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Köpeklerin sağlığından 

sorumlu olan bizler sürekli 

yeni bilimsel çalışmaları 

okuyup değerlendirerek 

köpek hastalarımızın sağlığı için elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan emin olmak 

zorundayız. Bu makale, üretim için ayrılmayacak hayvanların 6 aydan önce kısırlaştırılmaları 

üzerine yapılan tavsiyeleri tekrardan göz önüne almaları gerektiğini ortaya çıkaran bilimsel 

kanıtları ele almaktadır. Yumurtalıkların ya da testislerin alınmasının ortopedi, kanser, 

davranış ve diğer sağlık sorunları üzerine etkisi kısaca sağıda özetlenmiştir. 
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ORTOPEDİK ENDİŞELER 

• 7 haftalıkken kısırlaştırılan dişilerin büyüme plaklarının kapanması, 7 aylıkken 

kısırlaştırılanlarla karşılaştırıldığında  gözle görülür bir gecikme göstermiştir. Ayrıca, 7 

aylıkken kısırlaştırılanlarda, kısırlaştırılmayanlarla karşılaştırıldığında, benzer gecikme 

sergilemişlerdir.1 

• 1,444 Golden Retrieverin katıldığı bir araştırmada 1 yaş altında kısırlaştırılan dışiler ve 

erkekler 1 yaş sonrası kısırlaştırılanlardan gözle görülür bir şekilde daha uzun boylu oldukları 

ortaya konmuştur.2 

• 203 çeviklik (agility) köpeği üzerinde yapılan bir çalışmada tibia, radius ve ulna’nın, 

kısırlaştırılmamış köpeklerle karşılaştırıldığında, 8 ay ve öncesi kısırlaştırılanlara nazaran 

femur ve humerus’tan daha uzun oldukları bulunmuştur (C. Zink, yayınlanmamış data). 

• Birkaç araştırma kısırlaştırılmış dişi ve erkek köpeklerde, vücut ağırlıkları kontrol 

altında tutulsa bile3, çok daha yüksek diz çapraz bağlarda yırtılma (Cranial Cruciate Ligament 

(CCL) Ruptüre), 3–6 vakası gözlemlenmiştir. 

• 6 ay ve öncesi kısırlaştırılan 759 dişi ve erkek Golden Retriever üzerinde yapılan bir 

çalışmada CCL vakaları %5 ila %8 arasında görülmüştür. Buna karşın kısırlaştırılmamış dişi 

ve erkeklerde hiç görülmemiştir.7 

• Kalça dışplazisi tanısı konmadan en az 6 ay önce kısırlaştırılan köpeklerin kalça 

dışplazisi geliştirme olasılıkları kısırlaştırılmamış köpeklere nazaran 1.5 kat daha fazla 

çıkmıştır.8 

• Kısırlaştırılmış köpeklerde patella lüksasyonu oranı 3.1 kat daha yüksektir.9 

• Labrador ve Golden Retrieverlar’da, 6 aydan önce kısırlaştırılmaları bir ya da daha fazla 

eklem problem yüzdesini 2 ile 5 kat arttırmıstır.10 

• 1,170 Alman Çoban Köpeği üzerinde 8 yasına kadar takip edildikleri bir çalışmada 

kısırlaştırılmış erkeklerin %21’ine ve kısırlaştırılmış dişilerin %16’sina; kısırlaştırılmamış 

erkeklerin %7’sı ve kısırlaştırılmamış dişilerin %5’i ile karşılaştırıldığında bir ya da daha fazla 

eklem hastalığı tanısı konmuşlardır.11 



Ergenliğe ulaşmadan kısırlaştırılan köpekler aynı ırktan kısırlaştırılmamış köpeklerle 

karşilaştirildığında sıklıkla daha uzun bacaklar, daha ince bir kemik yapısı ve daha dar bir 

kafatası ile göze çarparlar. Büyümedeki bu farklılık vücut oranlarının yanı sıra özellikle de 

kemik uzunlukları (ve ağırlıklarında) gözle görülür değişime neden olur. Örneğin, eğer femur, 

köpek kısırlaştırılmadan önce, genetik olarak belirli normal uzunluğuna 8 ayda ulaşıyor ancak 

