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GİRİŞ 

Legg-Calvé-Perthes Hastalığı (LCPH) pediatrik ortopedinin temel araştırma konularından biridir. 

Etiyolojisi ve patogenezi henüz net olarak aydınlatılamayan bu hastalık 1910 yılında birbirinden 

tamamen bağımsız olarak Legg [1], Calvé [2] ve Perthes [3] isimli üç araştırıcı tarafından 

tanımlanmıştır. Hastalık genel olarak; proksimal femoral epifizin bilinmeyen bir etiyolojiye bağlı 

iskemisi sonucunda gelişen ve takip eden süreçte kalça ekleminde deformasyona yol açan patolojik bir 

durumdur. LCPH hakkında tartışmalar bir asırdan daha uzun süredir devam etse de ideal tedavisi halen 

bilinmeyenlerle doludur. Ancak tedavide ortak amaç kalça ekleminde deformasyonu ve sonrasında 

gelişebilecek olan dejeneratif eklem artritini engellemektir. 

EPİDEMİYOLOJİ 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalar hastalığın insidansının yüz bin hastada 5,1 ile 21,1 

arasında değiştiğini rapor etmiştir [4]. Ancak konuyla alakalı, ülkemiz için yapılan kapsamlı ve güncel 

bir çalışma henüz yoktur. LCPH proksimal femoral epifizin radyolojik olarak görülebildiği 18. aydan 

itibaren, iskelet matüritesinin tamamlanmasına kadar olan her yaşta görülebilir. En sık 5-8 yaş arası 

çocuklarda görülür [5]. Erkek çocuklar, kız çocuklarına göre 5 kat daha fazla etkilenirler [5]. LCPH, 

hastaların %10–15’inde karşı kalça tutulumu da görülebilir [5]. Konjenital renal anomali varlığında 

LCPH sıklığının artmış olduğu ayrıca inguinal herni varlığında hastalığın sıklığının sağlıklı popülasyona 

oranla 9 kat daha fazla olduğu görülmüştür [6]. 

ETİYOLOJİ 

Yapılan klinik ve deneysel çalışmalar LCPH’nın sebebinin proksimal femoral epifizin iskemisine bağlı 

olduğunu desteklese de etiyolojisi henüz netleşmemiştir. Ancak femur başı vasküler bozuklukları, 

koagülasyon sistemi patolojileri, hiperaktivite, travma maruziyeti, düşük sosyoekonomik durum, pasif 

sigara içiciliği, düşük doğum ağırlığı, genetik ve iskelet yaşının geri olması gibi nedenlerin etiyoloji ile 

ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

 

PATOGENEZ 

LCPH’nın patogenezinden proksimal femoral epifizin tek seferde veya tekrarlayan ataklar sonrasında 

gelişen iskemisi sorumludur. Kendi kendini sınırlayan bu hastalıkta, ilk iskemiyi takiben ortalama 2 ila 

4 yıl içinde femur başının kanlanması normale döner [7]. Waldenström hastalığın dönemlerini başlangıç, 

fragmantasyon, reossifikasyon, remodelizasyon olarak tanımlamıştır [8]. Başlangıç döneminde femur 

başının dolaşımı bozulması sonucunda oluşan kemik nekrozu nedeniyle femur başı küçülür ve femur 

proksimal epifizinin radyoopasitesi artar. Fragmantasyon döneminde kemik nekrozunun görüldüğü 

epifiz kısmında nekrotik kısımlar osteoklastlar tarafından rezorbe edilir, buna bağlı olarak epifiz 

içersinde radyolüsen alanlar görülür. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda femur başınındaki 

deformasyon miktarı için asıl belirleyici evrenin fragmantasyon evresi olduğu belirtilmiştir [9]. 

Reossifikasyon döneminde yeni kemik oluşumu başlar ve zamanla proksimal femoral epifizer yapı 
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homojen hale gelir. Remodelizasyon safhasında ise femur başının ossifikasyonu tamamlanmış olur. 

Femur başında ve asetabulumda remodelizasyon sonrası oluşan kalça eklemi ile hasta hayatını sürdürür. 

Waldenström’ün tanımladığı bu evreler gelişirken kalça ekleminde oluşan effüzyon ve eklem kıkırdağı, 

sinoviyal doku, ligamentum tereste oluşan hipertrofi nedeniyle femur başının ilerleyici lateral 

subluksasyonu başlar. Asetabulum kenarı boyunca femur başının maruz kaldığı gerilim kuvveti 

nedeniyle femur başında geri dönüşümsüz deformasyon oluşur [10-12]. 

