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Özet: Atlarda kemik lezyonlarının belirlenmesinde radyografi sık kullanılan görüntüleme yöntemlerinden birisidir. Çalış-
mada, halk elinde bulunan ve çeşitli nitelikteki yük taşıma ve ulaşım işlerinde kullanılan atlardaki alt ekstremite ve ayak 
bölgesi kemik lezyonlarının taranarak elde edilen sonuçların literatür veriler ışığında tartışılması amaçlandı. Çalışma 
toplam 30 adet araba atında yapıldı. Anamnez sorgulaması ve klinik muayenesi tamamlanan atların; ön ve arka, sağ 
ve sol alt ekstremite ve ayaklarının çeşitli pozisyonlarda radyografik çekimleri yapıldı. Her bir at için elde edilen radyog-
rafik görüntüler ayrı ayrı incelendi. Belirlenen lezyonlar yerine ve niteliğine göre tasnif edilip, tanımlayıcı istatistik yapıla-
rak değerlendirildi. Radyolojik olarak incelenen atların %80’inde değişik nitelikte lezyonlar saptanırken, %20’sinde her-
hangi bir lezyon ile karşılaşılmadı. Atların %66.7’sinde osteoarthritis, %70.8’inde süro, %50’inde sesamoiditis, %
54.1’inde periosteal kemik formasyonu tespit edildi. Lezyonların ön ve arka bacaklardaki dağılımı sırası ile %12.5 ile %
8.3 iken, atların %79.2’ünde hem ön hem de arka bacaklarda lezyon tespit edildi. Belirlenen lezyonların hemen hepsi-
nin kronik nitelikli olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, bu tip ağır işlerde kullanılan atların refah problemlerinin ortadan 
kaldırılması gerektiği anlaşılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: At, alt ekstremite, kemik lezyonu, radyografi 
 
Clinical and Radiological Evaluation of the Bone Lesions in Lower Extremity and Foot Region in Draft Horses 

Summary: In this study; it is aimed to discuss the results, which are obtained from the evaluation of the lower extremity 
and foot region bone lesions in the horses, which are used in various qualities like cargo transportation and transporta-
tion, in the light of the literature. Radiography is one of the commonly used imaging techniques for diagnosis of bone 
lesions in horses. The radiography is one of the most commonly used imaging methods to determin bone lesions in 
horses. In this study, we used 30 horses that work as an draft horses. After clinical examination and anamnesis of hor-
ses, radiographic exposures were made. All horses were taken x-ray for distal exstremities. Radiographic images were 
analyzed separately for each horses and all lesions were classified for localization and propert.  All data were evalua-
ted by descriptive statistics. After radiological examination, we observed that 80% percent of horses had different lesi-
ons however, we did not observe any lesion for 20% percent of horses. 66.7% percent of horses had osteoarthritis, 
70.8% percent of horses had splint 50% percent of horse had sesamoiditis, 54.1% percent of horses had periosteal 
bone formation. The distribution of the lesions in the front and hind extremity respectively, 12.5% and 8.3%. 79.2% 
percent of lesion were determined both front and hind extremity in our horses. Almost all lesions that were determined 
was chronic lesions. Challenges of working and living conditions was found to be effective for lesion procedure. As a 
result, it has been understood all those welfare problems of heavy-duty horses need to be dealt. 
 
Key words: Bone lesion, horse, lower extremity, radiography 

Giriş 
Atların lokomotor sistem hastalıklarının tespitin-
de çoğu olguda klinik muayene yetersiz kalmak-
ta ve görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç bulun-
maktadır. Radyolojik muayeneler atların alt 
ekstremite ve ayak bölgesinin kemik doku has-
talıkları içerisinde periostal reaksiyonlar sonucu 
gelişen eksoztozlar, kırık ve çıkıklar, dejeneratif 
eklem hastalıkları, kemik yangıları, osteokond-
roz, kıkırdak kalsifikasyonu ve yabancı cisim 

