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GEL‹ﬁ‹MSEL KALÇA D‹SPLAZ‹S‹ TARAMASI ‹Ç‹N YAPILAN
ULTRASONOGRAF‹ SONUÇLARININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Öznur KÜÇÜK1, Aylin OKUR2

displazinin düzeldi¤i saptand›.
Sonuç: Literatürde sa¤lam çocuk takibinde fizik
muayenenin dikkatli ﬂekilde yap›lmas› ve risk
faktörü varsa 4- 6 haftada USG istenmesi önerilmektedir. GKD tan›s›n›n erken konulmas› hem
hastan›n yaﬂam kalitesini art›rmakta hem de ileri
ki süreçte gerekebilecek cerrahi giriﬂimleri önleyebilir. Bu nedenle non invaziv, ucuz, kolay ulaﬂ›labilir ve radyasyon içermemesi gibi avantajlar›
nedeniyle USG GKD’ nin erken dönemde tan›s›nda önemli bir yer tutmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Kalça displazisi, ultrasonografi, tarama, erken tan›

ÖZET
Amaç: Geliﬂimsel kalça displazisi (GKD) çocukluk döneminde s›k görülen, tan›n›n gecikmesi durumunda morbiditeye neden olabilen bir hastal›kt›r. Bu çal›ﬂman›n amac› yenido¤an döneminde
GKD tan›s›nda tarama amaçl› yap›lan kalça ultrasonografisinin(USG) önemini literatür eﬂli¤inde incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2010- Kas›m 2010
tarihleri aras›nda çocuk poliklini¤ine yenido¤an
döneminde baﬂvuran 181 hasta ailelerin onam›
al›nd›ktan sonra çal›ﬂmaya al›nd›. Do¤umsal
anomalileri olan bebekler çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›.
Fizik muayenesinde anomali saptanmayan hastalara GKD saptanmas› amac›yla 6- 12 hafta
aras› USG incelemesi yap›ld›.
Bulgular: Çal›ﬂmaya dahil edilen 181 olgunun
108’i (% 59,7) k›z, 73’ü (% 40,3) erkek idi. Beﬂ olguda (% 2.8) GKD saptand›. ‹nceleme sonucu
Graf metoduna göre s›n›fland›r›ld›¤›nda 80’i
(%44,2) tip Ia, 96’s› (%53) tip Ib, 4’ü (%2,2) tip IIa ve 1’i (%0,6) tip IIb kalça saptand›. Çal›ﬂmam›zda tip IIa, IIb, III ve IV kalçalar displazik kabul
edildi. Displazik kalça saptanan olgular›n tamam›n›n cinsiyeti k›z ve sol taraf etkilenmiﬂti. Patolojik GKD saptanan olgulara tedavi olarak çift
bez önerildi ve dört hafta sonra kontrole ça¤r›ld›.
Kontrolde sadece 1 hastada düzelme olmad›¤›
saptand› ve atele al›nd›. Bu olgunun takibinde

EVALUATION OF ULTRASOUND RESULTS
FOR SCREENING DEVELOPMENTAL
DYSPLASIA OF THE HIP
ABSTRACT
The aim of the study is to emphasize the importance o early detection of developmental hip
dysplasia by newborn screening for hip ultrasonography (USG).
Materials and Methods: 181 children admitted
to our outpatient clinic in the neonatal period between January 2010 and November 2010 are included the study after taking their families informed consent. Infants with congenital anomalies
were excluded from the study. The children whose physical examination are normal, are scree-
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tedir2. GKD çocukluk döneminin ortopedik patolojilerin en önemlilerinden biri olup, erken tan› ve
tedavi ile çok iyi sonuçlar al›nabilmektedir3. Üç
ay›n alt›ndaki bebeklerde femur üst ucunun büyük bölümünü k›k›rdak oluﬂtu¤u için yap›lan radyografik incelemeler, tan›ya götürücü bulgular
içermekle birlikte kesin sonuç vermez. Do¤ru yap›lm›ﬂ kalça USG tan›da alt›n standartt›r4 Kalça
USG’nin yayg›nlaﬂmas› GKD’nin erken dönemde
tan› almas›n› ve toplumsal boyutta morbiditesinin
azalmas›n› sa¤layacakt›r.
Bu çal›ﬂman›n amac› yenido¤an döneminde tarama amaçl› yap›lan kalça USG de¤erlendirilmesi ile geliﬂimsel kalça displazisinin erken dönemde tespitinin önemini vurgulamakt›r.