 

KLİNİK BULGULAR 

Hastalar erken evrede tipik olarak ağrısız topallama şikayeti ile hastaneye başvururlar. Hastalığın 

ilerleyen dönemlerinde her ne kadar çoğunlukla kasık ağrısı şikayeti olsa da kalça çevresini innerve eden 

femoral, obturator ve siyatik sinirin irritasyonuna göre, ağrı gluteal bölge, uyluk ön yüz ya da dizde de 

hissedilebilir. Bu durum daha ileri dönemlerde başvuran hastaların tanısının konulmasında yanıltıcı 

olabilir. Bu yüzden kalça dışında lokalize ağrı ve topallama şikayeti ile gelen çocuklarda LCPH mutlaka 

ekarte edilmelidir. Başlangıçta fizik muayenede hafif bir ağrı ve kalça eklem hareketlerinde kısıtlılık 

görülür. Abduksiyon ve iç rotasyon hastalıktan ilk etkilenen hareketlerdir. İç rotasyon kısıtlılığı kalça 

ekstansiyondayken daha iyi gözlemlenir. Hastalığın etkilediği çocuklarda kalça fleksiyonu genelde 

normale yakındır. Proksimal femoral epifizdeki nekrozun anterior kısmı etkileyip, femoral başın öne 

doğru büyümesi sonrası asetabulumdan taştığı vakalarda, kalçanın fleksiyonu ile beraber spontan 

abduksiyon oluştuğu gözlemlenir. 

Hareket kısıtlılığının derecesi hastalığın evresi ile ilişkilidir. Özellikle fragmantayon evresinde kalça 

eklem hareketleri ileri derecede kısıtlanabilir. Reossifikasyon evresinde de kalça eklem hareketlerinde 

yeniden bir iyileşme gözlenir [13]. İlerleyen dönemlerde etkilenen tarafta Trendelenburg belirtisi, 

kuadriseps ve gastrosoleus kas atrofisi de gözlenebilir. Hastalığın erken dönemlerinde görülen 

ekstremiteler arası uzunluk farkı kalçadaki adduksiyon kontraktürü nedeniyledir fakat ileryen dönemde 

kalça eklem deformasyonuna bağlı olarak 1 ila 2,5 cm arası uzunluk farkı oluşabilir [13]. 

 

GÖRÜNTÜLEME 

Direkt Grafi 

LCPH’nın evrelendirmesinde ve prognozun değerlendirilmesinde kullanılan ana radyolojik tetkik direkt 

grafidir. Pelvis AP, Kalça lateral grafi ve Pelvis kurbağa pozisyonu grafileri hastalığın çok erken 

dönemleri hariç tanı koydurucudur ve sıklıkla kullanılır. Sınıflandırmaların çoğu direkt grafi 

görüntüleme baz alınarak yapılmıştır. 

Manyetik Rezonans (MR) 

MR, multiplanar görüntüleme imkanı, femur başı ve proksimal femoral epifizin dolaşımını, epifizer 

tutulum miktarını ve labral eversiyonu yüksek duyarlılıkla gösterebilmesi sebebiyle LCPH tanısında ve 

evrelemesinde kullanılabilecek bir radyolojik tetkiktir [14]. Gadolinyumlu MR direkt grafinin tanı 

koydurucu olmadığı erken evre LCPH’nda, kemik perfüzyonundaki değişimleri bize gösterebilir [15]. 

MR ile görüntüleme baz alınarak birçok sınıflandırma da tanımlanmıştır. De Sanctis sınıflandırması 

bunlardan en çok bilinenidir [16]. Ancak yüksek maliyeti nedeniyle LCPH’nın tanısında, 

evrelendirilmesinde ve klinik takibinde sık kullanılan bir tetkik değildir. 

 

Kemik Sintigrafisi 

Kemik sintigrafisi, kemik perfüzyonundaki değişiklikleri değerlendirmede yüksek duyarlılık ve 

özgüllüğe sahip olması sebebiyle direkt grafinin tanı koydurucu olmadığı erken evrede, LCPH tanısında 

ve evrelemesinde kullanılabilecek bir tetkiktir [17]. Conway 1993’te kemik perfüzyonunun sintigrafik 
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değerlendirilmesini baz alarak bir sınıflandırma tanımlamıştır [17].  Ancak seri çekimlerin getirdiği 

radyasyon maruziyeti ve tetkikin maliyeti sebebiyle rutin kullanımı yoktur. 

 

Artrografi 

Çocuk yaş grubunda femur başının kıkırdak miktarı fazla olduğundan direkt grafi femur başının şeklinin 

belirlenmesi için yanıltıcı olabilir. Net bir görüntüleme için yapılacak olan dinamik artrografi femur 

başının anatomisi ve başın asetabuluma uyumu hakkında net bilgi verir. Ancak uygulanabilmesi için 

anestezi gerekmesi, girişimsel bir işlem olması, eklem içi kontrast madde enjeksiyonu gerektirmesi, 

uygulanması esnasında skopi maruziyeti olması sık olarak kullanılmasını kısıtlar 

 

SINIFLAMA 

Waldenström Sınıflaması (1922) [8] 

Waldenström, hastalığın radyolojik seyrinin kronolojisini tanımlamıştır. Sınıflandırma hastalığın 

prognozu hakkında bilgi vermez yalnızca evresi hakkında bilgi verir. 

Başlangıç Dönemi: Femur başının dolaşımı bozulması sonucunda oluşan kemik nekrozu nedeniyle 

femur başı küçülür. Femur proksimal epifizinin radyoopasitesi artar. Klinik olarak ağrısız topallama 

ya da eşlik eden hafif ağrı olabilir. Bu evre ortalama 6 ay kadar sürer. 

