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ÖZET
Giriþ: Geliþimsel kalça displazisinin (GKD)
önlenmesi amacýyla çeþitli tarama ve koruma
yöntemleri önerilmektedir. Yugoslavya'da yapýlan
çalýþmalarda abdüksiyon bezi kullanýmýnýn GKD
insidansýný azalttýðý bildirilmiþtir. Bu çalýþmada
yenidoðanlarda abdüksiyon bezi kullanýmýnýn
GKD'yi önlemede etkinliði araþtýrýldý.
Hastalar ve Yöntem: Çalýþmaya alýnan bebekler
doðumdan sonra ilk 24 saat içinde görülerek risk
faktörleri belirlendi. Bir gruba abdüksiyon bezi
verildi, kalanlar kontrol grubunu oluþturdu. Kontrol
grubu ve abdüksiyon bezi grubu bir ay sonra USG
ile GKD yönünden incelendi. GKD tespit edilenler
tedaviye alýndý.
Bulgular: Doðum sonrasý görülen 2787 bebekten
581'i çalýþmayý tamamladý. Abdüksiyon bezi
grubunda risk faktörü taþýyan bebek sayýsý anlamlý
derecede fazlaydý. Yine bu grubun izlem oraný
anlamlý olarak daha yüksek bulundu. Toplam 19
bebeðin 25 kalçasý (14 kontrol grubunda, 5
abdüksiyon bezi grubunda) tedaviye alýndý.
Gruplar arasýnda tedaviye alýnma oraný açýsýndan
fark yoktu. Sadece risk faktörü taþýyan bebekler
karþýlaþtýrýldýðýnda da tedavi oranlarý arasýnda fark
bulunamadý.
Tartýþma: Abdüksiyon bezi kullanýmý bebeklerde
GKD geliþimini azaltmadý. Aileleri bilinçlendirme
ve bebeklerin izlem oranýný artýrma açýsýndan
yöntem baþarýlý bulundu.
Anahtar Kelimeler: Geliþimsel Kalça Displazisi,
Abdüksiyon Bezi, Kalça Ultrasonografisi.
SUMMARY
THE EFFICIENCY OF ABDUCTION DIAPERING
FOR PREVENTION OF DEVELOPMENTAL HIP
DYSPLASIA
Introduction: Various methods have been used
for early detection and prevention of
developmental dysplasia of the hip (DDH).