batmaları gibi lezyonların tespitinde sık kullanı-
lan önemli görüntüleme yöntemlerinden birisidir 
(12,16,24-26,32). Radyolojik muayenelerin yo-
rumlanmasında atın yaptığı iş, signalementi, 
klinik muayene (fiziksel ve topallık muayenesi) 
bulguları gibi veriler önemlidir (24).  
Her yaştaki atlarda topallığa neden olan ayak 
bölgesinin radyolojik lezyonları genellikle çok 
faktörlüdür. Birçok ayak lezyonu at yaşlanınca-
ya kadar radyolojik olarak görüntülenemez. Na-
viküler hastalık, laminitis gibi prognozu şüpheli 
hastalıklar bakımından ise, özellikle ön ayakla-
rın erken dönemlerde radyolojik muayenelerinin 
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yapılması önemlidir (4,7,9,18,19,24).  
Atların tırnak-bukağılık eksenindeki yapısal bo-
zuklukların bacakların kas, tendo, ligament, ek-
lem vb yapılarında eşit olamayan yük dağılımı-
na neden olarak, öncelikle basış bozukluklarına 
ve performans düşüklüğüne, ileriki dönemlerde 
ise birçok ayak hastalığının gelişmesine yol aç-
tığı bildirilmiştir (3,6,8,11,31). Radyografi ayağın 
dorso-palmar ve medio-lateral yönden dengede 
olduğunu tespit etmenin tek yoludur (17). 
Sunulan bu çalışmada, oldukça zor şartlar altın-
da çalıştırıldıkları bilinen ağır çekim atlarının alt 
ekstremitelerinde karşılaşılan lezyonların klinik 
ve radyolojik olarak toplu değerlendirilmesi ya-
pılmış olup, değerlendirme sonuçlarının ve çö-
züm önerilerinin sunulması ile meslek birikimine 

katkı sağlanması amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem 
Çalışma, halk elinde bulunan ve çeşitli nitelikteki 
yük taşıma ve ulaşım işlerinde kullanılan toplam 
30 adet araba atı üzerinde yapıldı. Atlar ikili 
gruplar halinde, fakültenin büyük hayvan nakil 
aracı ile Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Cerrahi Kliniğine getirildi. Atlar, sahibinin de 
onayı alındıktan sonra, bakım ve beslenmesi 
yapılacak şekilde, fakültenin cerrahi kliniğinde 
bulunan bokslarda tutuldu. Aynı gün veya en 
geç ertesi gün içinde anamnez sorgulaması, 
klinik muayenesi ve radyografik çekimleri yapıl-
dıktan sonra sahibine teslim edildi. Klinik mua-
yene ve radyografik görüntüleme sırasında huy-
suzlanan atlara, sakinleştirmek için 20µg/kg do-

Tablo 1. Atların bacaklarından alınan radyografik pozisyonlar 
Ön Ayak Arka Ayak 

Karpal  DPa (Dorsopalmar) 
 LM (Lateromedial) 
 D45L-PaMO (Dorsolateral Palmaro-

medial Oblik(45o)) 
 D30M-PaLO (Dorsomedial Palmaro-

lateral Oblik(30o)) 
 Fleksiyon halinde LM (Flexed latero-

medial) 

Tarsal:  Lateromedial (LM) 
 Dorsoplantar (DPl) 
 D35L-PlMO (Dorsolateral-

Plantaromedial oblik 35o) 
 D55M-PlLO Dorsomedial-

Plantarolateral oblik 55o) 

Metakarpus:  DPa (Dorsopalmar) 
 LM (Lateromedial) 
 D55M-PaLO (Dorsomedial-

palmarolateral oblik (55o)) 
 D55L-PaMO (Dorsolateral-

palmarolateral oblik (55o)) 

Metatar-
sus : 

 Lateromedial (LM) 
 Dorsoplantar (DPl) 
 D45L-PlMO (Dorsolateral-

Plantaromedial oblik 45o) 
 D45M-PlLO (Dorsomedial-

Plantarolateral oblik 45o) 
Topuk:  LM (Lateromedial) 