Fragmantasyon Dönemi: Kemik nekrozunun görüldüğü epifiz kısmında nekrotik kısımlar 

osteoklastlar tarafından rezorbe edilir, buna bağlı olarak epifiz içersinde radyolüsen alanlar görülür. 

Femur başında yassılaşma ve genişleme olur. Klinik olarak şiddetli ağrılı topallama olur, kalça 

ekleminde hareket kısıtlılığı gelişebilir. Bu evre ortalama 6 ay kadar sürer. Yakın zamanda yapılan 

çalışmalarda femur başınındaki deformasyon miktarı için asıl belirleyici evrenin fragmantasyon 

evresi olduğu belirtilmiştir [9]. 

Reossifikasyon Dönemi: Yeni kemik oluşumu başlar ve zamanla proksimal femoral epifizer yapı 

homojen hale gelir. Klinik olarak ağrı ve topallama düzelir, kalça eklem hareket açıklığı artar. Bu 

evre ortalama 51 ay kadar sürer. 

Remodelizasyon Dönemi: Femur başının ossifikasyonu tamamlanmış olur. Femur başında ve 

asetabulumda remodelizasyon sonrası oluşan kalça eklemi ile hasta hayatını sürdürür. 

Catterrall Sınıflandırması (1971) [18] 

Bu sınıflamada proksimal femoral epifizin tutulum miktarına göre dört grup bildirilmiştir. Sınıflamada 

grup numarası arttıkça prognoz kötüleşir. Catterall sınıflamasının eleştirel yönü gözlemciler arası 

değerlendirmede uyumsuzluk görülebilmesidir [18-20]. 

 

Grup 1: Proksimal femoral epifizin ön kısmında tutulum vardır. Femur başı ossifikasyonu yavaşlar 

ancak eklem kıkırdağı sinoviyal sıvıdan diffüzyonla beslenmeye devam ettiği için femur başı 

büyümeye devam eder. Bu yüzden diğer gruplardan farklı olarak femur başında kollaps ve 

sekestrum görülmez. 

Grup 2: Proksimal femoral epifizin ön kısmındaki tutulum daha fazladır ve kollaps ve sekestrum 

mevcuttur. 

Grup 3: Proksimal femoral epifizin büyük bir kısmı sekestre olmuştur. 

Grup 4: Proksimal femoral epifizin tamamında tutulum mevcuttur. 
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Mose Sınıflandırması (1980) [21] 

Mose sınıflandırması remodelizasyon evresini tamamlamış olan femoral başın, küreselliğini 

değerlendirmek üzere 2 mm aralıklarla birbiri içine çizilen konsantrik halkalardan oluşan bir şablon 

kullanılarak yapılan değerlendirmeye dayanır. Standart pelvis ön-arka ve yan grafilerde femoral başın 

küreselliği değerlendirilir. Femoral başın küreselliğindeki sapma 2 mm’den az ise iyi prognoz, 2 

mm’den fazla ise kötü prognoz belirtisidir. 

 

Stulberg Sınıflandırması (1981) [22] 

Stulberg ve arkadaşları tarafından 1981 yılında, LCPH tanılı hastaların uzun dönem takipleri baz 

alınarak oluşturulmuş bir sınıflamadır. LCPH’nın koksartroz ile ilişkisinin femur başı ve asetabulum 

eklem yüzeylerinin uyumu sonucunda oluştuğu belirtilmiştir. Üç tip eklem uyumu başlığı altında 

hastaların femur başı ve asetabulumunun radyolojik görünümlerini sferik-uyumlu ( sınıf 1 – sınıf 2 ), 

asferik-uyumlu ( sınıf 3 – sınıf 4 ), asferik uyumsuz (sınıf 5) olarak beş farklı sınıfa ayırmıştır. LCPH’nın 

uzun dönem takibinde koksartroz gelişim riskini belirlemek için kullanılan bu sınıflamanın gözlemcinin 

deneyiminden bağımsız olarak güvenilirlik düzeyi yüksektir [19-20-23]. 

 

Sınıf 1: Kalça eklemi normaldir. Koksartroz gelişimi beklenmez.  

Sınıf 2: Femur başı yuvarlaktır ve femur başında yükseklik kaybı 2 mm’den azdır. Ancak 

normalden büyük bir femoral baş, kısa femur boynu ya da asetabuler derinlikte azalma 

görülebilir. Koksartroz gelişimi beklenmez.  

Sınıf 3: Femur başının yuvarlaklığı kaybolmuştur, baş oval, mantar şeklinde ya da şemsiye 

şeklinde olabilir. Femur başında yükseklik kaybı 2 mm’den fazladır. Femur boynu ve 

asetabulumda da değişiklikler gözlemlenebilir. İlerleyen yıllarda hafif/orta derecede koksartroz 

gelişim riski mevcuttur. 

Sınıf 4: Femur başı düzleşmiştir. Femur boynu ve asetabulumda da değişiklikler gözlemlenir. 

Kalçanın rotasyon hareketlerinde kayıp mevcuttur, diğer hareketler normal sınırdadır. İlerleyen 

yıllarda hafif/orta derecede koksartroz gelişim riski mevcuttur. 

