58 Art. genu osteoartritli köpekte 7. 

ve 13. aylarda yaptıkları radyografik muayenelerde değişim görmüşlerdir. Fahie ve ark. 2013 

yılında yaptıkları çalışmasında da radyografik değerlendirmelerde 0. gün ile 90. gün arasında 

fark bulmamışlardır. Çalışmamızda kontrol grubunda bile radyografik bir değişikliğin 

olmaması 3 ay kadar kısa bir süre için takip etmemizden kaynaklandığı sonucuna 

varılmaktadır. Bundan dolayı yapılacak benzer çalışmalarda çalışma süresinin 3 aydan fazla 

olması gereğini düşündürmüştür. Özellikle 3. ve 4. derece OA olgularında oluşan osteofitik 

üremeler yönünden TZP veya BTZP grubundaki köpeklerde hiçbir değişiklik olmamıştır. 

Fakat 1. ve 2. derece OA olgularında özellikle akut dönemde ise olumlu sonuçlar 

gözlenmiştir. Ayrıca radyolojik değişikliklerin etkileri OA sınıflandırılmasında olgu sayısının 

daha fazla olması ile değerlendirmeye alınabilir.   

Ultrasonografik muayene; noninvaziv, ucuz, hızlı bir görüntüleme tekniğidir. Diz 

ekleminin anatomik yapılarının ultrasonografik incelenmesinde genellikle, yüksek frekanslı 

(≥10 MHz) lineer bir prob kullanılması tercih edilmektedir. Fakat 5-10 MHz'lik problarla 

da eklem içine 4 cm derinliğe inecek kadar görüntüleme yapılabilmektedir (Muller ve 

Kramer 2003). (Reed ve ark 1995)'de köpeklerde eklemlerin normal ekografik anatomisini 

tanımlamıştır. (Grassi ve Cervini 1998)'de köpeklerde OA'dan etkilenen diz ekleminde 

sinovyal sıvı artışına bağlı olarak sinovyal membranlarda ekojenitenin arttığını, eklem 

kıkırdaklarında keskin bir hattın kaybolduğunu söylemişlerdir. Kramer ve ark (1999)'da 

köpeklerin diz eklemi ultrasonografisinde standart bir algoritma kullanılması gerektiğini 

düşünmüştür. Muzzi ve ark (2009)'da diz ekleminde osteoartritin ultrason ile skorlama 

sistemini geliştirmişlerdir. Diz ekleminin ultrasonografik muayenesinde en yaygın prob 

pozisyonu medio-lateral ve cranio-caudal yapılan pozisyonlardır. Fakat bu metotların bazı 

dezavantajları bulunmaktadır. Bunlardan biri yetersiz rezolüsyondan dolayı küçük kıkırdak 

defektlerinin görüntülenmesinde zorluk ve subkondral kemiklerden dolayı oluşan akustik 

gölge artefaktlarıdır. Bu olumsuzlukların 20 MHz prob kullanılarak giderilebileceği 

görülmüştür (Grassi ve Cervini 1998). Çalışma kapsamında kullanılan köpeklerin 0. 15. 30. 

60. ve 90. günlerde ultrasonografik muayeneleri 5-7.5 MHz konveks prob ile yapıldı ve 

ultrason çıktıları kayıt altına alındı. Çalışma kapsamında elde edilen ultrason görüntüleri 
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(Muzzi ve ark. 2009)'nın geliştirdiği diz ekleminde osteoartritin ultrason ile skorlama 

sistemine göre değerlendirildi. Bu değerlendirme skalasına göre sinovyal efüzyon, 

subkondral yapılar ve eklem içi fibrotik doku varlıkları incelendi. Köpeklerin tamamında 

eklem boşluğunda çeşitli derecelerde efüzyon ile karşılaşıldı. Köpeklerde OA'dan etkilenen 

diz ekleminde sinovyal sıvı artışına bağlı olarak sinovyal membranlarda ekojenitenin 

arttığını, eklem kıkırdaklarında keskin bir hattın kaybolduğu görüldü. Fakat, ultrason ile 