 Fleksiyon halinde LM (Flexed latero-
medial) 

 D30Pr-PaDi (Dorsoproximal-
palmarodistal oblik 30o) 

 D45L-PaMO (Dorsalateral-
palmaromedial oblik 45 o) 

 L20Pr20-MDiPaO 
(Lateroproximodorsal-
mediodistopalmar oblik 20o) 

Topuk:  LM (Lateromedial) 
 Fleksiyon halinde LM (Flexed late-

romedial) 
 D30Pr-PlDi (Dorsoproximal-

plantarodistal oblik 30o) 
 D45L-PlMO (Dorsalateral-

plantaromedial oblik 45 o) 
 L20Pr20-MDiPlO 

(Lateroproximodorsal-
mediodistoplantar oblik 20o) 

 L45Pr-DiMO (Lateroproximal-
distomedial oblik 45 o) 

Ayak:  DPa (Dorsopalmar) 
 LM (Lateromedial) 
 D30Pr-PaDiO (Dorsoproximal- pal-

marodistal Oblik 30o) 
 D60Pr –PaDiO(Dorsoproximal- pal-

marodistal Oblik 60o) 
 PaDiO  (Palmarodistal Oblik) 
 Pa45Pr-PaDiO(Palmaroproximal-

palmarodistal Oblik 45o) 

Ayak:  DPl (Dorsoplantar) 
 LM (Lateromedial) 
 D30Pr-PlDiO (Dorsoproximal- plan-

tarodistal Oblik 30o) 
 D60Pr –PlDiO(Dorsoproximal- plan-

tarodistal Oblik 60o) 
 PaDiO  (Plantarodistal Oblik) 
 Pa45Pr-PaDiO(Plantaroproximal-

plantarodistal Oblik 45o) 
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zunda detomidin hidrokloride (Domesedan, Zo-
etis, Türkiye) İV veya İM olarak uygulandı. Atla-
rın anamnez sorgulaması ile klinik ve fiziksel 
muayene bilgileri kayıt altına alındı. Anamnez 
sorgulaması ve klinik muayenesi tamamlanan 
atların; ön ve arka bacaklarda tırnak, topuk ve 
karpal bölgede sağ-sol bacak ısı dereceleri 
elektronik ısı ölçer ile kaydedildi. Tüm işlemleri 
biten atların ön ve arka, sağ ve sol alt ekstremi-
te ve ayaklarının aşağıda belirtilen pozisyonlar-
da radyografik çekimleri yapıldı.
Her bir at için elde edilecek radyografik görüntü-
ler ayrı ayrı incelenerek, belirlenen lezyonlar 
yerine ve niteliğine göre tasnif edilip, tanımlayıcı 
istatistik yapılarak değerlendirildi. 
Bulgular 
Çalışmada ağır çekim işlerinde çalıştırılan top-
lam 30 adet at kullanıldı. Atların 17’si dişi (%
56.7), 13’ü ise erkekti (%43.3). Atların ağırlıkla-
rı, dakikadaki nabız, solunum sayıları ve vücut 
ısıları Tablo 2’de sunulmuştur. 
Atların alınan anemnez bilgilerinde;  günlük ça-
lışma sürelerinin iş olduğu müddetçe sınırsız 
olduğu bildirildi. Yine alınan anamnez bilgileri ve 
yerinde yapılan gözlemlere göre; atların hemen 
hepsinin amaca uygun yapılmamış mekanlarda 
barındırıldığı öğrenildi. Beslenmelerinin belli bir 

