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1 – KALSİYUM FOSFOR DENGESİ: Canlıların vücudunda eklem ve kemik sağlığının korunması ve 

devamlılığı için gözetilmesi gereken bir kuraldır. Kemik sağlığını korumak için her ne kadar kalsiyumun 

öneminden bahsedilse de, fazlası tam tersi bir etki yaratacaktır. Vücuda alınan fazla kalsiyum, bu 

dengenin sağlanması amacıyla yine kemiklerde bulunan fosforun çekilmesine sebep olacak ve bu 

durum kemiklerde şekil değişiklikleri ile sonuçlanacaktır. Bunun için kemik sağlığını korumak adına ya 

kalsiyum- fosfor oranı dengeli olan ürünler kullanılmalı, ya da kalsiyum kullanılacaksa mutlaka 

veteriner hekiminin tesviyesine göre hareket edilmelidir.  

 

 

 

2 – AŞIRI BESLENME VE KİLO: Genel olarak köpek besleme de yanlış bir kanı söz konusudur.  Bu 

kanıya göre kilolu köpeğin, sağlıklı köpek olduğu düşünülür. Bu özellikle eklem ve kemik sağlığı 

açısından son derece yanlış bir değerlendirmedir. Bilindiği gibi canlı vücudunun temel destek ve 

taşıyıcı yapısı iskelet sistemidir. Bu sistem tam olarak gelişmeden ve yapısını tamamlamadan üzerine 

fazla ağırlık yüklemek yapısal sorunlara sebep olacaktır.  Özellikle büyük ırklarda yavruların hızlı kilo 

almasına yönelik besleme, kemiklerde şekil değişikliklerine ve eklem açılarında bozulmalara sebep 

olacaktır. Bu yüzdendir ki; yavruların iskelet gelişimi tamamlanıncaya kadar sağlıklı bir şekilde zayıf ya 

da fit olmaları kemik ve eklem sağlığı için önemli bir gerekliliktir.  



 

 

3 – KAYGAN ZEMİNLER: Büyüme çağındaki köpeklerin kaygan zeminlerde bulundurulması eklem ve 

iskelet sağlığını tehdit eden en önemli ve sık karşılaşılan sebeplerden birisidir. Bu genellikle bilinçsiz 

olarak yapılsa da, kimi zaman önemi göz ardı edilir. Özellikle büyük ırk yavrularda ağır vücut yapısı, 

kaygan zeminlerde ayakların sürekli kaymasına, kemik yapısının bozulmasına ve eklem açılarının 

değişmesine sebep olur. Bu sorunun önüne geçmek için iskelet gelişimi tamamlanana kadar özellikle 

büyük ırk köpek yavruları asla uzun süreler kaygan zeminlerde bırakılmamalıdır.  

 

 



 

4 – KAFESTE İKİ AYAK ÜZERİNE KALKMA: Bu durumda tıpkı kaygan zemin olayı gibi barınma 

şartlarından kaynaklanan bir sorundur. Özellikle kafes ortamında bakılan köpeklerin, ön ayaklarını 

kafese dayayarak arka ayaklarının üzerine uzun süreler ve tekraren yüklenmeleri arka ayak kemik ve 

eklemlerinde hatta kalçalarda sorunlar yaşanmasına sebep olur.  Yine özellikle büyük ırk köpeklerde 

daha fazla görülse de iskelet sistemini tamamlamamış olan tüm köpekler için önemli bir risk 

faktörüdür.  

 

 

5 – MERDİVEN ÇIKMA: Merdiven çıkmak büyüme dönemindeki tüm ırktan köpeklerin eklem sağlığı 

için bir tehdittir. Gelişmemiş, tam açısını bulamamış ve iskelet sistemindeki doğru pozisyonunu 

alamamış olan eklemler; merdiven çıkma sırsındaki yoğun ve açılı hareketten olumsuz etkilenir. 

Özellikle kalça displazisi riski taşıyan köpek ırklarını besleyen köpek sahiplerinin bu konuda dikkatli 

davranmaları son derece önemlidir.  

 



 

Gelişme dönemindeki köpeklerin eklem sağlığı, tüm hayatlarını etkileyecek son derece önemli bir 

konudur. Bu dönemde yapılacak olan yanlışlar, hayvanın ileri dönemlerde sakat kalmasına dahi sebep 

olabilir. Her köpek sahibinin ve özellikle her profesyonel yetiştiricinin, bu konuda azami dikkat 

göstermesi gerekir. Muhteşem genetik özelliklere sahip bir köpeğin büyüme döneminde yapılan 

yanlışlar sebebiyle, eklem açıları bozulacağı için gireceği yarışmalarda puan kaybedecek, gelmesi 

gereken noktalardan çok daha gerilere düşecektir.  
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