
Accord�ng to a study conducted by researchers at the Un�vers�ty of Cal�forn�a, the breed of a dog and the age at wh�ch she/he got
neutered are related to the r�sk of develop�ng certa�n cancers and jo�nt d�sorders. For example, some dog breeds may have h�gher
r�sk of develop�ng certa�n cancers and jo�nt d�sorders �f we neuter or spay them w�th�n the�r f�rst year of l�fe. In th�s 10-year study,

publ�shed �n the journal Front�ers �n Veter�nary Sc�ence, researchers exam�ned 35 dog breeds and found that the degree of
vulnerab�l�ty from neuter�ng var�es s�gn�f�cantly by breed. Th�s study shows that wh�le some dog breeds, �f neutered or spayed before

reach�ng the age of one, have a h�gher r�sk of develop�ng the aforement�oned health �ssues, �n most breeds exam�ned, the r�sk of
develop�ng problems was not affected by the age of neuter�ng. Th�s study also suggests that �n some breeds, the body s�ze or the sex

of the dog plays a more dec�s�ve role �n determ�n�ng her/h�s vulnerab�l�ty to those health �ssues. Therefore, cons�der�ng the grand
d�fferences among dog breeds, �t �s suggested that when �t comes to health r�sks and the age at wh�ch a dog �s neutered there �s no

"one s�ze f�ts all". Thus, concern�ng neuter�ng the�r dogs, dog-parents should d�scuss cho�ces w�th veter�nar�ans

Cal�forn�a Ün�vers�tes�’nden araştırmacıların yürüttüğü b�r çalışmada, köpek ırkı ve kısırlaştırılma yaşı �le bazı kanser
türler�ne ve eklem rahatsızlıklarına yatkınlık arasında �l�şk� olduğu saptanmıştır. On yıl süren b�r araştırmanın ardından
Front�ers �n Veter�nary Sc�ence derg�s�nde yayımlanan bu çalışmada 35 köpek ırkı �ncelenm�ş ve kısırlaştırılma �le sözü

ed�len sağlık sorunlarına yatkınlık düzey� arasındak� �l�şk�n�n farklı ırklar arasında öneml� ölçüde değ�ş�m gösterd�ğ�
görülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre, bazı köpek ırklarında b�r yaşından önce yapılan kısırlaştırmalar kanser ve

eklem rahatsızlıklarına yatkınlığı artırmaktadır; bununla b�rl�kte, �ncelenen ırkların pek çoğunda kısırlaştırılma yaşı �le
sözü ed�len sağlık sorunlarına yatkınlık arasında bel�rg�n b�r �l�şk� gözlenmem�şt�r. Çalışmada, bazı ırklar �ç�n köpeğ�n

boyutunun ya da c�ns�yet�n�n söz konusu sağlık sorunlarına yatkınlıkta daha bel�rley�c� b�r rol oynadığı da ortaya
konulmuştur. Sonuç olarak, köpek ırkları arasındak� büyük farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, sağlık

sorunlarına yatkınlık �le köpeğ�n kısırlaştırılma yaşı arasındak� �l�şk� bakımından her ırka uyacak b�r reçeten�n söz
konusu olamayacağı �fade ed�lm�ş ve köpekler�n� kısırlaştırmayı düşünen köpek yakınlarının operasyon �ç�n en doğru

zamanı bel�rlemek üzere veter�ner hek�mlere danışmaları salık ver�lm�şt�r.
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As undergraduate students �n the Faculty of Veter�nary Med�c�ne, we are keep�ng up w�th the current l�terature �n our f�eld �n
the elect�ve Vocat�onal Engl�sh Courses (coord�nated by Dr. Nesl�han ONDER-OZDEMIR) because we a�m to learn more

�nformat�on about an�mals and we wanted to share some of them w�th you both �n Turk�sh and �n Engl�sh.
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