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Doğuştan Kalça Çıkığı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ
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Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD)

Travmatik, enfeksiyöz ya da 
nörolojik birtakım etkenler 
olmaksızın; kapsüler 
laksiteden ibaret olan basit 
kalça instabilitesinden femur 
başının asetabulumdan tam 
çıkığına kadar uzanan geniş 
bir patoloji grubu !
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Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD)

Neonatal kalça instabilitesi 

Displazik kalça

Subluksasyon

Dislokasyon

İnsidans

İnstabilite - %1 (%0.5 - %1.5)

Gerçek dislokasyon - % 0.1 - %0.15

Tümer Y, Ömeroğlu H. Acta Orthop Traumatol Turc, 1997
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Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD)

Tanı

Risk faktörlerinin sorgulanması

Klinik değerlendirme 

Direkt radyolojik değerlendirme

Artrografi

BT-MRG

Ultrasonografi
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Kalça eklemi embriyolojisi 

Ovular evre (fertilizasyon sonrası ilk 2 hafta)

Embriyonik evre (2 – 8 hafta)

Fötal evre (8. hafta – doğum)

İnfant - Neonatal evre
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Kalça eklemi embriyolojisi 

Embriyonik evre

Doku ve organların majör değişim 
evresi

5. Hafta – Embriyo 5 mm

6. Hafta – Femur başı, ilium, pubis, 
ischium primordiumları

7. Hafta – Embriyo 22-23 mm, femur 
başı ile asetabulum ilişkisi, synovial 
membran, ligamentum teres, eklem 
kapsülü
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Kalça eklemi embriyolojisi 

Fötal evre

Organların büyümesi ve fonksiyonlarının 
gelişimi

 9. Hafta – Eklem boşluğunun oluşması, kalça 
eklemi ve iskelet komponentlerinin 
vaskülaritesi

 11. Hafta – Femur başı sferitesi, kalçalar 
fleksiyon, adduksiyon ve dış rotasyonda; 
femoral anteversiyon 5°-10°, asetabuler 
inklinasyon saggital planda 40°, vertikal 
planda 70°

 20. Hafta – Kalça eklemi aktif halde, femur 
başının kanlanması tam
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Kalça eklemi embriyolojisi 

20. haftadan sonra kalça eklemi gelişimi pozisyon ve 
konsantrik hareketlerin basınçları gibi bir takım 
faktörlere bağlı

Femur başının asetabulum içerisindeki konsantrik 
dizilimi ;

Asetabulumun genişliği, derinliği ve yönelimi

Femur boynunun dizilimi

Femur başının konfigürasyonu ve örtümü

Eklem içi ve çevre yumuşak dokuların morfolojisi
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Fonksiyonel kalça anatomisi

 Sinoviyal, top-yuva tarzı eklem

 Femur başı 2/3 küre

 Asetabuler kemik kenara yapışık 
labrum

 Asetabuler fossayı kapatan 
transvers asetabuler ligaman

Güçlü eklem kapsülü

 Stabilliteyi arttıran kapsüle bağlı 
ligamanlar
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Femur başı büyüme – gelişim 

 Büyük oranda kartilaj yapı

 Femur proksimalinde ossifikasyon 
merkezi

 Trokanterik ossifikasyon merkezi

 İstmik bağlantı

 Kemik yapı ile kıkırdak arasında 
osteokondral junction 
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Asetabuler büyüme – gelişim 

Primer kemikleşme merkezleri

İlium, iskium, pubis

8 yaşına kadar

Sekonder kemikleşme merkezleri

Asetabulum epifizi, Os Asetabulum, 
İskiumun ikincil kemikleşme merkezi

Ponseti IV, JBJS Am 1978; 60(5): 575 - 585
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Asetabuler büyüme – gelişim 

Asetabuler gelişimin en hızlı olduğu süre doğum 
sonrası ilk 18 ay

0 – 18 ay arası GKD olgularında başarılı kapalı ya da 
açık redüksiyon yöntemleri ile asetabuler gelişim 4-8 
yıl boyunca devam eder ve normal bir kalça eklemi 
elde edilir

18 üstü olgularda asetabulumun gelişme kapasitesi 
azalır

Harris NH. Clin Orthop Relat Res 1976; 119: 99 – 104.