12 ile 14 ay arasında büyümesi duran tibia o noktadan sonra büyüme plaklarının kapanmasında 

rol oynayan seks hormonları alındığı için bir kaç ay daha gelişmeye devam ediyorsa femur ve 

tibia arasındaki oranlar genetik olarak belirlenilenden farklı olacaktır. Bu durum, dizlerde 

anormal bir açılanmaya ve daha uzun ve ağır tibianın diz kapağındaki çapraz bağlara baskı 

yapmasına neden olur. Kısırlaştırılmış köpeklerin kısırlaştırılmamış köpeklere nazaran kilo alıp 

obez olma ihtimalerinin yüksekliği herkes tarafından bilinmektedir,12 ve bu, ortopedik 

hastalıklara etki edici ek bir faktör olabilir. Bundan dolayı, kısırlaştırılmış köpekleri zayıf 

tutmak ortopedik hastalıkların ortaya çıkma ihtimalini geciktirebilir. 

KANSER ENDİŞELERİ 

• Kısırlaştırılmış dişilerde kısırlaştırılmamış dişilere nazaran kardiak hemanjiosarkom 

(cardiac hemangiosarcoma) görülme riski 5 kat, kısırlaştırılmış erkeklerde 1.6 kat 

artmaktadır.13 

• Kısırlaştırılmış dişilerin dalak hemanjiosarkom (splenic hemangiosarcoma) geliştirme 

riskleri 2.2 kar artmıştır.14 

• Bir yaş altında kısırlaştırılan dışı ve erkek Rottweilerlarda kemik kanseri geliştirme 

riski 3.8 ve 3.1 kat artmaktadır.15 İkinci bir araştırmada, kısırlaştırılmış köpeklerde 

kısırlaştırılmamış köpeklere nazaran kemik kanseri geliştirme riskleri 2.2 kez daha yüksek 

çıkmıştır.16 

• Kısırlaştırılmış köpeklerde prostat kanseri oranı 2.8 kez artış göstermiştir.17 

Kısırlaştırılmış köpeklerde prostat karşinoma (prostate çarcınoma ) geliştirme riskleri 4.3 kat 

artmıştır.18,19 

• Kısırlaştırılmış köpeklerde tranzisyonel hücreli mesane kanseri (transitional cell 

bladder carcinoma) geliştirme riskleri kısırlaştırılmamış köpeklere nazaran 3.6 kat, herhangi 

bir mesane tümörü geliştirme riskleri  3 kat daha fazla çıkmıktır.17 Başka bir araştırma da  



kısırlaştırılmış köpeklerin tranzisyonel hücreli mesane kanseri geliştirme oranları 4 kat daha 

fazla olduğunu ortaya koymuştur.20 

• Erken kısırlaştırılmış erkek Golden Retrieverların lenfosarkom (lymphoscarcoma) 

tanısı konma riskleri 3 kat daha fazlayken daha geç kısırlaştırılan dışilerde  hemajisarkom 

(hemangiosarcoma) ve mast hücresi tümörü geliştirme olasılıkları gözle görülür bir şekilde 

artış göstermiştir.7 

• 2,505 Vizsla uzerinde yapılan bir çalışmada, herhangi bir yaşta kısırlaştırılan tüm 

köpeklerde mast hücre kanseri, hemanjisarkom, lemfoma ve diğer tüm kanserlerin ortaya 

çıkma riski ciddi şekilde artış gösterdiği gözlemlenmiştir.21 

• 2 ila 8 yaş arasındaki kısırlaştırılan dışı Labrador Retrieverlar’da mast hücre kanseri, 

hemanjisarkom ve  lemfoma görülme oranları gözle görülür bir şekilde artış göstermiştir.10 

Bir çalışma dişi köpeklerde bir kızgınlık döneminden sonra meme kanseri olma riskinin biraz 

