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CROWE TİP IV DİSPLASTİK KOKSARTROZLU OLGULARDA 

KISALTMA OSTEOTOMİLİ KALÇA PROTEZİKISA DÖNEM 

SONUÇLARI 

Bu çalışmada Crowe tip IV gelişimsel kalça displazisine sekonder osteoartrit gelişen 

hastaların, kısaltma osteotomili çimentosuz total kalça protezi ile tedavisinin kısa 

dönem sonuçları değerlendirilmiştir. 

Çalışmamıza 2010-2014 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi 

ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda aynı cerrah tarafından total kalça artroplastisi 

uygulanan, gelişimsel kalça displazisi zemininde koksartrozu mevcut bulunan, 

Crowe tip 1,2,3,4 gruplarındaki toplam 58 kalçanın, Crowe tip 4 grubundaki 

14(%24) kalça dahil edildi. Sonuç olarak 9 hastanın 14 kalçası 

değerlendirildi.Çalışmada yer alan 9 hastanın 9'uda kadın olup,  olguların yaşları 42 

ile 52 arasında ve ortalama 46,57±3,15 idi. Ameliyat olan hastaların her bir kalça için 

takip süresi 12 ay ile sınırlandırılmıştır. Beş hasta bilateral olarak ameliyat edildi. Üç 

kalçaya önceden periasetabular ve femoral osteotomi uygulanmıştı. Hastaların 

preoperatif ve postoperatif 6. ay ve 1. yıl kontrollerindeki Harris kalça puanları, 

Oswestry skalası, VAS kalça ve bel ağrı skalası ve SF36 yaşam kalite indeksleri 

hesaplandı. 

Ameliyat öncesi41,86±8,63 olan Harris kalça skorunun, yapılan 6. ay kontrolünde 

ortalama 85.46±2.51'e, yapılan 1. yıl kontrolünde ortalama 89,97±1,52’e yükseldiği 

görüldü (p=0.001; p<0.01). Ameliyat öncesi VAS Kalça ölçümleri ortalama 

8,50±0,76 iken, ameliyat sonrası 6. ay VAS Kalça ölçümleri ortalama 2,64±0,50 ve 

ameliyat sonrası 1.yıl kalça VAS ölçümleri ortalama 2,14±0,36’dır 

(p=0.001;p<0.01). Hastaların ameliyat öncesine göre ameliyat sonrası SF-36 yaşam 

kalite indeks artışı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Hastaların ameliyat 

öncesi Oswerstry düzeyleri incelendiğinde; %14,3’ünün (n=2) %40-%60 düzeyinde 

olduğu yani ağrının günlük yaşamını ileri derece kısıtladığı; %85,7’sinin (n=12) 

%60-%80 düzeyinde olduğu yani ağrının günlük yaşamını tamamen kısıtladığı 

görülmektedir. Hastaların ameliyat sonrası ve 1.yıl kontrol Oswerstry düzeyleri 
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incelendiğinde; tamamının (n=14) %0-%20 düzeyinde olduğu yani ağrının hastanın 

yaşamında önemli bir problem oluşturmadığı görülmektedir.Fonksiyonel ve klinik 

sonuçlara bakıldığında hastaların %85,7'sinde iyi veya mükemmel sonuc elde edildi. 

Crowe tip IV GKD vakalarında konservatif tedaviye yanıt vermeyen sekonder 

osteoartritin sebep olduğu ağrı ve fonksiyon kaybının cerrahi tedavisinde kısaltma 

osteotomili çimentosuz total kalça artroplastisi uygulamalarının yaşam kalitesi, ağrı 

ve fonksiyon parametreleri açısından sonuçları oldukça iyidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel kalça displazisi, osteoartrit,artroplasti, femoral 

kısaltma osteotomisi 
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SHORT-TERMRESULTS OF SHORTENING OSTEOTOMY AND TOTAL 

HIP REPLACEMENT CROWE TYPE IV DYSPLASTIC COXARTHROSİS 

CASES 

In this retrospective study, we evaluated the short term results of cementless total hip 

replacement with shortening osteotomy at Crowe typeIVhips who developed 

secondary osteoartritisdue to developmental dysplasia of the hip. 

Our study included14 (24%) Crowe type IV dysplastic hips from group of Crowe 

type 1,2,3,4 dysplastic patients with coxarthrosis which applied total hip arthroplasty 

by the same surgeon at Maltepe University Medical Faculty Orthopaedics and 

Traumatology Departmentbetween2010-2014years. As a result, 14 hips of 9 patients 

were evaluated. All 9 patients in the study were women between age 42 to 52 and the 

average age of the patients was 46.57 ± 3.15.Follow-up for each of the patients with 

hip surgery is limited to 12 months. Five patients were operated bilaterally. 

Threehips had been treated with periacetabular and femoral osteotomypreviously. 

Harris hip scores, Oswestry scores, hip and back pain VAS scale and SF36 quality of 

life indices of all patients was calculated and evaluated preoperatively andat 6 

months and 1st year postoperatively. 

After operation, Harris hip score rised from 41.86 ± 8.63 to 85.46±2.51at 6month 

and to 89.97 ± 1.52 at 1styear control (p = 0.001; p <0.01).While the VAS hip 

measurements 8.50 ± 0.76 before surgery, it has been changed to 2.64 ± 0.50 after 6 

month and to 2.14 ±0.36 at1 year (p = 0.001; p <0.01).The increase at the SF-36 life 

quality index was statistically significant as well (p <0.001).While we examine the 

Oswestry level before the surgery, we can see that 14.3% (n = 2) was at level of 40% 

- 60% which means the pain severely restrict the daily life and85.7% (n = 12) was at 

level of 60%- 80%  which means the pain totally restricted the daily life.The 

Oswestry results of all patients (n= 14)at 1st year controls after the surgery were at 

0% - 20% levelswhich means the pain was not a major problem at the patients life. 

With considering the functional and clinical outcomes 85.7 % of the patients had 

good or excellent results. 
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For surgical treatment of pain and loss of function complaints occured as a result of 

secondary osteoarthritis which is unresponsive to conservative treatment in the cases 

of Crowe type IV developmental dysplasia of the hip, implemantation of cementless 

total hip arthroplasty with shortening osteotomyhasgood results on quality of life, 

pain and function parameters. 

 

Keywords: Developmental dysplasia of the hip, osteoarthritis, arthroplasty, femoral 

shortening osteotomy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ix 
 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa No: 

ONAY SAYFASI     iii 

TEŞEKKÜR     iv 

ÖZET     v 

ABSTRACT     vii 

İÇİNDEKİLER     ix 

KISALTMALAR DİZİNİ     xi 

ŞEKİLLER DİZİNİ     xii 

TABLOLAR DİZİNİ     xiii 

1. GİRİŞ     1 

2. TARİHÇE     2 

3. GENELBİLGİLER     5 

    3.1 Kalça Eklem  Embriyolojisi     5 

3.2 Kalça Eklem Anatomisi     7 

3.2.1 Asetabulum     8 

3.2.2 Femur     9 

3.2.3 Eklem Kapsülü ve Bağlar     10 

3.2.4. Kalça Eklem Hareketinden Sorumlu Kaslar    11 

3.2.5 Nörovasküler Yapılar     13 

3.3. Kalça Eklem Biyomekaniği     15 



  

x 
 

3.4 Gelişimsek Kalça Displazisi     17 

3.4.1. Patolojik Anatomi     17 

3.4.2 Sınıflama     18 

3.4.3 Hasta Değerlendirilmesi     20 

    3.5 Tedavi Yöntemleri     23 

3.5.1 Total Kalça artroplastisi     23 

3.5.1.1. Ameliyat Öncesi Değerlendirme ve Planlama   23 

3.5.1.2. Asetabuler Rekonstrüksiyon     26 

3.5.1.3 Femoral Rekonstrüksiyon     28 

3.5.1.4 Total Kalça Artroplastisi (TKA) Komplikasyonları  31 

4. HASTALAR VE METOD     33 

4.1 Hasta Grubu     33 

4.2 Metod     34 

4.3 Klinik Değerlendirme     40 

4.4 İstatistiksel Analiz     43 

5. BULGULAR      44 

5.1 Hastaların Örnek Görüntüleri     54 

6. TARTIŞMA     58 

7. ÇIKARIMLAR     64 

8. KAYNAKLAR     66 

9. EKLER     75 



  

xi 
 

KISALTMALAR DİZİNİ 

ARDS          : Akut Respiratuar Distres Sendromu 

ASO            :Anti-Streptolizin O 

CRP            : C-Reaktif Protein 

DVT            : Derin Ven Trombozu 

GKD            : Gelişimsel Kalça Displazisi 

PMMA        : Polimetil Metakrilat 

SİAS            : Spina İliaca Anterior Superior 

TKA            : Total Kalça Artroplastisi 

VAS            : Visual Analog Skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xii 
 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Sayfa No: 

Şekil 1. İnfantta proksimal femur     6 

Şekil 2. Os coxae lateral görünüm     7 

Şekil 3. Asetabulum anatomisi     8 

Şekil 4. Proksimal femur     9 

Şekil 5. Kalça eklem bağları, anterior ve posterior     10 

Şekil 6. Kalça eklemi ve uyluk kasları – ön, arka görünüm   12 

Şekil 7. Wasielewski'nin asetabuler kadran sistemi     14 

Şekil 8. Sağ kalça eklemi üzerine etkiyen kuvvetler    16 

Şekil 9. Crowe sınıflaması     19 

Şekil 10. Hartoflakidis sınıflaması     20 

Şekil 11. Wiberg’in lateral-merkez kenar açısını gösteren direkt grafi  24 

Şekil 12.Ranawat üçgeni     25 

Şekil 13. Gerçek asetabulum     26 

Şekil 14. Subtrokanterik osteotomi     30 

Şekil 15.   Yumuşak doku ve kapsül eksizyonu sonrası gerçek asetabulum  

                  ve çıkık sonrası femur başının yalancı asetabulum   36 

Şekil 16Callaghan'ınradyolojik değerlendirmeparametleri   41 

Şekil 17Gruen femoral gevşeme zonları     42 

Şekil 18DeLeeveCharnleyasetabulargevşemezonları   43 



  

xiii 
 

TABLOLAR DİZİNİ 

Sayfa No: 

Tablo 1. Demografik veriler     33 

Tablo 2Demografik veriler     39 

Tablo 3 Harris skor değerlendirmesi     44 

Tablo 4  Harris ölçümleri ile SF 36 puanları karşılaştırması   45 

Tablo 5Takiplerde ekstremite kısalığı değerlendirmesi   46 

Tablo 6VAS Kalça değerlendirmesi      46 

Tablo 7VAS Bel ölçüm değerleri     47 

Tablo 8SF-36 ölçek puan değerlendirmesi     47 

Tablo 9Oswestry ölçüm değerlendirmesi     48 

Tablo 10Takiplerdeki Oswestry ölçümlerinin yüzde dağılımı   48 

Tablo 11 Ekstremite Kısalığı, VAS (Kalça), VAS (Bel), HARRİS ve  

Oswerstry Ölçümlerinin İlişkisi     50 

Tablo 12VAS Ölçümleri ile SF36 Ölçek Puanlarının İlişkisi   51 

Tablo 13 Oswestry Ölçümleri ile SF36 Ölçek Puanlarının İlişkisi  53 

 

 

 

 

 



  

1 
 

1. GİRİŞ 

Eski tabiri iledoğuştan kalça çıkığı (DKÇ),1980'lerde, doğumda normal olan, 

ancakdoğumdan sonra gelişen çıkık ve displazik kalçaları tanımlamakta yetersiz 

kaldığı için, yerini gelişimsel displazi tanımına bırakmıştır(1). Gelişimsel kalça 

displazisi (GKD) kapsüler laksiteye bağlı basit bir kalça instabilitesinden, femur 

başının asetabulumdan tam deplasmanına varan geniş bir hastalık spekturumu olarak 

tanımlanır(2). Displazi terimi asetabulum, proksimal femur ve kapsülün defektif 

olduğu gelişimsel anormalliği tarif eder.  

Tedavi edilmemiş popülasyonlarda saptanmış neonatal kalça çıkığının insidansı 

1000’de 1-2 iken, neonatal kalça instabilitesi 1000’de 15-20’dir. Bu durum neonatal 

instabilitesi olan birçok olgunun, daha tedavi edilmeden ilk birkaç hafta içerisinde 

düzeldiğini gösterir(3).   

Gelişimsel kalça displazisi etyolojisinde tek başına bir etken bulunamamıştır ancak 

hazırlayıcı bir çok etken belirlenmiştir. Bu etkenler bağ gevşekliği, prenatal duruş, 

postnatal duruş ve ırksal tercihdir. Siyahlarda ve sarı ırkta nadir görülürken beyaz 

ırkta daha sık görülür. Özellikle ülkemizin de yer aldığı Akdeniz bölgesinde GKD’ne 

endemik olarak daha sık rastlanmaktadır.  

Kalça ultrasonografisinin son yıllarda artan kullanımı erken tanıya olanak sağlamakla 

birlikte, erken tedavi ve iyi prognozun önünü açmıştır(4). Ülkemizdeki tanı ve tedavi 

olanaklarının gelişmesi ve sosyoekonomik şartların iyileşmesi sonucu, genç erişkin 

yaşta kalça osteoartriti şeklinde ortopedi uzmanlarının karşısına çıkan bu olguların 

sayısı zamanla azalmaktadır. Ancak erken tanı ve tedavi uygulanmış olgularda bile 

ilerleyen dönemlerde kalça ekleminde dejenerasyon gelişebilmektedir. Bu hastalar 

için literatürde pelvik ve femoral osteotomiler gibi çeşitli tedavi yöntemleri 

tanımlanmıştır. Ancak bu cerrahi girişimlere rağmen ilerleyen dönemlerde kalça 

ekleminde dejenerasyon ve osteoartrit gelişebilmektedir. 
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Gelişen osteoartrit sebebi ile ağrı ve yaşam kalitesi azalan hastalarda dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de başarılı bir şekilde uygulanan kısaltma osteotomili total kalça 

artroplasti sonuçları oldukça yüz güldürücü hale gelmiştir. 

Bu çalışmada 2010 - 2014 yılları arasında kliniğimize başvurmuş Crowe tip IV kalça 

displazisine sekonder gelişmiş kalça osteoartritli olgularda uyguladığımız total kalça 

artroplastisi ve 1 (bir) yıl poliklinik takibinde olan vakaların sonuçlarını 

değerlendirmeyi amaçladık. 

2. TARİHÇE 

Gelişimsel kalça displazisinde ilk otopsiyi 1820 yılında Patella yapmıştır. Patolojinin 

ilk tarifini yapan ise 1826 yılında Dupuytren olmuştur. Guerin 1840'da 

asetabulumdaki değişiklikleri, Nelaton 1874'de gelişimsel kalça displasizinde 

patolojik elementleri incelemiştir(2).  

Poggi1880 yılında gelişimsel kalça displazisinde asetabulum derinliğinin yetersiz 

olduğunu ve cerrahi müdahale ederek asetabuluma yeni bir şekil verilmesi 

gerektiğini ifade etmesi, gelişimsel kalça displazisi tedavisinde önemli bir dönüm 

noktası olmuştur. 1891 yılında asetabuler çatıyı büyütmek anlamında ilk olarak 

Koenig iliumun dış korteksini kapsül üzerine devirerek sığ bir asetabulumu 

düzeltmiş, daha sonra Albee1915'te, Jones1920'de, Lance1927'de, Gill1935'de, 

Dickson 1947'de tarafından asetabuler osteotomi hakkında teknikler tarif 

edilmiştir(2). Ancak bu metotlardan hiçbiri, gerçek asetabulumu biyomekanik olarak 

düzeltmek veya kapasitesini büyütme yönünde fayda getirmemiştir.  

Chiari 1951 yılında sublukse olan displazik kalçalarda kendi adı ile anılan medial 

deplasman osteotomisini geliştirmiş ve 1955'de ilk sonuçlarını yayınlamıştır (5). 

Aynı yıllarda Pauwells sublukse kalçalarda femur başı ile asetabulum arasındaki 

ilişkiyi incelemiş ve birim alana düşen yük miktarındaki artışın dejeneratif 

değişikliklerin tetikleyicisi olduğunu ortaya koymuştur (6). Dega 1958'de kendi adı 

ile anılan asetabuloplasti tekniğini yayınlamış, bunu aynı sene Pemberton'un ortaya 

koyduğu perikapsüler asetabuloplasti yöntemi izlemiştir (7). Robert B. Salter 1961 
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yılında yayınladığı innominate iliak osteotomi tekniği ile GKD tedavisinde yeni bir 

çığır açmıştır (8). Westin1976'da; Pemberton ve Salter osteotomilerinin 

kombinasyonu olan Pember-Sal osteotomisini yayınlamıştır (9). Sutherland1977'de, 

Staheli1981'de, Ganz 1983'te ve Kotz 1989'da çeşitli tekniklerle uygulanan pelvik 

osteotomileri, displazik kalçalarda artrozu önlemek ve artroz gelişme hızını azaltmak 

amacıyla kullanmışlardır (2).  

Artrozu önlemek amacı ile asetabulum haricinde femur proksimaline de osteotomi 

uygulamaları denenmiştir. Von Baeyer1918'de, Lorenz1919'da, Schanz1922'de tarif 

ettiği angulasyon osteotomileri yakın geçmişe kadar uygulanmış olup laterale kaymış 

olan vücut ağırlık çizgisi pelvisten geçirilmeye çalışılmıştır (2). Ancak ileri yaşlarda 

koksartroz sebebiyle total kalça artroplastisi uygulanacak hastalarda femur 

proksimalindeki açılanma zorluklar yarattığından bugün bu teknikler terk edilmiştir 

(10).Kalça ekleminde artroz gelişimiyle birlikte ağrı ve fonksiyonel kısıtlılık da 

mevcutsa total kalça artroplastisi kaçınılmaz hale gelmektedir. Total replasman 

artroplastisi Wiles 1938'de ve Mc Kee 1951'de tarafından uygulanmış; John 

Charnley'in 1960'lı yıllarda asetabuler komponentlerde yüksek dansiteli polietileni ve 

protez tespitinde kemik çimentosu olarak bilinen polimetil metakrilatı (PMMA) 

kullanması ile birlikte total kalça artroplastisi uygulamaları yaygınlaşmıştır (2).  