Salter RB, Dubos JP. Clin Orthop Relat Res 1974; 98: 72 – 78.  
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Kalça ultrasonografisi teknikleri

Graf metodu (lateral dekübit)

 Lineer prob, lateral koronal görüntü, statik değerlendirme

Harcke tekniği (supin ya da lateral dekübit)

 Lineer prob, lateral koronal görüntü, dinamik değerlendirme

Saies modifikasyonu (supin)

Harcke tekniği modifikasyonu,  lateral transvers görüntü, femur başı 
dislokasyonu ölçümü, dinamik değerlendirme

Terjesen yöntemi (supin)

 Lineer ya da oval prob, lateral frontal ve transvers görüntü, statik ve 
dinamik değerlendirme, femur başı örtümü sayısal değerlendirme

Rosendhal modifikasyonu (lateral dekübit)

Garf yönteminin Barlow testi ile modifikasyonu
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Graf Metodu

 Prof. Dr. Reinhard Graf - 1980

 En yaygın kullanılan yöntem

 Statik değerlendirme

Güvenilir, ucuz ve pratik

 Kemik ve kıkırdak asetabulum hakkında yorum

 İlk 4 ay tanısal değeri yüksek (Graf – 9-10 ay !) 
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Ultrasonografik terminoloji

Ses boşluğu: US dalgalarını 
geçirme özelliği olan

Az ekolu (hipoekoik)

Ekosuz (anekoik)

Eko alanları

Akustik gölge
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Ultrasonografik terminoloji

Kemik: Hiperekoik – akustik gölge

Hiyalen kıkırdak: Hipoekoik - anekoik 

Kollajen dokular: Ekoik

Labrum: Ekoik

Yağ ve konnektif dokular: Hipoekoik
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Ultrasonografik morfoloji
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Ultrasonografik morfoloji

Koronal kesitsel değerlendirme

Yüzeyel yumuşak dokular

Cilt, ciltaltı doku, fasia lata, 

gluteal adeleler
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Ultrasonografik morfoloji

Osteokondral junction 

USG’de tanımlanması gereken 
ilk oluşum

Femur baş-boyun ayrımı

Disloke kalçaların 
tanımlanmasında yardımcı

Güçlü ekojenite

Geniş homojen olmayan bant

Şekli bebek yaşı ile değişken
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Ultrasonografik morfoloji

Proksimal femur

Hiyalen kartilaj – zayıf eko

Eko-free zonlar, akustik 
gölgelenme

Femur başı

Trokanter major

Femur başı kranial bölgesi

Osteokondral junction
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Ultrasonografik morfoloji

Kapsüler katlantı

Hiyalen femur başının hemen 
üzerinde lokalize

Güçlü ekojenite

Asetabuler labrum ile ayrımı 
önemli !!! 
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Ultrasonografik morfoloji

Femoral ossifik nükleus

Görülme yaşı 3-4 ay

Her zaman femur başı merkezinde 
yer almaz

USG ile direkt radyografilerden önce 
tanımlanabilir

USG ile standart görüntü almaya 
engel olabilir

Half-moon fenomeni
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Ultrasonografik morfoloji

Perikondrium 

Proksimal bölge kalın ve ekojenik

Distal bölge anatomik olarak ince

Perikondrial gap labrum 
lokalizasyonunda önemli 
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Ultrasonografik morfoloji

Asetabuler labrum

Sonografik olarak üçgen ekojenik 
bölge

Eklem kapsülünün içinde

Perikondrial gap’in 
inferolateralinde

Her zaman femur başı ile temas 
halinde

Büyüklük değişken
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Ultrasonografik morfoloji