ned by hip ultrasonography between 6th- 12th
weeks.
Results: The study included 181 infants; 108 cases (59. 7%) were female and 73 (40.3%) were
male. In 5 cases (%2.8) developmental hip
dysplasia is determined. When the ultrasonography are classified according the Graf method;
in 80of the children had type Ia (44. 2 %), in 96
of the children had type Ib (53%), in 4 of the children had type IIa (2.2%) and in 1 of the children
had type IIb (0.6%) hip. In our study, type IIa, IIb,
III and IV were considered dysplastic hips. All of
the patients whom dysplastic hip are determined
were female and the left side was affected. The
patients with hip dysplasia are suggested to use
double- cloth and called for control after 4 weeks.
In the control only 1 patient hip dysplasia was
persisted and applied a cast. In the follow- up
this patients hip dysplasia is improved.
Conclusion: In healty children follow- up, the literature suggests to make a carefull physical
examination and if a risk factor is detected; recommends to examine by hip ultrasonography
between postnatal 4th- 6th weeks. Early diagnose of hip dysplasia enhance the quality of life and
can prevents the need of surgical interventions in
the future. Fort his reason; hip ultrasonography
which is non- invasive, cheap, easy to performe
and which doesn’t contain radiation has an important place in early diagnose of hip dysplasia.
Key words: hip dysplasia, ultrasound, screening, early diagnosis

GEREÇ VE YÖNTEM
Ocak 2010- Kas›m 2010 tarihleri aras›nda çocuk
poliklini¤ine baﬂvuran, klinik olarak anomali saptanmayan ve ailelerinden onam al›nan 181 hasta
dahil edildi. Do¤umsal anomalileri olan ve GKD
için risk faktörü belirlenen, do¤um yaﬂ› <6 , >12
hafta olan bebekler çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. USG
iﬂlemi Dr. Graf’›n5 önerdi¤i uygun pozisyon verilerek önce sa¤, daha sonra sol kalçaya uyguland›. USG incelemeleri 7.5 mHz lineer probla, bebek lateral dekübitus pozisyonunda, kalça ve diz
yar› fleksiyonda, 15- 20° iç rotasyonda yatarken
yap›ld›. Graf metodu ve dinamik USG de¤erlendimede kullan›ld›. Graf yönteminde koronal düzlemde standart kesit al›nd›, alfa ve beta aç›lar›n›n ölçümleri kullan›ld›. Dinamik USG’de kalçalar; stabil, elastik, sublukse ve disloke kalça olarak s›n›fland›r›ld›. Çal›ﬂmam›zda tip II, III ve IV kalçalar displazik kabul edildi.

G‹R‹ﬁ
Geliﬂimsel kalça displazisi (GKD), nöromüsküler
hastal›k veya incinme gibi bir neden olmaks›z›n,
femur baﬂ› ile asetabulum aras›ndaki iliﬂkinin bozuldu¤u bir durumdur. Geliﬂimsel kalça displazisi
tan›s›, femur baﬂ›n›n asetabulum içinde yer ald›¤›, ancak örtünmenin yetersiz oldu¤u hipoplazi
vakalar›ndan femur baﬂ›n›n kolayl›kla asetabulum d›ﬂ›na ç›kart›labildi¤i instabilitelere; baﬂ ve
asetabulum aras›ndaki iliﬂkinin tamamen bozuldu¤u, baﬂ›n asetabulum d›ﬂ›nda yer ald›¤› tam
ç›k›klara kadar geniﬂ bir yelpazeyi içerir1.GKD insidans› cinse, yaﬂa, ›rka ve co¤rafi bölgelere göre de¤iﬂebilmektedir. Yenido¤anlardaki insidans›
% 0,5- 1,5 olarak bildirilmektedir. Aile öyküsü
varl›¤›nda bu oran %3,4’e kadar yükselebilmek-