kıkırdak lezyonlarının teşhis edilmesinde zorluk yaşandı. Bunun sebebinin ise 

kullandığımız ultrason probunun 7,5 MHz özelikte olmasına bağlandı. Ultrasonografik 

teşhisin yardımcı teşhis olarak faydalı olacağı görüşü paylaşıldı. Ultrasonografik 

muayenede belirlenen sinovyal efüzyon ile alınan eklem sıvıları benzerlik gösterdi. Fakat 

radyografik bulgularla karşılaştırıldığında ultrasonografik muayenenin osteoartritin erken 

dönemlerinde özellikle yumuşak doku (eklem kapsülü, fibrotik yapılar) yapılarındaki 

değişikliklerin daha iyi görüldüğü belirlendi. Çalışmada her iki grupta da enjeksiyonu 

takiben efüzyon miktarındaki azalma ultrason muayenesinde anekoik alanların azalması ile 

görüntülendi. 

Klinik muayeneler içine dahil edilen infrared termografi modern, non-invaziv ve 

güvenli bir teknik olup, sadece endüstride değil aynı zamanda beşeri ve veteriner 

hekimliğinde kullanım alanları bulmuştur (Harper 2000, Kníková ve ark 2002). Çalışma 

yapılmadan önce köpeklerin sakin olmasına, ortamın ısısının uygun olmasına dikkat edildi, 

her olgu için önerilen uzaklıktan (1m), farklı pozisyonlarda en az 3-5 kez olacak şekilde 

görüntü alındı. Alınan görüntüler bilgisayar üzerinden değerlendirildi. Osteoartritis teşhis 

edilen bazı olgularda bölgesel ısı değişimleri olmasına rağmen istatistiki değişim olmadığı 

analiz edildi. Bu sebeple sunulan çalışmada köpeklerin eklem hastalıklarında teşhis 

açısından çok yararlı olmadığı ve çalışma kapsamında değerlendirilen olguların bazılarının 

aşırı kıllı oluşu termografi sonuçlarını etkilediği gözlendi. Ayrıca tıraş edilen bölgelerde ısı 

artışları belirlendi. Bu durumun teşhisi olumsuz etkilediği görüldü. 

 Osteoartritiste eklem sıvısı noninflamatuvar karakterdedir. Soluk sarı renkte, 

vizkositesi azalmış, mononükleer hücre ağırlıklı az sayıda lökosit bulunur. Alınan eklem 

sıvısının artışı hastalık prognozununun daha kötü olmasını düşündürmektedir. Bu yüzden 

planlanan günlerde toplanan eklem sıvıları hastalığın süreci hakkında fikir beyan 

edebileceğinden dolayı miktar yönünden (Az: 0-0.5, Orta: 0.5-1, İyi: 1-1.5, Çok İyi: 1.5-2 (ml 

cinsinden)) kayıt altına alındı (Punzi ve ark 2005). Fakat fazla eklem sıvısı ile ultrasonografik 

muayene bulguları benzerlik gösterirken radyografik osteoartrit skorlamasında pozitif bir 

benzerlik göstermediği belirlendi. Aşırı eklem sıvısı bulunan hayvanlarda radyografik olarak 
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osteoartrit derecesi 1-2 arasında bulundu. Bundan dolayı OA’nın akut döneminde yangıya 

bağlı olarak sinoviositten dolayı eklem sıvısı miktarında artışın görüldüğü ve vizkositesinin 

azaldığı, kronik döneme doğru ise eklem boşluğundaki daralma, eklem kapsülündeki 

kalınlaşma ve yangının gerilemesinden dolayı sinovyal sıvı miktarında azalma olduğu 

düşünülmüştür.  