Asetabulum 

Kemik parça

Kıkırdak parça
Lateralde periost ve perikondrium

İnferolateralde asetabuler labrum

Medialde iliak kemik
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Ultrasonografik morfoloji

Asetabuler tavan (kemik kısım)

Asetabuler fossadaki dokulara ait 
eko

Ligamentum teres
Asetabulum inferiorundan 

ayrılmalıdır

Kalça hareketleri ile eko yer 
değiştirmesi tanımlayıcı

Asetabuler lower limb (en derin 
nokta)
Güçlü eko

Akustik gölge 
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Ultrasonografik morfoloji

Standart kesit

Osteokondral bileşke

Sinoviyal kıvrım (synovial fold)

Kapsül

Asetabuler labrum

Perikondrial aralık

Perikondrium

İliak kanat

Kemik köşe

Asetabuler kemik tavan

Asetabuler en alt uç (lower limb)
32



Ultrasonografik tanı

Anatomik yapıların doğru tanımlanmasına dayanır

Yanılgılar temel olarak anatomik yapıların yanlış 
tanımlanması ile ortaya çıkar
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Ultrasonografi uygulama tekniği 

Muayeneye başlamadan önce yapılacak işlemler

Hasta mümkünse muayene odası dışında soyulacak

Oda ısısı çok önemli !!!

Zaman çok kısa !!! Bebek ağlamadan muayene bitmeli

Anneye söylenecekler:
Günaydın !

Bebeği masaya koyup altını açın

Masanın karşısına geçin

Bebeği verin

Bebeğin omuzlarından tutun

Bebeğin yaşı kaç?
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Ultrasonografi uygulama tekniği 

Ultrasonografi cihazı

5, 7.5, 10 Mhz 

Lineer prob

Taşınabilir – sabit

100 görüntü kapasiteli hafıza kartı

En az 2 standart kesit
Hata payı alfa açısı için 2°-3°, beta 

açısı için 6°-7°

Görüntü hep aynı (sağ kalça 
görüntüsü)
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Ultrasonografi uygulama tekniği 

Muayene masası ya da yatağı

Doğru pozisyon çok önemli !

Kalça 5°- 10° fleksiyon ve 5°- 10° iç 
rotasyonda

Prob iliak kanada (muayene 
masasındaki yastıklara) paralel, 
trokanter majör’e dik olacak 
şekilde yerleştirilmeli 

Alt ekstremite tamamiyle silindir 
yastıklar arasında olmalı
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Ultrasonografi uygulama tekniği 

Muayeneye sağ taraftan başlanır

Hızlı hareket edilecek

Jel doğrudan cilde tatbik edilecek

Transducer (prob) pzisyonuna dikkat !!!
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Ultrasonografik tanı

Standart kesit

İlium’un en alt ucu = Asetabuler lower limb (en derin nokta)

Plane = Düzlem (İliak kanat düzlemi)

Asetabuler labrum

FB – FB – S – S – S – STOP
(FB:Forward Backward)

(S: Smaller)
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Ultrasonografik tanı

Asetabuler derin nokta

İliak kemiğin alt sınırıdır

Y kıkırdağının hemen proksimalinde 
yer alır

Lunat fasia ile örtülü değildir

Güçlü eko verir

Her zaman akustik gölgesi vardır

Artefakta yol açan asetabuler 
yumuşak dokuların ise akustik 
gölgeleri yoktur 
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Ultrasonografik tanı

İliak kanat kontürü (düzlem)

Düz ve vertikal olmalıdır

Anteriordan alınmış sonogram 
kesitlerinde laterale doğru eğilir
Kemik tavan oluşumu yetersizmiş gibi 

görülür

Kıkırdak tavanı oluşturan yapılar geniş 
görülür

Posteriordan alınmış sonogram 
kesitlerinde mediale doğru eğilir
İliak kanat kontürü konkavlaşır

Kemik köşe küntleşir (sivrileşme) 
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Ultrasonografik tanı

Asatabuler labrum 

Fibröz kıkırdak yapıdadır

Güçlü eko verir

Perikondrial boşluğun 
inferolateralindedir

Kapsüler kıvrım ile karıştırılmamalıdır

Her zaman femur başı ile temas 
halindedir
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Ultrasonografik tanı

Bir sonogram sadece standart planda 
çekilmiş ise değerlendirilir !!!