(%8’lik artış), iki tanesinden sonra biraz daha (%26’lik artış) ve her döneminden sonra daha da 

artış gösterdiğini ortaya koymuştur.22 Yine de, köpeklerde meme kanserini azaltmak için 

kısırlaştırmayı ön gören yayınların yakın zamanda yapılan sistematik takibi 13 rapordan 9’unu 

yüksek oranda taraflı, geri kalan 4’unun de orta düzeyde taraflı olduğu sonucuna varmıştır.23 

Bu çalışma kısırlaştırmanın meme kanseri riskini azalttığına dair kanıtın zayıf olduğuna ve 

kesin tavsiye için sağlam zemin oluşturmadığı sonucuna varmıştır. Buna ek olarak, bu 

çalışmaların bir kaçının yapıldığı zamanda (1960ların sonlarında), tüm kötü huylu tümörlerin 

gerçekleşme oranı dışı köpeklerde 453.4/100,000’di. Meme tümörleri tüm bu tümörlerin 

yarısını ya da 198.8/100,000’i oluşturuyordu. Bundan dolayı, her hangi bir dişi köpeğin meme 

kanseri olma riski gerçekte sadece %0.2’i.24 Her durumda meme kanserinin artan riskine dair 

değerler kısırlaştırılmış dışı köpeklerin%200 ila %400 oranında artış gösteren diğer kanserlerle 

karşılaştırılması gerekir. Meme kanserlerinin %30’u, insanlarda olduğu gibi,  kötücül olsa da,25 

erken teşhis edilip alındığında iyileşme oranı yüksektir.26 Bu, genellikle ölümcül olan 

hemanjiosarkom, lemfosarkom ve mesane kanseri gibi listelenmiş diğer kanser tipleriyle 

karşılaştırıldığında elde edilen değerdir. Yukarda listelenen kanser risklerinin dengesine 

bakıldığında dışı köpek sahipleri dışılık hormonundan faydalanmaya devam edebilecekleri tüm 

rahmin alınması yerine (ovariohisterektomi) kısmı kısırlaştırma histeroktomi yaptırmaları salık 

verilmektedir. Bunlara ek olarak,veteriner hekimler yıllarca kadınlarda yapıldığı gibi  meme 



kanserinin erken teşhisini kolaylaştitacak düzenli tetkiklerin yapılabileceği programlar 

geliştirmenin yolunu aramalıdırlar. 

DAVRANIŞSAL ENDİŞELER 

• Erken yaşta kısırlaştırma gürültülü seslerden korkma ve insanlara ya da başka objelere 

abanma gibi istenmeyen cinsel davranışların artışıyla ilişkilendirilmektedir.27 

• Kısırlaştırılmış dışı ve erkek köpeklerde gözle görülür sayıda daha fazla davranış 

problemleri (erkeklerde agresyon ve dışilerde korkaklık) görülmüştür.28, 29 

• Başka bir araştırmada 5 ila 6 ay arasında kısırlaştırılan Alman Çoban Köpeklerinde 

tepkisellik büyük açıda artış göstermiştir.30 

Kısırlaştırmaya dayalı olumlu davranışsal etkileri gösteren geçmişte yapılmış pek çok 

araştırma gözle görülür bir şekilde hatalıdır. Örneğin, kısırlaştırmanın ardından özellikle de 

agresyon başta olmak üzere köpeklerin davranışlarında gelişmeler yaşandığını destekleyen ve 

en fazla referans gösterilen çalışma aslında hiç bir istatistiksel analiz göstermemektedir. Buna 

ek olarak, bu çalışmadaki köpek sahiplerinin %88’i  zaten var olan bir davranış problemini 