program dahilinde ve hayvanın ihtiyacı esas 
alınmadan, mümkün olduğunda mevsimsel ev-
sel artıklarla veya saman, ot, bulunabilirse arpa 
vb. yem maddeleri ile yapıldığı anlaşıldı. 
Radyolojik muayeneleri yapılan atların alt ekst-
remite ve ayak bölgelerinde 24 atta lezyon görü-
lürken (%80), 6 atta lezyona rastlanılmadı (%
20). Lezyonların bacaklara göre dağılımı ince-
lendiğinde; alt ekstremitede 3 atta sadece ön 
ayaklarda (%12.5), 2 atta sadece arka ayaklar-
da (%8.3) lezyon görülürken, 19 atta (%79.2) 
hem ön hem de arka ayaklarda lezyon tespit 
edildi. Lezyonların genel dağılımları Tablo 3’de 
sunulmuştur.
İncelemeye alınan atlarda radyolojik olarak lez-
yonlar konumlandıkları anatomik bölgeye göre 
topuk ekleminin altında (ayak) kalan lezyonlar 
ve topuk ekleminin üzerinde (alt ekstremite-
bacak) yerleşen lezyonlar olarak ikiye ayrıldı. 
Bu bağlamda lezyonlara, 9 atta (%37.5) alt ekst-
remite bölgesinde, 1 atta (%4.2) ayakta rastla-
nırken, 14 atta (%58.3) hem alt ekstremite hem 
de ayak bölgesinde rastlandı.  
Araştırmada kullanılan atların yapılan klinik mu-
ayenelerinde 20 atta (%66.7) basış bozukluğu 
görüldü.  Basış bozukluğu gösteren atların rad-
yolojik olarak lezyon gösteren atlar içindeki payı 

Tablo 2. Atların ağırlıkları (kg), vücut ısıları (oC) ve dakikadaki nabız ve solunum sayıları
N Ortalama±Std Sapma Minimum Maksimum 

Ağırlık 30 239.4±22.1 204 284.5
Beden ısısı 30 37.8±0.5 35.5 38.5
Nabız 30 41.9±12.0 26 84
Solunum 30 19.1±6.6 12 36

Tablo 3. Atlarda görülen lezyonların genel dağılımları

Lezyonlar 
Lezyonların dağılımı Lezyon görülenlerin içindeki payı 

Sayı % Sayı % 

Osteoarthritis 16 53.3 16 66.7
Süro 17 56.7 17 70.8
Sesamoiditis 12 40 12 50
Naviküler hastalık 5 16.7 5 20.8
Gaga oluşumu 9 30 9 37.5
Kırık ve fissur 6 20 6 25
Periosteal kemik formasyonu 13 43.3 13 54.2
Diğer lezyonlar 7 23.3 7 29.2

Tablo 4. Taban Bukağılık Eksenindeki kırılmanın dağılımı (%)
Tırnak-Bukağılık ekseni  Lezyon görülen atlar içindeki payı 