Displazik ve disloke kalçalarda ilk olarak 1973'te Charnley ve Feagin uyguladıkları 

total kalça artroplastisi sonuçlarını yayınlamışlar, asetabuler kemik desteğin 

yetersizliği ve yüksek komplikasyon oranları nedeni ile protez uygulanmaması 

gerektiğini belirtmişlerdir (11). Harris 1974'te sublukse ve disloke kalçalarda total 

kalça artroplastisinin uygun asetabuler kemik yatağın hazırlanması ile 

yapılabileceğini ifade etmiştir (12). Müller 1975'te doğuştan kalça çıkığı vakalarında 

kullanılan displazik femura uyum sağlayan dar, düz stemli, 22 mm baş çaplı bir 

protez geliştirmiş ve yaygın olarak kullanmıştır (10). Dunn ve Hess 1976'da yüksekte 

kalçalarda femur başını gerçek asetabulama indirebilmek için femoral kısaltma 

tekniğini yayınlamışlar, ayrıca asetabuler komponentin yeterince örtülmediği 

durumlarda, asetabulum medial duvarının kontrollü kırılması ve grefonaj ile daha 
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fazla örtünme sağlanmaya çalışıldığı “protrusio socket” tekniğini kullanmışlardır 

(13). Benzer bir tekniği 1984 yılında Hartofilakidis “cotyloplasty tekniği“ adıyla 

yayınlamıştır (14,15).  

Harris 1977 yılında asetabuler örtünmeyi arttırmak için, femur başından otogreft ve 

çimentolu asetabuler komponent kullandıkları 13 vakalık seride iyi sonuçlar 

bildirmiştir (16). Crowe1979'da, Fredin ve Unander'in 1980'de ve Woolson 1983'te 

ve Harris’in asetabulum tavanına greft desteği ile gerçek asetabuluma uyguladığı 

total kalça artroplastilerinin iyi sonuçları bildirilmiştir (17-19). Mc Queary ve 

Johnston 1988'de asetabuler greft yerine çimento kullandıkları vakaların sonuçlarını 

yayınlamışlardır (20).  

Dunn ve Hess 1976 yılında trokanterik osteotomi ile proksimal femoral rezeksiyon 

yapıldıktan sonra, trokanterin distale nakli şeklindeki femoral kısaltma tekniğini 

tanımlamışlardır (13). Paavilainen1990 yılında, basamak (step-cut) metodu ile 

metafizer kısaltma tekniğini yayınlamıştır (21,22). Symeonides ise 1997 yılında 

subtrokanterik bölgeden basamak yerine silindirik parça rezeksiyonu ve rezeke 

edilen parçanın osteotomi bölgesine plak vida ile osteosentezinden oluşan femoral 

kısaltma tekniğini bildirmiştir (23).  

Çimentolu total kalça artroplastisi yapılan yüksekte kalça çıkıklı hastaların uzun 

dönem takip sonuçlarında mekanik yetersizlik görülmesi üzerine 1980'li yıllardan 

itibaren çimentosuz total kalça artroplastisi uygulamaları başlamıştır. 

Paavilainen1990'da, Anderson ve Harris1999'da, Dorr 1999'da çimentosuz asetabuler 

komponentlerle iyi sonuçlar bildirmişlerdir (21,24,25). 

Ülkemizde ise, Salter'in innominate osteotomisi ilk defa 1965 yılındaProf. Dr. Şükrü 

Bayındır tarafından yapılmıştır. Talu ve Tözün1997’de, Karakaş2007'de iyi sonuçlar 

bildirmişlerdir. Togrul ve arkadaşları 2009'da subtrokanterik osteotomilerde yeni bir 

teknik bildirmiştir (58). Çetin ve arkadaşları 2015'de 7 yıllık iyi sonuçlarını 

bildirmiştir(29). 

3. GENEL BİLGİLER 
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3.1. Kalça Eklem Embriyolojisi 

Gelişimsel kalça displazisindeki patolojinin daha net anlaşılabilmesi için kalça 

ekleminin embriyolojik gelişimini bilmek gerekir.  

Kalça ekleminin bütün elemanları aynı primitif mezenkimal kök hücrelerden 

meydana gelir. Gestasyonun 4. haftasında (embriyo uzunluğu 5 mm) ekstremite 

kıvrımları kraniokaudal olarak oluşmaya başlar. Üst ekstremite, alt ekstremiteye göre 

2-3 gün önce görünür. Distal ekstremite tomurcuklarının proksimalinde ve 

santralinde, blastem adı verilen hücreden zengin ve uniform bir yapı oluşur. Kalça 

ekleminin kıkırdak modeli bu blastemden meydana gelir. Asetabulum ve femur 

başının erken kıkırdak modeli ise 7. haftada oluşur. 11. haftada kısa bir femur boynu 

ve trokanter major ile birlikte femur başı sferik halini alır, kalça eklemi tam olarak 

oluşur. Bir dislokasyonun oluşabileceği en erken dönem 11. Haftadır (23). Femoral 

anteversiyon 5-10o, asetabular anteversiyon ise 40o’dir. Kalça eklem kapsülü, 

ligamentum teres, glenoid labrum ve transvers asetabular ligament bu haftada iyi bir 

şekilde gözlenebilen yapılardır. Kalçanın fetal postürü fleksiyon, adduksiyon, dış 

rotasyon pozisyonundadır(2).   

 16. haftada femur başının çapı 4 mm’ye ulaşır. Ekstremiteler uzadığı için diz ve 

kalçalar daha çok fleksiyona gelir. Sol bacak sağ bacağın üstüne daha sık biner, bu 

yüzden sol tarafta torsiyonel problemlerle daha sık karşılaşılır. Bu dönemde femur 

boyun-diafiz açısı 130 derecedir. Femoral anterversiyon giderek artar ve doğumda 

35o ’ye ulaşır. Anteversiyon miktarı, fetusun intrauterin pozisyonuna bağlıdır(26).  

Yenidoğanda proksimal femur tamamen kıkırdaktan meydana gelir. Yaşamın 4 ve 7. 

ayları arasında proksimal femoral kemikleşme merkezi belirir. Femur 

proksimalindeki üç ana büyüme noktası fizyel plak, trokanter major’un büyüme plağı 

ve femur boyun isthmus’udur (Şekil-1) (27) . Yetişkin proksimal femoral yapıyı 

belirleyen bu üç fizisin normal büyümesidir. Bunların herhangi birinde büyümenin 

etkilenmesi proksimal femur şeklini bozar. Bunun haricinde normal yük verme 

sırasında aktarılan güçler, normal eklem beslenmesi, dolaşım ve kas tonusu da 

normal proksimal femur gelişimi için gereklidir(28).          
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Yenidoğan asetabulumu tamamen kıkırdaktan oluşmuş olup, labrum tarafından 

çevrelenmiştir. Asetabular kıkırdak kompleksi medialde tri-radiat kıkırdak, lateralde 

kap şeklini alır(28). Triradiate kıkırdak üç pelvik kemiği birleştiren fizyel plaktır. 

Asetabular kabın oluşması, üç asetabular epifizyel merkezin gelişmesine bağlıdır. Os 

asetabulum en büyükleri olup 8 yaşında gelişir ve anterior duvarı meydana getirir. 

Asetabular epifiz 8 yaş civarında kemikleşir ve iliak kemiğin parçası olarak superior 

duvarı meydana getirir. İskial merkez 9 yaşında kemikleşir ve posterior duvarı 

oluşturur. Deneysel çalışmalar göstermiştir ki asetabulum gelişmesi büyüme 

esnasındaki geometrik şekline bağlıdır (26). Bu konkav şekli veren ise sferik femoral 

baştır. Proksimal femur ve asetabulum; her iki merkezin gelişimi de karşılıklı 

etkileşime bağlıdır. 

 

Şekil 1. İnfantta proksimal femur (Lippincott Williams & Wilkins, 

Philadelphia, 2001.) 

3.2 Kalça Eklem Anatomisi 
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            Kalça eklemi klasik bir top ve yuva tipi eklemdir. Sinoviyal eklemlerin sahip 

olduğu dört özelliği de barındırır; eklem kavitesi mevcuttur, eklem yüzeyleri kıkırdak 

ile kaplıdır, sinoviyal sıvı üreten membrana sahiptir ve bağlarla desteklenmiş bir 

kapsülle korunur(30). 

            Yuvayı oluşturan asetabulum, üç ayrı kemiğin birleşmesi ile oluşur. Bunlar; 

ilium (%40), iskium (%40) ve pubistir (%20)(31) (Şekil-2). İskeleti immatür 

olanlarda bu üç ayrı bileşen, Y kıkırdağı ile birbirlerinden ayrılır veya bir başka 

deyişle, Y kıkırdağı bu üç kemiğin bileşkesinde rol oynar. Bu üç kemiğin birleşmesi 

14–16 yaşlarında başlar ve 23 yaşına kadar devam eder(32). 

 

Şekil 2. Os coxae lateral görünüm 

(Netter’sConciseAtlasofOrthopaedic Anatomy 
2002) 

 

 

3.2.1 Asetabulum 
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Asetabulum, os coxae’nın femur başı ile eklem yapandışyüzündeki bölümüdür. 

Asetabulumun içine bakıldığında, at nalı şeklinde bir eklem kıkırdağı (fascies lunata) 

ve bu kıkırdağın ortasında sinoviyal doku ile kaplanmış olan fibroadipöz doku ile 

dolu asetabular çukur (fossa acetabuli) bulunmaktadır. Bu çukurun alt kenarında 

transvers asetabular bağ vardır(Şekil-3). Asetabular hiyalin kıkırdak, yük binme 

yerinde (superior) en kalın iken (1,75–2,5 mm), posteromediyal bölgede en incedir 

(0,75–1,25 mm)(33). Normalde, asetabular öne dönüklük 20–400 ve asetabular 

inklinasyon 40–50° arasındadır(34).

 

Şekil 3. Asetabulum anatomisi (Prometheus Anatomi Atlası) 

Kemik asetabulum, fibrokıkırdak yapıda olan labrum ile çepeçevre sarılmıştır. 

Labrumun, kalçanın eklemleşen yüzüne %22’lik bir katkıda bulunduğu ve 

asetabulum hacmini %33 oranında arttırdığı saptanmıştır(35). Labrum en geniş 

olarak, postero-inferior asetabular kenarda ölçülmüştür (ortalama 6,4±1,7 mm); 

anterosuperior kadranda ise en dardır (5,5±1,5 mm)(36). Labrum; eklem stabilitesine 

katkıda bulunur, sinoviyal sıvının dışa kaçmasını engelleyerek negatif eklem içi 

basıncı korur, normal asetabulum gelişimine destek olur ve eklem çevresi yük 

dağılımı sağlar(37). 

3.2.2 Femur 
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Femur vücudun en uzun kemiği olmakla birlikte, asetabulum, tibia ve patella ile 

eklem yapar. Üst ucunda femur başı, femur boynu, trokanter major ve minor bulunur. 

Trokanter majore gluteal kaslar yapışır, en üst kısmı femur başı merkezi hizasındadır. 

Femur boynu inferiorunda arka iç kısımda trokanter minor bulunur. Bu çıkıntıya 

iliopsoas kası yapışır. Femur başının üzeri hyalin kıkırdakla kaplıdır, merkezinde 

fovea kapitis femoris bulunur. Bu çukurluğa ligamentum kapitis femoris yapışır. 

Ligamentum kapitis femorisin içinden obturator arterin küçük bir dalı geçer. 

‘‘Capitis femoris’’ bağının eklem stabilitesine çok az katkısı vardır. Femur başı ve 

femur cismi arasında, uzunluğu kişiden kişiye değişebilmekle birlikte, yaklaşık beş 

santimetre uzunlukta femur boynu mevcuttur. Femur boynu ve femur cismi arasında, 

koronal planda 125±5o’lik bir açılanma mevcuttur; aksiyel planda doğumda 30–40o 

olan öne doğru açılanma(anteversiyon), erişkinlerde yaklaşık 15–20o’ye düşer(Şekil-

4). Bazı bireylerde bu anteversiyon artmış, bazılarında da tersine dönmüş olabilir 

(retroversiyon)(38). 

 

Şekil 4. Proksimal femur (Sobotta anatomi atlası) 

3.2.3 Eklem Kapsülü ve Bağlar 
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 Kalça ekleminin stabilitesi güçlü bir kapsüler yapı ile desteklenir. Kapsül 

asetabulumun kemik kısmına labruma 6–8 mm mesafede yapışır(36). Kapsül, 

femoral tarafta önde intertrokanterik hatta yapışırken, arkada intertrokanterik hattın 

biraz daha üzerine femur başı tarafına yapışır(39). 

          Pelvisi femura bağlayan ve kapsülü güçlendiren kapsül dışı üç adet bağ 

mevcuttur: iskio-femoral, pubo-femoral, ilio-femoral(Şekil-5). Bu bağlar, kalça 

eklemi ekstansiyonda iken genellikle fleksiyon, abduksiyon ve dış rotasyon 

hareketlerinde gevşer(40). 

Şekil 5. Kalça eklem bağları, anterior ve posterior (The Netter Collection of Medical 

illustrations 2008) 

En güçlüleri, diğer adı Bigelow bağı olan ilio-femoral bağdır; bu bağ, anterior-

inferior iliak çıkıntıdan iki ayrı bant şeklinde başlayıp, anterior intertrokanterik 

çizgiye ters Y şeklinde yapışır. İlio-femoral bağ, esas olarak hiperekstansiyona karşı 

koyarken, pubofemoral bağ hiperabduksiyona karşı direnç oluşturur. İskio-femoral 

bağ, temel olarak ekstansiyondaki kalçayı dengede tutmaya yardımcı olur; diğer iki 

bağın arasında bulunur ve her iki bağ ile arasında oluşan boşluklar zayıf noktalardır. 

Kalça ekleminde bulunan iki adet daha bağ mevcuttur: zona orbicularis - angular bağ 

ve ligamentum capitis femoris. Bu iki bağ da kalça ekleminin stabilitesine az 

miktarda katkı sağlayabilir. 
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3.2.4. Kalça Eklem Hareketinden Sorumlu Kaslar 

Kalça anatomisi, birçok kasın fonksiyon gösterdiği, her yönde rotasyonel hareketlere 

izin verebilen bir yapıdır. Kalça eklemi üzerine etkisi olan 22 kasın görevi, sadece 

hareket değil aynı zamanda kalça stabilitesine katkı sağlamaktır(41). 

Kalça ve uyluk kasları, fasya lata adı verilen fibröz bir kılıf ile sarılıdır. Fasya lata, 

proksimalde inguinal bağa, iliak kanata, sakrum posterioruna, iskial çıkıntıya, pubis 

ve pübik tüberküle yapışmaktadır(32). 

Kalça ekleminin ana fleksör kası ileopsoas’tır. Bu kas, psoas major-minör ve 

iliacus’tan oluşur. Psoas major, torakal 12 - lomber 5 omurga cisimlerinden başlayıp 

küçük trokantere yapışır. İnguinal bağ seviyesinde psoas major ve iliacus kasları 

birleşerek “iliopsoas” kasını oluşturur(31).Kalça ekleminin en güçlü ekstansör kası 

gluteus maximus’tur. Birincil abduktorlar gluteus medius ve minimus kaslarıdır. 

Kalça iç rotasyonunu birincil olarak yaptıran kas yoktur, ancak tensor fascia lata, 

gluteus medius’un ön yüzü ve gluteus minimus ikincil olarak kalçaya iç rotasyon 

yaptırır. Kalça dış rotasyonu pelviste başlayıp trokanter majörün arka yüzüne yapışan 

kısa kaslarca sağlanır. Bu kaslar; obturator internus, obturator externus, gemellus 

superior, gemellus inferior, piriformis ve quadratus femoris’tir(39). 

Fleksor Kaslar: M. Psoas major, m. psoas minor, m. iliakus, m. rectur femoris, m. 

sartorius, tensor fasia lata’dır. İliopsoas kası kalçanın asıl fleksorudur, L3,L4 ve nadir 

olarak L2,L5 sinir köklerinden innerve olur (Şekil-6). 

          Ekstansor Kaslar: M. gluteus maximus, m. semimembranöz, m. 

semitendinozus, m. biceps femoris (uzun baş)’tır. Kalçanın esas ekstansörü m. 

gluteus maximus olup L4 ve L5 sinir kökleri tarafından uyarılır (Şekil-6). 

Abduktor Kaslar: M. gluteus medius, m gluteus minimus’tur. Kalçanın en güçlü 

abduktoru m. gluteus medius olup sinirleri L4,L5,S1’dir (Şekil-6). 

Adduktor Kaslar: M. adduktor magnus, m. adduktor longus, m adduktor brevis, m. 

pektineus, m. gracilis’tir ve L2, L3 ve L4 sinir kökleri tarafından innerve edilir. 
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Şekil 6. Kalça eklemi ve uyluk kasları – ön, arka görünüm (Netter’s Concise Atlas of 

Orthopaedic Anatomy 2002) 

3.2.5 Nörovasküler Yapılar 

Asetabulum temel olarak üç kaynaktan beslenir. Bu kaynaklar; obturator, superior 

gluteal ve inferior gluteal arterlerdir. Asetabulumun superior ve posterior kısımlarını 
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superior gluteal arter, inferior ve posterior kısımlarını inferior gluteal arter beslerken, 

mediyal kısım obturator arterin asetabular dalından beslenir.  

            Femur başı ve boynu, mediyal-lateral sirkumfleks femoral arterler tarafından 

beslenir. Mediyal sirkumfleks femoral arterin bir dalı olan “lateral epifizeal arter” 

femur başının yük binen kısmını ve hemen hemen yarısını besler(42). Lateral 

sirkumfleks femoral arterden çıkan ve eklem kapsülünü femoral yapışma yerine 

yakın yerden delerek kapsül içerisine giren ve femur boynu boyunca, retinakuler 

dallar vererek ilerleyen “çıkan – ascending– arterler” gerek kırıklarda gerekse eklem 

içi basıncın arttığı durumlarda (enfeksiyon, hematom) risk altındadır(43). 