çözmek amacıyla köpeklerini kısırlaştırmayı seçtiklerini söylemişlerdir. Köpek sahipleri 

kısırlaştırmadan sonra 27 ay boyunca köpeklerinin davranışlarındaki herhangi bir değişim olup 

olmadığını görmek için takip edilmişlerdir. Bu faktörler muhtemelen büyük miktarda tek taraflı 

bakış sağlamıştır.31 Başka bir çalışma istatistiksel analiz yapmıştır; ancak köpeğin 

kısırlaştırıldığı yaşın davranışta gözlemlenen gelişmenin oranıyla paralellik içermediğini 

göstermiştir.32 En önemlisi de bu iki çalışma da kısırlaştırılmamış köpeklerden oluşan bir 

kontrol grubunu kullanmamıştır. Yüksek enerjili çalışan köpeklerde en önemli istenmeyen 

davranışsal etkilerden biri enerji düzeylerinin büyük ölçüde düşmekte olduğudur. Bu, 3500’den 

fazla köpeği içeren dikkatle kontrol edilen bir çalışma sonucunda bulunmutur.29 

DİĞER SAĞLIK ENDİŞELERİ 

• Ergenlikten önce kısırlaştırılan dışı köpeklerde, bazen de erkeklerde, idrar tutamama 

vakalarında artış gözlemlenmiştir. Bu durum daha erken kısırlaştırılan dişilerde daha şiddetli 

gözlenmenmiştir.33-36 



• Kısırlaştırılmış dışiler kısırlaştırılmamış dışilerle karşılaştırıldıklarında tiroid 

yetmezliği (hipotiroidizm) riski gözle görülür şekilde artmıştır.37 Bir kaç bin kısırlaştırılmış 

dışı ve erkek Golden Retriever üzerinde yapılan araştırma hipotiroidizm  geliştirme risklerinin 

arttığını göstermiştir. 2 Kısırlaştırılmış erkek ve dışı köpeklerin hipotiroidizm geliştirme riskleri 

kısırlaştırılmamış dışilerden daha yüksektir.38 

• Kısırlaştırılmış dışilerin kısırlaştırılmamışlarla karşılaştırıldıklarında ölümcül akut 

pankreatit geliştirme riskleri 22 kat artmıştır.39 

• Asılara ters etki gösterme riski kısırlaştırılmış köpeklerde %27 ile %38 arasındadır.40 

• Dişi Rottweilerlar üzerinde yapılan bir araştırmada uzun ömürlülük ile yumurtalıkların 

korunması arasında güçlü ve olumlu bir bağlantı ortaya çıkmıştır.41 

ÖZET 

Bu çalışmaları damızlık yapılmayacak her köpeğin 6 ay ya da daha erken kısırlaştırılmasını 

tavsiye eden veterinerlik uygulamalarının siyah ve beyaz bir konu olmadığını gösermek için 

burada özetlemek istedim. Açıkça görülüyor ki kısırlaştırmanın etkilerini daha iyi 

değerlendirecek daha fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir. Özellikle de üremeyi 

engelleyecek vasektomi ve histerektomi  gibi tüm üreme organlarının alınmadığı alternatifler 

göz önüne alınmalıdır. Risk ve faydaları inceledikten sonra dışı ve erkek köpeklerin üreme 

organlarının tamamının alınması konusunda ciddi endişelerim var. Üreme organlarının sadece 

çoğalma değil büyüme, gelişme ve uzun süreli sağlık üzerinde önemli roller oynadığı açıktır. 

Bir çalışma, kısırlaştırılmış dışilerin luteinizian hormonlarının kısırlaştırılmamış dışilere göre 

30 kat daha yüksek olduğunu göstermiştir42; bu hormon vücutta çeşitli dokuları üzerinde 

reseptörlere sahiptir.43 Bu hormonun etkileri üzerine geri dönüt eksikliği, en azından dışı 

köpeklerde kısırlaştırmanın olumsuz etkilerinin bazılarına katkıda bulunabileceği gerçeğini 

görmezden geldiğimizi gösteriyor olabilir. 

Her köpeği yaşadığı ortamı göz önüne alarak bireysel olarak değerlendirmemiz ve üreme 

organlarının tamamen alınmasının artı ve eksilerinin dikkatle değerlendirmesi büyük önem 

taşımaktadır. Her duruma uyan tek br çözüm mevcut değildir. 
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