Sınıf 5: Femur başı düzleşmiştir. Femur boynu ve asetabulum normaldir. İlerleyen yıllarda ciddi 

derecede koksartroz gelişim riski mevcuttur. 

  

Salter-Thompson Sınıflandırması (1984) [24] 

Femur başı epifizi tutulumunu, subkondral kırık uzanım miktarı baz alınarak değerlendiren 

sınıflandırmadır. LCPH’ında subkondral kırıkların %50’sinden azı radyolojik olarak görülebilir [12]. 

Bu sebeple tecrübeli gözlemcilerde güvenilirlik düzeyi yüksek bir sınıflandırmadır [19-20]. 

   

Grup A: Subkondral kırık miktarı %50’nin altında, prognoz iyidir. 

Grup B: Subkondral kırık miktarı %50’nin üstünde, prognoz kötüdür. 

 

Herring Sınıflandırması (1992) [25]  

Herring Sınıflandırılması (Lateral Pillar Sınıflandırması) fragmantasyon evresinin başında yapılan 

değerlendirme ile oluşturulur, bu zamanlama genelde şikayetlerin başlangıcından sonraki altı aylık 

döneme denk gelir. Sınıflandırmada standart pelvis ön-arka grafisi üzerinde (koronal planda) femur başı 

epifizi üç kolona ayrılır. Lateral kolon yüksekliği değerlendirilerek gruplama yapılır. Güvenilirlik 

düzeyi yüksek bir sınıflandırmadır [20,23]. Ancak fragmantasyon evresinde yapılan değerlendirmeye 

dayandığından, hastalığın başlangıç evresinde değerlendirilme yapılamaması sınırlayıcı faktörüdür. 
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Grup A: Lateral kolonda yüksek kaybı yoktur. Uzun dönem klinik sonuçları iyidir. 

Grup B: Lateral kolonda yükseklik kaybı %50’nin altındadır. Kemik yaşı 6 ve üzeri olan 

hastalarda uzun dönem klinik sonuçlar kötüdür. 

Grup B/C: Bu grup sınıflandırmaya sonradan eklenmiştir. Lateral kolon yükseklik kaybı 

%50’den az, fakat ileri derecede dar (2–3 mm), ossifikasyonu az olabilir veya lateral kolon 

yükseklik kaybı tam %50’dir. 

Grup C: Lateral kolonda yükseklik kaybı %50’nin üstündedir. Uzun dönem klinik sonuçları 

kötüdür. 

Conway Sınıflandırması (1993) [17] 

Direkt grafinin tanı koydurucu olmadığı, hastalığın erken evresinde kemik sintigrafisindeki değişimleri 

baz alarak oluşturulan sınıflandırmadır. Sintigrafi, kemik perfüzyonundaki değişiklikleri 

değerlendirmede yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. Hastalığın temelinde proksimal femoral 

epifizin kanlanmasında bozulma yatar. Kanlanması bozulan epifizde dolaşımın düzelmesi 

rekanalizasyon ya da neovaskülarizasyon şeklinde olur. Rekanalizasyonda damarlarda oluşan 

trombolizis sonrası epifizin beslenmesi kısa sürede düzelir. Neovaskülarizasyonda ise femur başında 

yeni damarlanma oluştuğu için epifizde beslenmenin düzelmesi uzun zaman alır. 

A paterni: Lateral kolon sintigrafik olarak gözlenebilir, bu rekanalizasyonu göstergesidir. İyi 

prognoz bulgusudur 

B paterni: Sintigrafik olarak epifiz tabanında aktivite artışı mevcuttur, bu neovaskülarizasyonu 

göstergesidir. Kötü prognoz bulgusudur. 

C paterni: A paterninden B paternine dönüşün göstergesidir. Nadir gözlenir. 

De Sanctis Sınıflandırması (2000) [16] 

De Sanctis ve ark. Tarafından 2000’de iki farklı merkezden homojen olarak toparlanmış, ortalama takip 

süresi 4,8 yıl olan 59 olgunun kalça MR görüntülerinin değerlendirilmesi ile oluşturulmuş 

sınıflandırmadır. Kalça epifiz tutulumuna göre iki ana grup başlığı altında fizyel tutulum ve lateral 

ekstrüzyon göz önüne alınarak toplamda 6 alt sınıf oluşturulmuştur. Buna göre Grup A iyi prognozla 

seyrederken, Grup B kötü prognozla seyreder. 

GRUP ALT SINIF MR 

BULGUS

U 

PROGNOZ 

GRUP A A0 F0 - L0 ÇOK İYİ 

Epifizyel tutulum(nekroz) ≤ %50 A1 F1 - L0 İYİ 

  F0 - L1 İYİ 

 B0 

(teorik bir sınıftır) 

F0 - L0 KÖTÜ 

GRUP B  F1 - L1 KÖTÜ 

Epifizyel tutulum(nekroz) > %50 B1 F0 - L1 KÖTÜ 

  F1 - L0 KÖTÜ 

 B2 F1 - L2 KÖTÜ 

  F2 - L1 KÖTÜ 

 B3 F2 - L2 ÇOK KÖTÜ 
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Modifiye Elizabethtown Sınıflandırması (2003) [26] 

LCPH tanılı 610 hastanın 2634 direkt grafisinin değerlendirilmesi sonucunda hastalığın seyri 7 evreye 

ayrılmıştır. 