İnsanlarda ve başta köpekler olmak üzere hayvanlarda en önemli sağlık problemi olan 

OA’nın erken teşhisinde bugüne kadar hiçbir görüntüleme yöntemi başarılı olamamıştır 

(Garner ve ark 2010). Bu sebeple araştırmacılar kan, idrar, sinoviyal sıvı gibi biyolojik 

belirteçlere yönelmişlerdir. Bu belirteçlerin bazıları diagnostik amaçla, bazıları ise prognostik 

amaçla kullanılmıştır. Son yıllarda OA’nın patofizyolojik gidişatında biyokimyasal 

belirteçlerin önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Bununla ilgili araştırmalar ağırlıklı 

olarak 2 önemli nokta üzerinde olmuştur. Birincisi tip II kollajen C- terminal telopeptit, 

oligometrik matriks proteini gibi kemik ve kıkırdak tahribat ürünleri, ikincisi ise; OA’da 

inflamasyonun önemli bir rol aldığının anlaşılması ile pro- ve anti-inflamatuvar sitokinlerdir. 

OA eş zamanlı bir onarım ve parçalanma işlemi olduğu için, bu sitokinlerin aktivitelerinin 

eklemlerde OA'nın ilerlemesi sırasında değişeceğini önermektedir. Bu sitokinler hem insan 

hem de hayvan modellerinde OA gelişimi ve progresyonu ile ilişkileri incelenmektedir 

(Mabey ve Honsawek 2015 ). OA patofizyolojisinde  tarihsel olarak yangısız bir artrit olarak 

sınıflandırılmaktadır. Ancak son zamanlardaki bulgular OA’da yangının da rol oynadığını 

göstermektedir (Garner ve ark 2010).  

 OA patolojisinde eklem boşluğunda daralmanın artması ile kıkırdak dokuda ilerleyici 

bir yıkım oluşmaktadır. Bunun yanında eklem kıkırdak doku haricinde eklem kapsülünde, 

kemik dokuda, tendo ve ligamentlerde de değişiklikler görülmektedir. Etkilenen her doku 

diğerlerine proinflamatuvar sitokinler şeklinde sinyaller gönderir. Bu sinyaller yıkımı artırır, 

böylece yıkıcı döngüyü teşvik eder. Bu eklem hasarından sorumlu tek bir sitokin 

bulunmamaktadır. Sinoviyositler, kondrositler, proteolitik enzimler, lökositler ve sitokinler 

karmaşık bir etkileşim oluşturmaktadırlar (Garner ve ark 2010). TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-

10, IL-4, IL-13 gibi pro- ve anti-inflamatuar sitokinler eklem kıkırdağında bir denge içinde rol 

almaktadır. Bunlar anjiogenezis ve kemotaksis yönünden OA patofizyolojisine katkıda 

bulunmaktadırlar. Sitokinler; OA’nın farklı evrelerinde farklı biyokimyasal belirteç özellik 

göstermektedirler. Bu farklı belirteç özelliklerinin göstermelerinden dolayı sitokinlerin 

sınıflandırılması ihtiyacı doğmuştur (Buna göre BIPEDS  (B: Burden of Disease (Hastalık 

Şiddeti), I: Investigate (Araştırmacı), P: Prognostic (İşaret), E: Efficacy of Intervention 
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(Müdahale Etkinliği), D: Diagnostic (Teşhis), S: Safety (Güvenlik)) adı ile sınıflandırma 

geliştirmişlerdir). Bu sınıflandırmaya göre TNF-α ve IL-1β OA’nın şiddeti ve yapılan 

müdahalenin etkinliğini belirlemede kullanılabileceği söylenmektedir. IL-6 ve IL-10 

sitokinleri ise hastalığın teşhis edilmesinde kritik rol oynadığı düşünülmektedir (Mabey ve 

Honsawek 2015).  

Sitokinlerin kıkırdak metabolizmasında anabolik ve katabolik etkileri bulunmaktadır. 

Bunlar kondrosit bölünmesini, matriks sentezini ve yıkımını geriletebilir veya artırabilir. 

Anabolik etkili sitokinlerden son yıllarda hedef sitokin olan IL-10 yeralmaktadır. IL-10, OA 

patolojisinde katabolik etkili proinflamatuvarlardan IL-1β ile TNF-α sentezlerinin 

baskılanmasında rol oynamaktadırlar (Fernandes ve ark 2002, Mabey ve Honsawek 2015).  