BULGULAR
Çal›ﬂmaya 181 bebek al›nd›, olgular›m›z›n 108’i
(%59,7) k›z, 73’ü (%40,3) erkek idi (ﬁekil- 1) .
Hastalar›m›z›n hiçbirinde risk faktörü yoktu. Çal›ﬂma sonunda 176 ( %97.2 ) olgu normal, 5 olgu
(%2.8) ise GKD olarak de¤erlendirildi. ‹nceleme
sonuçlar› Graf metoduna göre s›n›fland›r›ld›¤›nda 80 olgu (%44,2) tip Ia, 96’s› (%53) tip Ib, 4’ü
(%2,2) tip IIa ve 1’i (%0,6) tip IIb olarak de¤erlendirildi (ﬁekil- 2). Displazik kalça saptanan olgular›n tamam›n›n cinsiyeti k›z ve sol taraf etkilenmiﬂti. Tip Ia ve Ib saptanan olgular normal olarak de¤erlendirildi¤i için izlen d›ﬂ›nda b›rak›ld›. Patolo-
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jik olarak kabul edilen Tip 2a ve 2b olgulara tedavi olarak çift bez önerildi ve dört hafta sonra kontrole ça¤r›ld›. Kontrolde sadece 1 hastada düzelme olmad›¤› saptand› ve atele al›nd›. Bu olgunun
takibinde displazinin düzeldi¤i saptand›.

yetten ba¤›ms›z olarak iki kat daha fazla sonografik anormallik saptanm›ﬂt›r15.
Yenido¤an›n klinik muayenesi, GKD’nin saptanmas›nda birincil yöntem olmakla birlikte kesin tan›da yetersiz kalmaktad›r16. ‹yi bilinen ve s›k kullan›lan iki muayene yöntemi, Ortolani ve Barlow
testleridir. Birincisi ç›k›k bir kalçan›n redükte olabilirli¤ini, ikincisi ise yerinde bir kalçan›n kolayl›kla ç›kart›labildi¤ini gösterir. Pozitif olmalar› anlaml›d›r, ancak negatif olmalar› durumunda kalçan›n tümüyle sa¤l›kl› oldu¤unu söyleyemeyiz1.
Klinik muayenesi normal olan hastalarda, USG
ile anormallikler saptanabilir17. Ultrasonografi ile
yenido¤anda geliﬂimsel kalça displazisinin tan›s›, s›n›flamas› ve tedavinin planlanmas› ilk kez
Graf taraf›ndan bildirilmiﬂtir5,18. USG 20 y›ldan
uzun süredir çocuk kalças›n›n muayenesinde,
kalça displazisi teﬂhis ve tedavisinde kullan›lmaktad›r19. USG, GKD’nin teﬂhisi ve tedavisinin
izlenmesinde non- invaziv, radyasyon içermeyen, güvenli bir metod olup, kalça ç›k›¤›n›n erken
döneminde tan›nabilmesi ve tedavi edilebilmesi
için tart›ﬂmas›z gereklidir17,20. GKD’nin tan›s›nda
USG’nin özgüllü¤ü ve duyarl›l›¤› %90’›n üzerindedir21. Kalça USG için en uygun zaman›n do¤umdan 3- 4 hafta sonra oldu¤u belirtilmektedir22,23. Biz de olgular›m›z› birinci aydan sonra
kalça USG tetkiki ile de¤erlendirdik.
Ömero¤lu ve Koparal yapt›klar› çal›ﬂmada risk
faktörü ile birlikte pozitif klinik bulgusu olan bebeklerin 2/ 3’inde GKD saptad›klar›n›, GKD tan›s›nda klinik muayenenin tek baﬂ›na yeterli olamayabilece¤ini ve özellikle risk faktörü taﬂ›yan
bebeklerin radyolojik olarak da incelenmesi gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir24. Dorn ve Neumann 8221
yenido¤an›n tümünü USG muayeneden birkaç
gün önce klinik olarak muayene etmiﬂler ve klinik
muayenesi normal olan bebeklerin %1,3’ünde
patolojik de¤iﬂiklik oldu¤unu bildirmiﬂlerdir19.
Sonuç olarak GKD literatürde ve bizim çal›ﬂmam›zda da görüldü¤ü üzere klinik muayenesi normal olan bebeklerin önemli bir k›sm›nda USG ile
saptanmaktad›r. Bu olgular›n önemli bir k›sm›n›
ise tedavisi kolay olan Tip IIa ve IIb oluﬂturmaktad›r. Bu olgular›n tan›s›nda gecikme hayatlar›n›n ileri süreçlerinde hayat kalitesini düﬂüren ortopedik problemlere neden olmaktad›r. Bu nedenle GKD aç›s›ndan yüksek riskli olan tüm yeni
do¤anlara, noninvaziv, tekrarlanabilir ve ucuz ol-