İstisnai olarak disloke kalçalarda standart 
planda görüntü elde edilemez !!!
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Ultrasonografik tanı

3 ana çizgi 

Ana çizgi (base line)

Asetabuler kemik çatı çizgisi: Asetabuler lower limb’den 
kemik çatıya teğet olarak çizilen çizgi

Kıkırdak çatı çizgisi: labrum ile kemik çatı arasındaki çizgi

Alfa açısı: kemik çatı açısı

Beta açısı: kıkırdak çatı açısı 

Konkavitenin konveksiteye döndüğü nokta !!!
(osseöz rim)
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Ultrasonografik tanı

Alfa

Beta

Alfa açısı – primer sınıflama
Beta açısı – sub-gruplama

Alfa açısında azalma, beta açısında artma - Displazi

3 çizgi hiçbir 
zaman aynı 

noktada kesişmez 
!!!
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Ultrasonografik tanı

Değerlendirme (gross anatomi)

Kemik çatı

Kemik köşe

Kıkırdak çatı
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Ultrasonografik tanı

Morfolojik değerlendirme (gross anatomi)

KEMİK ÇATI KEMİK KÖŞE KIKIRDAK ÇATI

İyi Keskin/künt Örtüyor 

Yetersiz Yuvarlak Örtüyor

Kötü Düzleşmiş Örtmüyor – yukarı itilmiş

Kötü Düzleşmiş Örtmüyor – aşağıya itilmiş 
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Ultrasonografik tanı

Morfolojik değerlendirme (gross anatomi)

KEMİK ÇATI KEMİK KÖŞE KIKIRDAK ÇATI

İyi Keskin/künt Örtüyor 

Yetersiz Yuvarlak Örtüyor

Kötü Düzleşmiş Örtmüyor – yukarı itilmiş

Kötü Düzleşmiş Örtmüyor – aşağıya itilmiş 
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Ultrasonografik tanı

Morfolojik değerlendirme (gross anatomi)

KEMİK ÇATI KEMİK KÖŞE KIKIRDAK ÇATI

İyi Keskin/künt Örtüyor 

Yetersiz Yuvarlak Örtüyor

Kötü Düzleşmiş Örtmüyor – yukarı itilmiş

Kötü Düzleşmiş Örtmüyor – aşağıya itilmiş 
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Ultrasonografik tanı

Morfolojik değerlendirme (gross anatomi)

KEMİK ÇATI KEMİK KÖŞE KIKIRDAK ÇATI

İyi Keskin/künt Örtüyor 

Yetersiz Yuvarlak Örtüyor

Kötü Düzleşmiş Örtmüyor – yukarı itilmiş

Kötü Düzleşmiş Örtmüyor – aşağıya itilmiş 
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Ultrasonografik tanı

Alfa ve Beta açılarına göre tiplendirme

Tip 1 (a ve b): Doğal gelişimde kalça

Tip 2: Kalçada gelişme geriliği (immatürite)
Tip 2a: Fizyolojik gelişme geriliği (3 aydan küçük)

Tip 2b: Gerçek gelişme geriliği (3 aydan büyük)

Tip 2c:  Riskli kalça 

Tip D: Çıkmak üzere olan kalça

Tip 3: Çıkık kalça (alçakta)

Tip 4: Çıkık kalça (yüksekte)
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Ultrasonografik tanı