Abduction diapering has been reported to decrease
the incidence of DDH in Yugoslavia. The purpose
of this study was to test the efficiency of abduction
diapering in the neonates.
Patients and Methods: All neonates were
examined within two days after birth and risk
factors for DDH were noted. One group was given
abduction diapers and the others composed the
control group. A follow-up examination was
arranged after one month and hips were examined
by ultrasonography. Repeat ultrasonographies were
performed for hips with physiologically delayed
ossifications. Hips diagnosed as DDH were treated
by various methods.
Results: Of the initial 2787 babies examined at
birth, only 581 completed the study. Completion
rate was significantly higher for the abduction
diapering group. There were also a higher
percentage of patients with risk factors in this
group. A total of 25 hips in 19 patients (5 in the
abduction diapering, 14 in the control group)
necessitated treatment, 6 for dislocation and 19
for dysplasia. Treatment rate was not significantly
different between the groups. When only the
patients with risk factors were compared, no
significant difference in the treatment rate could
also be found.
Discussion: Abduction diapering did not seem
to prevent DDH in the neonates, but it increased
the rate of follow-up, which seems to be the most
important factor for early detection of late cases.
Key Words: Hip Dysplasia, Screening, Abduction
Diapering, Neonates, Hip Ultrasonography.
GÝRÝÞ
Son on yýl içinde, ortopedi literatüründe doðuþtan
kalça çýkýðý terimi yerini geliþimsel kalça displazisi
(GKD) terimine terketmiþtir. Bunun nedenleri
arasýnda, patolojinin yalnýz çýkýkla sýnýrlý kalmayýp
asetabular displazi, subluksasyon ve çýkýk gibi geniþ
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bir spektrumu kapsamasý yanýnda, doðumda
normal olarak deðerlendirilen kalçalarda sonradan
displazinin geliþtiðinin gözlenmesi sayýlabilir1,2,3. Bu
gözlem, displazi geliþmesi olasý kalçalarýn
belirlenmesi ve bunun önlenmesi konusunda
uðraþýlarýn artmasýna neden olmuþtur.
Klisic ve ark., GKD insidansýnýn yüksek olduðu
Yugoslavya'da, tüm yenidoðanlara koruma
önlemleri yanýsýra abdüksiyon bezi kullandýrarak
önemli baþarýlar elde edildiðini bildirmiþtir4,5. Son
zamanlarda ülkemizde de bu bezlerin kullanýmý
yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr.
Hastanemizde de yaklaþýk iki yýldýr yenidoðanlarýn
bir kýsmýna abdüksiyon bezi verme uygulamasý
sürdürülmektedir. Bu çalýþmada abdüksiyon bezi
kullanýmýnýn GKD'ni önlemede etkinliði
araþtýrýlmýþtýr.
HASTALAR VE YÖNTEM
Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesinde Eylül
1997 - Eylül 1999 tarihleri arasýnda doðan tüm
yenidoðan bebekler ilk 48 saat içinde ortopedi
doktorlarý (UÞ veSA) tarafýndan deðerlendirildi. Bu
ilk deðerlendirmede GKD yönünden aile öyküsü
ve diðer risk faktörleri kaydedildi ve bebeklerin
kalçalarý Ortolani ve Barlow testleri ile muayene
edildi. Ailelere GKD konusunda bilgi verilerek
kundak yapmamalarý konusunda tavsiyede
bulunuldu.
Muayene sonucunda çýkýk tespit edilen kalçalar
tedaviye alýndý. Birinci derece akrabalarýnda (anne,
baba, kardeþ) GKD öyküsü olan, intrauterin makat
pozisyonda olan ve annenin ilk bebeklerinden kýz
olanlar risk grubu olarak belirlendi. Risk
grubundaki bebeklere abdüksiyon bezi verildi.
Bunun dýþýnda, ailesinin kundak uygulama eðilimi
olan veya böyle bir izlenim edinilen bebeklere de
abdüksiyon bezi verildi. Ailelere bezleri sürekli
kullanmalarý önerildi.
Abdüksiyon bezleri (Hasanlar Ltd., Ankara)
naylondan ve ön kýsmýnda kalýnca bir sünger
yerleþtirilerek üç farklý boyda imal edilmektedir.
Bezin bel ve bacaðý saran kenarlarý lastikli olup
istirahat halinde bebeðin kalçalarýný fleksiyon ve
abdüksiyonda tutar. Bebeðin kilosuna göre uygun
boyda bez alt bezinin üzerine veya pijama
pantolonunun üzerine katlanarak önden velkro
bantlar ile tutturuldu (Resim 1). Çalýþma süresince
abdüksiyon bezi temininde aksamalar olmasý
nedeniyle risk faktörü taþýmasýna karþýn birçok
bebeðe verilemedi. Bu bebekler ve risk faktörü

Resim 1: Abdüksiyon bezi giydirilmiþ bir yenidoðan.