 TNF-α; baskın olarak aktif makrofajlardan üretilen ve IL-6 ve IL-8 dahil sitokinlerin 

üretimini sağlayan 17 kDa proteindir. Eklem kıkırdağında IL-1β, TGF, IGF gibi diğer 

sitokinler ile eş zamanlı olarak matriks sentezinin ve dejenerasyonunun homeostazisinde 

kontrol edici görev yapan proinflamatuar sitokindir (Mabey ve Honsawek 2015). OA 

patofizyolojisinde TNF-α ile birlikte görev yapan diğer proinflamatuvar sitokin IL-1β’dır. Bu 

sitokin 17,5 kDa yapısında bir proteindir. Eklem kıkırdağının temel unsurları olan tip II 

kollajen ve agrekan sentezinin baskılayıcısıdır. Ayrıca yangı durumunda IL-6 ve IL-8 

sitokinlerinin sentezlenmesinde rol oynar. (Hay ve ark 1997)’de çapraz bağ kopuğu olan 

köpeklerde gelişen sekunder OA ile deneysel OA oluşturulan köpeklerde TNF-α, nitrik oksit 

(NO) ve IL-6 metabolitlerinin seviyelerini karşılaştırmaları sonucunda sekunder OA’lı 

köpeklerdeki TNF-α seviyesi deneysel OA’lı köpeklerden daha yüksek, IL-6 seviyesinin ise 

tam tersi düşük çıktığı görülmüştür.  

Çalışmada TNF-α seviyeleri tek ve çift uygulama grupları içerisinde ve birbirleri ile 

karşılaştırılmasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. Proinflamatuar bir sitokin olan 

TNF-𝛼 özellikle akut dönemde artar ve diğer yangısal mediatörlerin devreye girmesini 

tetikler. Bundan dolayı çalışmada kullanılan bütün köpeklerin akut dönem OA’ya sahip 

olmadıkları gerekçesiyle TNF-𝛼 miktarlarında istatistiksel değişiklik kaydedilmemiştir. 

Çalışmada IL-1β sonuçlarına göre; tek uygulama grubunda 0. günde kontrol ile BTZP 

arasında istatistiksel olarak pozitif fark çıkmıştır. Bu durum gruplardaki köpeklerin değişik 

OA derecelerinde olduğunu işaret etmektedir. BTZP tek uygulama grubunda daha fazla IL-1β 

seviyesi bulunmaktadır. 90. günde ise istatistiksel olarak fark olmamasına rağmen BTZP tek 

uygulamasının pozitif yönde IL-1β seviyesini düşürdüğü görülmüştür. BTZP tek uygulama ile 
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TZP tek uygulama arasında ise anlamlı olarak istatistiksel bir fark tespit edilememiştir. Deney 

grubunda 30. güne kadar yapılan uygulamalar tek uygulamalar olarak yorumlandığından 

dolayı TZP ve BTZP çift uygulama sonucunda 30. günde IL-1β seviyesi kontrol çift’e göre 

pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı fark görülmüştür. Bu durum BTZP ve TZP’nin eklem 

içi uygulamasıyla proinflamatuvar yangısal mediatörlerin azalmasıyla açıklanabilmektedir. 

Ayrıca IL-1β ile ilgili olan sonuçlar TNF-α’ya göre istatistiksel farklılık gösterdiğinden dolayı 

etiyolojisi çeşitlilik gösteren OA vakalarında IL-1β tedavi takibinde TNF-α’ya göre daha iyi 

bir belirteç olduğunu göstermektedir. IL-1β’nın baskılanması TZP ve BTZP’nin 

antiinflamatuar etkisine işaret etmektedir. 

Çalışmada IL-6 sonuçlarında istatistiksel olarak farklılık bulunmamasına rağmen, çift 

uygulama grubunda TZP ve BTZP gruplarında örnekleme günleri içerisinde özellikle 0. gün 

ile 90. gün arasında IL-6 seviyelerine bakıldığı zaman 90. güne doğru azalma tespit edilmiştir. 