Evre 1 A: Epifizin bir kısmı ya da tamamında skleroz vardır. Epifizde yükseklik kaybı yoktur. 

Evre 1 B: Epifiz sklerotiktir ve epifizde yükseklik kaybı mevcuttur. Fragmantasyon bulgusu 

yoktur. 

Evre 2 A: Epifiz sklerotiktir. Fragmantasyon başlamıştır. Femur başı içinde fissür görülür.  

Evre 2 B: Fragmantasyon ve fissürler artmıştır. Yeni kemik oluşumu başlamamıştır.  

Evre 3 A: Nekrotik epifizin periferinde yeni kemik oluşumu başlamıştır. Femur başının 

1/3’ünden daha az bir alanı kaplayan bu oluşum osteoporotiktiktir.  

Evre 3 B: Yeni kemik oluşumu artmış ve femur başının 1/3’ünden daha fazlasında  

mevcuttur.  

Evre 4: İyileşme tamamlanmıştır ve radyografide avasküler kemik gözlenmez. 

 

PROGNOZ 

LCPH’nda hastalığın başlangıç yaşı, femur başı epifizinin tutulum miktarı, femur başı örtümünün 

miktarı başlıca prognozu, artroz gelişim riskini ve tedavi seçeneklerini etkileyen faktörlerdir. 

Femur başı epifizinde kollaps geliştikten sonra iskelet matüritesine kadar kalan sürenin uzun olması 

femur başının yeniden şekillenme potansiyelini etkiler. Kız çocukları erkek çocuklarına göre daha erken 

yaşta iskeletsel açıdan matür duruma geçerler. Buna bağlantılı olarak kadın cinsiyette femur başının 

yeniden şekillenmesi için gereken süre erkek cinsiyete göre kısadır. Dolayısıyla hastalığın başlangıç 

yaşının küçük olması ve erkek cinsiyet iskelet matüritesine kadar olan süreyi uzatacağından prognozu 

olumlu etkiler [12,27]. 

Femur başı epifizinin tutulum miktarının artması ve femur başı örtümünün azalması, femur başı 

deformasyon miktarını artırır. Femur başı epifizinin tutulum miktarının artması ve  bilateral tutulum 

kötü prognoz belirtisidir. 

Catterall 1971’de prognozu etkileyen radyolojik bulguları “Gage bulgusu, Lateral kalsifikasyon, Lateral 

subluksasyon, Epifiz çigisinin açısı” adı altında dört ana başlık altında toplamıştır [18]. Bu bulguların 

saptanması gözlemciler arası değişkenlik gösterir, bu yüzden güvenilirliği düşüktür. 

Gage Bulgusu: İlk olarak Courtney Gage tarafından 1933’de tanımlanan bu bulgu standart bir 

pelvis ön arka grafisinde epifizin lateralinde transradiant "V" şeklinde küçük osteoporotik 

segmenttir [35]. Gage bulgusu kötü prognostik işarettir. 

Lateral Kalsifikasyon: Femur başında çökme olduğunda radyolojik olarak femur başı 

epifizinin lateralinde kalsifikasyon görülebilir, kötü prognostik işarettir. 

Lateral Subluksasyon: İnferomedial eklem aralığının artışı şeklinde de gözlemlenebilir. Kötü 

prognostik işarettir. 

Epifiz Çizgisinin Açısı: Epifiz çizgisinin yatay düzlemle yaptığı açı arttıkça üzerine binen 

makaslama kuvveti o kadar azalır. Horizontal Epifiz Çizgisi çok fazla makaslama kuvvetine 

maruz kalır, dolayısıyla standart pelvis ön-arka grafide Horizontal Epifiz Çizgisi varlığı kötü 

prognostik işarettir. 
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TEDAVİ 

LCPH’da tedavinin temelini femoral başın örtünmesi (containment) hedefi oluşturur. Örtünmeyle 

beraber asetabulumun, femur başını tamamen kaplaması ile femur başına etki eden kuvvetlerin eşit 

olarak dağılması sağlanır. Küreselliği sağlanmış uyumlu bir eklem koksartroz gelişim riskini azaltır. 

Yapılan bazı çalışmalarda %80’in üzerindeki örtünmenin femur başının laterale taşmasını ve 

kompresyonu engellediği belirtilmiştir [12, 27]. Bu temel prensibi sağlamak için cerrahi veya cerrahi 

dışı tedavi seçenekleri tercih edilebilir. 

 

A) Cerrahi Dışı Tedavi Seçenekleri 

Ortez İle Örtüm Prensibi 

Ortez ile yükten kurtarma prensibi ile femur başı reossifikasyonuna kadar geçen sürede deformasyon 

gelişiminin engellenmesi hedeflenir.  

