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SV - TÜRKİYE                                                           

Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği (AÇKISD) 

WUSV (Dünya Alman Çoban Köpeği Dernekleri Birliği) üyesidir 

Kalça Displazisi (KD) için Radyolojik Muayene Formu 

Sadece Alman Çoban köpekleri için kullanılabilir! 

Köpeğin sahibi / fatura adresi: 
Köpeğin ismi:  _____________________________________________  
 _________________________ Kayıt Nr. ________________________  
Dövme / Mikroçip Nr. _______________________________________  
İsim-Soyisim:  ______________________________________________  
Adres: ____________________________________________________  
Üyelik Nr.: ________________________________________________  
Radyolojik muayene tarihi: _______________ Nr. ________________  

 
Ücrete tabii olan AÇKISD-KD muayene prosedürüne göre bu kapsamda 
çekilen röntgen filmlerinin AÇKISD’nın mülkiyetine geçeceğini kabul 
ediyorum. 
 

 ____________   ______________________  
 Tarih  Sahibinin imzası 

 

Acetabulum: hafif dereceli 

Genel intiba derin  sığ   
Kranial acetabulum hattı çizgisel  subkondral skleroz   
Kranio-lateral acetabulum kenarı yuvarlağımsı  düzleşmiş   
   üzerinde osteofitler   

Caput femoris: 
Genel intiba küresel  çok küçük   
 yaka oluşumu   
 deformasyon   
   

Bacaklar fleksiyonda  dudak oluşumu   
Caput’un acetabulum’a oturuşu derin  gevşek   
Collum femoris: ince  silindirik   
 caput’tan ayrı     
 belirgin kenarlı  net değil   
 osteofitler   

Eklem aralığı:  
Bacaklar ekstensiyonda eşmerkezli  ıraksak   

Bacaklar fleksiyonda  eşmerkezli  ıraksak   

 
Caput femoris’in merkezi dorsal acetabular  

 kenarın medialinde  lateralinde   
 Dorsal kenar
  üzerinde 

Norberg açısı: 105° veya üzerinde  105° den küçük  

   100° den küçük  
     90° den küçük  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Veteriner Hekiminin değerlendirmesi :  AÇKISD’nin Değerlendirmesi 
Kalça displazisine ilişkin bulgu yok   
Şüpheli  Normal  

Hafif dereceli kalça displazisi   

Orta dereceli kalça displazisi  Şüpheli  

Şiddetli dereceli kalça displazisi   
  İzin verilebilir sınırda  

Bununla köpeğin mikroçip/dövme ve kayıt defteri numarasını bizzat pedigrisiyle karşılaştırarak kontrol   

ettiğimi, röntgen filmlerini açıkça tanımladığımı, pedigride radyolojik muayene kısmını işaretlediğimi ve  Orta dereceli kalça displazisi  

köpekte anestezi ile yeterli kas gevşemesi sağladığımı beyan ederim.   

  Şiddetli dereceli kalça displazisi  

   

 
 __________________________________________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________________________________________  

İmza Tarih İmza 

Muayeneyi yapan Veteriner Hekiminin kaşesi 

Pozisyon ve kalite eksiklikleri: 
Asimetrik  
Yetersiz ekstensiyon  
Yetersiz içe rotasyon  
Fazla içe rotasyon  
Bacaklar paralel değil  
Net değil  
Kontrast eksikliği  
Kranial pelvis bölümü eksik  
Banyo – okutma hatası  