Kalça eklemi innervasyonunun büyük kısmını, quadratus femoris kasını innerve eden 

sinirin bir dalı olan, posterior artiküler sinir sağlar. Superior kısımda eklem kapsülü 

superior gluteal sinir, ön kapsül kısmı femoral sinir dalları tarafından innerve edilir. 

Anteroinferior ve anteromediyal kapsül, obturator sinirin ön dalından ayrılan mediyal 

artiküler sinir tarafından innerve edilir(39). 

            Siyatik Sinir: L4-L5 ve S1-S2-S3’ten gelen üst sakral pleksus köklerinin 

devamı olup aynı bağ dokusu kılıfı içinde; n. tibialis ve n. peroneus communis 

adında iki periferik sinir içerir. İncisura ischiadika major’den geçtikten sonra 

pelvisten çıkar. Daha sonra priformis kasın anteriomedialinden geçer. Trokanter 

major ile tuber ossis ischii arasından m. obturator internus, m. gemellus superior, m 

gemellus inferior, m. quadratus femoris kasları üzerinden geçerek distale doğru iner 

ve infrapiriformis fossadan çıkar. Asetabulum arka kolonunun posterolateral 

yüzünden geçer. İncisura ischiadika major’den geçerken n. peroneus communis’e ait 

lifler lateralde yer alır. Bundan dolayı yaralanma riski yüksektir. 

 

 

Anatomik Kadran Sistemi: Asetabulum anatomisini ve çevre dokular ile ilişkisini 

değerlendirebilmek için asetabuler kadran sistemi kullanılır (Şekil-7). SİAS'dan 
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başlayıp asetabulumun ortasından geçen çizgiye asetabulum ortasından çekilen bir 

dik çizgi ile asetabulum dört kadrana ayrılır. Elevatör ya da vida yerleştirirken en 

güvenli alan posterosuperior kadrandır. Anterosuperior kadranda eksternal ilak arter 

ve ven, anteroinferior kadranda obturator arter, sinir ve ven, posteroinferior kadranda 

siyatik sinir, inferior gluteal ve pudental damarlar risk altındadır. 

 

Şekil 7. Wasielewski'nin asetabuler kadran sistemi (Review of orthopaedics, Miller, 

2006) 

3.3. Kalça Eklem Biyomekaniği 

             Kalça mekaniğinin anlaşılması; kalça fonksiyonlarının öğrenilmesi, kalça 

sorunları ile ilgili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, rekonstrüktif girişimlerin 
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planlanması ve kalça protezlerinin geliştirilmelerinde oldukça önemlidir. Kalça 

eklemi, günün her saatinde az da olsa bir miktar yüke maruz kalmaktadır. Bu yük; 

sandalyeden kalkma, merdivenden inme, merdivenden çıkma, koşma, oturma, 

çömelme gibi hareketlerde değişir(38). 

            Normalde; sagittal planda 120–130° fleksiyon, 10– 15° ekstansiyon hareketi 

yapılabilir(44). Kalça fleksiyon hareketi; kapsülo-ligamentöz yapılar, kaslar ve 

kemikler tarafından kısıtlanabilir. Kalça ve diz eklemini geçen hamstring kaslarından 

ötürü, diz eklemi ekstansiyonda iken kalça fleksiyonu azalır(44). İliofemoral bağ, ön 

kapsül ve kalça fleksör kasları ise ekstansiyonu azaltır. Kalça fleksiyonda iken, iç 

rotasyon hareketi 0–70o arasında, dış rotasyonu da 0–90o arasında değişir(45). Kalça 

ekstansiyonda iken çevre yumuşak dokular daha fazla gerilim altında olduklarından, 

kalça iç ve dış rotasyon hareketleri azalır. Asetabulum veya femur anteversiyon 

değişikliklerinde de, rotasyonel hareket genişlikleri artar veya azalır. Her iki taraf 

anteversiyonu azaldığında iç rotasyon hareketi azalır, arttığında ise buna paralel 

olarak iç rotasyon artar. Anteversiyon açıları arttığında dış rotasyon hareketi azalır; 

azaldığında ise dış rotasyon artar. 

             Kalça ekleminin toplam hareketine, pelvis hareketi de etki eder. Yapılan bir 

çalışmada; dizler fleksiyonda iken kalça fleksiyonunun %26’sının lumbopelvik 

rotasyon ile sağlandığı, dizler ekstansiyonda iken ise bu oranın %39 olduğu 

saptanmıştır(46). 

            Kalça üzerine etkiyen kuvvetlerin ölçülmesi, ancak endoprostetik girişimler 

sonrası mümkün olabilmiştir. Tek bacak üzeri duruşta, serbest vücut diyagramında 

kalça eklemi üzerine etkiyen yükler, ortopedi literatüründe kendisine sıkça yer 

bulmuştur(47). Bu ölçümler, pelvisin dengede tutulması için gerekli olan kuvvetleri 

statik durumda, sadece frontal planda göstermektedir. Buna göre, kalça eklemine; 

yerçekimi kuvveti (vücut ağırlığı - karşı alt ekstremite ağırlığı - vücut ağırlığının 

yaklaşık 5/6’sı kadardır), abduktor kol kuvveti (pelvisi dengede tutmaya yarayan 

güç) ve eklem reaksiyon gücü (femur başına etkiyen toplam kuvvet) etkimektedir 

(Şekil-8). Vücut ağırlığı ve kaldıraç kol uzunlukları kolaylıkla ölçülebilir, basit bir 
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fizik hesabı ile abduktor kol kuvvetide hesaplanabilir (Şekil 8’e göre, c×a=b×d). 

Tüm bu ölçümler sonucunda, güç vektörleri göz önünde bulundurularak, tek ayak 

üzerinde durulduğunda pelvis yere paralel iken femur başına binen yük, vücut 

ağırlığının 2,7–3,4 katı kadar ve horizontal çizgiden 69° uzaktadır(45). 

 

Şekil 8. Sağ kalça eklemi üzerine etkiyen kuvvetler (a, abduktor kaldıraç kolu; b, 

vücut ağırlığı kaldıraç kolu; c, abduktor kas gücü; d, vücut ağırlığı). 

            Pauwels, her iki ayak yere basarken iki kalçayada eşit yük bindiği sonucuna 

varmıştır. Normalde vücut ağırlığı, sakral ikinci vertebra önünden geçer ve her iki 

ayak yere basarken, pelvisin ortasından geçer; ancak, tek ayak yere basarken diğer 

ayak yerden kalktığı için, ağırlık merkezi ortanın basmayan tarafına kayar(47). 

Yürürken bir kalçanın karşı tarafında koltuk değneği kullanılması, vücut ağırlığını ve 

dolayısı ile pelvisi dengede tutması gereken abduktor kas gücünü, nihai olarak da 

eklem reaksiyon gücünü azaltır(48). Yapılan çalışmalarda, tek tarafta koltuk değneği 

kullanımının, gerekli abduktor kas gücünü %20–42 arasında, eklem reaksiyon 

kuvvetini de vücut ağırlığının 3,4katından 2,2 katına kadar azalttığı bulunmuştur(49). 

Bir kalçaya binen yükü azaltmak için, vücut ağırlığı ve abduktor kas gücü 

azaltılmalıdır. Bunun da yolları; kilo vermek, koltuk değneği gibi yardımcı cihazlar 

kullanmak ve abduktor kaldıraç kolunu uzatarak vücut ağırlığı kaldıraç kolunu 

kısaltmaktır. 
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3.4 Gelişimsel Kalça Displazisi 

3.4.1. Patolojik Anatomi 

GKD’de sonuçların iyi olabilmesi için klinik durumun ve radyolojik anatominin iyi 

anlaşılması ve değerlendirilmesi gerekir. Anatomi çocukluk yaşında geçirilmiş 

ameliyatlar ile daha da karmaşık bir hale gelmiş olabilir.  

Yüksekte çıkık olgularda, femur başı hipoplastik ve gerçek asetabulumun superioru 

ve posteriorundadır. Asetabulum bütün kenarlarında segmental defekt vardır. 

Asetabulum sığ olup, dar bir açıklığı vardır. Postero-superiorunda kemik stoğu iyi 

olup, anteversiyonda artış vardır. İliak kemik hipoplastik ve anteverttir. 

Femur boynu daha da kısa olup ileri derece anteverttir. Diafizde hipoplastik kanal dar 

ve çoğunlukla korteksler incedir. Femurun anterior-posterior çapı medial-lateralden 

daha geniştir(50). Boyun şaft açısı displazinin artması ile ters orantılı olarak azalır. 

Özellikle ilio-psoas, adduktorlar ve rektus femoris kasları kontraktedir. Femurun 

proksimal migrasyonu, abduktor kas kitlesinin göreceli olarak yatay yönelimine yol 

açar. Aynı zamanda, abduktorlar kısa ve az gelişmiştir. Kalça kapsülü hipoplastik 

asetabulumun kenarından başlayıp önce daralır, sonra genişleyerek femur başını 

sararak kum saati görünümü alır. Siyatik sinir kısalmış olup, eğer ameliyat esnasında 

2,5cm'den fazla ekstremite uzatması yapılırsa risk altına girer. Femoral sinir ve 

femoral arter de aynı şekilde uzatma esnasında gerilebilir(51). 

 

3.4.2 Sınıflama 

Gelişimsel kalça displazisi için seçilecek tedaviye karar verilmesine yardımcı olmak, 

klinik ve radyolojik değerlendirmede bulunmak ve literatürde bildiren sonuçlar için 

standart oluşturmak maksadıyla şu ana kadar birçok sınıflama sistemi tarif edilmiştir. 

Literatürde sıklıkla Crowe ve Hartofilakidis’in yapmış olduğu sınıflamalar 
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kullanılmaktadır. Her iki sınıflamanın da güvenilir ve tekrar edilebilir olduğu 

gösterilmiştir(52). 

Crowe sınıflaması 

Crowe ve arkadaşlarının sınıflamasına göre, displastik kalçalar femur başının 

proksimale migrasyonuna göre dört kategoriye ayrılmışlardır(53). Radyolojik 

değerlendirmede referans noktaları olarak genellikle, pelvisin yüksekliği, femur başı 

ile boynu arasındaki birleşim bölgesi ve gözyaşı damlası kullanılır. Femur başının 

büyüklüğü pelvis yüksekliğinin %20’si olarak kabul edilir. Sınıflamada esas alınan 

ölçümler, gözyaşı damlasının alt noktası ile baş-boyun birleşme yeri arasındaki 

bölgede yapılır. Normal kalçalarda bu referans yerleri yaklaşık olarak aynı 

seviyelerdedir. Femur başının proksimale migrasyon miktarı, pelvis yüksekliğinin ya 

da başın yüksekliğinin yüzdesi olarak kabul edilir. 

Tip I: Pelvis yüksekliğinin %10’undan veya femur başının büyüklüğünden %50 

daha az proksimal migrasyon. (Şekil-9) 

Tip II: Pelvis yüksekliğinin %10–15’i veya femur başı büyüklüğünün %50–75’i 

kadar proksimal migrasyon. (Şekil-9) 

Tip III: Pelvis yüksekliğinin %15–20’si veya femur başı büyüklüğünün %75–100’ü 

kadar proksimal migrasyon. (Şekil-9) 

TipIV: Pelvis yüksekliğinin %20’sinden veya femur başı büyüklüğünün 

%100’ünden daha fazla proksimal migrasyon. (Şekil-9) 
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Şekil 9. Crowe sınıflaması (J Bone Joint Surg) 

Hartoflakidis Sınıflaması 

Hartoflakidis ve ark. displazi ve kalça çıkığını, displazi (alçak veya subtotal), alçak 

çıkık (ya da subtotal çıkık) ve yüksek çıkık (ya da tam çıkık) olmak üzere üç 

kategoriye ayırmışlardır(54)(Şekil-10). Displazik kalçada; femur başı subluksedir 

ancak gerçek asetabulumun içindedir. Hartofilakidis ve arkadaşları asetabular 

fossadaki osteofitin sığlığa sebep olduğunu ve superior duvarda segmental defekt 

bulunduğunu belirtmiştir. Alçak çıkıkta; femur başı yalancı asetabulumla eklem 

yapmakla birlikte gerçek asetabulum ile temas halindedir. Asetabulum sığdır, 

anterior ve posterior duvarda kısmi defekt vardır. Yüksek çıkıkta; femur başı 

yüksekte ve posteriorda olup, ilium ile eklem yapar. Gerçek asetabulumun bütün 

duvarlarında defekt vardır, aşırı anteversiyon mevcuttur ve asetabulum girişi 

daralmıştır. Kemik stoku esas olarak superoposteriorda bulunur. 
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Şekil 10. Hartoflakidis sınıflaması (J Bone Joint Surg) 

         Birden fazla sınıflamanın bulunmasından da anlaşılacağı gibi her iki 

sınıflamanında avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.Crowe ve Hartofilakidis 

sınıflandırmalarının bazı dezavantajları mevcuttur(55).Bütün pelvisi içine alan 

grafiye ihtiyaç duyulması, femoral baş-boyun bileşkesinin lokalizasyon çeşitliliği, 

proksimal migrasyonun çıkığın ciddiyeti ile doğrudan ilişkili olduğu varsayımı 

Crowe sınıflamasının olumsuz yönleridir. Hartofilakidis sınıflaması ise borderline 

kalçaları tanımlamakta yetersizdir. 

3.4.3 Hasta Değerlendirilmesi 

Anamnez 

Gelişimsel kalça displasizisi olan hastaların çoğu genç yaştaki kadın hastalardır. 

Önceden geçirdikleri bir veya birkaç ameliyat olabilir. Hastalar genç olduklarından 

koltuk değneği, baston, uzunluk takviyesi gibi yardımcı araçlardan bağımsız, aktif bir 

yaşam istemektedirler. 

Bu dönemde yapılan makul bir girişim total kalça replasmanı uygulanmasını 

geciktirir. Doğuştan kalça displazisi olan hastaların erken adult hayatta sıklıkla alt 

ekstremite eşitsizliği ve abduktor topallaması mevcuttur. Bazı hastaların orta yaşlara 

kadar semptomları yoktur. Bazı hastalarda artmış kompensatuar lomber lordoza bağlı 

olarak sırt ağrıları vardır. Bilateral gelişimsel kalça çıkığı olanlarda bilateral pozitif 
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trendelenburg testi ve ördekvari yürüyüş mevcuttur. Hastaların semptomları ve 

fonksiyonel beklentileri dikkatli değerlendirilmelidir. Bilateral çıkığı olan bazı 

hastalar hayatlarının geç dönemine kadar yeterli fonksiyona sahip olabilirler. Bu 

hastalarda aşırı topallamaya rağmen az ağrı olabilir. 

Crowe ve arkadaşlarının sınıflandırmasına göre class II-class III olanlar, class I ve 

class IV olanlara göre dejeneratif değişikliklere daha erken yakalanırlar ve daha 

erken semptomatik hale gelirler(17). Bilateral class IV kalça displazisi olanlarda aşırı 

anormal radyolojik bulgular olmasına rağmen genellikle ağrıları az olduğu için 

rekonstruktif girişime ihtiyaç duyulmaz. 

 Hastaya daha önceden yapılmış olan cerrahiler iyi sorgulanmalıdır. Yapılmış olan 

femoral ve asetabuler osteotomiler total kalça replasmanı komplikasyon ve revizyon 

oranlarını etkileyebilmektedir(56). 

Fizik Muayene 

Hastanın muayenesine ayakta inspeksiyon ile başlanır. Hastada pelvik eğim, alt 

ekstremite uzunluk farkı, skolyoz, lordoz, addüksiyon kontraktürü, fleksiyon 

kontraktürü olup olmadığı değerlendirilir. Ciltte renk değişikliği, sinüs, variköz 

venler, daha önceki ameliyat nedbeleri araştırılmalıdır.  

           Kalça muayenesinde kısalığın araştırılması önem taşır. Ölçüm yaparken; hasta 

sırt üstü yatar durumda, pelvisin durumu kontrol edilmeli ve her iki SİAS’ tan geçen 

yatay çizgi ile iki ekstremite arasından geçen uzunlamasına çizgi birbirine dik 

olmalıdır. Kısalığın hangi bölgeye ait olduğunu anlamak için alt ekstremite 

uzunlukları tek tek ölçülmelidir. Daha sonra hasta ayağa kaldırılıp kısa olan 

ekstremitesinin altına takozlar konarak pelvik tiltin düzelip düzelmediği 

gözlenmelidir. Pelvik tilt aynı taraf addüksiyon kontraktüründen, karşı taraf 

abdüksiyon deformitesinden ya da lumbosakral değişikliklerden kaynaklanabilir.                                  

Hastaların yürüme muayenesinde; artroza bağlı antaljik yürüyüş, tek taraflı çıkığa 

bağlı trendelenburg yürüyüşü, çift taraflı çıkığa bağlı ördekvari yürüyüş görülebilir. 
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Gluteus medius kasının zayıflığında; zayıf olan ekstremite yere bastığında karşı taraf 

pelvisi aşağı doğru düşer ve trendelenburg testi pozitif olur.  

Kalça ekleminin hareket açıklığı aktif ve pasif olarak ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 

Normalde kalça fleksiyonu 120°, ekstansiyonu 30°, abdüksiyonu 45° – 50°, 

addüksiyonu 20° – 30°, içe rotasyonu 20° – 30°, dışa rotasyonu 45° kadardır. 

Displazik kalçalarda artmış anteversiyona bağlı olarak iç rotasyon fazladır. Kalça 

hareketleri özellikle Crowe Tip 2 – 3 hastalarda Tip 4 hastalara göre daha kısıtlıdır. 

Hastanın kas gücü, duyu durumunun değerlendirildiği iyi bir nörolojik muayene 

yapılmalı, ameliyat sonucunu etkileyebilecek nöromüsküler hastalıklar ekarte 

edilmelidir.  