taþýmadýðý için bez verilmeyen bebekler kontrol
grubunu oluþturdu.
Tüm ailelere bir ay sonra bebeklerini muayene ve
kalça ultrasonografisi için kontrole getirmeleri
önerildi. Kontrolde ailenin abdüksiyon bezini
kullanýp kullanmadýðý ve bezle ilgili sorunlarý
soruldu. Verilen eðitime ve uyarýlara karþýn kundak
yapýlan bebekler çalýþmadan çýkarýldý. Bebeklerin
kalçalarý muayene edildi ve Graf yöntemi ile
koronal planda USG uygulandý. USG çýktýsýnda α
ve β açýlarý ölçülerek kalçalar sýnýflandý. Her iki
kalçasý da Tip 1 olan bebekler serbest býrakýldý.
Tip 2b ve daha displazik olan kalçalar tedaviye
alýndý. Tip 2a olan kalçalar ise düzelene veya
tedaviye alýnana kadar aylýk kontroller ile izlendi.
Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS for
Windows yazýlýmý kullanýlarak yapýldý. Sayýsal
veriler için Student's T Test, nominal ve ordinal
veriler için Ki-kare testi kullanýldý.
SONUÇLAR
Çalýþma süresince hastanede doðan 2787 bebek
(1309 kýz, 1478 erkek) yazarlarca görüldü.
Bunlardan 600'üne (%21.5) abdüksiyon bezi
verildi.
Abdüksiyon bezi grubunda 185 (%30.8), kontrol
grubunda 396 (%18.1) olmak üzere toplam 581
bebek çalýþmayý tamamladý. Ailelerin bebekleri
kontrole getirme oranlarý iki grup arasýnda belirgin
olarak farklýydý (Ki-kare testi, P=.000). Bebeklerin
kontrole getirilme yaþlarý abdüksiyon bezi
grubunda 48.4±39.4 gün, kontrol grubunda ise
57.5±45.9 gün idi ve aradaki fark istatistiksel
olarak anlamlýydý (Student's T Test, p=.02).
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Tablo I
Abdüksiyon Bezi ve Kontrol Gruplarýnda Cinsiyet ve GKD Risk Faktörlerinin Daðýlýmý
Ýzlem
Grubu

Abdüksiyon
Bezi Grubu

Toplam

Çalýþmayý
tamamlayan
bebekler

Erkek
Kýz
Toplam

202
194
396

68
117
185

270
311
581

Risk
faktörü
taþýyan
bebekler

Birinci kýz çocuk
Birinci dereceden
akrabalarda GKD öyküsü
Ýntrauterin makat duruþ
Toplam

109

87

196

4
9
122

6
26
119

10
35
241

Kontrole getirilen bebeklerin cinsiyet ve GKD risk
faktörü daðýlýmý tabloda verilmiþtir (Tablo I). Ýki
grup aile öyküsü, makat duruþ ve birinci kýz çocuk
risk faktörleri açýlarýndan karþýlaþtýrýldýðýnda
abdüksiyon bezi grubunda risk faktörlerinin anlamlý
ölçüde fazla olduðu görüldü (Ki-kare testi, sýrasýyla
p=.000, p=.000, p=.000). Toplam 19 bebeðin
25 kalçasý tedaviye alýndý (%3.2). Bunlardan 11'i
sol kalça, 2'si sað kalça, 6'sý bilateraldi. Kalçalardan
6'sý dislokasyon, 19'u displazi nedeniyle tedaviye
alýndý.
Ýzlem grubunda 14 bebek (%3.5) tedaviye alýndý.
Bunlardan 15 kalçada asetabular displazi, 4
kalçada dislokasyon vardý. Abdüksiyon bezi
grubunda ise 5 bebek (%2.8) tedaviye alýndý.
Bunlardan 4 kalçada displazi, 2 kalçada
dislokasyon vardý. Gruplarýn tedaviye alýnma
oranlarý arasýndaki fark anlamlý bulunmadý (Ki-kare
testi, p=.613). Her iki grupta da yalnýzca risk
faktörü taþýyan bebekler seçilerek karþýlaþtýrma
yapýldý. Risk faktörü taþýyan toplam 241 bebekten
122'si kontrol grubunda, 119'u abdüksiyon bezi
grubunda idi. Her iki grupta da 5'er bebek (%4.3
ve %4.4) olmak üzere toplam 10 bebeðin 13
kalçasý (4 dislokasyon, 9 displazi) tedaviye
alýnmýþtý. Risk faktörü taþýyan bebeklerin tedaviye
alýnma oranlarý arasýnda da iki grup arasýnda fark
bulunmadý (Ki-kare testi, p=.978).
Abdüksiyon bezi kullanýmýna baðlý majör
komplikasyon görülmedi. En sýk karþýlaþýlan sorun
direkt bez üzerine uygulandýðýnda bezin alt yan
lastiklerinin uyluk posteromedialinde sürtünme ile
cildi tahriþ etmesi idi. Bu bebeklerde bezin pijama
pantolonu üzerine baðlanmasý önerildi.