Sayı % Sayı % 

Yok 10 33.3 4 16.7
TBE öne kırık 2 6.7 2 8.3
TBE arkaya kırık 16 53.3 16 66.7
Her ikisi 2 6.7 2 8.3
TBE: Tırnak Bukağılık Ekseni
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%83.3 olarak belirlendi. 
Atların tırnak-bukağılık ekseninin (TBE) radyolo-
jik olarak değerlendirilmesinde, 10 atta herhangi 
bir bozukluk saptanmazken, 2 atta tırnak-
bukağılık ekseninin öne kırıklığı, 16 atta geriye 
kırıklığı ve 2 atta da her ikisi birden saptanmış-
tır. TBE’deki yapısal bozukluğun, lezyon görülen 
atlar içerisinde %66,7 oranı ile en fazla geriye 
kırılma şeklinde olduğu belirlendi (Tablo 4). Lez-
yon görülen atların 8’inde (%33.3) radyolojik 
olarak medio-lateral denge (MLD) bozukluğu 
tespit edildi. MLD bozukluğuna bağlı lezyon gö-
rülme riskinin 1.37 kat fazla olduğu belirlendi 
(P<0.05)
Araştırmada kullanılan atların 16’sında radyolo-
jik olarak osteoarthritis bulguları tespit edildi. 
Lezyonların hepsinin arka bacaklarda şekillendi-
ği (%100), bunların 1 tanesinin (%6.3) topuk 
ekleminde diğerlerinin (%93.7) ise tarsal eklem-
de şekillendiği belirlendi. 17 atta radyolojik ola-
rak süro bulguları belirlendi. Olguların %52.9’u 
(9 atta) intermetakarpal süro %11.8’i (2 atta) 
postmetakarpal süro şeklinde tanımlandı. Olgu-
ların %35.3’ünde (6 atta) hem intermetakarpal 
hem de postmetakarpal süro oluşumu birlikte 
izlendi. 13 atta periosteal kemik formasyonu 
oluşumu belirlendi. Bu tür lezyonların özellikle 
ön ayaklarda (%69.2) daha fazla şekillendiği 
görüldü. Periosteal kemik formasyonları, lokali-
zasyonları yönünden incelendiğinde en fazla (%
46.2) topuk ekleminin üzerinde kalan bölgede 
şekillendiği tespit edildi. 
Ön ve arka bacaklarda tırnak, topuk ve karpal 
bölgede sağ-sol bacak ısı dereceleri arasındaki 
fark, bacaklarda lezyonların lokalizasyonu ile 
karşılaştırmalı olarak incelendiğinde istatistiksel 
olarak önemli bulunmamıştır (P>0.05).  
Tartışma ve Sonuç 
Çalışma halk elinde bulunan ve çok değişik 
amaçlarla yük taşıma ve ulaşım işlerinde kulla-
nılan ağır çekim (araba) atlarında yapıldı. Çalış-
ma kapsamında hayvan sahiplerinden doğru ve 
güvenilir bir anamnez bilgisi elde edildiği söyle-
nemez. Bunun nedeni olarak, atların bu işlerle 
uğraşan insanlar arasında çok cüzi fiyatlarla sık 
sık el değiştirdiği ve hayvanın bir kişi tarafından 
uzun süre sahiplenilmemesi söylenebilir. Alınan 
kısıtlı anamnez bilgilerine göre atların çoğunluk-
la yük taşıma işlerinde nadiren de ulaşım da 
kullanıldığı söylenebilir. Atların bakım ve barın-
ma konularına ilişkin at sahiplerine gerekli öneri 
ve uyarılar yapılmış olmakla birlikte, hayvan 
sahiplerinin tutum ve davranışlarından bunların 