Alfa ve Beta açılarına göre tiplendirme
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Tip 1 kalça

 Klinik, ultrasonografik ve radyolojik 
olarak matür kalça 

 Kemik çatı iyi gelişmiş

Hiyalen asetabuler çatı başı iyi kavramış

 Kemik köşe gelişmiş ve keskin kenarlı 

 Tip 1a ve Tip 1b matür kalçanın fizyolojik 
varyantları

Alfa açısı > 60°
Beta açısı < 55° Tip 1a
Beta açısı > 55° Tip 1 b

Tip 1
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Tip 2 kalça

 İmmatür kalçalar

 Kemik çatı displazik

 Asetabuler kıkırdak çatı femur başını 
daha geniş olarak sarar

 Kemik köşe keskinliğini kaybetmiş, 
yuvarlak

Alfa açısı 50° - 59°
Beta açısı > 55°

3 aydan küçük Tip 2a
3 aydan büyük Tip 2b

Tip 2a

Tip 2b
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Tip 2 kalça

 Tip 2a (+) – Tip 2a (-)

 6 – 12 hafta arası değerlendirme

 Alfa açısı değeri ile kronolojik yaş arasında lineer ilişki

 Tip 2a (-) kalçalar 12. haftada Tip 2b olacak kalçalardır

 Tedavi gerekliliği !!!
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Tip 2 kalça

 Tip 2c – Riskli kalça

 Kemik çatı gelişimi yetersiz, ancak kıkırdak 
çatı halen femur başını örtmekte

 Subluksasyon ve dislokasyon riski yüksek 

Dinamik muayene ile stabil – instabil ayrımı

Alfa açısı 43° - 49°
Beta açısı < 77°

Tip 2c
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Tip 2 kalça

 Tip 2 c stabil - instabil

 Stres – dinamik muayene

Doğal elastisite
Elastik süspansiyon

İnstabilite
Dinamik muayenede kalçanın tip değiştirmesi

Beta açısı > 77°
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Tip D kalça 

 Çıkmak üzere olan kalça (erken evre 
dislokasyon)

Gerçek instabilitenin başladığı kalçalar

 Kemik çatı yetersiz, Tip 2c’den farklı olarak 
asetabuler kıkırdak çatı deforme

Morfolojik olarak Tip 3a kalçadan farklı 
değil, ancak açısal farklılıklar var

 Kemik köşe düzleşmiş 

Alfa açısı 43° - 49°
Beta açısı > 77°

Tip D
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Tip 3 kalça 

Disloke kalça (alçakta)

 Kemik çatı ve femur başı gelişimi yetersiz

 Femur başının basıncı tamamen kıkırdak 
çatı üzerine etki eder

 Kemik köşe düzleşmiş 

 Kıkırdak çatı kraniolaterale doğru 
bükülmüştür
 Tip 3a – hiyalen kıkırdak çatıda dejenerasyon yok 

(anekoik)

 Tip 3b – hiyalen kıkırdak çatıde dejenerasyon 
(ekojenik)

Alfa açısı < 43°
Beta açısı > 77°

Tip 3a

Tip 3b
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Tip 4 kalça 

Disloke kalça (yüksekte)

 Femur başı superolaterale disloke

 Tip 3’den farklı olarak hiyalen asetabuler 
kıkırdak ve labrum femur başından 
aşağıya doğru kaymış ve medial-kaudal 
yerleşimli  

 Kemik köşe düzleşmiş 

Görüntülemede standart plan aranmaz !