Kalça ağrıları daha çok inguinal bölge üzerindedir ve uyluk iç yüzü boyunca dizin 

medialine doğru yayılır. Lomber vertebra kaynaklı patalojilerde, koksiks ve 

sakrokoksigeal bölge hastalıklarında, diz eklemi hastalıklarında ağrı kalçaya 

yayılabilir. Bu yüzden; lomber vertebra, sakroiliak eklem, diz eklemi muayenelerini 

de dikkatlice yapmamız gerekmektedir. Çift taraflı çıkıklarda lomber lordozda artma, 

tek taraflı çıkıklarda skolyoz görülebilir. Displazik kalçası olan hastaların aynı taraf 

dizinde genu valgum deformitesi, karşı taraf dizinde dengesiz yük dağılımına bağlı 

erken osteoartrit bulguları olabilir. 

Görüntüleme Yöntemleri 

Ameliyat öncesi planlama yapılabilmesi için her iki kalça AP ve lateral grafileri ve 

ayakta ortoröntgenogram çekilmelidir. Bu grafiler sayesinde femur ve asetabulumun 

konumu değerlendirilip sınıflama yapılabilir. Asetabulum kemik miktarı, pelvik tilt, 

gerçek asetabulumun yeri, kısalık miktarı, femoral kanalın genişliği, femurdaki 

açılanma, osteofit ve kistlerin yeri hakkında bilgi edinilir. Ayrıca düz grafiler daha 

önce yapılan ameliyatlar hakkında bilgi vermekle birlikte, şablonlar yardımıyla 

ameliyat öncesi protez seçiminde de yardımcıdır. Kalça standart grafilerine ek olarak 

asetabuler kemik stoğunu değerlendirmek için iliak oblik ve obturator oblik grafiler 

de çekilebilir.  
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           Bilgisayarlı tomografi ile asetabulumun derinliği, duvar kalınlıkları, 

anteversiyonu hakkında sağlıklı bilgiler alınabileceği gibi üç boyutlu görüntülerde 

elde edilerek operasyona yönelik planmalama yapılabilir. Lomber AP ve lateral grafi 

ve lomber MRİ da istenerek mevcut patolojiler araştırılmalıdır.  

3.5. Tedavi Yöntemleri 

Gelişimsel kalça displasizi tedavisinde asıl amaç erken tanı ve tedavidir. Erken tanı 

ve tedavi şansını kaçırmış yüksekte kalçalarda osteoartrit geliştiğinde ilk önce kilo 

verme, antienflamatuar ilaç tedavisi, kısalık telafisi, destek kullanımı, akut 

dönemlerde yatak istirahati, fizik tedavi yöntemleri denenmelidir. Tüm bu tedavilere 

rağmen ağrı şikayeti geçmeyen hastalara total kalça artroplastisi uygulanabilir.  

            Gelişimsel kalça displasizinde total kalça protezi uygulanırken asetabuler 

rekonstrüksiyonda; asetabuler komponentin yeri, asetabuler defektin tamiri ve 

fiksasyon tipi üzerinde durulması gereken üç ana sorundur. Femoral 

rekonstrüksiyonda ise; fiksasyon tipi ve kısaltma miktarı üzerinde tartışmalar 

yoğunlaşmaktadır. 

3.5.1 Total Kalça artroplastisi 

3.5.1.1. Ameliyat Öncesi Değerlendirme ve Planlama 

Displazik kalçanın tedavisi hastalığın ciddiyetine, sekonder osteoartrite bağlı 

meydana gelen değişikliklere, hastanın yaşına ve beklentilerine, kemik stoğun 

durumuna bağlıdır. 

Bu hastalar için en önemli ameliyat endikasyonu, gündelik yaşam aktivitelerini 

bozan ağrı ve fonksiyon kaybıdır. Ağrı kalçadan kaynaklanabileceği gibi dizdeki 

valgus deformitesinden veya vertebradaki hiperlordozdan da olabilir. Ekstremite 

uzunluk farkı olan ve aksayan hastalarda belirgin bir ağrı yok ise total kalça 

artroplastisi düşünülmemelidir. Bilateral kalça çıkığı olan birçok olgu aşırı 

aksamasına rağmen ağrı şikâyeti olmadığı için hayatını sürdürebilir. Crowe tip 2 ve 3 
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olgularda daha erken koksartroz geliştiği için tip 4 olgulara göre daha genç yaşta 

artroplasti ihtiyacı duyabilirler(20). 

            Ameliyat öncesinde ekstremite uzunlukları klinik ve radyografik olarak 

ölçülmeli, detaylı nörovasküler muayene yapılmalıdır. Hastalara olası tüm 

komplikasyonlar anlatılmalı, ekstremite uzunluk farkının ve aksamanın tam olarak 

düzelemeyebileceği belirtilmelidir.Pelvik tilt, lumbosakral fleksibilite ve diğer 

deformiteler hesaba katılarak ameliyat öncesi planlama yapılmalıdır. Hastaya 

önceden uygulanmış olan cerrahiler dikkatle sorgulanmalıdır. 

Uygun materyal ve protez seçimi preoperatif olarak planlanmalıdır. Standart 1:1 

ölçekte ön arka pelvis grafilerine ek olarak çekilebilecek Judet radyografileri bize 

asetabulum kemik stoğu ve duvarları hakkında fikir verir. Lateral grafiler femurun 

intramedüller kanal genişliğini bildirdiği gibi, önceden geçirilmiş ameliyatlara bağlı 

meydana gelmiş kanal deformiteleri hakkında bize fikir verebilir. Ayakta çekilmiş 

ön-arka direkt grafide Tönnis açısı ve Wiberg’in lateral-merkez kenar açısı 

hesaplanabilir(Şekil-11). Lateral-merkez kenar açısı 25 derece ise asetabular displazi 

olduğunu gösterir(57). Tönnis açısında asetabulumun yük taşıyan bölgesinin 

inklinasyonu ölçülür.  

 

Şekil 11. Wiberg’in lateral-merkez kenar açısını gösteren direkt grafi 
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Bilgisayarlı tomografi asetabular örtünme ve femoral anteversiyon hakkında 

alternatif olarak bize bilgi verebilir(59). Şablonlama yapılacak artroplasti için hayati 

öneme sahiptir. Gerçek asetabulumun yeri tespit edilmeli ve asetabular komponentin 

orijinal yerine restore edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir. Preoperatif direkt 

grafilerde Ranawat üçgeni ölçülerek gerçek asetabulumun doğru yeri ve büyüklüğü 

hesaplanabilir(25) (Şekil-12). Asetabulumun anteversiyon derecesi, kemik stoğunun 

anlaşılabilmesi için önceden bilinmelidir. Kullanılacak komponentin büyüklüğü, 

fiksasyon için uygulanacak yöntem, kemik grefti ve kullanılacaksa özel malzemeler 

(cage, kanüllü vida, plak, kablo) önceden planlanmalıdır. Özellikle büyük femoral 

baş kullanılma ihtimali olan olgularda malzeme seçimi dikkatle yapılmalıdır. 

Femoral kısaltma osteotomisine gerek olup olmadığı, varsa ne kadar kısaltma 

yapılacağı preoperatif olarak hesaplanmalıdır. 

 

Şekil 12A:P elvikyükseklik,B:Gerçekasetabulumunyüksekliği,C:Trokanter minörün 

proksimale migrasyonu,D:Ranawatüçgeni,E:Medialduvar 

kalınlığı,F:Theta açısı,G:Medialfemoral-boyunbileşkesi,H:Ranawat 

üçgeninegöre medialde yerleştirilmişkap,I:Ranawatüçgenininsuperior 

sınırı ile kapın ilişkisi, J: Kabın Köhler çizgisine göre medialde pozisyonu 
3.5.1.2. Asetabuler Rekonstrüksiyon 
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Gelişimsel kalça displazisi olgularında teknik zorluklardan biri, yeterince sağlıklı bir 

kemik doku ile örtülebilen, stabil bir asetabuler komponent elde etmektir. Asetabuler 

komponentin laterale yerleştirilmeden yüksek yerleştirilmesi kabul edilmesine 

karşın, mümkün olduğunca gerçek asetabuluma yerleştirilmesi 

önerilmektedir(11,13,60,61). Kemik desteğin en fazla olduğu yer gerçek asetabulum 

ve onun çevresidir(Şekil-13). 

 

Şekil 13. En iyi kemik stok gerçek asetabulumdadır. 

Asetabuler komponentin gerçek asetabuluma yerleştirilemediği durumlarda kalça 

rotasyon merkezindeki değişiklikler kalça biyomekaniğini önemli ölçüde değişikliğe 

uğratır ve yapılan rekonstrüksiyonun dayanıklılığını olumsuz yönde etkiler. 

Delp ve arkadaşları 3 boyutlu model üzerinde yaptıkları çalışmanın sonuçlarını 

yayınlamışlar(62). Buna göre asetabuler komponentin superomedial deplasmanında, 

uzun boyun kullanarak abduktor güçsüzlük ortadan kaldırılmış, fakat superolateral 

deplasmanda uzun boyun kullanılarak abduktor güçsüzlük ortadan kaldırılamamış, 2 

cm. superior, 2 cm. lateral deplasmanda abduktor kolun kuvvetinde %28 oranında 

azalma olmuş. Protezin boyun kısmının uzatılması ile bu kompanze edilememiş. 2 

cm. superior deplasmanda uzun boyun yerleştirildiği takdirde abduktor kol 

kuvvetinde %10 oranında azalma olmuş. Sonuç olarak lateral olmadan superiora 
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yerleştirilmiş asetabular komponent olduğu durumda, abduktor fonksiyonlardaki 

bozukluğun minimal olduğunu bildirmişler. Asetabuler komponentin olabildiğince 

gerçek yerine yerleştirilmesi ile vücut ağırlığının moment kolu azaltılacak, sonuçta 

asetabuler komponent üzerindeki basınç düşecektir. Ayrıca asetabuler komponentin 

gerçek yerine yerleştirilmesi ile yeterli abdüksiyon gücü elde ederek pelvis dengede 

tutulabilir, ekstremite uzunluk farkı giderilebilir, özellikle çimentosuz uygulamalarda 

protezin kabul edilebilir stabilitesi sağlanabilir.  

             Asetabuler yetmezliği olan hastalarda asetabuler komponentin gerçek yerine 

konması sonucu asetabulum superiorunda oluşan kemik defektini önlemek için çeşitli 

teknikler geliştirilmiştir. Bunlar arasında; defektin çimento ya da kemik grefti ile 

doldurulması, küçük asetabuler komponent kullanılması, asetabulum medialinde 

kontrollü kırık oluşturulması, reinforcement ring kullanımı sayılabilir(13,20,23,54). 

            Asetabuler komponentin superolateral açıklığını desteklemek için kemik 

çimentosunu ilk olarak Mc Kee kullanmıştır. Daha sonra McQueary ve Johnston 

kemik çimentosunu kullanmış ve çimentonun, gevşeme yönünden kemik greftlere 

göre üstünlüğünü savunmuştur. Bunun nedeni olarak da çimentolu asetabuler 

komponent ile greft kullanıldığında çimento ile greft arasında meydana gelen 

değişiklikler göstermiştir(20). Asetabuler defektlerin tamirinde kemik greftleri 

kullanılarak hem greftlerin osteojenik kapasitesinden yararlanılır, hem de yapısal 

destek sağlanır. Kemik grefti olarak femur başı, femur boynu, iliak kanattan alınan 

otogreft ya da allogreft kullanılabilir. Asetabuler komponentin % 75 – 80’i asetabuler 

kemik tarafından örtülüyorsa, anterior ve posterior kemik stok yeterli stabiliteyi 

temin edebiliyorsa destek için greft kullanmaya gerek olmadığını bildiren yayınlar 

olduğu gibi (63,64); asetabuler komponentin %70 – 80’inin sağlam asetabuler kemik 

ve geriye kalan % 20 –30’unda otogreft ya da allogreft ile örtümünün temin 

edilmesini uygun bulan yayınlar da mevcuttur(16,17,56,64). Greftin asetabuler 

komponenti örtme miktarı oldukça önemlidir; bu oran % 40'ı geçmemelidir(64,65). 

Asetabuler komponentin greftle örtüm oranı arttıkça protezin gevşeme oranıda 

artmaktadır. İdeal greftleme için greftin alıcı kemik ile tam temas etmesi ve sıkı bir 
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tespitin yapılması gerekmektedir. Asetabuler komponent çimento ile tespit edilecekse 

greft ile alıcı kemik arasına çimento girmemelidir. 

            Asetabuler komponentin gerçek yerine konulmasında yetersiz kemik stoğun 

oluşturacağı sorunun çözümlenmesinde, asetabulumun medializasyonu için çeşitli 

teknikler geliştirilmiştir. Bunlardan ilki Dunn ve Hess'in tanımladıkları “protrusio 

socket” tekniğidir (13). Bu teknikte medial duvar, periost sağlam kalacak şekilde 

kırılıp defekt oluşturulur ve bu defekt spongioz greft ile kaplanıp üzerine tel kafesle 

çimentolu komponent yerleştirilir. Hartofilakidis'in 1984'te tanımladığı 

“cotyloplasty” tekniği mantık olarak protrusio socket ile aynıdır (54). Bu teknikte 

farklı olarak tel kafes kullanılmamaktadır. Son yıllarda ise Dorr çimentosuz, poroz 

kaplı, vidalı, pres-fit komponent ile, yapısal greft kullanmadan medializasyon 

tekniğini uygulamıştır (25). 

              Asetabuler komponentin gerçek yerine yerleştirilerek, komponentin tam 

örtünmesini, uzun süreli stabililizasyonunu, yeterli çimento yüzeyini sağlamak için; 

aslında revizyon cerrahisinde kullanılmak üzere hazırlanmış asetabuler güçlendirme 

halkalarından yararlanılabilir(66). 

              Özetlenecek olursa asetabular rekonstruksiyon ile ilgili günümüzde kabul 

gören görüş, gerçek asetabuluma küçük çimentosuz komponent presfit uygulamak ve 

fiksasyon desteği için vida koymaktır. 

 

3.5.1.3 Femoral Rekonstrüksiyon 

Gelişimsel kalça displasizi olgularında femoral rekonstrüksiyon femoral hipoplazi, 

dar medüller kanal, artmış femoral anteversiyon, büyük trokanterin posteriora yer 

değiştirmesi ve daha önceden geçirilmiş femoral osteotomiler nedeni ile oldukça 

zordur(56). Rekonstrüksiyon sırasında, özellikle asetabuler komponentingerçek 

asetabuluma konduğu vakalarda, sekonder değişikliklere uygun girişimde 

bulunulmazsa komplikasyonlar oluşabilmektedir. Öncelikle femurun distale 



  

29 
 

indirilmesine engel olan yumuşak dokular gevşetilmelidir. Kapsül eksizyonu sonrası 

iliopsoas, rektus femoris, sartorius, priformis tenotomileri, faysa insizyonu, gluteus 

mediusun iliak kanat, gluteus maksimusun linea asperaya yapışma yerinden 

gevşetmeleri yapılabilir. Yumuşak doku gevşetmelerine rağmen redüksiyon 

sağlanamayan olgularda femoral kısaltma osteomisi eklenmelidir. 

             Femoral osteotomiler, rotasyon deformitesinin düzeltilmesine ve femurda 

kısalık oluşmasına karşılık alt ekstremitede uzunluk elde edilmesine yardımcı olur. 

Anteversiyon 40°’den fazla olduğunda kısaltma osteotomisi gereği olmasa bile 

rotasyon deformitesinin düzeltilmesi için osteotomi uygulaması veya özel yapılmış 

implantlar kullanılması önerilmektedir(13,14,22). Femoral kısaltma osteotomisi 

trokanterik veya subtrokanterik bölgeden yapılabilir (13). Subtrokanterik osteotomi 

düz segment rezeksiyonu, oblig veya basamaklı rezeksiyon şeklinde yapılabilir 

(21,23,58,67). 

 Subtrokanterik osteotomi; femurun yapısının normale daha yakın hale getirilmesine, 

metafizyel bölgede daha iyi fiksasyon temin edilmesine olanak sağladığı için son 

yıllarda trokanterik osteotomiye tercih edilmektedir (21,22,23,68). Subtrokanterik 

femoral osteotomi sonrası kısaltma miktarına karar vermek için rekonstrüksiyonu 

tamamlanan asetabüler komponente deneme protezi yerleştirilmiş proksimal femur 

redükte edilir. Osteotomi distaline traksiyon uygulanarak proksimal bölgenin 

distaline gelen bölümü belirlenir ve rezeke edilir(Şekil-14). Osteotomi sonrası ortaya 

çıkan femur parçaları osteotomi bölgesine tel veya kablo yardımı ile tespit edilerek 

otogreft olarak kullanılabilir. Basamaklı osteotomide stabilite daha fazla olduğu ve 

birbirine temas eden kortikal alan daha fazla olduğu için düz osteotomiye göre daha 

fazla tercih edilmektedir (56). Düz osteotomi yapıldığında plak vida osteosentezi 

yapılabilir. 