Bu durum OA’lı hayvanların rastgele gruplandırılmasından dolayı ve OA derecelerinde bir 

örneklilik olmadığı için istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı düşündürmektedir. 

Ayrıca, IL-6 sonuçlarına göre; tek uygulama gruplarında 0. gün ile 90. gün arasında yapılan 

örneklemlerde pozitif yönde IL-6 seviyelerinde azalma tespit edilmemiştir. Bu nedenle çift 

BTZP ve TZP eklem içi uygulamalarının tek uygulama BTZP ve TZP’ye göre daha olumlu 

sonuçlar verdiği düşünülmektedir. Bu durum çift uygulama BTZP ve TZP’nin 

antiinflamatuvar özelliğinden dolayı IL-6 seviyesini düşürerek eklem kıkırdak dokusundaki 

harabiyeti geriletme ve klinik tablonun daha çabuk iyileşmesiyle açıklanabilmektedir. Fakat 

BTZP’nin TZP’ye göre üstün olup olmadığını söylemek zordur. 

(Maccoux ve ark 2007) tarafından yapılan bir çalışmada sağlıklı ve OA köpeklerin 

eklem dokularından alınan dört farklı eklem dokusunda (diz ekleminde infrapatellar yağ 

yastığı, çapraz bağ, sinoviyal membran ve kalça ekleminde femur başından alınan kıkırdak 

doku) sitokin (IL-1β, IL-6, IL-10 ve IL-8, IL-17) düzeyleri araştırılmıştır.  Çalışma sonucunda 

IL-10 seviyesinin OA’lı eklem dokusunda kontrol grubuna göre artış gösterdiği tespit 

edilmiştir. 

Çalışmamızda 90. günde BTZP tek (IL-10: 67,45 pg/ml) ile çift (IL-10: 137,81 pg/ml) 

uygulama arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur. Bu nedenle BTZP tek uygulamasında 

çift uygulamaya göre eklem içerisindeki yangıyı azaltarak doku hasarının durdurulmasında rol 

oynadığı kanısına varılmıştır. Ayrıca TZP tek ile kontrol tek arasındaki karşılaştırılmasında 
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IL-10 seviyesinin TZP tek grubunda daha düşük bulunması TZP’nin OA tedavisinde 

kullanılmasını kanıtlar niteliktedir.  

Matrix metalloproteinazlar (MMP’ler) çinkoya bağımlı endopeptinazların bir 

ailesidir. MMP’ler hücre dışı matriks bileşenlerini indirgemekte ve dokuya yeniden biçim 

vermeye katkıda bulunmaktadırlar. MMP’ler arasında MMP-2 ve MMP-9’dan oluşan 

jelatinaz alt ailesi; sitokinler ve kemokinler gibi matriks olmayan proteinleri bozarlar ve 

böylece bu proteinlerin aktivitesini düzenlerler. Bu nedenle, MMP-2 ve MMP-9’un doku 

onarımı, anjiogenez ve özellikle de inflamasyonda önemli rol oynamaktadırlar. MMP 

jelatinaz enzimi salınımının, sinoviyal fibroblastlar, kondrositler ve yangı hücreleri 

tarafından yapıldığı gösterilmiştir (Arıcan ve ark 2000). MMP-2 enzimi özellikle kıkırdak 

yapısındaki fibronektin, laminin ve kollajen-VII ve XI’i yıkımlar (Nagase 1994). MMP-9 

enzimi ise bu moleküllere karşı aktif değilken, tip I- III kollajeni yıkımlama özelliğine 

sahiptir (Clegg ve ark 1997). Normal sinovyal sıvı, minimum düzeyde jelatinaz aktivitesi 

içerirken aseptik artritisli vakalardan elde edilen sinovyal sıvı ile normal sıvıların jelatinaz 

biyoaktivitesi karşılaştırılmasında, gözle görülür bir artış bulunmuştur. Bu sonuç, MMP-2 

ve 9'un sinovyal sıvıdaki seviyelerinin, hastalık belirleyici olarak kullanılabileceği ve 

hastalığın prognozunun takip edebileceğini ortaya koymuştur (Koolwijk ve ark 1995, Clegg 

