TOTBİD Dergisi
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Dergisi 2020;19:917–922
https://doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2020.115
DERLEME

Femur başı avasküler nekrozunda total kalça artroplastisi
Total hip arthroplasty for avascular necrosis of the femoral head
Oğuzhan Çimen1, Abdullah Demirtaş2, İbrahim Azboy3
1
Koşuyolu Medipol Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

2

Total kalça artroplastisi (TKA) femur başı avasküler nekrozunun ileri evrede olduğu hastalarda endikedir. Artroplasti
gerektiren avasküler nekroz hastaları osteoartritli hastalara
göre tipik olarak daha gençtir ve daha aktif bir sosyal hayata sahiptir. Son yıllarda cerrahi teknik ve implant tasarımındaki gelişmeler femur başı avasküler nekrozlu hastalarda TKA’nın ömrünü belirgin olarak uzatmıştır. TKA öncesi
özellikle kemik kalitesi kötü olan ve eşlik eden sistemik
hastalıkları bulunan hastalar, komplikasyon riskini azaltmak amacıyla titizlikle incelenmeli ve gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. TKA ileri evre femur başı avasküler nekrozunun
tedavisinde başarılı ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Total hip arthroplasty (THA) is indicated patients with late
stage avascular necrosis (osteonecrosis) of the femoral head.
Patients with avascular necrosis of the femoral head that require arthroplasty are typically younger and have more active
lifestyle than patients with osteoarthritis. Advances in surgical technique and implant design in recent years have significantly improved the survival of THA in patients with avascular
necrosis of the femoral head. Patients should be screened and
optimized accordingly to reduce the risk of complication following THA, especially who have poor bone quality and systemic comorbidities. THA is an effective and successful choice
for end stage avascular necrosis of the femoral head.

Anahtar sözcükler: femur başı avasküler nekrozu; total kalça
artroplastisi; çimentolu; çimentosuz
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emur başı avasküler nekrozu (osteonekrozu),
genellikle 20–50 yaş arası bireylerde görülen,
femur başının vasküler beslenmesinin bozulması sonucunda oluşan nekrotik alanlar ve çökme ile
seyreden bir hastalıktır. Femur başı avasküler nekrozunun etiyolojisinde rol alan en yaygın faktörler kortikosteroid kullanımı, idiyopatik nedenler ve travmadır.[1] Bunların dışında alkol tüketimi, sigara içme,
HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık
Yetmezliği Virüsü), sistemik lupus eritematozus, orak
hücreli anemi, Gaucher hastalığı ve radyasyon tedavisi
de etiyolojik faktörler arasındadır.[2] TKA femur başının çöktüğü, kalça ekleminin dejenere olduğu ileri evre
avasküler nekrozu olan ve eklem koruyucu cerrahi tedavilere iyi yanıt alınamayan hastalarda endikedir. TKA
olgularının %5–18’i femur başı avasküler nekrozu tanısı ile yapılmaktadır.[3]
TKA gerektiren avasküler nekrozlu hastalar osteoartritli hastalara göre tipik olarak daha gençtir. Genç hastalarda TKA’nın başarısızlık nedenleri, yüksek aktivitenin