  

30 
 

 

Şekil 14. Subtrokanterik osteotomi;A, Başlangıç osteotomisinin yeri B, Proksimal femur 

gerçek asetabulumun seviyesinin bulunması için ekarte edilir ve kompanent gerçek 

asetabuluma yerleştirilir C, Proksimal femoral fragman hazırlanır deneme reduksiyonu 

yapılır Distal femura traksiyon uygulanır ve distal femurun örtüşen kısmı kesilir.D, Femoral 

fragman redükte edilir ve artmış olan femoral anteversiyon düzeltilir. Femoral kompanent 

osteotominin intramedüller tespitini sağlar.(Campbell's Operative orthopaedics, Hayat Tıp 

Kitapçılık, s: 384 cilt1,10. Basım, 2007) 

Femurun anatomik yapısı nedeniyle birçok olguda subtrokanterik osteotomi sonrası 

küçük, kısa, düz stemli çimentolu veya çimentosuz femoral komponent 

kullanılmaktadır. Femoral komponentin çimentolu veya çimentosuz tespiti ile ilgili 

her iki görüşü destekleyen yayınlar mevcuttur. Bu gruptaki hastalar, diğer primer 

total kalça protezi uygulanan hastalara göre daha genç yaşta protez endikasyonu 

almaktadır. Protezin daha uzun süre dayanabilmesi, teknik olarak revizyonlara izin 

verebilmesi, dar olan medullaya olabildiğince kalın femoral komponent konulmasına 

izin vermesi ve femoral kısaltma yapılan olgularda osteotominin daha iyi 

kaynamasına olanak sağlaması nedeni ile çimentosuz tespit son dönemlerde 

çimentoluya göre daha çok tercih edilmektedir. 
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            Tam çıkık durumlarında trokanteri distale kaydırmak gerekebilir. Trokanterik 

osteotomi ile birlikte dikkatli ve geniş kapsüler gevşetme yapılması trokanterik 

parçanın distale hareketini ve yeniden fikse edilmesi işlemini kolaylaştırır. Psoas 

tendonu gevşetilebilir. Ayrıca gluteus maksimus kasının femura yapışma yeri 

değiştirilebilir. Bu durumlarda trokanter geniş abduksiyonda birleştirilir ve hasta 3 ay 

boyunca parsiyel bastırılır. Ayrıca bu zamanda aktif abduksiyondan kaçınılır. 

Ameliyattan sonra bazı hastalarda görülen trendelenburg yürüyüşü daha önce 

geçirilmiş operasyonlara bağlı kas atrofisi ve sinir harabiyeti ile de ilgili olabilir. 

 

3.5.1.4 Total Kalça Artroplastisi (TKA) Komplikasyonları 

Genel Komplikasyonlar 

-  Derin ven trombozu ve tromboemboli 

-  Enfeksiyon 

-  Kanama 

- Solunum sistemi komplikasyonları: atelektazi, ARDS, pnömoni, yağ embolisi, 

pulmoner tromboemboli 

- Kardiovasküler sistem komplikasyonları: miyokard enfarktüsü, akut kalp 

yetmezliği 

-  Gastrointestinal sistem komplikasyonları: paralitik ileus, gastrik dilatasyon, 

gastrointestinal kanama 

-  Üriner sistem komplikasyonları: idrar retansiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek 

yetmezliği 

-  Mental konfüzyon ve psikoz 
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Cerrahi Komplikasyonlar 

-  Femur, asetabulum kırıkları 

-  Sinir yaralanmaları: siyatik, femoral, obturator sinir arazları 

-  Damar yaralanmaları: iliak arter ve ven, femoral arter ve ven 

-  Hematom 

-  İnsizyon yerinde yüzeyel ve derin enfeksiyon 

-  Dislokasyon 

-  Ekstremite uzunluk farkı 

-  Osteotomi hattında kaynamama 

-  Heterotopik kemikleşme 

-  Asetabuler komponentin protrüze olması 

-  Protezin gevşemesi veya periprostetik kırık 

-  Tromboemboli 

-  Osteoliz 
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4. HASTALAR VE METOD 

4.1 Hasta Grubu 

Çalışmamıza 2010-2014 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi 

ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda aynı cerrahlar tarafından total kalça artroplastisi 

uygulanan, gelişimsel kalça displazisi zemininde koksaartrozu mevcut bulunan, 

Crowe tip 1,2,3,4 gruplarındaki toplam 58 kalçanın, Crowe tip IV grubundaki 

14(%24) kalça dâhil edildi. Sonuç olarak 9 hastanın 14 kalçası değerlendirildi. 

Çalışamada yer alan 9 hastanın 9'uda kadın olup,  olguların yaşları 42 ile 52 arasında 

olup, ortalama 46,57±3,15 idi. Ameliyat olan hastaların her bir kalça için takip süresi 

12 ay ile sınırlandırılmıştır.Beş hasta bilateral olarak ameliyat edildi. Üç kalçaya 

önceden periasetabular ve femoral osteotomi uygulanmıştı(Tablo1). 

 

Tablo 1. Demografik veriler 

 Min-Mak 
(Medyan) 

Ort±SD 

Yaş (yıl) 42-52 (47) 46,57±3,15 
Protez size 5-8 (6) 6,21±1,19 
Asetebular Kap Çapı 40-44 (40) 40,29±1,07 
Femur Başı Çapı 22-28 (28) 27,57±1,60 
Femur Kısaltma 0-6 (5) 3,89±2,01 
 n % 
Ameliyat Öyküsü Yok 11 78,6 

Var 3 21,4 
Revizyon Yok 11 78,6 

Var 3 21,4 
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4.2 Metod 

İlk olarak Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğinde muayene edilen hastalar GKD 

tanısı konduktan sonra, TKA için endikasyon oluşturacak şikayet ve klinik bulgular 

yönünden detaylı bir şekilde incelendi. TKA için temel endikasyon oluşturan, 

istirahat ve analjeziklerle geçmeyen ağrısı olan ve ilerlemiş osteoartriti olan hastalar 

kliniğe yatırılarak ameliyat için gerekli hazırlıklara başlandı. 

Kliniğe yatırılan hastalar, sistemik olarak ve ortopedik bulgular yönünden detaylı bir 

sorgulama ve fizik muayeneden geçirildi. Ortopedik fizik muayenede daha önce 

geçirilmiş ve halen mevcut olan hastalıklar araştırıldı. TKA için kontrendikasyon 

oluşturacak kalça ekleminin veya vücudun herhangi bir bölgesinin aktif enfeksiyonu, 

kemiği hızla harap eden hastalıklar, nörotrofik artrit, abduktor kasların yetersizliği 

veya yokluğu değerlendirildi. Eğer böyle bir hastalık söz konusu ise bunların 

mümkünse tedavileri yapılıncaya kadar ameliyatları ertelendi. Kalça hareket genişliği 

kontraktürler, bu bölge cildinde skatris daha önce geçirilen ameliyat veya 

yaralanmalara ait izler, kas atrofileri, kas gücü, her iki alt ekstremite boy farkı 

değerlendirilerek Trendelenburg testine bakıldı. Ekstremite boy farkı SİAS – medial 

malleol arası mesafe ölçülerek değerlendirildi.  

            Radyolojik değerlendirmede eklem aralığındaki daralmanın seviyesi, kemik 

kalitesi, asetabulum ve femur proksimalindeki kemik dokusunun durumu, mevcut 

osteofitlerin yeri ve miktarı detaylı bir şekilde incelendi. Ameliyatta kullanılacak 

protezin seçimi hakkında karar verebilmek için, femur medullası, kortikal yeterliliği 

ve morfolojisi ile gerçek asetabulumun yapısı değerlendirildi. 

Olguların hepsinde operasyon öncesi rutin idrar incelemesi, kan grubu tayini, 

hemogram, geniş biyokimya, sedimantasyon oranı, CRP ve ASO tetkikleri, Hepatit 

ve HIV ileilgili antijen-antikor tayini için gerekli laboratuar tetkikleri yapıldı. Direkt 

ön-arka akciğer grafisi ve elektrokardiyogram çekildi. Gerekli konsültasyonlar 

yapılıp anestezi ve reanimasyon kliniği onayı ardından hastalar opere edildi. Crowe 

tip IV hastalarda femur başının ne kadar yüksekte olduğu, ne kadar kısaltma 
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yapılacağı ve gerçek asetabulumun yeri üç boyutlu BT yardımı ile belirlendi. 

Preoperatif Harris kalça skorlaması, Oswestry skalası, VAS kalça ve VAS bel ağrı 

skalası ve SF 36 yaşam kalite indeksleri bütün hastalarda hesaplandı. Hastaların 

hepsi ameliyattan bir gün önce anestezi doktorları tarafından ziyaret edilip yapılacak 

olan işlemle ilgili bilgilendirildiler. Operasyon öncesi tüm hastaların kanama ve 

pıhtılaşma zamanı, PT, aPTT kontrolleri yapıldı. Her hasta için 3 ünite taze kan ya da 

eritrosit süspansiyonu hazırlatıldı. Cilt üzerindeki kılların temizliği hemen 

ameliyattan önce ameliyathanede yapıldı. Derin ven trombozu profilaksisi için 

hastalara ameliyat öncesinde antiembolik çorap giydirilip, ameliyat sonrası 

profilaktik dozda düşük molekül ağırlıklı heparin verildi. Ameliyattan 60 dakika 

önce hastalara 1 g sefazolin ve 80 mg gentamisin uygulandı. 

          Hastalar posterior ve lateral olmak üzere iki ayrı insizyonda opere edildi. 

Lateral insizyonla 14 kalçanın 12'si (%85,7) , posterolateral insizyonla 2'si (%14,3) 

opere edildi. 

          Lateral yaklaşımda; anestezi altında, lateral dekübit pozisyonda operasyon 

yapacağımız taraf üstte olacak şekilde ameliyat masasına yatırıldı.Karın ve sırt 

desteği kemerler ile tespit edildi. Ameliyat bölgesi geniş olarak sulandırılmış betadin 

ile yıkandıktan sonra % 10 luk polyvinylpyrolidone iyod kompleksi (Batticon) ile 

temizlenip sonra steril örtülerle çevreden ayrıldı.Yapışkanlı steril drape ile 

kapatıldı.Kalçaya trokanter majoru ortalayıp yaklaşık proksimale 5 cm, distale doğru 

8 cm lik insizyon yapılarak cilt ve cilt altı doku geçildi vetensör fasya lata' ya 

ulaşıldı. Fasyanın longitüdinal insizyonla diseksiyonunun ardından, trokanterik bursa 

eksize edildi. Vastus lateralis ve gluteus medius 'a ulaşıldı. Gluteus medius 

anteriorundan künt diseksiyon ile eklem kapsülüne ulaşıldı. Sivri hohhman ekartörler 

femur boynuna yerleştirilerek gluteus medius'un ekartasyonu ile eklem kapsülü daha 

iyi görülecek şekilde açıldı. Daha geniş görüş alanı için Gluteus medius tendinoz 

kısmı anteriorda 1/3' ü kesildi. Kapsülün inferior yapışma yeri izlenerek gerçek 

asetabulumun yeri tespit edildi. Hipertrofiye kapsül ve yumuşak dokuların 

eksizyonunun ardından çıkık olan femur başına ulaşıldı. Trokanter minörün 1 cm 
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proksimalinden, trokantör majöre doğru osteotomi hattı belirlenerek, osteotomi 

yapıldı ve femur başı eksize edildi. Hastalarımızın hepsine bu aşamada 

subtrokanterik osteotomi uyguladık. Subtrokanterik osteotomide; trokanter minör 2 

cm distalinde transvers şekilde osteotomi işlemi uygulandı. Osteotomi edilecek 

femur uzunluğu ameliyat öncesi ölçümlere dayanılarak yapıldı. Gerekli görülen 

hastalarda bu aşamada iliopsoas tenotomisi uygulandı.Daha sonra 

asetabulumageçildi.Gerçek asetebulumda olunduğundan emin olmak için ameliyat 

esnasında skopi ile kontrol edildi. Asetebulum bulunup gerekli ekartasyonlar 

yapıldıktan sonra, yüzeyindeki yumuşak dokular temizlendi (Şekil 15).En küçük 

size’dan başlanarak subkondral kemik kanaması oluşuncaya kadar oyucular 

büyütüldü ve asetabuluma uygun boyutlara kadar devam edildi. Oyma işlemi 

tamamlandıktan sonra uygun büyüklükteki asetabular kap sıkı olacak şekilde 

asetabuluma oturtuldu ve Posterior ve süperior vida oluklarından drilleme yapılarak 

2-3 titanyum vida ile tespit edildi. Daha sonra insert kapın içine yerleştirildi. 

 
Şekil 15. Yumuşak doku ve kapsül eksizyonu sonrası gerçek asetabulum(üst büyük 

ok) ve çıkık sonrası femur başının yaptığı yalancı asetabulum (alt küçük ok) 
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           Femur kondilleri yere paralel olacak şekilde ve adduksiyon, dış rotasyonda 

iken box osteotom ile medullar kanala girildikten sonra meduller kanalın yönünü 

tespit amacıyla uzun ve dar bir küretle medullaya girilir. Meduller kanal tespit 

edildikten sonra raspa ile oyuldu. Daha sonra meduller kanalın genişliği ile uyumlu 

raspa büyüklüğüne gelinceye kadar raspalar değiştirildi.Uygun raspaya gelindiğine 

emin olduktan sonra raspanın çakıcı kısma çıkarıldı ve deneme başı yerleştirilip baş 

redukte edilerek gerginlik ve hareketle çıkma kontrolü yapıldı. Her şey normal ise 

raspa çıkarılıp kalıcı femoral stem femura çakıldı. Bu arada femoral anteversiyon 

ayarlandı.Uygun baş yerleştirilerek kalça redükte edildi. Piston hareketi ve 

fleksiyonda iç –dış rotasyon hareketi yapılarak kalça stabilitesi değerlendirildi. 

Osteotomize edilen femur longitudinal olarak 3 parçaya ayırıldı. Revizyon femoral 

stem uygulanmadığı durumda trokanterik grip plak ve kablo ile fiksasyon 

güçlendirildi. Elde edilen otojen kemik grefti osteotomi sahası etrafına kablo ve plak 

ile fikse edildi. Emici hemovak dren yerleştirilerek vastus lateralis ve ardından tensör 

primer tamir edilir. Cilt altı ve cilt matrix sütürle kapatılarak,yara pansumanı yapıldı. 

           Posterolateral yaklaşımda; hasta yan pozisyonda, operasyon yapacağımız taraf 

üstte olacak şekilde ameliyat masasına yatırıldı ve karın ve sırt desteği kemerlerle ile 

tespit edildi. Ameliyat bölgesi geniş olarak sulandırılmış betadin ile yıkandıktan 

sonra % 10 luk polyvinylpyrolidone iyod kompleksi (Batticon) ile temizlenip sonra 

steril örtülerle çevreden ayrıldı.Yapışkanlı steril drape ile kapatıldı. Proksimali spina 

ilika anterior superior seviyesinde olan ve trokantör majörü ortalayacak şekilde 

posteriora eğimli bir cilt insizyonu yapıldı. İnsizyonun distali trokanter majörden 

femur şaftına doğru 10 cm kadar uzatıldı. İnsizyonun proksimal kısmının yeteri 

kadar uzatılması femoral kanalın oyulması, distal kısmının yeteri kadar uzatılması ise 

asetabulumun hazırlanması ve komponentlerin yerleştirilmesi açısından önemlidir. 

Cilt, cilt altı ve faysal dokular geçildikten sonra gluteus maksimus kası künt bir 

şekilde lifleri doğrultusunda proksimal olarak ayrıldı. Gluteus mediusun posterior 

kenarı ve dış rotator kasları ortaya koyacak şekilde yumuşak doku disseksiyonu 

yapıldı. Kalçanın dış rotatorları olan m. priformis, m.gemellus superior, m.obturator 

internus ve m. gemellus inferiorun tendinöz kısımları tamamen, m.quadratus 
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femorisin ki ise kısmen, daha sonra dikilmek üzere yapıştıkları torakantör majörden 

ayrılarak eklem kapsülüne ulaşıldı. Artrotomi yapılıp baş disloke edildi. Ardından 

baş uygun anteversiyonda, yeterli kalkar desteği kalacak şekilde femur aksına 45 

derece olmak üzere boyunda kesi yapıldı ve baş tirbuşon yardımıyla çıkarıldı. 

Trokanter majör altına ekartör yerleştirildikten sonra Kapsülün inferior yapışma yeri 

izlenerek gerçek asetabulumun yeri tespit edildi. Kapsülün anterior ve posterior 

kısmı femura yapıştığı yerden ayrılıp tamamı eksize edildi.Hastalarımızın hepsine bu 

aşamada subtrokhanterik osteotomi uygulamaktayız. Subtrokanterik osteotomide; 

trokanter minör 2 cm distalinde transvers şekilde osteotomi işlemi uygulandı. 

Osteotomi edilecek femur uzunluğu ameliyat öncesi ölçümlere dayanılarak yapıldı. 

Gerekli görülen hastalarda bu aşamada iliopsoas tenotomisi uygulandı. 

             Asetabulumu hazırlamak üzere uygun pozisyonlarda ekartörler yerleştirildi. 

Daha sonra osteofitler ve kapsül artıkları temizlendi. Oyma işlemine en küçük 

asetabular oyucularla başlanıp subkondral kemik kanaması oluncaya kadar oyucular 

büyütüldü ve asetabuluma uygun boyutlara kadar devam edildi. Oyma işlemi 

tamamlandıktan sonra uygun büyüklükteki asetabular kap sıkı olacak şekilde 

asetabuluma oturtuldu ve tercihen posteror ve superiora gönderilen birkaç vida ile 

tespit edildi. Daha sonra insert kapın içine geçirildi. 

Femura bikondiler aks esas alınarak uygun anteversiyonda boynun orta bölümüne 

box osteotom ile bir miktar spongioz kemik çıkartılarak bir oluk meydana getirildi ve 

daha sonra meduller kanalın yönünü tespit amacıyla uzun ve dar bir küretle 

medullaya girildi. Meduller kanal tespit edildikten sonra raspa ile oyuldu. Daha sonra 

meduller kanalın genişliği ile uyumlu raspa büyüklüğüne gelinceye kadar raspalar 

değiştirildi.Uygun raspaya gelindiğine emin olduktan sonra raspanın çakıcı kısmı 

çıkarıldı ve deneme başı yerleştirilip baş redukte edilerek gerginlik ve hareketle 

çıkma kontrolü yapıldı. Her şey normal ise raspa çıkarılıp kalıcı femoral stem femura 

çakıldı ve uygun baş yerleştirilerek kalça redükte edilmeye çalışıldı. Osteotomize 

edilen femur longitudinal olarak 3 parçaya ayırıldı. Revizyon femoral stem 

uygulanmadığı durumda trokanterik grip plak ve kablo ile fiksasyon güçlendirildi. 
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Elde edilen otojen kemik grefti osteotomi sahası etrafına kablo ve plak ile fikse 

edildi. 