ve ark 1997, Arıcan ve ark 2000). MMP’lerin sinovyal sıvı gibi biyolojik sıvılardaki 

artışları da çeşitli yöntemlerle gösterilmiştir. Ayrıca çeşitli MMP’lere karşı antikorlar 

kullanılarak ELISA geliştirilmiştir, fakat sadece potansiyel enzim aktivitesi hakkında bilgi 

verirken, sonuçlara göre belirlenen enzimin aktif olup olmadığını söylemek mümkün 

değildir (Arıcan ve Yavru 1997, Clegg ve ark 1997, Arıcan ve ark 1998, Arıcan ve ark 

2000, Arıcan ve ark 2018).  

Çalışmamızda MMP-2 ve MMP-9 aktivitelerine zymografi yöntemi ile bakıldığında; 

0. gün ile 90. gün arasında TZP ve BTZP çift uygulama grubu ile tek uygulama grubu 

karşılaştırılmasında istatistiksel olarak fark bulunmamasına rağmen MMP-2 ve MMP-9 0. 

gün ile 90. gün arasında azalan bir eğri göstererek, çift uygulamaların tek uygulamalara 

göre daha üstün olduğu kanısına varılmıştır. Bu durum çift uygulama BTZP ve TZP’nin 

antiinflamatuvar etkisinin, anjiogenez üzerindeki olumlu etkileri ve kıkırdak doku 

harabiyetini durdurma/geriletme özelliğinin olması ile açıklanabilmektedir. 

(Boland ve ark 2014) ön çapraz bağ kopuğu olan köpeklerin eklem sıvılarındaki 

MMP-2 ve MMP-9 seviyelerini diğer sağlam diz eklemi ile ve normal diz eklemli 

köpeklerle karşılaştırmıştır. Sinoviyal sıvıdaki MMP-2 aktivitesi, diğer sağlam 
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ekstremitedeki eklemlere ve sağlam köpeklerin eklemlerine kıyasla ön çapraz bağ kopuğu 

olan eklemlerde daha yüksek çıktığını tespit etmişlerdir. Tüm bunlara rağmen MMP-9 

seviyesinde ise anlamlı bir fark görülmemiştir. (Murakami ve ark 2016) yılında eklem 

hastalığı olan köpeklerin sinoviyal sıvılarında MMP-2 ve MMP-9 aktivitelerini jel 

zymografi yöntemi ile tespit etmişlerdir. Ayrıca bu çalışmanın bir özelliğide sadece 

osteoartritis değil diğer eklem problemlerini de normal eklemlerle karşılaştırılmış olmasıdır. 

MMP-2 aktivitesi ise yüksek çıkmıştır. Çalışma sonuçları Boland ve ark (2014) elde 

ettikleri sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. TZP’nin ortopedik hastalarda yaygın 

kullanılmasına rağmen, TZP’nin sitokinler ve MMP-2 ve 9 enzimlerine etkinliğini (Arıcan 

ve ark 2015b) yaptıkları çalışmada osteoartritisli köpeklerde intra-artiküler otolog TZP 

uygulamasının yangısal mediatörler ve MMP-2 ile MMP-9 enzimlerine etkilerini 

araştırmışlardır. Çalışma sonucunda MMP-2 ve MMP-9 enzim bantlarının özellikle TZP 

uygulanan grupta baskılandığını, kontrol grubunda ise herhangi bir değişim olmadığını, 

hem kontrol hem de deney gruplarında MMP-9 seviyelerinin MMP-2’ye göre daha baskın 

olduğu da ayrıca ortaya konulmuştur. Çalışmamızda ise istatistiksel olarak fark olmamasına 

ragmen, MMP-2 ve MMP-9 aktiviteleri jel zymografi yöntemi ile 0.,15., 30., 60. ve 90. 

günlerde alınan eklem sıvılarında ölçülmüştür. MMP-2 ve MMP-9 enzim seviyeleri hem 

TZP hem de BTZP çift uygulama gruplarında 90. günde 0. güne göre daha düşük 

bulunmuştur. Fakat bu sonuçlara göre BTZP uygulamaları ile TZP uygulamalarının MMP2 

ve MMP-9 enzim seviyelerine göre birbirlerine göre üstünlüklerinin olup olmadığını 

söylemek mümkün olmamaktadır. 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

1. Köpeklerde ve kedilerde OA ciddi bir problem olup klasik tedavi yöntemlerinin 

oluşturabileceği komplikasyonların elimine edilmesi için alternatif rejeneratif 

tedavilere ihtiyaç vardır. 

