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Brakisefali köpekleri daha kısa burunlu ve düz yüzlüdür. 

Popüler brakisefali ırklar  arasında puglar, Fransız bulldogları, Boston terrierleri ve İngiliz bulldogları 

bulunur. 

Nefes alırken homurdanma ve hışırtı sesler normal değildir; onlar yassı yüzlü bir köpeğin nefes 

almakta zorlandığının ya da nefes alışının engellediğinin işaretidir 

Yassı yüzlü köpekler giderek daha popüler hale geliyor, Kennel Club 2004'ten beri kayıtlı Fransız 

bulldog  sayısında yüzde 2.74 artış olduğunu bildirdi. Ne yazık ki, Kraliyet Veteriner Koleji tarafından 

yapılan bir ankette, kısa burunlu köpek sahiplerinin yüzde 58'inin brakisikefalik köpeklerinin nefes 

almak için mücadele etmek zorunda olduklarının farkında olmadıkları ortaya çıktı. 

 

Burada, brakisefalic bir ırk satın almak istiyorsanız nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve köpeğinizin 

veteriner yardımına ne zaman ihtiyaç duyabileceğini nasıl anlayacağınızı açıklıyoruz. 

 



‘Brachycephalic’ ne demektir? 
Veteriner hekimlerinin kısa burunlu veya düz yüzlü köpekleri tanımlamak için kullandıkları bilimsel 

kelime ‘brachycephalic’ dir. Bu, 'kısa' ve 'kafa' anlamına gelen iki Yunanca kelimedir. 

 

Brakisefalic; burunları (sömek)  düzleştirilmiş veya içe doğru ezilmiş gibi görünen herhangi bir köpeği 

tanımlar. Alt çeneleri üst çenelerinden orantısız şekilde daha uzundur ve köpeğin  alt çenesi yapışmış 

gibi görünebilir. 

 

 

Hangi ırklar brakisefalic? 
İngiltere'deki popüler düz yüzlü ırklar arasında Fransız bulldoglar, İngiliz bulldoglar, Boston terrierleri, 

puglar, Cavalier King Charles ispanielleri, shih tzu  ve boxerlar  bulunmaktadır. 

 

Bu tür ırkların görünüşleri bize hitap ediyor, çünkü büyük gözleri ile insan bebeklere benziyorlar ve 

eğlenceli arkadaştırlar, bu yüzden insanların onları ailelerine eklemek istemeleri sürpriz değil - ama 

acı çekiyorlar. Uzun burunları olan ırklara göre daha kesin sağlık sorunları var. 



 

 

Yassı yüzlü köpekler için sağlık riskleri nelerdir? 
 

Kısa burunlu köpeklerin hepsi üreme ile ilgili sağlık sorunlarından muzdarip değidirler, fakat çoğu ırk 

bu sorunu yaşar. Bu ırkların popülaritesi arttıkça, Blue Cross veteriner hastane ekiplerimiz tarafından 

karakteristik düz bir yüz için üremenin neden olduğu çok çeşitli problemlere müdahale edilmiştir. 

 

Solunum Problemleri 
Brakisefali obstrüktif havayolu sendromu (BOAS) - aynı zamanda brakisefali sendromu olarak da 

bilinir - düz yüzlü köpeklerde yaygındır. Normal nefes alma kabiliyeti genellikle bu sendromlu 

köpekler için bir mücadeledir. 

Dört yaşındaki bulldog, Frank Merton hayvan hastanemiz tarafından göz ağrıları, cilt ve kulak 

enfeksiyonlarında ağrılı ülser ve kısmen tıkalı bir hava yolu sebebiyle tedavi edildi. 



Düz yüzlü köpeklerin bu sendromu yaşamasının birkaç sebebi vardır; 

Yassı yüzlü köpeklerin kafataslarında, geleneksel olarak daha uzun burunları olan köpeklerden daha 

kısa burun (somak) kemikleri vardır, ancak genellikle ağız, burun ve boğaz çevresindeki yumuşak doku 

küçülmez. Bu nedenle, bu alanların etrafında nispeten daha fazla cilt ve diğer yumuşak dokular vardır, 

bu da hava yolunun daraldığı veya doku daha küçük bir alana sıkıştığında kısmen tıkandığı anlamına 

gelir. 

Brakisefali köpek ırklarındaki soluk borusu sıklıkla deforme olur ve daralır, böylece her nefeste daha 

az oksijen alınabilir 

Köpekler terleyemez ve bunun yerine sıcaklıklarını büyük ölçüde nefes alarak düzenler. Daha uzun 

somağa sahip olan köpekler, dillerinin geniş yüzey alanı sayesinde çabucak soğurlar, ancak daha kısa 

burunlu köpekler bunu verimli bir şekilde yapamaz. Bu nedenle, brakisefali köpek ırklarının aşırı 

ısınması daha olasıdır. Hatta bazıları aşırı kilolu ya da daha yaşlı ise sıcak havalarda hayatlarını 

kaybedebilirler. 