Protez yerleştirildikten sonra ekleme pasif hareketler yaptırılarak güvenli hareket 

açıklığı ve eklem stabilitesi ile impingement bulgusu değerlendirildi. Radyolojik 

olarak protez komponentlerinin uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine bakıldı. 

Uygulama yeterli görülürse kanama kontrolü yapıldı.Dış rotatorların tamiri 

yapıldıktan sonra yaraya emici drenler yerleştirildi ve yumuşak dokular kapatılarak 

operasyon sonlandırıldı. 

              Femoral stem size 5 ile 8 arasında iken; asetabular kup çapı 40 ile 44 

arasında degişmekte iken; femur baş çapı 22 ile 28 arasında değişmekdir. Femur 

kısaltma düzeyleri 0 ile 6 cm arasında değişmekte olup, ortalama 3.89±2.01'dir 

(Tablo 2).  

Tablo 2 

 n % 
Protez Size 5 5 35,7 

6 4 28,6 
7 2 14,3 
8 3 21,4 

Asetebular Kap Çapı 40 13 92,9 
44 1 7,1 

Femur Başı Çapı 22 1 7,1 
28 13 92,9 

 

            Hastaların hepsine subtrokanterik osteotomi uygulandı. Hastalar ameliyat 

sonrası 5 gün IV cefazolin 1 gr 4x1 ve 3 gün IM gentamisin 160 mg 1x1 ve sütürler 

alınana dek amoksisilin+klavulanik asit 1gr 2x1 PO proflaksisi uygulandı. 

             Derin ven trombozu (DVT) profilaksisi amaçlı subkutan düşük moleküler 

ağırlıklı heparin uygulaması için operasyondan 12 saat sonra başlayıp 3-4 hafta 

devam edecek şekilde subkutan olarak enoxaparin sodium günde 40 mg olacak 

şekilde (Clexane 40 mg /0,4ml) tek doz olarak uygulandı. Ameliyat sonrası 
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antiembolik çorap uygulandı. Medikal tedavinin yanı sıra tüm hastalara ameliyattan 

çıkar çıkmaz yatağında izometrik kuadriceps, kalça ve diz egzersizlerine başlandı. 

             Postoperatif dönemde hastaların alt ekstremitelerini kalçadan abduksiyonda 

tutmaları sağlandı ve aşırı rotasyon hareketleri engellendi. Özellikle yaşlı hastalarda 

bası yaraları açısından yatak ve cilt bakımına önem verildi ve havalı yatak kullanıldı. 

Günlük vizitler sırasında ekstremite, dolanım durumu ve tromboemboli açısından 

kontrol edildi. Ayrıca postoperatif dislokasyon ihtimaline karşı da gerekli kontroller 

yapıldı. 

           Postoperatif birinci gün drenleri çekilen hastalara parsiyel yük verilerek 

mobilizasyonları sağlandı. Hastalara 3 hafta sonra tam yük verildi. Hastaların 

ameliyat sonrası hastanede kalış süresi 5 – 7 gün arasında değişmekte olup ortalama 

6,2 gün idi. Hastalar taburcu edildikten sonra 6. hafta, 3.ay, 6. ay ve 12. ayda 

kontrollere çağırıldı.  

4.3 Klinik Değerlendirme 

Hastaların preoperatif ve postoperatif 6. ay ve 1.yıl kontrollerindeki Harris kalça 

puanları, Oswestry skalası, VAS kalça ve bel ağrı skalası ve SF36 yaşam kalite 

indeksleri hesaplandı. Harris skorlamasına göre elde edilen toplam puan 86 – 100 ise 

mükemmel, 71 – 85 çok iyi, 61-70 iyi, 41-60 orta, 40'ın altında olduğunda kötü 

sonuç olarak yorumlandı. Radyolojik olarak stabil implant, ek femoral 

rekonstruksiyona ihtiyaç duyulmaması ve postoperatif Harris kalça skorunda 20 

puandan fazla artış başarılı sonuç olarak değerlendirildi.  

           Radyolojik değerlendirme için ölçümler postop femoral baş referans alınarak 

yapıldı (preop filmde ölçümler, karşı taraf küçük trokanterin hemen altındaki femur 

çapının veya pelvis yüksekliğinin oranından yararlanılarak yapıldı). Ameliyattan 

hemen sonra kalça eklemi ve femur proksimalini gösterecek şekilde direkt ön arka 

grafiler çekilerek femoral stemin meduller kanal içerisinde uygun konumda ve 

sıkılıkta yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edildi. Eğer stemin istmus seviyesinde 

her iki kemik korteksi ile teması var ise sıkılık iyi, yok ise kötü olarak 
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değerlendirildi. Yine bu grafiler üzerinde trokanter minör ile femoral stemin 

superomedial köşesi arasındaki mesafe ölçülerek daha sonra oluşabilecek muhtemel 

stem çökmesinin (vertikal migrasyon) belirlenmesinde kullanılmak üzere kaydedildi. 

5 mm' den az olarak ölçülen çökmeler film çekilmesi ve ölçümler sırasında 

olabilecek hata payı varsayılarak dikkate alınmadı. Ayrıca bu grafiler üzerinde 

asetabulumun konumunu ve ileride olabilecek yer değiştirme durumunu belirlemek 

maksadıyla aşağıda anlatılacak olan ölçüm ve çizimler de yapıldı(Şekil 16). 

            Kontrole gelen hastaların ön-arka ve yan femur-kalça grafileri çektirildi. Bu 

grafiler ameliyattan hemen sonra çekilen grafilerle karsılaştırılarak femoral stem ve 

asetabular komponentin stabilitesi değerlendirildi. İlave olarak, heterotopik 

ossifikasyon, kırık, çıkık, enfeksiyon, trokanterik nonunion gibi komplikasyonların 

radyolojik belirtileri de araştırıldı. 

 

Şekil 16Callaghan'ınradyolojik değerlendirmeparametleri 

Femoral stemin stabilitesi: Femur Gruen ve ark. (69) tarafından belirlenen 7 zona 

ayrılmış (Sekil 17), bu zonlarda Engh ve ark. (70) tarafından tespit edilen kriterlere 

bakılarak femoral stemin stabilitesi değerlendirildi. (Femurda bu radyolojik alanlarda 

radyolusen çizgilerin 2 mm ve üzerinde olması 1. yılın sonunda klinikle birlikte 

olması durumunda gevşeme lehine anlamlı olarak değerlendirilir).  
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Şekil 17Gruen femoralgevşemezonları 

 

Stabil kemiksel fiksasyon; implantta çökme yok, stem evresinde hiç veya çok az 

radyoopak çizgi var. Stabil fibröz fiksasyon; ilerleyici bir migrasyon yok (hafif bir 

erken migrasyon olabilir), stem çevresinde geniş bir radyoopak hat gözlenmez. 

Ayrıca femoral kortekste herhangi bir lokal hipertrofi bulgusu olmamalıdır. Instabil 

implant; stemin femoral kanal içerisinde ilerleyici migrasyonu söz konusudur. Stem 

çevresinde, en azından parsiyel olarak, diverjan geniş radyoopak çizgiler bulunur. 

Ayrıca, stemin boyun kısmının hemen aşağısında ve uç kısmında kortikal densite 

artışı ve kalınlaşma vardır. Vertikal migrasyon; trokanter minörün proksimali ile 

femoral stemin superomedial kösesi arasındaki mesafenin ölçümü ve bunun 

müteakip kontrollerde değişimi ile tespit edildi. 

Asetabuler komponentin stabilitesi; Asetabulum DeLee ve Charnley (71) 

tarafından ifade edilen 3 zona ayrılmış (Sekil 18) ve Callaghan ve ark. (72) 

tarafından tanımlanan kriterler dikkate alınarak stabilite değerlendirildi.  
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Şekil 18DeLeeveCharnleyasetabulargevşemezonları 

Asetabular lateral açı (kap açısı); Kapın açık kısmından geçen düzlem ile her iki 

gözyaşı figürünü birleştiren horizontal çizgi arasındaki açı olarak hesaplandı. 

Normalde bu açı 35–55 derece arasında olup bu derecelerden sapmalar hatalı 

yerleştirme olarak değerlendirildi.  

           Kontrol grafilerinde, operasyon zamanına göre 2 dereceden fazla kap açısı 

değişikliği, 2 mm'in üzerinde vertikal ve/veya horizontal yer değiştirme ve bir veya 

daha fazla bölge içinde 2 mm veya üzeri radyolusen alanın bulunması klinik 

bulgularla da birlikte olmak şartı ile 1mm'den daha geniş radyolusent çizgilerin 

varlığı asetabular komponentin instabilitesi lehinde yorumlandı. 

4.4 İstatistiksel Analiz 

             İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 

(Kaysville, Utah, USA) prosramı kullanıldı. Çalışma verilerini degerlendirilirken 

tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart Sapma, Medyan, Frekans, 

Oran, Minimum, Maksimum) yanı sıra üç ve üzeri takibi olan niseliksel verilerin 

karşılaştırılmasında Friedman test ve ikili karşılaştırmalarda Wilcoxon signed Ranks 

Test kullanıldı. Parametreler arası ilişkilerin değerlendirilmesinde Spearsman 

Korelasyon analizi kullanıldı. Anlamlılık p<0,01 ve p<0,05 düzeylerinde 

değerlendirildi.  
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5. BULGULAR  

Dokuz hastanın 14 kalçası bir yıl süreyle takip edildi. Ameliyat öncesi 41,86±8,63 

olan Harris kalça skorunun, yapılan 6. ay kontrolünde ortalama 85,46±2,51'e, yapılan 

1. yıl kontrolünde ortalama 89,97±1,52’e yükseldiği görüldü. Ameliyat öncesi ve 

sonrası Harris kalça skorları karşılaştırıldığında postoperatif skorların anlamlı olarak 

arttığı tespit edilmiştir (p=0.001; p<0.01). Yapılan ikili karşılaştırmalara göre, 

olguların ameliyat öncesine göre ameliyat sonrası 6. ay ölçümlerindeki artış 

(p=0.001) ve 1. yıl kontrol Harris ölçümlerindeki artış (p=0.001) istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Ameliyat sonrası 6. ay kontrolü ile 1. yıl kontrol 

Harris ölçümlerindeki artış da istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.001; 

p<0.01)(Tablo 3 )  

 HARRİS 

ap İkili karşılaştırmalar; bp 
Min-Mak 
(Medyan) 

Ort±SD 

Preop 28,3-56,0 (42,5) 41,86±8,63 0,001** Preop-Postop:          0,001** 
Postop 81,0-88,3 (86,5) 85,46±2,51  Preop-Postop 1.yıl:  0,001** 
Postop 1.yıl 87,2-92,0 (89,9) 89,97±1,52  Postop-Postop 1.yıl: 0,001** 
aFriedman Test  bWilcoxon Signed Ranks Test  **p<0.01 

Tablo 3 Harris skor değerlendirmesi 

Hastaların Harris ölçümleri ile SF-36 fiziksel fonksiyon, rol güçlüğü, ağrı, vitalite, 

sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlüğü, toplam fiziksel sağlık puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır(p>0.05). Ameliyat öncesi Harris 

ölçümleri ile SF-36 genel sağlık puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

saptanmamıştır (p>0.05). Ameliyat sonrası 1. yıl Harris ölçümleri ile SF-36 Genel 

sağlık puanları arasında negatif yönlü (Harris arttıkça, Genel sağlık puanı azalan) 

orta düzeyde ilişki saptanmıştır (r:-0.590; p:0.026; p<0.05). Ameliyat öncesi Harris 

ile SF-36 Mental sağlık ölçümleri arasında negatif yönlü orta düzeyde ilişki 

saptanmış olup, bu durum istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte anlamlılığa 

yakın bulunmuştur (r:-0,501; p:0.068; p>0.05). Ameliyat öncesi Harris ölçümleri ile 

SF-36 Mental sağlık puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmazken 

(p>0.05); Ameliyat öncesi Harris ölçümleri ile SF-36 Toplam mental sağlıkpuanları 
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arasında negatif yönlü (Harris arttıkça, Toplam mental sağlık puanı azalan) orta 

düzeyde ilişki saptanmıştır (r:-0.691; p:0.006; p<0.01).Ameliyat sonrası Harris 

ölçümleri ile SF-36 Toplam mental sağlık puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05)(Tablo 4). 

  Preop  Postop  

SF-36 Ölçek Puanları- HARRİS    

Fiziksel fonksiyon r - -0,388 
p - 0,170 

Rol güçlüğü r - -0,043 
p - 0,883 

Ağrı r 0,208 -0,152 
p 0,475 0,603 

Genel sağlık r 0,059 -0,590 
p 0,840 0,026* 

Vitalite r -0,478 0,106 
p 0,084 0,719 

Sosyal fonksiyon r 0,203 -0,228 
p 0,486 0,432 

Emosyonel rol güçlüğü r - - 
p - - 

Mental sağlık r -0,501 -0,091 
p 0,068 0,757 

Toplam fiziksel sağlık r 0,231 -0,423 
p 0,426 0,131 

Toplam mental sağlık r -0,691 -0,075 
p 0,006** 0,800 

r: Spearman’s Korelasyon Katsayısı  *p<0.05  

Tablo 4 Harris ölçümleri ile SF 36 puanları karşılaştırması 

          Ameliyat öncesi ekstremite kısalığı ortalama 2,54±1,26 cm iken, postop 

ekstremite kısalığı ortalama 1,04±0,97 cm ve postop 1.yıl ekstiremite kısalığı 

ortalama 0,57±0,43’dür. Olguların takiplerdeki ekstremite kısalıkları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.001; p0.05)(Tablo 5). 2 cm fark 

olan olguya tabanlık önerildi. 
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Ekstiremite Kısalığı 

ap İkili karşılaştırmalar; bp 
Min-Mak 
(Medyan) 

Ort±SD 

Preop 0,5-5 (2,2) 2,54±1,26 0,001** Preop-Postop:          0,008** 
Postop 0-3 (0,5) 1,04±0,97  Preop-Postop 1.yıl:  0,001** 
Postop 1.yıl 0-1,5 (0,5) 0,57±0,43  Postop-Postop 1.yıl: 0,066 
aFriedman Test  bWilcoxon Signed Ranks Test  **p<0.01 

Tablo 5 Takiplerde ekstremite kısalığı değerlendirmesi 

Hastaların kalçalarının hepsine trokanter minor'ün 2 cm distaline subtrokanterik 

osteotomi yapıldı. 14 kalçada ortalama 3,89±2,01 (minimum 0 cm maksimum 6 cm) 

kısaltma yapıldı. Bu hastalarda büyük trokanterin distale indirilme miktarı ortalama 

4,85±1,05cm, kalça rotasyon merkezinin indirilme miktarı ortalama 

4,90±0,47cmolarak tespit edildi.  

           Ameliyat öncesi kalça VAS ölçümleri ortalama 8,50±0,76 iken, ameliyat 

sonrası 6. ay VAS Kalça ölçümleri ortalama 2,64±0,50 ve ameliyat sonrası 1.yıl 

VAS Kalça ölçümleri ortalama 2,14±0,36’dır. Olguların takiplerdeki VAS kalça 

ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır 

(p=0.001;p<0.01)(Tablo 6).Tablo 6 VAS Kalça değerlendirmesi  

 VAS (Kalça) 

ap İkili karşılaştırmalar; bp 
Min-Mak 
(Medyan) 

Ort±SD 

Preop 7-9 (9) 8,50±0,76 0,001** Preop-Postop:          0,001** 
Postop 2-3 (3) 2,64±0,50  Preop-Postop 1.yıl:  0,001** 
Postop 1.yıl 2-3 (2) 2,14±0,36  Postop-Postop 1.yıl: 0,008** 
aFriedman Test  bWilcoxon Signed Ranks Test  **p<0.01 

Ameliyat öncesi VAS Bel ölçümleri ortalama 6,36±0,93 iken, ameliyat sonrası VAS 

Bel ölçümleri ortalama 2,71±0,47 ve ameliyat sonrası 1.yıl VAS Bel ölçümleri 

ortalama 2,64±0,50’dir. Hastaların takiplerdeki VAS Bel ölçümleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.001; p0.05)(Tablo 7). 

Hastalarımızın bakılan lomber grafilerinde dejenerasyon olmamasına rağmen 

bilateral kalça çıkığı olmayan 4 hastada bel ağrısı şikayeti daha fazla olduğu klinik 

takiplerde gözlenmiştir. 
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 VAS (Bel) 

ap İkili karşılaştırmalar; bp 
Min-Mak 
(Medyan) 

Ort±SD 

Preop 5-8 (6,5) 6,36±0,93 0,001** Preop-Postop:          0,001** 
Postop 2-3 (3) 2,71±0,47  Preop-Postop 1.yıl:  0,001** 
Postop 1.yıl 2-3 (3) 2,64±0,50  Postop-Postop 1.yıl: 0,317 
aFriedman Test  bWilcoxon Signed Ranks Test  **p<0.01 

Tablo 7 VAS Bel ölçüm değerleri 

            Hastaların ameliyat öncesine göre ameliyat sonrası fiziksel fonksiyon 

(p=0.001), rol güçlüğü (p=0.001), ağrı (p=0.001), genel sağlık p=0.001), 

vitalite(p=0.013), sosyal fonksiyon (p=0.001), emosyonel rol güçlüğü (p=0.001) ve 

mental sağlık(p=0.001) puanlarındaki artışlar istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur(p<0.05). Olguların preopa göre postop toplam fiziksel sağlık (p=0.001) 

ve toplam mental sağlık puanlarındaki artışlarda istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.01).         Tablo 8SF-36 ölçek puan değerlendirmesi                

 SF-36 Ölçek Puanları 

bp 
Min-Mak 
(Medyan) 

Ort±SD 

Fiziksel fonksiyon Preop 0-0 (0) 0,00±0,00 0,001** 
Postop 50-80 (70) 68,57±8,86 

Rol güçlüğü Preop 0-0 (0) 0,00±0,00 0,001** 
Postop 75-100 (100) 94,64±10,65 

Ağrı Preop 0-12 (0) 4,14±5,79 0,001** 
Postop 84-100 (84) 86,29±5,81 

Genel sağlık Preop 20-35 (25) 25,71±4,32 0,001** 
Postop 82-92 (87) 88,43±3,63 

Vitalite Preop 70-85 (75) 76,07±5,94 0,013* 
Postop 80-90 (80) 81,79±3,17 

Sosyal fonksiyon Preop 0-12,5 (0) 4,46±6,22 0,001** 
Postop 100-112,5 

(112,5) 
110,71±4,54 

Emosyonel rol 
güçlüğü 

Preop 0-0 (0) 0,00±0,00 0,001** 
Postop 100-100 (100) 100,00±0,00 

Mental sağlık Preop 52-88 (68) 68,57±11,51 0,001** 
Postop 80-100 (94) 91,71±6,92 

Toplam fiziksel 
sağlık 

Preop 5,0-11,2 (7,5) 7,46±1,80 0,001** 
Postop 77,7-90,5 (85,9) 84,48±4,18 

Toplam mental sağlık Preop 33,6-40,2 (37,4) 37,28±2,39 0,001** 
Postop 91,2-98,6 (97,1) 96,05±2,42 

bWilcoxon Signed Ranks Test  **p<0.01  *p<0.05 
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            Ameliyat öncesi Oswerstry ölçümleri ortalama 32,86±2,93 iken, ameliyat 

sonrası Oswerstry ölçümleri ortalama 6,78±1,62 ve 1.yıl kontrol Oswerstry ölçümleri 

ortalama 2,21±0,97’dir. Olguların takiplerdeki Oswerstry ölçümleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.001; p<0.01)(Tablo 9). 