yöntemler denenmektedir. Temel olarak bu
çalýþmalar iki grupta toplanabilir:

TARTIÞMA
Geliþimsel kalça displazisinin önlenmesi için,
özellikle insidansýn yüksek olduðu ülkelerde çeþitli

GKD geliþimini önleyici yöntemler, bebekleri
kalçalarýn çýkmasýna yol açan pozisyonlardan
korumayý amaçlar. Kundak ile GKD arasýndaki

1. Olgularý erken yakalayarak tedavi etmek,
2. Kalça
çýkýðýný
önleyici
yöntemleri
yaygýnlaþtýrmak.
Yenidoðanlarýn fizik inceleme, ultrasonografi,
röntgen gibi yöntemlerle taranarak kalça displazili
bebeklerin erken yakalanmasý ve tedavisi yaygýn
olarak uygulanmaktadýr. Fizik inceleme ile
yenidoðan taramalarý özellikle Britanya'da ve
Ýskandinav ülkelerinde yapýlmaktadýr ve geniþ olgu
serileri bildirilmiþtir. Bu yöntemle GKD insidansýnýn
düþürdüklerini bildiren merkezler varsa da,
Godward ve ark. ve Sanfridson ve ark. yenidoðan
dönemi taramalarý ile kalça displazi olgularýnýn
azalmadýðýna dikkati çekmiþlerdir2,3. Buna neden
olarak da, kalça displazisinin doðumda var olmayýp
sonradan geliþmesi, tarama testlerinin yetersizliði
ve Barlow testinin GKD riskini ar ttýrdýðý
düþünülmektedir. Fizik inceleme ile çýkýk kalçalara
taný konabilse de, displazik kalçalarý bulabilmek
pek olasý deðildir.
Taramada ultrasonografi de yaygýn olarak
kullanýlmaktadýr.
Graf,
Avusturya'da
yenidoðanlarýn USG ile taranmasý sayesinde geç
kalça displazisi kalmadýðýný bildirmektedir 6 .
Ultrasonografi ile taramada da bazý sorunlar vardýr.
Bunlar maliyet, USG yapabilen yetiþmiþ eleman
sayýsýnýn yetersizliði, displazi kriterlerinin tam olarak
belirlenmemiþ olmasý ve bazý olgularýn gereksiz yere
tedavi edilmesidir. Ülkemizde hýzla yayýlmasýna
karþýn USG ile tüm bebeklerin taranmasý henüz
mümkün görülmemektedir.
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iliþki Kutlu ve ark. tarafýndan vurgulanmýþtýr7.
Bacaklarýn ekstansiyona gelmesi ile gerilen
iliopsoas ve hamstring adaleleri femur baþýný
asetabulum dýþýna doðru zorlamaktadýr8. Kalçalarý
fleksiyon ve abdüksiyon pozisyonunda tutmak
normal geliþmelerini saðlamak için yeterli olabilir.
Klisic ve ark. Yugoslavya'da üçlü koruma adýný
verdikleri bir yöntem uygulayarak kalça çýkýðý
insidansýnýn %1.3'den %0.7'ye indirdiklerini
bildirmiþlerdir 4,5. Üçlü koruma yöntemi, tüm
yenidoðanlarýn taranarak çýkýklarýn tedavisi, tüm
bebeklere abdüksiyon bezi takýlmasý ve taramalarýn
yürüme yaþýna kadar sürdürülerek geç olgularýn
tedavisi þeklindedir.
Yamamuro ve Ishida ise Japonya'da GKD'yi
önlemek için yaygýn eðitim, çýkýða yol açabilecek
davranýþlarýn engellenmesi ve bebeklerin
bakýmlarýnýn doðru yapýlmasý gibi önlemlerle daha
önceleri %1.5-3.5 arasýnda bildirilen insidansýn
%0.2'ye düþtüðünü bildirmektedir8.
Kullandýðýmýz abdüksiyon bezi son derece yumuþak
olup sýký bir tespit amacý taþýmaz. Yenidoðan