hızlandırdığı polietilen aşınmasına bağlı osteoliz ve periprostetik kemik kaybıdır. Geleneksel metal-polietilen
eklemleşmede meydana gelen polietilen aşınmasına
bağlı gelişen partiküller osteoliz ve gevşemeye yol açmaktadır. Bunun üstesinden gelmek için aşınmaya daha
dayanaklı eklem yüzeyi seçenekleri (seramik-seramik,
yüksek oranda çapraz bağlı polietilen) geliştirilmiştir.
Cerrahi teknik ve implant tasarımındaki gelişmelerle birlikte avasküler nekrozlu hastalarda yapılan TKA ile primer osteoartritli hastalara yapılanlar karşılaştırıldığında
eş değer klinik sonuçlar alınmaktadır.[4]
Femur başı avasküler nekrozunda morfolojik olarak trabeküler kemik hacminde, osteoid kalınlığında
ve dinamik olarak kalsifikasyon hızında bir azalma
mevcuttur. Bu da kansellöz kemiğin zayıf olmasına ve
kemik çimentosu kullanımında başarısızlığa sebep olabilmektedir. Femur başı avasküler nekrozlu hastalarda
çimentolu TKA sonuçları, diğer nedenlere bağlı yapılan çimentolu TKA sonuçları kadar başarılı değildir.[5]
Birinci nesil çimentolama tekniği kullanılarak yapılan
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çimentolu TKA sonuçlarında başarı oranı düşmekte ve
özellikle asetabular tarafta implant gevşeme prevalansı
%57’ye kadar çıkabilmektedir.[6]
Artroplasti sonuçlarını etkileyen nedenlerin başında etiyolojik faktörler gelmektedir. İdiyopatik ve
travma sonrası (posttravmatik) avasküler nekroz
hastalarının fonksiyonel sonuçlarının, genellikle alkol, steroid ve sistemik hastalığı olanlara göre daha
iyi olduğu bildirilmektedir.[7] Kortikosteroidlerin
uzun süre kullanılması kemik oluşumunu inhibe
etmekte, kemik rezorpsiyonunu artırmakta ve osteoporoza neden olmaktadır.[7] Kortikosteroidler
ayrıca yara iyileşmesini bozmakta ve enfeksiyon riskini artırmaktadır. Nitekim 37 çalışmayı içeren bir
meta-analizde (n=2,470,827) kortikosteroid kullanım öyküsünün periprostetik enfeksiyon riskini 1,9
kat artırdığı bildirilmektedir.[8] Başka bir çalışmada,
kortikosteroide bağlı avasküler nekroz nedeniyle
yapılan TKA sonrası %17 oranında komplikasyon
geliştiği ve %11 oranında yeniden ameliyat yapıldığı
bildirilmektedir.[9]
Aşırı alkol kullanımı, özellikle 40 yaşından genç
erkek hastalarda travma dışı avasküler nekroz için
yaygın risk faktörlerinden biridir. Bu hastalarda eşlik eden hastalıkların daha fazla olduğu, eş zamanlı
sigara kullanımı, malnütrisyon ve ameliyat sonrası
erken dönemde %14,5 oranında alkol yoksunluk
sendromu bildirilmektedir.[10] Bu nedenle, artroplasti uygulanacak hastalarda en az 4–6 hafta önce
alkolü bırakmaları önerilmektedir.[11] Son yıllarda
yapılan çalışmalarda alkole bağlı avasküler nekroz
nedeniyle yapılan TKA sonrası orta ve uzun dönem
sonuçlar başarılı olarak bildirilmektedir.[10]
Böbrek nakli hastalarında femur başı avasküler
nekrozu, kortikosteroidlerin ve diğer ilaçların kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kronik böbrek yetmezliği ve böbrek transplantasyon hastalarında kemik kalitesi belirgin olarak kötüdür. Bu nedenle
başlangıçta çimentolu implantlar kullanılmış ve başarısız sonuçlar bildirilmiştir. Yakın zamanda yapılan
797 hastanın dâhil edildiği bir sistemik derlemede
hemodiyaliz ve transplant hastalarında TKA yapılması desteklenmektedir.[12] Fakat bu hastalarda revizyon oranı, dislokasyon ve derin enfeksiyon oranının primer osteoartrit nedeniyle yapılan TKA’ya göre
daha yüksek oranda görüldüğü vurgulanmaktadır.
Çimentolu protezlerde revizyon oranı hemodiyaliz
hastalarında ortalama 7,1 yılda %23, transplant
hastalarda 8,3 yılda %15, çimentosuz protezlerde
ise hemodiyaliz hastalarında ortalama 7 yılda %3,8,
transplant hastalarında ise 5,3 yılda %6,9 olarak
saptanmıştır. Bu nedenle hemodiyaliz ve transplant
hastalarında çimentosuz TKA önerilmektedir.[12]
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Orak hücre hastalığının iskelet sistemi bulguları,
avasküler nekroz, osteoporoz, patolojik kırıklar ve
enfeksiyonlardır. Bu hastalarda, kemik iliği hiperplazisi, korteks ve trabeküler kemiğin incelmesi gibi
kemik deformitelerinin yanı sıra femoral kanalda yer
yer obliterasyona neden olan sklerotik alanlar sıklıkla
görülür.[13,14] Bu nedenlerle asetabulumun ve femur
kanalının hazırlanması sırasında eksentrik oymadan
kaçınılmalıdır. Aksi takdirde perforasyon ve kırıklara
neden olunabilir.[14] Bu hastalarda ameliyat öncesi
bakım çok önemlidir. Yeterli oksijenizasyon, hidrasyon ve ağrı yönetimi uygulanmaz ise orak hücre krizi
gelişebilir. Alloimmunizasyonu azaltmak için lökosit
ayıklanmış kan transfüzyonu veya ameliyat öncesi
otolog kan hazırlanması önerilmektedir.[15] Ameliyat
öncesi kan transfüzyonu, plazmaferez veya exchange
transfüzyon, hemoglobin (Hb) S seviyelerini azaltmak ve oksijen taşıma kapasitesini artırmak için kullanılabilir. Ameliyat sonrası ilk iki günde Hb seviyesinin 8–10 g/dL arasında tutulması önerilmektedir.
Yakın zamanda yapılan bir sistematik derlemede orak
hücreli anemi hastalığına bağlı femur başı avasküler
nekrozu için yapılan TKA’da yüksek oranda medikal,
ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası komplikasyonlar görüldüğü bildirilmektedir.[15] Femoral kırık ve
perforasyonların sık olduğu ve özellikle çimentosuz
femoral stemlerin kullanıldığı olgularda ameliyat sırasında femoral kırık riskinin daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu hastalarda yapılan TKA’nın en önemli
başarısızlık nedeni enfeksiyon ve aseptik gevşemedir.
Aseptik gevşeme femurdan ziyade asetabular tarafta daha fazla görülmektedir. En iyi tespit metodu
ile ilgili kesin bir sonuç çıkarılamayacağı, çimentolu
implantlarda revizyon oranlarının daha yüksek olduğu (çimentolu %24, çimentosuz %10) ve çimentosuz
implantlarda ise ameliyat sırasında komplikasyonların daha yüksek olduğu bildirilmektedir.[15]
Avasküler nekrozda birinci ve ikinci kuşak çimentolama teknikleri kullanılarak yapılan TKA’da yüksek oranda mekanik yetmezlik ve revizyon oranları
bildirilmiştir.[16] Yedi ile on dört yıllık takiplerde mekanik yetmezlik oranları %9,1–48, revizyon oranları
ise %13–28 olarak bildirilmektedir.[16] Buna karşılık üçüncü kuşak çimentolama tekniğinin, özellikle
femoral tarafta sağkalımı artırdığı gösterilmiştir.
Çimentolu femoral stemler yaşlı ve medüller kanalı belirgin genişlemiş hastalar için idealdir. Kim ve
ark.[17], avasküler nekroz nedeniyle TKA yaptıkları 94
hastanın (148 kalça) ortalama 17,3 yıl takibinde hem
proksimal poroz kaplı çimentosuz femoral stemler
(98 kalça) hem de çimentolu femoral stemler (50 kalça, asetabular komponentler çimentosuz) için %98
sağkalım oranı ile oldukça başarılı sonuç bildirmişlerdir. Benzer bir çalışmada Simon ve ark.[18], avasküler
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nekroz nedeniyle TKA yaptıkları 34 kalçanın ortalama 10,9 yıllık takibinde, çimentolu femoral komponentte %100 sağkalım bildirmekle birlikte, üçüncü
kuşak çimentolama tekniği kullanılsa bile asetabular
komponentin çimentolu uygulanması sonrası radyolojik olarak %42 oranında gevşeme görüldüğünü,
ortalama 11 yıllık takipte %7 revizyon yapıldığını bildirmiştir.[19]