 

 Oswerstry 

ap İkili karşılaştırmalar; bp 
Min-Mak 
(Medyan) 

Ort±SD 

Preop 27-38 (33) 32,86±2,93 0,001** Preop-Postop:          0,001** 
Postop 5-9 (7) 6,78±1,62  Preop-Postop 1.yıl:  0,001** 
Postop 1.yıl 1-3 (3) 2,21±0,97  Postop-Postop 1.yıl: 0,001** 
aFriedman Test  bWilcoxon Signed Ranks Test  **p<0.01 

Tablo 9 Oswestry ölçüm değerlendirmesi 

 

            Hastaların takiplerdeki Oswerstry düzeylerinin yüzdeleri Tablo 10’da 

görülmektedir. Hastaların ameliyat öncesi Oswerstry düzeyleri incelendiğinde; 

%14,3’ünün (n=2) %40-%60 düzeyinde olduğu yani ağrının günlük yaşamını ileri 

derece kısıtladığı; %85,7’sinin (n=12) %60-%80 düzeyinde olduğu yani ağrının 

günlük yaşamını tamamen kısıtladığı görülmektedir. Hastaların ameliyat sonrası ve 

1.yıl kontrol Oswerstry düzeyleri incelendiğinde; tamamının (n=14) %0-%20 

düzeyinde olduğu yani ağrının hastanın yaşamında önemli bir problem oluşturmadığı 

görülmektedir. 

 Oswerstry (%) 
Min-Mak 
(Medyan) 

Ort±SD 

Preop 54-76 (66) 65,71±5,86 
Postop 10-18 (14) 13,57 ±3,25 
Postop 1.yıl 2-6 (6) 4,43±1,95 

 

Tablo 10 Takiplerdeki Oswestry ölçümlerinin yüzde dağılımı 
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Hastaların ekstremite kısalıkları ile VAS (kalça) ölçümleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası 

ekstremite kısalıkları ile VAS (bel) ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki saptanmazken (p>0.05); ameliyat sonrası 1.yıl ölçümleri arasında negatif yönlü 

(ekstremite kısalığı azaldıkça bel ağrısı artan) orta düzeyde ilişki saptanmıştır (r:-

0.558; p:0.038; p0.05).  

Hastaların ekstremite kısalıkları ile Oswerstry ölçümleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Hastaların ameliyat öncesi VAS (Bel) ile 

VAS (Kalça) ölçümleri arasında pozitif yönlü (Bel ağrısı arttıkça kalça ağrısı da 

artan) iyi düzeyde ilişki saptanmıştır (r:0.822; p:0.001; p0.05).  

Hastaların ameliyat öncesi VAS (Kalça) ile Harris ölçümleri arasında negatif yönlü 

(Kalça ağrısı arttıkça Harris düzeyi azalan) iyi düzeyde ilişki saptanmıştır (r:-0.852; 

p:0.001; p0.05). Hastaların ameliyat öncesi VAS (Bel) ile Harris ölçümleri arasında 

negatif yönlü (bel ağrısı arttıkça Harris düzeyi azalan) orta düzeyde ilişki 

saptanmıştır (r:-0.542; p:0.045; p0.05).  

Hastaların Oswerstry ile VAS (Kalça), VAS (Bel), Harris ölçümleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 11). 

Korelasyon katsayısının (r) değerlendirilmesi aşağıdaki ölçüte göre yapılır:  

              0 - 0,25 Çok zayıf  

              0,26 - 0,49        Zayıf    

              0,50 - 0,69        Orta  

0,70 - 0,89İyi  

0,90 - 1,00         Çok iyi 
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  Preop  Postop  Postop 1.yıl 
Ekstremite Kısalığı- VAS 
(Kalça) 

r 0,287 -0,079 0,001 
p 0,320 0,788 1,000 

Ekstremite Kısalığı- VAS (Bel) r 0,375 -0,210 -0,558 
p 0,186 0,471 0,038* 

Ekstremite Kısalığı- HARRİS r -0,002 0,086 0,202 
p 0,994 0,770 0,490 

Ekstremite Kısalığı- Oswerstry r 0,161 0,337 0,283 
p 0,582 0,239 0,327 

VAS (Kalça)- VAS (Bel) r 0,822 0,189 -0,122 
p 0,001** 0,519 0,679 

VAS (Kalça)- HARRİS r -0,852 -0,111 -0,257 
p 0,001** 0,705 0,376 

VAS (Kalça)- Oswerstry r 0,474 -0,213 -0,086 
p 0,087 0,464 0,769 

VAS (Bel)- HARRİS r -0,542 -0,118 -0,056 
p 0,045* 0,688 0,849 

VAS (Bel)- Oswerstry r 0,496 -0,268 -0,316 
p 0,071 0,355 0,271 

HARRİS- Oswerstry r -0,322 0,307 0,434 
p 0,261 0,285 0,121 

r: Spearman’s Korelasyon Katsayısı  *p<0.05  **p<0.01 

Tablo 11 Ekstremite Kısalığı, VAS (Kalça), VAS (Bel), HARRİS ve Oswerstry 

Ölçümlerinin İlişkisi 

Hastaların VAS (Bel) ölçümleri ile SF-36 Fiziksel fonksiyon, Rol güçlüğü, Ağrı, 

Emosyonel rol güçlüğü, Toplam fiziksel sağlık ve Toplam mental sağlık puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05). 

Hastalarınameliyat öncesi VAS (Bel) ölçümleri ile SF-36 Genel sağlık puanları 

arasında negatif yönlü (VAS (Bel) arttıkça, genel sağlık puanı azalan) orta düzeyde 

ilişki saptanmıştır (r:- 0.535; p:0.049; p0.05). Hastaların ameliyat öncesi VAS (Bel) 

ölçümleri ile SF-36 Vitalite puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

saptanmamıştır (p>0.05). Hastaların ameliyat sonrası VAS (Bel) ölçümleri ile SF-36 

Vitalite puanları arasında negatif yönlü (VAS (Bel) arttıkça, Vitalite puanı azalan) 

orta düzeyde ilişki saptanmıştır (r:-0.569; p:0.034; p0.05). Hastaların ameliyat 

sonrası VAS (Bel) ölçümleri ile SF-36 Sosyal fonksiyon puanları arasında pozitif 

yönlü (VAS (Bel) arttıkça, Sosyal fonksiyon puanı da artan) orta düzeyde ilişki 

saptanmıştır (r:0.645; p:0.013; p0.05).  



  

51 
 

  Preop  Postop  

SF-36 Ölçek Puanları- VAS (Bel)    

Fiziksel fonksiyon r - -0,145 
p - 0,621 

Rol güçlüğü r - 0,440 
p - 0,115 

Ağrı r 0,021 0,258 
p 0,944 0,373 

Genel sağlık r -0,535 0,427 
p 0,049* 0,128 

Vitalite r 0,440 -0,569 
p 0,116 0,034* 

Sosyal fonksiyon r 0,196 0,645 
p 0,502 0,013* 

Mental sağlık r 0,099 0,607 
p 0,737 0,021* 

Toplam fiziksel sağlık r -0,298 0,297 
p 0,300 0,303 

Toplam mental sağlık r 0,435 0,443 
p 0,120 0,113 

SF-36 Ölçek Puanları- VAS (Kalça)    

Fiziksel fonksiyon r - 0,001 
p - 1,000 

Rol güçlüğü r - -0,026 
p - 0,930 

Ağrı r -0,015 0,304 
p 0,959 0,290 

Genel sağlık r -0,376 0,322 
p 0,185 0,262 

Vitalite r 0,435 -0,140 
p 0,120 0,633 

Sosyal fonksiyon r 0,022 0,122 
p 0,941 0,679 

Mental sağlık r 0,344 0,248 
p 0,229 0,393 

Toplam fiziksel sağlık r -0,235 0,187 
p 0,419 0,523 

Toplam mental sağlık r 0,601 0,209 
p 0,023* 0,474 

r: Spearman’s Korelasyon Katsayısı  *p<0.05  

Tablo 12 VAS Ölçümleri ile SF36 Ölçek Puanlarının İlişkisi 
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Hastaların VAS (Kalça) ölçümleri ile SF-36 Fiziksel fonksiyon, Rol güçlüğü, Ağrı, 

Genel sağlık, Vitalite, Sosyal fonksiyon, Emosyonel rol güçlüğü, Mental sağlık, 

Toplam fiziksel sağlık puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

saptanmamıştır (p>0.05). Hastaların ameliyat öncesi VAS (Kalça) ölçümleri ile SF-

36 Toplam mental sağlık puanları arasında pozitif yönlü (VAS (Kalça) arttıkça, 

Toplam mental sağlık puanı da artan) orta düzeyde ilişki saptanmıştır (r:0.601; 

p:0.023; p0.05)(Tablo 12). 

Hastaların ameliyat öncesi Oswerstry ölçümleri ile SF-36 Fiziksel fonksiyon puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmazken (p>0.05); ameliyat sonrası 

ölçümleri arasında negatif yönlü orta düzeyde ilişki saptanmış olup, bu durum 

istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte anlamlılığa yakın bulunmuştur (r:-

0,502; p:0.067; p>0.05). Hastaların Oswerstry ölçümleri ile SF-36 Rol güçlüğü, Ağrı, 

Vitalite, Emosyonel rol güçlüğü, Mental sağlık ve Toplam mental sağlık puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05).                                 

Hastaların ameliyat öncesi Oswerstry ölçümleri ile SF-36 Genel sağlık puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmazken (p>0.05); ameliyat sonrası 

ölçümleri arasında negatif yönlü orta düzeyde ilişki saptanmış olup, bu durum 

istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte anlamlılığa yakın bulunmuştur (r:-

0,527; p:0.053; p>0.05).  

Hastaların ameliyat öncesi Oswerstry ölçümleri ile SF-36 Sosyal fonksiyon puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Hastaların 

ameliyat sonrası Oswerstry ölçümleri ile SF-36 Sosyal fonksiyon puanları arasında 

negatif yönlü (Oswerstry arttıkça, Sosyal fonksiyon puanı azalan) orta düzeyde ilişki 

saptanmıştır (r:-0.638; p:0.014; p0.05). Hastaların ameliyat sonrası Oswerstry 

ölçümleri ile SF-36 Toplam fiziksel sağlık puanları arasında negatif yönlü 

(Oswerstry arttıkça, Toplam fiziksel sağlık puanı azalan) iyi düzeyde ilişki 

saptanmıştır (r:- 0.725; p:0.003; p<0.01)(Tablo 13). 
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  Preop  Postop  

SF-36 Ölçek Puanları-Oswerstry    

Fiziksel fonksiyon r - -0,502 
p - 0,067 

Rol güçlüğü r - -0,499 
p - 0,070 

Ağrı r -0,033 -0,292 
p 0,910 0,311 

Genel sağlık r 0,066 -0,527 
p 0,824 0,053 

Vitalite r 0,394 0,367 
p 0,163 0,197 

Sosyal fonksiyon r 0,208 -0,638 
p 0,474 0,014* 

Emosyonel rol güçlüğü r - - 
p - - 

Mental sağlık r -0,162 -0,433 
p 0,580 0,122 

Toplam fiziksel sağlık r 0,047 -0,725 
p 0,873 0,003** 

Toplam mental sağlık r -0,032 -0,348 
p 0,914 0,223 

r: Spearman’s Korelasyon Katsayısı  *p<0.05  **p<0.01 

Tablo 13  Oswestry Ölçümleri ile SF36 Ölçek Puanlarının İlişkisi 

Ameliyat olan 9 hastanın 2 tanesinde (14 kalçanın 3'ünde) osteotomi hattında 

kaynamama, femurda oluşan çatlak ve çökme sonucu femoral revizyon işlemi 

uygulandı. Bu hastalardan bilateral kaynamama şikayeti olan bir hastanın ağrı ve 

yürümede şikayeti olması üzerine ayrı seanslarda revizyon işlemi uygulandı. 

Bilateral kaynamama görülen hastanın sigara kulanım öyküsü mevcut idi. Diğer bir 

hastada ameliyat sonrası 10. günde femoral stemde çökme ve kısalık oluşması 

üzerine femoral revizyon ameliyatı uygulandı.Asetebular komponentlerde revizyon 

uygulanacak bir endikasyon takiplerde oluşmadı. 

Takip süresi boyuncu hiç bir hastada derin ven trombozu, enfeksiyon, çıkık, 

komponentlerde gevşeme, nörovasküler hasarlanma, emboli ve heterotropik 

ossifikasyon gibi komplikasyonlar görülmedi. 
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5.1 Hastaların Örnek Görüntüleri 

1. N.K 42 yaşında kadın, Bilateral Crowe tip 4 kalça displazisi bilateral 

subtrokanterik kısaltma osteotomisi yapıldı 

  
Resim 1 Preop pelvis grafisi ve sağ post op AP grafisi 

 

  

Resim 2  Preop ve postop sol AP grafisi 
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2. Z.A. 52 yaş kadın, Sol Crowe tip 4 kalça displazisi subtrokanterik kısaltma 

osteotomisi yapıldı.  

Resim 3 preop ve post op AP grafisi 

 

3. A.P. 43 yaş kadın, Sol Crowe tip 4 kalça displazisi subtrokhanterik kısaltma 

osteotomisi yapıldı.  

  
Resim 4 preop ve post op AP grafisi 
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4. H.G. 47 yaş kadın, Bilateral Crowe tip 4 kalça displazisi bilateral 

subtrokanterik kısaltma osteotomisi yapıldı 

 

  

Resim 5 Preop pelvis BT ve sağ post op AP grafisi 

 

  
Resim 6 Preop ve postop sol AP grafisi 
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5. A.Ş. 48 yaş kadın, Bilateral Crowe tip 4 kalça displazisi bilateral 

subtrokanterik kısaltma osteotomisi yapıldı 

 

  
Resim 7  Preop pelvis grafisi ve sol post op AP grafisi 

 

 

  
Resim 8 Preop ve postop sağ AP grafisi 

 

 



  

58 
 

6. TARTIŞMA 

Gelişimsel kalça displazisine yönelik olarak ülkemizdeki koruyucu hekimlik 

uygulamalarının gelişmesine rağmen, yine de birçok olgu tespit edilememekte, 

ilerleyen yaşlarda kalça ekleminin dejeneratif artriti ile karşılaşılabilmektedir. Erken 

tanı ve tedavinin yapılamadığı hastalar ile yetersiz tedavi yapılan genç hastalarda 

osteoartrit oluşumunu ve displaziye sekonder gelişebilecek patolojileri önlemek için 

asetabuluma ve femura osteotomiler uygulanabilmektedir. Özellikle femur başı ile 

asetabulum arasındaki ilişkinin bozulmadığı, femur başı sferitesinin korunduğu 

asetabuler displazilerde osteotomi girişimleri başarılı sonuçlar verebilmektedir. 

Ancak bu cerrahi girişimlere rağmen ilerleyen dönemlerde kalça ekleminde 

dejenerasyon ve osteoartrit gelişebilir(20,56).İleri yaşlarda karşılaşılan sublukse ve 

disloke kalçalarda ağrı ve fonksiyonel kısıtlılık mevcudiyetinde öncelikle total kalça 

artroplastisi gündeme gelmektedir. Yüksek kalça çıkığında total kalça artroplastisi, 

teknik olarak zor ve komplikasyona açık bir cerrahidir. Kemik ve yumuşak doku 

deformiteleri ve geçirilmiş ameliyatlara bağlı deformitelerin neden olduğu sorunlar, 

uzun yıllar boyunca, Crowe Tip 4 kalçalarda protez uygulamalarından kaçınılmasına 

neden olmuştur. Charnley tedavi edilmemiş konjenital çıkıklı kalçalarda yeterli 

kemik stoğu olmadığı için, bu hastalara total kalça artroplastisi uygulanmamasını 

önermiştir(11). Ancak son 40 yılda durum değişmiş, gelişen teknolojiye ve artan 

tecrübeye paralel olarak artroplasti uygulamalarında endikasyonlar genişlemiş, 

gelişimsel kalça displazisinde de uygulanabilir hale gelmiştir.Gelişimsel kalça 

displazisine sekonder oluşmuş kalça osteoartritinde total kalça protezi uygulaması 

primer osteoartritlerdeki uygulamaya kıyasla oldukça farklılık göstermektedir. 

Femurun proksimale migrasyonu ile kemik ve yumuşak dokularda meydana gelen 

anatomik ve biyomekanik değişiklikler, artroplasti uygulamasını teknik açıdan 

güçleştirir ve komplikasyona daha açık hale getirir(23).  