Wang ve ark.1995’te yayınladıkları sonuca göre Scottish Rite ortezi ile tedavinin Stulberg sınıflamasına 

göre %41.5 iyi, %58.5 orta ve kötü olduğunu bildirmişlerdir [28]. Martinez ve ark. 1992’de 

yayınladıkları sonuca göre Atlanta ortezi ile tedavinin Stulberg sınıflamasına göre  %35 iyi-orta, %65 

kötü kötü olduğunu bildirmişlerdir [29]. Hirohashi ve ark. 1986’da yayınladıkları sonuca göre Tachdjian 

ortezi ile tedavinin sonucunun %35 iyi-orta, %65 kötü kötü olduğunu bildirmişlerdir [30]. Petrie ve 

Bitenc 1971’de Perthes hastalığında kullandıkları Petrie alçısının sonuçlarının %60.3 iyi, %39.7 orta ve 

kötü olduğunu bildirmişlerdir [31]. Curtis ve ark.1974’te Newington ortezi ile tedavisinin sonuçlarını 

%83 iyi-orta, %17 orta ve kötü olduğunu bildirmişlerdir [32]. Aksoy ve ark. 2004’te ortez ile takip 

edilen ve ortez kullanılmadan takip edilen hastaların uzun dönem sonuçlarını değerlendirmiş, buna göre 

iki grup arasında uzun dönem sonuçları açısından fark olmadığını bildirilmişlerdir [33]. Kerimoğlu ve 

ark. 2012’de yayınladıkları sonuca göre Modifiye Thomas ortezi ile tedavinin Stulberg sınıflamasına 

göre %75.8 iyi, %24.2 orta ve kötü olduğunu bildirmişlerdir [34]. 

Tedavi süresinin uzun olması, hasta uyum problemleri, kas atrofisi riski, osteoporoz riski ortez 

tedavisinin zorluklarını oluşturur. Bu nedenlerle, LCPH’nın güncel tedavisinde ortez kullanım alanları 

giderek azalmaktadır. 

 

a) Vücut Ağırlığını Femur Başından Geçirmeyen Uygulamalar 

Yatak istirahati, kalçaların abduksiyonda pozisyonlanması, pelvipedal alçılama şeklinde 

yatarak tedaviyi gerektiren uygulamalar, ayağa basarak ve veya basmayarak yükü femur 

başı dışına aktarıp ayaktan tedaviyi sağlayan ortezler, vücut ağırlığını femur başından 

geçirmeyen uygulamalar arasında sayılır. 

Synder Ford Askısı: Etkilenen taraftaki bacağın ağırlığı, çocuk ayakta iken topuğa bağlanan 

bağlantılar sayesinde omuza taşıtılır. 

Birmingham Ortezi: Etkilenen taraftaki bacağın ağırlığı zincirler yardımı ile ortezin gövdeye 

sarılan kısmına bağlantı yapılarak gövdeye taşıtılır.  

 

Tek başına femoral başa yük vermemek yeterli değildir, aynı zamanda femoral başı asetabuluma 

santralize şekilde tutmak da gereklidir. Bu ortezlerin kullanımı esnasında alt ekstremiteden 

ağırlık geçmediği için kaslarda atrofi oluşur ve dizde fleksiyon kontraktürü oluşma riski vardır. 

Bu sebeplerden Synder Ford Askısı ve Birmingham Ortezinin kullanım alanı yoktur. 

 

Thomas Ortezi – Hacettepe Tipi Modifiye Thomas Ortezi: Thomas Ortezi belden kemerli 

ve iskial sekili bir ortezdir. Ekstremiteler arasındaki boy farkını eşitlemek için sağlam tarafa 

yükselti takviyesi konur. Thomas Ortezi’nde amaç ayağın yere değmemesi ve yük 
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taşımamasıdır. Yapılan araştırmalarda bu ortezi kullanan çocuklarda avasküler nekroz olguları 

bildirilmiştir. Thomas Ortezi daha sonra Hacettepe Üniveritesi Ortez-Protez atölyesinde 

modifiye edilmiştir. Belden kemerli, kalça eklemli ve iskial sekili olan bu ortezin temel 

uygulama amacı femur başını asetabuluma 30 derece abdüksiyon ve 12 derece internal 

rotasyonda santralize etmektir. Uyluk korsesinin bağlı olduğu medial bar bir üzengi yardımıyla 

bota bağlanır. Cihaz abdüksiyonda durur ve hastanın ayağı yerle temas etmez, yanda durur. Yere 

dik uzanan metal barla botun bağlı olduğu bar arasında 30 derece kalça abduksiyonu sağlayacak 

şekilde açı verilir. Böylece ekstremiteler arasında boy farkı olmaz dolayısıyla yükselti 

takviyesine de ihtiyaç duyulmaz. 

 

Tachdjian Trilateral Soketli Uzun Yürüme Ortezi: 1968’de Tachdjian ve Jouett tarafından 

tanımlanmıştır. Ortezin iskial sekili ve medialde tek bir barı vardır, lateralde duvarı bulunmaz. 