TKA’da yüksek çapraz bağlı polietilen (HXLPE)
kullanımı, geleneksel polietilene kıyasla %40’a varan
azalmış aşınma oranı nedeniyle ön plana çıkmıştır.
60 yaşın altındaki hastalarda HXLPE, yılda ortalama
0,02–0,04 mm aşınma oranına sahiptir. Geleneksel
polietilendeki aşınma ile karşılaştırıldığında (yılda
ortalama 0,1–0,2 mm) uzun dönem sağkalım için
önemli ölçüde avantaj sağlamaktadır.[16] Genç hastalarda HXLPE kullanılarak yapılan TKA çalışmalarının çoğunda osteoliz görülmediği bildirilmekle birlikte[24–27], ortalama 7,2 yıllık takipte %2, beş yıllık
takipte %8 oranında osteoliz görüldüğünü bildiren
çalışmalar bulunmaktadır (Tablo 2).[28,29] Avasküler
nekroz nedeniyle HXLPE kullanarak yapılan TKA’da
uzun dönem takipte mükemmel klinik ve radyolojik
sonuçlar bildirilmektedir.[24,25] Avasküler nekroz nedeniyle TKA yapılan 413 hasta (461 kalça) ve osteoartrit nedeniyle TKA yapılan 427 hastanın (461
kalça) 15 yıllık takibinde avasküler nekrozlu grupta
%6,6, osteoartritli grupta %4,5 oranında revizyon
oranı rapor edilmiştir (p=0,09).
Polietilen aşınması ve bunun sonucunda gelişen osteoliz TKA’da başarısız sonuçlara neden olmuş ve bu
nedenle aşınmaya daha dayanıklı seramik-HXLPE ve
seramik-seramik gibi yüzey materyalleri geliştirilmiştir.
Bunların içinde seramik-seramik eklemleşme aşınmaya karşı en dirençli olanıdır. Bununla birlikte, seramik
kırılması ve gıcırtı sesi istenmeyen komplikasyonlardır.
İlk dönem seramiklerin saflıklarının düşük olması ve
partiküler özelliklerinin yüksek olması nedeniyle kırılma riskleri önemli bir sorundu. Seramik üretimindeki