TARTIﬁMA
GKD ailesel özgeçmiﬂ ve ›rka göre de¤iﬂmekle
birlikte do¤umda 7/1000 oran›nda görülmektedir6. Ancak tüm yenido¤anlarda USG ile yap›lm›ﬂ
bir GKD insidans çal›ﬂmas› mevcut de¤ildir. Ülkemizde Kutlu A.ve ark.7 4173 say›da sa¤lam bebeklerde yapt›klar› çal›ﬂmada GKD oran›n›
%1.34 ifade etmektedirler. Sa¤lam bebeklerde
yap›lan baﬂka çal›ﬂmalarda da benzer oranlar
bildirilmektedir8,9. Bu çal›ﬂmada ise 181 olgunun
% 2.8 oran›nda GKD saptanm›ﬂ olup, literatüre
göre yüksek bulundu. Ancak literatürde yap›lan
çal›ﬂmalarda olgu say›s›n›n yüksek oldu¤unu
görmekteyiz. Bu uyumsuzlu¤un nedeni olarak bizim çal›ﬂmam›zda hasta say›s›n›n az olmas›na
ba¤lamaktay›z.
GKD cinsiyet olarak k›zlar› erkeklerden 4- 6 kat
daha yüksek oranda etkilemektedir. GKD sol kalçada intrauterin pozisyona ba¤l› olarak daha fazla olarak tespit edildi¤i ve bilateral olgular›n yaln›zca sa¤ taraf tutulumu olanlardan fazla oldu¤u
bildirilmektedir10. Sunulan bu çal›ﬂmada da GKD
saptanan 5 olgunun tamam›n›n (%100) cinsiyeti
k›z ve sol taraf etkilenmiﬂti.
Baz› bebeklerin GKD için riskli olduklar› bilinmektedir11. Intrauterin s›k›ﬂmayla iliﬂkili oldu¤u bilinen (intrauterin moulding abnormalities) tortikollis, platibasi, metatarsus adduktus gibi kas iskelet sistemi sorunlar›n›n varl›¤› kalça sorunlar› aç›s›ndan uyar›c› olmal›d›r. Pozitif aile öyküsü ciddi
bir risk faktörü olarak bilinir. Anne-babas› sa¤l›kl›, bir kardeﬂinde GKD olan bebekte, kalça sorunu olas›l›¤› %6 iken, anne-babadan birinde kalça
ç›k›¤› varl›¤› riski %12’ye, hem anne- babas›,
hem de kardeﬂi GKD olan bebekte ise risk
%36’ya kadar ç›kartmaktad›r12. Anne-baba akrabal›¤› da GKD için bir risk faktörü olarak kabul
edilmelidir. Do¤um sonras› ilk 2- 3 haftal›k dönemde kundak yap›lan bebeklerde GKD riski anlaml› olarak yükselmektedir1.
GKD ile ilgili en s›k görülen risk faktörleri, pozitif
aile öyküsü ve makat geliﬂi olarak bildirilmiﬂtir13,14. Dört kilogramdan a¤›r bebeklerde cinsi-
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du¤u, iyonize radyasyon riski bulunmad›¤› için
USG incelemesini öneriyoruz.
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