2. TZP ve BTZP’nin etkinliğinin ortaya konulması olgunun kaçıncı derece OA olduğu ile 

ilişkilidir. Özellikle akut dönemdeki OA’larda başarı oranı anti-inflamatuvar 

etkinliklerinden dolayı daha fazla olmaktadır. 

3. Eğer, OA skorlaması 3. veya 4. derece ise kıkırdak hasarı ve osteofitik üremelere TZP 

veya BTZP’nin ne kadar etkili olduğu ancak histopatolojik çalışmayla ortaya 

konabilir. Sunulan çalışmada radyolojik olarak 3. ve 4. derece OA teşhis edilen 

olgularda uygulamaların  osteofitik üremeler üzerine pozitif bir etkinliği 

görülmemiştir. 

4. Daha önce yapılan çalışmada (Arıcan ve ark 2018) TZP grubundaki yangısal 

mediatörlerin intraartiküler enjeksiyonu takiben azaldığı ve 21. günde tekrar artışa 

geçtiği belirtilmiştir. Bu gerekçeyle ikinci bir enjeksiyonun etkinliğine bakılmak 

istenmiş fakat ölçülen yangısal mediatörlerde olgulara göre değişiklik olmuş fakat 

ortalama değerlere yansımamıştır. 

5. TZP ve BTZP grubundaki olguların yürüyüş ve ağrı skorlamalarına göre klinik 

değerlendirmelerinde ise olumlu sonuçlar gözlenmiştir. Fakat birbirlerine olan 

üstünlükleri konusunda alınan veriler yeterli değildir. 

6. TZP ve BTZP enjeksiyonlarının; kıkırdak metabolizmasında önemli olan MMP-2 ve 

MMP-9 enzimlerini inhibe ettiği görülmüştür, IL-1β, IL-6, IL-10 ve TNF-α 

değerlerinde ise bazı olgularda pozitif etkinliği görülürken, bazı olgularda değişiklik 

görülmemiştir. 

7. Deneysel bir çalışma ile Pond-Nuki OA metodu ile oluşturularak; aynı gruptaki 

olguların değerlendirilmesi yangısal mediatörler açısından daha anlamlı sonuçlar 

verebileceği düşünülmüştür. 

8. Hayvan klinik çalışmalarından elde edilen araştırma bulgularına göre, TZP’nin 

kıkırdak yaralanmaları için umut verici bir tedavi olduğu ve semptomları üç biyolojik 

özelliğinden dolayı hafiflettiği bilinmektedir. Birincisi, TZP'nin kondrositler ve 

sinovyositler üzerinde anabolik bir etkisi vardır ve bunun sonucunda hücre 

proliferasyonunda ve hiyaluronik asit salınmasında artışa neden olurlar. İkincisi, TZP 

kıkırdak yıkımlanmalarında ve kıkırdak yenilenmesini artırmak için biyoaktif bir 
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hücre iskelesi görevi görmektedir. Üçüncü olarak ise TZP, antiinflamatuvar ve OA 

semptomlarını hafifletme potansiyeline sahiptir. 

9. Sonuç olarak; TZP ve BTZP hazırlığı kolay, sonuçları olumlu alternatif tedavi 

yöntemleri olarak değerlendirilebilir. Fakat araştırmadan çıkan sonuçlar her iki 

yöntemin birbirine olan üstünlüğünü ortaya koymamıştır. Ayrıca olgu seçimi ve 

kombinasyonları (kök hücre, hyaluronik asit) mutlaka ileriki çalışmalarda 

değerlendirilmelidir.  
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