Trilateral denmesinin sebebi de soketin lateral duvarının olmamasıdır. Ayak lateralde durur ve 

hasta üzengiye basarak yürür. Bu sebeple karşı ekstremitede rölatif kısalık oluşur. Kısalığı tolere 

etmek için karşı taraftaki ayağın altına yükselti takviyesi koymak gerekir. Femur başının 

santralizasyonu için gerekli olan abduksiyon medial barın yüksek tutulması ile elde edilir. 

Femur başının santralizasyonu için gerekli olan iç rotasyon da soketin posterolateralinden 

verilen baskı ve ayakkabının yerleştiği üzenginin posterolateraline konulan kama ile sağlanır. 

Hacettepe Tipi Modifiye Thomas Ortezi’nden farklı olarak pelvik kemer ve kalça eklemi yoktur. 

 

b) Vücut Ağırlığını Femur Başından Geçiren Uygulamalar 

Petrie Alçısı ve Newington Ortezi kalçaya 45 derece abduksiyon, 10-20 derece iç rotasyon 

ve dizlere 10 derece fleksiyon verir. Toronto, Atlanta Scottish Rite Ortezi kalçaya 45 derece 

abduksiyon, 10-20 derece iç rotasyon verir, ara bağlantıları sayesinde de diz fleksiyonuna 

izin verir. 

Toronto Ortezi: 1968’de Bobeckho tarafından ilk defa uygulanmıştır. Bilateral LCPH olan 

vakalarda ya da Hacettepe Tipi Modifiye Thomas Ortezi’nin etkili olmadığı tel taraflı LCPH 

olan vakalarda kullanılır. Belden kemeri ve kalça eklemi yoktur. Uyluğu saran iki tane bant, 

kalçada 45 derece abduksiyon olacak şekilde metal aksamla birbirine adapte edilmiştir. 

Kullanımı zordur. Hastalar çift koltuk değneği yardımıyla “waddling gait” yaparak yürürler. 

Atlanta Scottish Rite Ortezi: 1971’de Texas Scottish Rite Hastanesi’nde geliştirilmiştir. Hasta 

aktivitesini daha az kısıtlayan bir ortezdir. Pelvik bölgeye bağlanan kemer, uyluğa uygulanan 

bantlara lateralden bir bar ile bağlıdır. Bu barlar, pelvik bölgedeki eklem yerlerine bağlanan 

hareketli bağlantılar ile kalça eklemi hareketi sağlanır. Bu ortezde kalçalar abduksiyondayken, 

femur başları asetabulum içinde hareketli tutulabilmekte ve dizlere tam hareket 

verilebilmektedir. 

Petrie Alçısı: İlk kez 1971’de Petrie ve Bitenc tarafından 60 hastaya uygulanmış ve sonuçları 

bildirilmiştir. Diz hafif fleksiyonda iken hastanın her iki alt ekstremitesine uygulanan uzun 

bacak alçının, araya bir bar konularak kalçanın 45 derece abduksiyon ve 5-10 derece iç 

rotasyonda sabitlenmesiyle uygulanır. Alçı belli aralıklarla değiştirilir ve değişim esnasında 

kalça ve dizlere hareket verilir. Ardından tekrar alçılama yapılır. 

Newington Ortezi: Her iki uyluk ve krurise konulan barların merkezde “A” şeklinde metal bir 

çerçeveyle birbirine adapte edilip, kalçaların 45 derece abduksiyon ve 5-10 derece iç 

rotasyonda, dizlerin 10 derece fleksiyonda sabitlenmesi sağlanır.  Petrie alçısının verdiği 

pozisyonu sağlar. Toronto Ortezi ile benzerdir ancak farklı olarak Newington Ortezi’nde 

dizlerde hareket serbest değildir. 
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B) Cerrahi Tedavi Seçenekleri 

Cerrahi tedavi femoral başın %50’sinden daha fazlasının tutulduğu hasta grubunda kuvvetle 

önerilmiştir [36-38]. Cerrahi tedavi için normal sınırlarda kalça eklem hareket açıklığı şarttır. 

Femoral Varus Derotasyon Osteotomisi ile femur başı lateralden asetabulum merkezine 

yönlendirilerek asetabulum kenarının deforme edici etkisinden korunulmuş olur. Subtrokanterik 

bölgeye yapılan osteotomi sonrası, osteotomi hattına 20 derece varus ve 20 derece dış rotasyon 

verilir. Ekstremite dizilimini düzenlemek ve eklem uyumunu artırma amacıyla osteotomi hattına 

ekstansiyon efekti de verilebilir. Ayrıca osteotomi trokanterik epifizyodez eşliğinde açık kama 

şeklinde yapılarak olası ekstremite kısalığı ve abduktor güçsüzlük de engellenebilir. Kolay 

uygulanabilir cerrahi tekniğe sahip olması ve eklem içi basıncı artırmaması, kaynamama 

riskinin çok düşük olması bu osteotominin avantajları olarak gösterilebilir. Ayrıca varus 

osteotomisi hastalığın başlangıç evresinde uygulandığında fragmantasyon evresi atlanabilmekte 

böylece hastalığın seyri kısalabilmektedir [39,40]. Bu sebeple hastalığın erken dönemlerinde 

uygulanan varus osteotomisinin tedavi sonuçları daha başarılıdır [41,42]. Osteotomi sonrası 

trokanterik belirginleşme, varus deformitesinin ilerleyen zamanda tamamen remodele 

olamaması, koksa brevanın artması, implant çıkarılması için ikinci bir cerrahi girişim gerekmesi 

bu yöntemin dezavantajları olarak sayılabilir [43-46]. 