Burun delikleri, bir köpeğin oksijen  alabileceği iki yoldan biridir. Brakisefali köpeklerin daralmış burun 

deliklerine sahip olma olasılıkları aynı zamanda stenotik burunlar olarak da bilinir ve bu durum  

inhalasyonu (soluk almayı)  zorlaştırır. 

 

Kalp sorunları 
Kısaltılmış ve daraltılmış hava yolları, bu köpeklerin sürekli olarak kan dolaşımındaki oksijen eksikliği 

ile başa çıkmak için mücadele ettiği anlamına gelen, zorla nefes alma ile sonuçlanır. 

 

Bu köpeğin kalbini zorlar ve sekonder kalp problemlerine karşı daha duyarlı olmalarına sebep olur. 



Diş problemleri 
Köpek ırkları, belirli özellikleri karşılamak için birçok kuşak boyunca seçici olarak yetiştirildi. Fakat bazı 

özellikler değişmeksizin devam etmektedir.  Kısaltılmış bir üst çeneye sahip olan köpekler, daha uzun 

somakları olan ırklar ile aynı sayıda dişe sahiptirler (yetişkin köpekler 42 dişe sahip). 

 

Bu dişleri çok daha küçük bir alana sığdırmak zorunda oldukları için dişleri üst üste gelebilir, çürük ve 

diş eti hastalığı riskini artırabilir. 

 

Fransız bulldog Boss Dokuz aylıkken cilt problemleri nedeniyle Blue Cross mobil kliniğimize 

ziyarette bulundu 

 

Deri ve kulak problemleri 
Kafalarının şekli bu köpeklerin genellikle gözlerinin çevresinde derin deri kıvrımları ve daralmış kulak 

kanalları olduğu anlamına gelir. 

Sadece beş aylıkken Fransız bulldog Henri'nin, üçüncü göz kapağının (gözün köşesinde gözyaşı 

üretimine yardımcı olan bir zar) anormal şekilde yapışıp hassas dokunun kurumasına neden olduğu 

'kiraz gözü' tedavisine ihtiyacı vardı. Bu ırklar enfeksiyona veya diğer göz problemlerine yatkındırlar  

Ayrıca yine bu kıvrımlı deri bölgeleri , iyi havalanamadıkları için ağrılı mantar enfeksiyonlarına 

yatkındır. 

 

Göz problemleri 
Bu köpeklerin birçoğu iri ve çıkıntılı gözlere sahiptir, bu nedenle gözyaşı düzgün yayılmaz ve 

yaralanmalara karşı çok savunmasızdır. 



Kolayca göz üzerinde ülser geliştirir ve bu durum tedavi edilmediğinde kolayca göz kaybına neden 

olabilir. 

 

Çiftleşme ve doğum yapma 
Bazı brakisefali ırkları doğal olarak doğum yapmakta zorlanmaktadır. 

İngilizce ve Fransız bulldoglar, yavruları doğmaya hazır olduklarında sezeryana ihtiyaç duyarlar, çünkü 

seçici üreme;  yavruların büyük başları ile annelerin doğum kanalı arasında bir uyumsuzluğa neden 

olmuştur. Veterinerler buna “fetal-pelvik orantısızlık nedeniyle distosi” diyorlar. 

Bazı bulldoglar doğal olarak doğum yapabilirken, İngiliz bulldog yavrularının yüzde 86'sı ve Fransız 

bulldog  yavrularının yüzde 80'inden fazlası sezeryan ile doğmuştur. (Evans ve Adams, 2010). 

Yardımlı doğumlar olmadan, bu bulldog annelerin doğum sırasında acı çekerek ölmeleri muhtemeldir 

ve yavrularının da hayatta kalma olasılıkları yoktur. 

Sezaryenler, herhangi bir köpek için büyük operasyonlardır, ancak brakisefalic  ile ilişkili solunum 

problemleri olan köpekler için risk çok daha büyük boyutlardadır. 

Nörolojik problemler 
Brakisefali ırkları, genellikle sıkıştırılmış kafatasları nedeniyle nörolojik (beyin) problemlerden 

muzdarip olabilir. 

Syringomyelia bunlardan en yaygın olanıdır; bu, omurilikte oyukların veya kistlerin oluştuğu acı bir 

durumdur. En sık Cavalier King Charles Spaniel'lerde görülür. 



KAYNAK: https://www.bluecross.org.uk/pet-advice/things-think-about-buying-flat-faced-dog 