çok etkili ve faydalı olacağı düşünülmemektedir.  
Bu bağlamda, Konya bölgesi ağır çekim atların-
da barınak, besleme ve çalışma koşulları açı-
sından ciddi bir hayvan refahı sorununun olduğu 
söylenebilir.  
Atların yaşları ile ilgili at sahiplerinden sağlıklı 
bilgiler alınamazken, çeşitli nedenler dolayı 
(çoğu atta diş yapılarının çok bozuk olması, tec-
rübe eksikliği vb)  veri olarak kullanılabilecek 
nitelikte sağlıklı yaş tayinleri yapılamadı. Atların 
hemen hemen hepsinde düzenli tırnak bakımı 
ve nal uygulamasının yapılmadığı gözlemlendi. 
Tırnaklardaki medial-lateral dengesizlik ve tır-
nak-bukağılık eksenindeki geriye veya öne kırıl-
malar dikkat çekiçi bulundu. Bazı atlarda nal 
olarak araba lastiklerinin uygulandığı, bazıların-
da sadece bir ayakta veya iki ön veya arka 
ayakta nal bulunduğu, bu nalların aylar öncesin-
den uygulandığı ve buna bağlı aşırı tırnak uza-
ması ve tırnak çatlak ve kırıklarının oluştuğu 
belirlendi. İnspeksiyonla yapılan genel durum 
değerlendirilmesine ilişkin elde edilen bu bulgu-
ların, hayvanların çoğunun refah sorunu içinde 
yaşadığı görüşünü destekler nitelikte olduğu 
söylenebilir.   
Klinik muayenesi yapılan atların, istatistiki de-
ğerlendirme sonuçlarına göre; basış bozukluğu 
bulunan atlarda lezyon görülme oranının 2.5 kat 
daha fazla olduğu belirlendi (P<0.05).  
Atlarda kemik lezyonlarının belirlenmesinde rad-
yografi sık kullanılan önemli görüntüleme yön-
temlerinden birisidir (15,25). Atlarda alt ekstre-
mite ve ayak bölgesi kemik yapılarının birbiri ile 
olan konumları nedeniyle, özellikle küçük hacim 
ve boyuttaki lezyonların görüntülenmesinde, tek 
pozisyonluk çekimler yerine birkaç pozisyonluk 
çekimlerin doğru teşhis ve değerlendirme açı-
sından önemli olduğu kanısına varıldı.  
Sunulan çalışmada; radyolojik olarak incelenen 
30 atta karşılaşılan lezyonlar ve lezyonların ön 
ve arka ayaklardaki dağılımları, mevcut bilinen 
klasik bilgilere uygunluk gösterirken, atlarda 
kemik lezyonlarının belirlenmesinde radyografi-
nin önemli bir görüntüleme ve teşhis yöntemi 
olduğunu vurgulayan literatür verileri destekler 
nitelikte bulunmuştur (16,22,24,26). 
Sunulan araştırmada, atlarda belirlenen lezyon-
ların konumlandıkları yerlere göre dağılımı ince-
lenmiş ve lezyon görülen atların %30’unda lez-
yonların karpal/tarsal eklem ile topuk eklemi 
arasındaki alt ekstremite bölümünde yerleştiği 
belirlenmiştir. Bu bulguların, atlarda ön ekstre-
mitelerde karpal eklem arka ekstremitelerde 
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tarsal eklemlerin altında kalan alt ekstremite 
bölgesinin, travma ve kontüzyonlara karşı koru-
yucu nitelikteki deri altı bağ dokusu, kas vb do-
kular yönünden zayıf olduğu, bu nedenle de 
kemik lezyonlarının daha çok karpal ve tarsal 
eklemlerin altında kalan kemik yapıları ile ayak 
kemiklerinde oluştuğunu bildiren literatür veriler 
ile uyumlu olduğu söylenebilir (2,5,21,28). 
Araştırmada kullanılan atlarda görülen lezyonla-
rın genel dağılımları Tablo 3’de verilmiştir. Bu 
lezyonların hepsinin arka bacaklarda olması ve 
%93.7’sinin tarsal eklemlerde şekillenmesi dik-
kat çekici bulundu. Arka ayak ve bacakların itme 
görevi yaptığı dikkate alındığında, bu lezyonla-
rın büyük oranda arka ayak tarsal eklemlerde 
yerleşmelerinin, hayvanların yaptığı iş (ağır çe-
kim) ile lezyonların oluşumu arasında yakın ilişki 
olduğunu belirten literatür verilere uygunluk gös-
terdiği söylenebilir (14,15,27).  
Metakarpus’un iç yan yüzünde McIII ile II ara-
sında oluşan süroların gelişiminde yapısal bo-
zukluklar, ağır ve yorucu çalışmalar ve beslen-
me hataları özellikle kalsiyum, fosfor, vit A, vit D 
eksikliği de hazırlayıcı faktör olarak etkir (1,23). 
Sunulan çalışmada kullanılan atların çalışma ve 
beslenme koşulları dikkate alındığında, belirle-
nen süro oluşumlarının literatür verilere benzer 
olduğu söylenebilir.  
Periosteal kemik formasyonu oluşumu belirle-
nen 13 atta, lezyonların %69.2 oranında ön 
ayaklarda yerleşmesi dikkat çekici bulundu. 
Lezyonların %46.2 oranında topuk ekleminin 
üzerinde lokalize olması osselet olgusunu akla 
getirdi. Topuk bölgesinde özellikle de eklemin 
ön yüzünde vurma, çarpma ve TBE’nindeki kırıl-
malara ve MLD bozukluklarına bağlı ayak böl-
gesindeki tendo ve ligament gerginlikleri ile to-
puk ekleminin kapsulasındaki gerginlik nedeniy-
le metakarpusun distalinde veya I. falanksın 
proksimalinde de gelişebilir. Daha ziyade ilgili 
kemiklerin ön yüzünde görülen yangı, dış yan 
tarafta seyreden m.ext.dig.lat’ın yapışma yerin-
de de oluşur (20). Genel olarak atlarda ön ba-
cakların hayvanın ağırlığını çekmede rol oynadı-
ğı ve vücut ağırlığının yaklaşık %60’ının ön ba-
caklar tarafından taşındığı dikkate alındığında, 
bu fizyolojik konumdan dolayı atlarda periosteal 
kökenli kemik lezyonlarının ön bacaklar alt ekst-
remite ve ayak bölgesinde daha fazla şekillen-
mesinin literatür bilgiye uygun olduğu düşünül-
dü.  
Ayrıca beş atta naviküler kemikte lezyon, üç 
atta kartilago ungulaede ossifikasyon ve kalın-