 

Femoral Valgus Derotasyon Osteotomisi hastalığın geç evrelerinde bozunan ve yassılaşan 

femur başının asetabulumun kenarına takılması sonucu ağrılı abdüksiyona ve hareket 

kısıtlılığına sebep olduğu seçilmiş vakalarda uygulanılabilir [47]. Standart pelvis ön-arka grafisi 

ve abduksiyon grafisinde femur başı ile asetabulumun arasında uyumun olmadığı ancak 

adduksiyon grafisinde uyumun olduğu kalçalarda tercih edilir [48]. Valgus osteotomisi ile 

femur başının asetabulumun kenarına takılan kısmı asetabulumdan uzaklaştırılarak 

femoroasetabuler sıkışma azaltılır, kalça eklem uyumu artırılır. Osteotomi sonrası femur 

kollodiyafizer açısı artar böylece ekstremite boyu ve abduktor kol uzunluğu artar. Kısalık ve 

abduktor güçsüzlük azalır. 

 

Pelvik Osteotomiler 

Pelvik osteotomilerin hastalığın prognozunu değiştirdiğine dair yeterli kanıt bulunmasa bile 

femoral baş tutulumu %50’nin üzerinde olan 6 yaş üzeri hastalarda sıklıkla tercih 

edilebilmektedir [12]. Cerrahi sonrası dönemde ekstremiteler arası kısalık farkı oluşturmaması, 

abduktor uzunluğunu etkilememesi, cerrahi sonrası oluşan skar dokusunın kozmetik açıdan 

diğer cerrahi girişimlere göre daha kabul edilebilir olması, implant çıkarılması amacıyla ikincil 

bir cerrahi girişime ihtiyaç duymaması pelvik osteotomilerin avantajları arasında sayılabilir. 

Ancak cerrahi sonrası aşırı femoral baş örtünmesi sebebiyle ilerleyen dönemde pincer tipi 

femoroasetabuler impingement gelişebilir. Bu da pelvik osteotomilerin dezavantajıdır [49]. 

Salter İnnominate Osteotomi en sık kullanılan pelvik osteotomi yöntemlerindendir. Cerrahi 

sonrası sonuçların iyi olduğunu rapor eden yayınlar mevcuttur [50-51]. Cerrahi tekniği daha zor 

olan ve komplikayon oranı daha fazla olan Triple Osteotomi asetabulumu iyice serbestleştirmesi 

sebebiyle femoral baş örtümünü maksimum düzeyde sağlayabilir. Shelf Asetabuloplasti daha 

az cerrahi deneyim gerektiren kurtarıcı bir teknik sayılabilir. Femur başının örtümünü artırarak 

lateral subluksasyonu önler ve asetabuler derinliği arıtırır. Bu cerrahi prosedürün sonuçlarını 

inceleyen yeteri kadar prospektif çalışma yoktur [52]. 
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Kombine Osteotomiler 

İleri derecede subluksasyonu olan ve tek başına femoral ya da pelvik osteotominin yeterli 

örtümü sağlayamayacağı ileri yaş grubu hastalarda tercih edilen bir prosedürdür [53,54]. Salter 

İnnominate Osteotomisi Femoral Varizasyon Osteotomisi ile kombine edilerek uygulanır. 

 

Trokanterik Epifizyodez 

LCPH’nda proksimal femoral fizin kapanması ve trokanter majorun büyümeye devam etmesi 

hastaların büyük çoğunluğunda görülür [55]. Abduktor kolu kısaltan bu trokanterik başırı 

büyüme Trendelenburg topallamasına neden olur. Bu sebeple cerrahi örtünme tedavisi 

uygulaması tercih edilen yedi yaş üzerindeki hastalarda profilaktik trokanterik epifizyodez 

önerilmektedir [55-57]. 

 

Eksternal Fiksatör İle Artrodiastaz 

LCPH’nda Perthes femur başına etki eden mekanik kuvvetler femur başında  deformasyona 

neden olur. Etkilenen femur başını bu mekanik kuvvetlerin etkisinden kurtarmak amacıyla 

seçilmiş vakalarda tercih edilebilecek bir prosedürdür. Yapılan bazı çalışmalarda, 4-5 ay süreyle 

eksternal fiksatör kullanılarak yapılan kalça distraksiyonunun, başlangıç evresinde femur başı 

üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu veya fragmantasyon evresinde uygulandığında femur 

başı yüksekliğinde restoratif bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir [58]. Segev ve ark. yaptığı 

bir çalışmada; Eksternal Fiksatör İle Artrodiastaz prosedürü uygulanan Stulberg sınıf 4 kalçaya 

sahip olan 10 LCPH’sının devam eden takibinde eksternal fiksatör çıkarılması sonrası kazanılan 

femur başı yüksekliğinin 7 hastada kaybedildiği belirtilmiştir [59] 
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