Çimentolu protez sistemlerinin uygulandığı hastaların uzun süreli takiplerinde aseptik gevşeme ve
kemik erozyonu gibi geç komplikasyonların yüksek
olması nedeniyle, genç ve özellikle aktif hastalarda
biyolojik tespit prensibi ile geliştirilen çimentosuz
protezler daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Yeni
nesil çimentosuz protezlerin uygun cerrahi tekniklerle uygulanmasıyla birlikte, avasküler nekrozlu
genç ve aktif hastalarda mükemmel sonuçlar bildirilmektedir (Tablo 1). Hartley ve ark.[20] metal
baş ve geleneksel polietilen kullanılarak yaptıkları
çimentosuz TKA sonrası 10 yıllık takipte hiç bir
hastada femoral revizyon yapmadıklarını, Kim ve
ark.[21] elli yaş altındaki hastalarda metal baş ve geleneksel polietilen kullanılarak yaptıkları çimentosuz TKA’da 18. yılda asetabular komponentte %84,
femoral komponentte ise %96 implant sağkalımı
bildirmektedir.
Son yıllarda metafizer kemik stoğun korunduğu kısa
femoral stemlerle başarılı sonuçlar bildirilmektedir.[22]
Fakat öncesinde manyetik rezonans (MR) ile osteonekrotik lezyonun metafize ulaşmadığı görülmelidir.[23]

Tablo 1. Femur başı avasküler nekrozunda tespit yöntemine göre TKA sonuçları
Çalışma

Tespit yöntemi

Kalça Ort. yaş Ort. takip Sağkalım (%) Başarısızlık nedeni
(n)
(yıl)
süresi (yıl)

Fyda ve ark.[5]

Birinci nesil çimentolama (16 kalça)
İkinci nesil çimentolama (32 kalça)

48

54,6

14,5

87 (10. yıl)

Femoral gevşeme %6,5
Asetabular gevşeme %13
Sepsis %2,9
Dislokasyon %2,9

Kim ve ark.[17]

Hibrid (üçüncü nesil çimentolama)
Çimentosuz protez

48
94

47,3

17,3

98 femoral
83 asetabulum
(Hibrid)
85 asetabulum
(çimentosuz)

Enfeksiyon %2 (çimentolu)
Kırık %2 (çimentosuz grup)
İnsert aşınması ve osteoliz
nedeniyle asetabular
revizyon %15

Simon ve ark.[18] Hibrid (28 kalça)
Çimentolu (6) (üçüncü nesil çimentolama)

34

28,3

10,9

100 (Femoral) Asetabular gevşeme %15
90 (Asetabular) Femoral gevşeme %0

Min ve ark.[24]

Çimentosuz (HXLPE-Metal baş)

85

42

13,5

100

Revizyon yok

Kim ve ark.[27]

Çimentosuz (CoHXLPE)

60

28,3

10,8

100

Revizyon yok

HXLPE, yüksek çapraz bağlı polietilen; CoHXLPE, seramik-yüksek çapraz bağlı polietilen
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Tablo 2. Femur başı avasküler nekrozunda eklemleşme tipine göre TKA sonuçları
Çalışma

Eklemleşme tipi

Kalça
(n)

Min ve ark.[24]

HXLPE-Metal baş

85

42

13,5

0

100

Feng ve ark.