Gelişimsel kalça displazili hastalarda uygulanan total kalça artroplastisinde amaç; 

stabil, uzun ömürlü, ağrısız ve fonksiyonel bir kalça eklemi elde etmektir. Femur ve 

asetabulumda, displaziye sekonder gelişmiş kemiksel değişiklikler ve çevre yumuşak 
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dokulardaki patolojilerin giderilme şekli ve uygulamalarda olan çeşitlilik, 

tartışmaların devam etmesine sebep olmaktadır. Kullanılacak insizyon tipinden 

asetabulum rekonstrüksiyonuna, femoral girişimde kısaltma miktarına, kullanılacak 

protez tipine kadar birçok konuda literatürde net bir fikir birliği yoktur(56,82,86). 

Cerrahi yaklaşım olarak antero-lateral, direkt lateral ve posterior girişimlerden 

herhangi biri tercih edilebilir. Biz olgularımızın 12 tanesine cerrahi girişim olarak 

direkt lateral, 2 hastamızada posterolateral yaklaşımı uyguladık. Güncel bir deneysel 

çalışmada yukarıda saydığımız üç cerrahi yaklaşım sonrası yürüme 

biyomekaniğindeki farklılıklar ve performans araştırılmış, uzun dönemde birbirlerine 

bir üstünlükleri bulunmamıştır(79). Cochrane veritabanı incelenerek yapılan bir 

çalışmada postoperatif Trendelenburg yürüyüşü, sinir hasarı, çıkık ihtimali ve 

fonksiyon bakımından posterior yaklaşım ile direkt lateral yaklaşım arasında anlamlı 

bir fark olmadığı belirtilmiştir(80). 

Sığ asetabulumun rekonstrüksiyonu için daha fazla örtünme ve stabilizasyon elde 

etmek amacıyla asetabuler medializasyon teknikleri geliştirilmiştir. Bunlardan ilki 

Dunn ve Hess' in tanımladıkları “protrusio socket“ tekniğidir (13). Bu teknikte 

medial duvar, periost sağlam kalacak şekilde kırılıp defekt oluşturulur ve bu defekt 

spongioz greft ile kaplanıp üzerine tel kafesle çimentolu komponent yerleştirilir. 

Obesite, romatoid artrit ve osteopeniye yol açan hastalarda kontrendike olduğu 

bildirilmektedir(13). Hartofilakidis’in 1984’te tanımladığı “cotyloplasty” tekniği 

mantık olarak protrusio socket ile aynıdır. Bu teknikte farklı olarak tel kafes 

kullanılmamaktadır(15,54). Son yıllarda ise Dorr çimentosuz, poroz kaplı, vidalı, 

pres-fit komponent ile yapısal greft kullanmadan medializasyon tekniğini 

uygulamıştır(25). Bu teknikte medialde oluşturulan defektin asetabulumun % 25'ini 

geçmemesi ve asetabuler komponentin stabilitesini bozacak anterior ve posterior 

duvar hasarı oluşturulmaması önerilmektedir. Çalışmamızda hiçbir olguda protrusio 

socket veya cotyloplasty tekniği uygulamadık. 

Gelişimsel kalça displazi zemininde koksartrozu bulunan yetişkin hastalara 

uygulanan çimentosuz total kalça artroplastisinin, ağrıyı azaltmakla birlikte eklem 
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fonksiyonunda düzelme sağladığı gösterilmiştir(73). Kliniğimizde primer koksartroz 

ve kalçaçıkıkları dâhil tüm hastalarımızda çimentosuz eklem protezlerini 

kullanmaktayız.Çalışmamızda tüm kalçalara poroz kaplı asetabular kap pres-fit 

olarak gerçek asetabuluma yerleştirildi. Press-fit yöntemiyle yerleştirilen poroz kaplı 

komponentlerde aseptik gevşemenin daha düşük oranda görüldüğü ve daha iyi 

fiksasyon sağlandığı belirtilmiştir (73). Çalışmamızda asetabular komponent 

gevşekliği nedeni ile revizyon gerçekleşen olgumuz bulunmamaktadır. Çimentolu 

asetabular kap kullanımının ise erken başarısızlığa neden olduğu literatürde 

bildirilmiştir(74). Asetabular komponentte stabil fiksasyon sağlamak, abduksiyon 

gücünü korumak ve bacak boylarının eşitlenmesi için kabın anatomik seviyeye 

yerleştirilmesi önerilmektedir(61,75). Asetabulum yukarıda yerleştirilmesi sonucu 

abduktor mekanizmanın kuvvet kolu azalır ve komponente binen yük artar(76). 

Bunun yanında yüksek kalça merkezinde iliak kemik incedir, yeteri kadar kemik 

örtünme sağlayamaz. Rekonstruksiyon için en iyi kemik stoğu gerçek asetabulumda 

yer alır(11,50). Biz çalışmamızda bütün kalçalarda asetabular komponenti gerçek 

asetabuluma yerleştirdik. Asetebular komponent gevşekliği oluşmamasını ve başarılı 

sonuç elde etmemizde en önemli faktörlerden birinin bu olduğunu düşünmekteyiz. 

Crowe tip 4 displastik kalçalarda asetabulum gelişmediği veya rüdimente kaldığı için 

asetebular kemik stok az olmaktadır. Presfit yerleştirme esasına göre çalışmamızda 

küçük çaplarda asetabular komponent (en küçük 40 mm ve en büyük 44mm) 

kullanmak zorunda kaldık.  

Displazik kalçalarda asetabulumun beklenenden küçük ve sığ olması küçük 

asetabuler komponent kullanımını gerekli kılmaktadır. Bu tür olgularda yeterli 

asetabuler insert kalınlığı elde etmek için femur başı da küçük olmalıdır(87). 

Çalışmamızda bir kalça da 22 mm(%7,1) diger 13 kalça da 28 mm(92,9) baş 

kullandık. 

Yüksek kalça çıkığına (Crowe Tip 4) sekonder gelişen kalça osteoartritinde femur 

proksimalindeki patolojik kemiksel değişikliklere çevre yumuşak doku değişiklikleri 

de eşlik eder(11,17,56). Asetabuler komponentin gerçek asetabuluma yerleştirildiği, 
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dolayısıyla femurun distale indirilmesi gerektiği durumlarda ikincil yumuşak doku 

değişikliklerine uygun şekilde müdahale edilmez ise birçok komplikasyonla 

karşılaşılabilir. Bu olgularda abduktör kaslar, iliopsoas, rektus femoris, gluteus 

maksimus, adduktor kaslar, fasia lata ve diğer uyluk adelelerinin boyları kısalmış ve 

gerginlikleri artmıştır. Priformis kısalmış, diğer dış rotatorlar ise uzamıştır. 

Artroplasti uygulaması sonrası özellikle abduktör adelelerin yeterince fonksiyon 

görebilmesi, Trendelenburg topallamasının düzeltilebilmesi ve tek taraflı çıkıklarda 

ekstremite boyunun eşitlenebilmesi yada aradaki farkın azaltılabilmesi için femurun 

distale indirilmesi gerekmektedir(13,14,21-23). Bu sebeple total diz protezi 

uygulamasında olduğu gibi yumuşak doku dengesinin kurulması son derece 

önemlidir. Yumuşak doku gevşetmesi amacıyla öncelikle adduktor ve iliopsoas 

tenomiyotomisi yapılmalıdır. Buna rağmen redüksiyonun sağlanamadığı olgularda 

gluteus maksimus tendonu femura yapışma yerinden kesilebilir ve adduktor adeleler 

linea aspera'dan künt olarak sıyrılabilir(88). Çalışmamızda tüm hastalara iliopsoas 

tenotomisi ve gerek duyulan 4 olguya(%28,5) abduktor tenotomi uygulandı.  

Literatürde anlatılan trokanter majör osteotomisi şöyledir; proksimal femurdan 

redüksiyon sağlanıncaya kadar rezeksiyon yapılıp trokanter majör kalan proksimal 

femurun lateraline vidalar ve serklaj telleri ile tespit edilir.Trokanter majör 

osteotomisi yapılmaksızın subtrokanterik osteotomi oblik, düz ve basamaklı 

rezeksiyon olmak üzere üç şekilde uygulanabilir. Düz osteotomi hattında rotasyonel 

stabilite için plak ve vida tespiti önerilirken, basamaklı ve oblik osteotomide buna 

gerek yoktur(21,23). Basamaklı osteotomi ile kısaltma aynı zamanda önceden 

yapılmış Schanz osteotomisinin açısal deformitesinin segmental rezeksiyon ile 

düzeltilerek femoral stem yerleştirilmesine de izin verir. Yine bu osteotomi hattından 

yapılacak derotasyon ile femur boynuanteversiyonu düzeltilebilir. Ameliyat sonrası 

erken dönemde aktif abdüksiyon egzersizlerine başlanabilir. Çalışmamızda tüm 

hastalarımıza trokanter minör 2 cm distalinde düz osteotomi yapıldı. Bu osteotomi 

bize daha iyi bir asetabulum ekspojuru yanısıra femurun kısaltılması ve proksimal 

parçanın distale taşınmasını sağladı.Rotasyonel stabiliteyi ise presfit olarak uygun 

anteversiyonda femoral oluğa yerleştirilen femoral stem, trokanterik grip ve kablolar 
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yardımı ile sağladık. Kısaltılan femur parçası üçe ayrılarak kırık hattı etrafına grip 

plak ve kablo ile sarıldı. Symeonides de düz silindirik segment rezeksiyonu sonrası 

plak vida tespiti ile çimentolu femoral stem kullanmış ve çıkan femoral segmenti iki 

parçaya bölerek osteotomi hattındaki kaynamayı kolaylaştırmak için greft olarak 

kullanmıştır(23).Paavilainen basamaklı osteotomi ile kısaltmayı proksimal femurun 

2,5 cm'den daha fazla distale indirilmesi gerekmeyen kalçalarda tercih etmiş, 

çimentosuz femoral stem kullanmış, basamaklara serklaj tespiti yapmamış ve 

osteotomi hattına greft koymamıştır(21).Çalışmamızda bir hastanın iki kalçasında 

(%14,3) kaynamama görüldü. Ağrı, hareket kısıtlılıgı ve öyküsünde sigara içme olan 

hastaya femoral revizyon işlemi uygulandı. Çalışmamızda hiçbir vakaya çimentolu 

femoral komponent uygulamadık. Subtrokanterik osteotomi sonrası çimentolu 

komponent kullanılmasının çimento sızıntısına ve kaynamamaya neden olduğu 

belirtilmiştir(78). 

Gelişimsel kalça displazisinde femural kanalın dar ve hipoplazik oluşu, aşırı 

distorsiyon ve versiyon olması femoral komponentin yerleştirilmesini 

güçleştirmektedir(14). Mevcut en küçük protezin bile yerleştirilmesinin imkânsız 

olduğu durumlarda, çok dar femoral kanalın üstesinde gelebilmek için Paavilainen ve 

arkadaşları femur cisminin proksimal 8-10 cm’lik bölümünün hem anterior hem de 

posteriordan ayırıldığı bir yöntem tarif etmişlerdir(21). Daha sonra boşluklar arasına 

kemik grefti koymuşlar ve ayrık kısımı çektirme vidaları stabilize etmişlerdir.   

Çalışmamızda tüm Crowe tiplerine uyguladığımız total kalça artroplastisi sonucu 

Harris kalça skoru ortalama 41,86±8,63’den ortalama 89,97±1,52’e yükseldi. Bu 

sonuç, literatürdeki sonuçlar ile benzerlik göstermektedir(29,81). Fonksiyonel ve 

klinik sonuçlara bakıldığında hastaların %85,7'sinde iyi veya mükemmel sonuca 

sahipti. 

Primer kalça artroplastisinden farklı olarak displazik olgularda ameliyat sonrası 

rehabilitasyonu etkileyen bir takım faktörler söz konusudur. Asetabuler komponenti 

destekleyici yapısal greftin varlığı, kısaltma osteotomisinin varlığı, ameliyat 

sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonların varlığı hastaların 
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mobilizasyonuna karar vermede belirleyicidir. Genellikle komplikasyonsuz olgularda 

postoperatif 1. gün hemovak dren çekildikten sonra yürüteç yardımıyla kısmi yük 

verdirilmektedir. Quadriseps ve abduktor adele egzersizlerini yapabilen hastalar 

erken taburcu edilmektedir. 

Gelişimsel kalça displazisi ve çıkığı olan hastalara, idiopatik osteoartriti olan 

hastalara göre daha erken yaşta total kalça artroplastisi uygulandığı belirtilmiştir(82). 

Çalışmamızda yer alan hastaların yaş ortalamasının 46,7 olması bu bilgiyi destekler 

niteliktedir. Bu hastaların hepsi(%100) kadındı. Yaş ortalamasıbakımından 

çalışmamızdaki bu demografik veriler literatür ile benzerlik göstermektedir(3). 

Cinsiyet olarak çalışmamızda olan hastaların hepsi kadın olması çogunlugun kadın 

hasta olması oranında benzerlik göstersede erkek populasyonda da %8-10 sıklıkta 

görülmektedir. 

Çalışmamızda 9 hastanın 14 kalçasının3’ünde (%21,4) komplikasyon görülmüştür ve 

bu oran literatürdeki çalışmalara benzerdir(29,81). Bunların hepside revizyon 

cerrahisi gerektirecek ciddi komplikasyondu. Çıkık riski yüksek olsa da implant 

sağkalımı bakımından asetabular displazi ile primer osteoartrit arasında fark 

bulunamamıştır(83). Konjenital çıkık olgularında ise asetabular komponentin 

revizyon riskinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir(74). Thillemann ve arkadaşlarının 

Danimarka Artroplasti Veribankası’nı inceleyerek yaptıkları çalışmada, asetabular 

displazi zemininde total kalça artroplastisi uygulanan hastalarda ameliyat sonrası ilk 

6 ay içinde çıkık riskinin, primer osteoartritli hastalardan daha yüksek olduğu 

bulunmuş, bu hastalarda daha büyük çaplı baş seçeneğinin kullanılması 

önerilmiştir(84). Çalışmamızda hastalar da takipleri boyunca çıkık 

gerçekleşmemiştir. 

Nörolojik yaralanma riskinin artmasında bayan cinsiyet, cerrahi teknik, trokanterin 

serklaj teli ile tespiti, ameliyat sırasında kalçanın dislokasyonu, kullanılan 

ekartörlerin direkt basısı, çimentonun ve polimerizasyon ısısının hasarı ve hematom 

sorumlu tutulmuş; en önemli faktörün ise ekstremitenin uzatılması olduğu 

bildirilmiştir(89,90). Nörolojik komplikasyon oluşmaması için uzatmanın 3-4 cm ile 
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sınırlandırılması gerektiği bildirilmiştir(73). Ancak literatürde farklı görüşler de 

mevcuttur. Eggli, artroplasti uygulaması sırasında gördükleri sinir lezyonlarının 

sıklığı ile uzatma miktarı arasında istatistiksel bir ilişki saptamamış ve sinir 

lezyonlarının sebebinin ameliyat sırasındaki direkt ve indirekt mekanik travmalara 

bağlı olduğunu vurgulamıştır(90).Çalışmamızda yaptığımız ölçümlerde 3-4 cm 

yukarda ölçülen çıkıklarda kısaltma osteotomisi uyguladık. Ameliyat sonrası 

dönemde hiçbir hastada nörolojik defisit sorunu yaşamadık.  

 

7. ÇIKARIMLAR 

Çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler ışığında, gelişimsel kalça displazisinde önceden 

tedavi edilmiş veya edilmemiş son evre osteoartrit gelişen hastalarda çimentosuz 

total kalça protezi uygulamalarımızla ilgili olarak: 

 Gelişimsel kalça displazisi olgularında sekonder osteoartrit sonucu gelişen 

konservatif tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen, ağrı ve fonksiyon kaybının 

cerrahi tedavisinde, kısaltma osteotomili çimentosuz TKA uygulamalarının 

sonuçları oldukça iyidir. 

 Doğuştan yüksek kalça çıkığında total eklem artroplastisi; primer total eklem 

artroplastisine göre daha zor ve komplikasyon oranı yüksek bir uygulamadır. 

 Bu hastalarda total kalça artroplastisi yapılmasına karar verilmesinde en 

önemli faktör ağrıdır. Genç ve beklentisi oldukça fazla olan bu hastalar 

genellikle artrodez uygulamasını kabul etmezler. Ağrı dışında aşırı topallama, 

hareket kısıtlılığı ve cinsel fonksiyon bozukluğu da artroplasti endikasyonu 

koyulmasında etkin rol oynar. 

 Asetabular komponentte stabil fiksasyon sağlamak, abduksiyon gücünü 

korumak ve bacak boylarının eşitlenmesi için kabın anatomik seviyeye 

yerleştirilmesi gerekir. 

 Subtrokanterik osteotomi; femurun yapısını normale daha yakın hale 

getirilmesine, metafizyel bölgede daha iyi bir fiksasyon sağlanmasına ve çok 
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ince femur medullası olan bazı olgularda o bölümün çıkarılmasına olanak 

verir. Bunların yanısıra kaynama probleminin daha az yaşanması ve 

yüksekteki femurun gerçek asetabulum seviyesine indirilmesi için en iyi 

yöntem olması nedeniyle tip 4 kalçalarda trokanterik osteotomiye tercih 

edilmelidir. 

 Subtrokanterik transvers osteotomi sonrası, grip plak ve kablo gibi ek tespit 

materyali kullanılması uygulanan çimentosuz femoral komponent ile birlikte, 

oldukça tatmin edici stabilite sağlamaktadır. 

 GKD sonucu gelişen osteoartrite uygulanan total kalça protezinde 

postoperatif haris kalça skoru; merdiven çıkarken trabzana tutunma, ayakkabı 

ve çorap giyebilme skorunda düşüşe sebep olurken, hastaların büyük 

çoğunluğunda harris değerlendirme cetvelinin esasını oluşturan ağrı, yürüme, 

etkinlik, deformite ve hareket genişliğinden oluşan kriterlerin hepsinde 

postoperatif dönemde önemli oranda puan artışı sağlar. 
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