Alfa açısı < 43°
Beta açısı > 77°

5



Ultrasonografik tanı

Graf sınıflaması – Özet 

Tip1a: α > 60°, β < 55°

Tip1b: α > 60°, β > 55°

Tip2a: α 50°-59°, β > 55°, 3 aydan küçük bebekler

Tip2b: α 50°-59°, β > 55°, 3 aydan büyük bebekler

Tip2c: α 43°-49°, β < 77°

Tip D: α 43°-49°, β > 77°

Tip3a: α < 43°, β > 77°

Tip3b: Histolojik değişiklik gösteren Tip3a kalçalar 
(Hiyalen kıkırdakta dejenerasyon var)

Tip 4: Asetabuler köşe tamamen kaybolmuştur
4



Tedavi 

Redüksiyon fazı

Retansiyon fazı

Matürasyon fazı 

Tip 1a ve Tip 1b – Tedavi gerekmez
Tip 2a – Ultrasonografik izlem şart

Tip 2b, Tip 2c, Tip D, Tip 3 ve Tip 4 – Tedavi 
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Tip 1 kalçalar kötüleşebilir mi?

Evet !!!

Koksitis (septik artrit)
Nöromüsküler hastalık

Ultrasonografik yanlış tanı
Sekonder displazi

Bebek Tip 1, ama abduksiyon kısıtlılığı var 
MUTLAKA KONTROLE ÇAĞIRILMALI !!! 
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“Hastalıklardan korunma savaşı kan 
dökmeden kazanmaya benzer”

Prof. Dr. Alain Dimeglio

“Bırakın kalça cerrahisini başkaları yapsın ! 
Siz ultrasonografik tarama yapın !!”

Prof. Dr. Reinhard Graf
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Teşekkür ederim…



GKD’de tedavi algoritması

0 – 6 ay

6 – 12 ay

12 – 18 ay

18 ay üstü

Kalıcı kalça displazisi
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GKD’de tedavi algoritması

0 – 6 ay

6 – 12 ay

12 – 18 ay

18 ay üstü

Kalıcı kalça displazisi

Pelvik osteotomiler
Femoral osteotomiler
Kombine osteotomiler
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GKD’de tedavi algoritması

0 – 6 ay / 6 – 12 ay

Bol ara bezi
Yumuşak abduksiyon

cihazları
Yarı sert ya da sert 

abduksiyon cihazları

Anestezi altında 
kapalı redüksiyon ve 
alçı ± add. tenotomi

Anestezi altında yumuşak doku 
gevşetmeleri ardından kapalı veya açık 

redüksiyon ve alçı (Artrografi desteği ile)

Doğrudan açık 
redüksiyon ve alçı
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GKD’de tedavi algoritması

12 – 18 ay

65

Anestezi altında 
kapalı redüksiyon ve 
alçı ± add. tenotomi

Anestezi altında yumuşak doku 
gevşetmeleri ardından kapalı veya açık 

redüksiyon ve alçı (Artrografi desteği ile)

Doğrudan açık 
redüksiyon ve alçı

Açık redüksiyon ve 
kemiksel girişimler

Çocuğun 18 aylığa kadar büyümesini 
beklemek ve ardından açık redüksiyon ve 

kemiksel girişimler uygulamak
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GKD’de tedavi algoritması

18 ay üstü

Açık redüksiyon ve proksimal femoral osteotomi 
(PFO)

Açık redüksiyon ve pelvik osteotomi

Açık redüksiyon ve kombine osteotomiler
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GKD’de tedavi algoritması

Kalıcı kalça displazisi

İkili – Üçlü pelvik osteotomiler

Sutherland , Steel, Tönnis, Eren

Rotasyonel asetabuler osteotomiler

Ninomiya

Periasetabuler osteotomiler

Ganz (Bern), Eppright

Kurtarıcı prosedürler

Chiari, Shelf
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Tedavisiz olgularda doğal gelişim

Bilateral tutulum varlığı

Neokotil varlığı

Patolojinin şiddeti

Displazi, subluksasyon, dislokasyon

Weinstein SL, Mubarak SJ, Wenger D JBJS Am 2003; 85: 1824 - 1832

Malvitz TA, Weinstein SL JBJS Am 1994; 76: 1777 - 1792
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