CoC
CoHXLPE

93
77

51
59

6,9
7,2

0
0

––

Kim ve ark.[27]

CoHXLPE

60

28,3

10,8

0

100

Mall ve ark.

Geleneksel PE-metal baş
HXLPE-metal baş

50
48

43,2
46,5

8,29
6,02

24
2

––

Leung ve ark.[29]

Geleneksel PE-metal baş
HXLPE-metal baş

40
36

61,5
60,5

6,1
6,1

28
8

––

Kim ve ark.[30]

Biolox delta seramik

334

48,2

13,1

0

99,7 (asetabular)
99,3 (femoral)

Lee ve ark.[31]

Biolox delta seramik

252

49,7

5,5

0

99

Kim ve ark.[32]

Biolox-forte seramik

1131 (%53 avasküler nekroz)

52,9

18,8

0

99,7 (asetabular)
100 (femoral)

Baek ve Kim[33]

Biolox forte seramik

71

39,1

7,1

0

100

[26]

[28]

Ort. yaş Ort. takip Osteoliz Sağkalım (%)
(yıl)
süresi (yıl)
(%)

PE, Polietilen; HXLPE, yüksek çapraz bağlı polietilen; OA, osteoartrit; Co-C, seramik-seramik; CoHXLPE, seramik-yüksek çapraz bağlı polietilen.

son gelişmelerle birlikte, seramik implantların yüksek
saflık ve yoğunluğa sahip olması ve sertlik, eğilme mukavemeti ve patlama mukavemeti gibi uygun mekanik
özelliklerin geliştirilmesi ile kırık riski çok azalmıştır.[30]
Femur başı avasküler nekrozlu hastalarda seramik-seramik implantların sağkalım oranı, implant tasarımına

(a)

(b)

bağlı olarak 10–15 yıllık takipte %85 ile %100 arasında değişmektedir.[16] Son yıllarda yapılan çalışmalarda
üçüncü ve dördüncü nesil seramik-seramik kullanılan
TKA’latda oldukça başarılı sonuçlar bildirilmektedir
(Şekil 1 ve 2) (Tablo 2).[30,33] Kim ve ark.[31], 334 kalçanın 7,8 yıllık takibinde hiçbir hastada seramik kırığı

(c)

Şekil 1. a–c. Alopesi nedeniyle kortikosteroid kullanımına bağlı sağ femur başı avasküler nekrozu gelişen 27 yaşında erkek hastanın; ameliyat öncesi radyografisi (a), femur başındaki çökme (b) ve seramik
üzeri seramik çimentosuz total kalça protezi ameliyatının 6. yılına ait radyografisi (c) izlenmektedir.
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(a)

(b)

(c)

Şekil 2. a–c. Aplastik anemi nedeniyle kortikosteroid kullanımına bağlı sol femur başı avasküler nekrozu gelişen 21 yaşında kadın hastanın; ameliyat öncesi radyografisi (a), femur başında meydana gelen çökme (b) ve seramik üzeri seramik çimentosuz total kalça protezi
ameliyatının 7. yılına ait radyografisi (c) izlenmektedir.

görmediklerini (%99,7 sağkalım), Hamilton ve ark.[34]
ise 345 kalçanın ortalama 5,3 yıl takibinde iki hastada
seramik insert kırılması (%97,3 sağkalım) gördüklerini
bildirmişlerdir.
Sonuç olarak, modern implant ve cerrahi teknik
kullanılması ile birlikte femur başı avasküler nekrozu
sonrası yapılan TKA’nın uzun dönem sonuçları, primer osteoartrit nedeniyle yapılan TKA kadar başarılıdır. Ancak, kemik kalitesi ve aktivite düzeyininin uzun
dönem sonuçlar üzerinde etkili olduğu bilinmelidir.
Gaucher, orak hücreli anemi ve böbrek transplantlı
hastalarda gevşeme oranlarının yüksek olduğu akılda
tutulmalıdır. Bu nedenle, ameliyat öncesinde hastaların etiyolojik nedenleri göz önünde bulundurularak
hazırlıklar titizlikle yapılmalıdır. İmplant seçimi ve tespit yönteminin belirlenmesinde kemik kalitesi ve geometrisi göz önünde bulundurulmalıdır.
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