döneminde aktif kalça hareketlerinin kalçanýn
fizyolojik maturasyonuna katkýda bulunduðuna
inanýlmaktadýr. Gözlediðimiz bebeklerde, uyanýk
olduklarý zamanlarda bezin aktif kalça hareketlerini
hemen hiç engellemediðini gördük, ancak bebek
uyuduðu zaman yan lastiklerin etkisi ile kalçalar
fleksiyona gelmektedir. Çalýþma sonucunda
abdüksiyon bezi kullanýmýnýn GKD geliþimini
önlemediði görülmüþtür. Gruplar risk faktörleri
açýsýndan eþitlendiðinde de sonuç deðiþmemiþtir.
Bezin çok yumuþak olmasý nedeniyle kalça
ekstansiyonunu engellememesi veya ailelerin
yeterince kullanmamasý buna neden olabilir. Tüm
bebeklerin ailelerine tarama sýrasýnda GKD
hakkýnda eðitim verilmiþtir. Eðitim almýþ olan
ailelerin kalça çýkýðýna yol açabilecek
davranýþlardan kaçýnmalarý, abdüksiyon bezinin
olasý koruyucu etkisinin görülmemesine neden
olabilir. Burada dikkati çeken önemli fark
abdüksiyon bezi takýlan bebeklerin kontrole gelme
oranýnýn belirgin ölçüde fazla olmasýdýr. Bu da bez
takýlan bebeklerin ailelerinin konuya daha fazla
önem verdiðini göstermektedir. Çalýþmada da
görüldüðü gibi doðum sonrasý normal olarak
deðerlendirilen kalçalardan 6 tanesinde kontrolde
çýkýk saptanmýþtýr. Kalça çýkýklarýnýn büyük
çoðunluðu doðum sonrasý geliþir ve erken taný için
sürekli izlemin önemi tartýþýlamaz. Sadece
bebeklerin izlem oranýný artýrmasý bile abdüksiyon
bezi kullanýlmasý için yeterli bir neden sayýlabilir.
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Abdüksiyon bezinin hangi grup bebeklere verileceði
de tartýþmalýdýr. Hastanemizde yapýlan bir
taramada doðum sonrasý fizik inceleme ile normal
olarak deðerlendirilen ve izleme alýnan 322
bebekten sekizinde daha sonra USG ile GKD
saptanarak tedavi baþlanmýþtýr9. Bu sekiz bebekten
beþinde hiçbir risk faktörü bulunamamýþtýr. Yalnýzca
risk faktörü taþýyan bebeklere abdüksiyon bezi
vererek izleme almak, risk faktörü taþýmayan
bebeklerde geliþebilecek önemli sayýda GKD
olgusu gözden kaçýrmamýza yol açabilir. Çalýþma
grubunda tedaviye alýnan 25 kalçanýn 12'sinde
hiçbir risk faktörü bulunmamýþtýr.
Bu araþtýrmadan þu sonuçlar çýkarýlabilir:
1. Abdüksiyon bezi kullanýmý aileyi GKD
konusunda bilinçlendirmekte ve korumada en
önemli faktör olan izlem oranýný artýrmaktadýr. Tüm
bebeklere abdüksiyon bezi takýlmasý ve ailelere
eðitim verilmesi bebeklerin daha büyük oranda
kontrole getirilmelerini saðlayabilir.
2. Yalnýzca abdüksiyon bezi vererek tüm GKD
olgularýný önlemek mümkün deðildir. Olasý
sebepler, GKD'nin multifaktöriyel olmasý, bilinenler
dýþýnda risk faktörlerinin olmasý, ailenin bezi
kullanmamasý veya bezin etkisiz olmasý olabilir.
Abdüksiyon bezi kullanan bebeklerin kalçalarýnýn
da izlem altýna alýnmasý gereklidir.
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