laşma, 6 atta değişik kemik yapılarında 
(metakarpal ve metatarsal kemikler, sesamoid 
ve III. falanks) kırık ve fissur oluşumu ile birlikte 
metakarpus ve metatarsus III’te kemik kisti, kor-
tekste kalınlaşma, incelme, üçüncü falanksta 
osteofitik üreme (Tablo 3) gibi münferit lezyonla-
rın görülmesi literatür verilere uygunluk göster-
mektedir (10,13,19,20,29). 
Atların tırnak-bukağılık ekseninin (TBE) radyolo-
jik değerlendirilmesinde, 20 atta TBE’de bozuk-
luk olduğu tespit edildi (Tablo 4). TBE’ninde bo-
zukluk bulunan atların %80’inde TBE’sinin geri-
ye kırıldığı belirlendi. Literatür verilerde TBE’nin 
önden, arkadan ve yandan bakıda düz bir çizgi 
halinde olması gerektiği, bu hattın yandan bakı-
da öne veya arkaya kırılması, önden ve arkadan 
bakıda içe veya dışa doğru kırılmasının öncelik-
le yürüyüş bozuklukları ve performans düşüklü-
ğüne, ileriki dönemlerde de birçok ayak hastalı-
ğının gelişmesine yol açtığı bildirilmiştir 
(3,6,11,31). MLD bozukluğunun atlarda dejene-
ratif eklem hastalıkları, eklemlerde parça kırıkla-
rı, sesamoid kemiklerde yangı ve kırık gibi bir-
çok lezyonun oluşumuna yol açtığı bildirilmiştir 
(30). Nitekim; sunulan çalışma kapsamında ya-
pılan istatistiki değerlendirmelere göre; atlarda 
MLD bozukluğuna bağlı lezyon görülme riskinin 
1.37 kat fazla olduğu belirlendi (P<0.05). Bu 
veriler ışığında; gerek TBE’deki gerekse 
MLD’deki bozuklukların bacak ve ayakların kas, 
tendo, ligament, eklem vb yapılarında eşit ola-
mayan yük dağılımına neden olarak, zamanla 
çeşitli lezyonların gelişimine yol açabileceği ka-
nısına varıldı. 
Bu çalışma kapsamında klinik ve radyolojik mu-
ayeneleri yapılan ağır çekim atlarının önemli 
kısmında, alt ekstremite ve ayak bölgesi kemik 
yapılarında değişik nitelikli lezyonlar saptandı. 
Bu çalışmadan elde edilen etiyolojik değerlen-
dirme, klinik ve radyolojik bulguları kapsamında, 
araba atlarının başta beslenme ve çalışma ko-
şulları olmak üzere, bakım ve barınma şartları-
na ilişkin yapılacak tespitler ve bunlar ışığında 
yapılacak yönlendirmeler sayesinde, bu hayvan-
ların yaşam ve çalışma koşullarının düzeltilme-
sinin, önemli bir hayvan refahı sorununun çözü-
mü için yol gösterici olacağı söylenebilir. Bu 
hayvanların maruz kaldıkları olumsuz yaşam ve 
çalışma koşullarının kısmen de olsa düzeltilme-
sinin, performanslarını artıracağı ve daha fazla 
katma değer oluşturacağı düşünüldü. 
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