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Kalp nakli sonras› geliﬂen femur baﬂ› avasküler nekrozu için total
kalça artroplastisi: ‹ki olgu sunumu
Total hip arthroplasty for avascular necrosis of the femur head
following heart transplantation: a report of two cases
Haldun Orhun,1 Volkan Gürkan,1 Gökhan Sever,1 Halil Burç,1 Tu¤rul Berkel,1
Mustafa Güler,2 Cevat Yakut2
1
Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i;
Kartal Koﬂuyolu Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klini¤i

2

Organ nakli uygulanan hastalarda rejeksiyonun engellenmesi için kullan›lan immünsupresif ilaçlar bu olgularda femur baﬂ› avasküler nekrozuna yol açabilmektedir. Bu yaz›da, kalp nakli sonras›nda geliﬂen femur baﬂ›
avasküler nekrozu nedeniyle total kalça protezi uygulanan 48 ve 50 yaﬂlar›nda iki erkek hasta sunuldu. Her iki
hastaya da kalp nakli sonras›nda siklosporin, azatiyoprin ve steroidden oluﬂan üçlü immünsupresif tedavi uygulanm›ﬂt›. Hastalar›n baﬂvuru nedeni, birinci olguda
kalp naklinden dört y›l sonra, ikinci olguda bir y›l sonra baﬂlayan a¤r› ve eklem hareket k›s›tl›l›¤› idi. Düz
radyografik incelemelerde birinci olgunun sa¤, ikinci
olgunun sol kalça ekleminde koksartroz görüldü. ‹kinci
olguda sa¤ kalçada hafif artrotik de¤iﬂiklikler ve avasküler nekroz bulgusu da vard›. ‹ki olguya da posterior
giriﬂimle çimentolu total kalça protezi uyguland›. Olgular›n ameliyat sonras› s›ras›yla sekiz ve alt› ayl›k takiplerinde kalçayla ilgili yak›nmalar› kayboldu, hareket
aç›kl›klar› art›ﬂ gösterdi. Protez çevresinde gevﬂeme
gözlenmedi. Her iki olguda da koksartrozun, yüksek
doz steroid kullan›m›na ba¤l› avasküler nekroz (FicatArlet evre IV) sonucunda oluﬂtu¤u düﬂünüldü.

Immunosuppressive agents administered to transplant
patients to prevent rejection are associated with the development of avascular necrosis of the femur head. Two
male patients, aged 48 and 50 years, are presented, in
whom total hip arthroplasty was performed for avascular
necrosis of the femur head. Both patients received
immunosuppressive treatment consisting of cyclosporine,
azathioprine, and steroids following heart transplantation.
The presenting symptoms were pain and limitation in
movements that developed four years and one year
after transplantation. Plain radiographs revealed
coxarthrosis in the right hip of the first patient, and in
the left hip of the other. In addition, the latter patient
had minimal arthritic changes and avascular necrosis in
the right hip. Both patients underwent cemented total
hip prosthesis. During their follow-up of eight and six
months, respectively, complaints related to the hip
improved and range of motion increased, without any
loosening of the prostheses. In both patients, the development of coxarthrosis was attributed to the ensuing
avascular necrosis (Ficat-Arlet stage IV) induced by
high-dose steroid use.

Anahtar sözcükler: Artroplasti, replasman, kalça; femur baﬂ›
nekrozu/kimyasal yolla oluﬂan; glukokortikoid/yan etki; kalp
transplantasyonu; kalça protezi; osteonekroz.

Key words: Arthroplasty, replacement, hip; femur head necrosis/chemically induced; glucocorticoids/adverse effects; heart
transplantation; hip prosthesis; osteonecrosis.

‹mmünsupresif tedavi yöntemleri ve bu yöntemlerde kullan›lan ilaçlardaki geliﬂmelerin ›ﬂ›¤›nda solid organ nakli güncelli¤ini korumaktad›r.[1-5]
Organ nakli sonras›nda kullan›lan immünsupresif

ilaçlar›n yan etkileri yeni aray›ﬂlar› da gündeme
getirmektedir.[1,2,5] ‹mmünsupresyon amac›yla bu
hastalara verilen yüksek doz ve uzun süreli steroid, femur baﬂ›nda avasküler nekroz geliﬂimine yol
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açabilmektedir.[6-10] Femur baﬂ› avasküler nekrozu
geliﬂmesi, hastan›n uzun dönemdeki rehabilitasyon sürecini olumsuz etkilemektedir. Kalça ekleminde avasküler nekroza ba¤l› artrotik de¤iﬂiklikler, efor kapasiteleri zaten düﬂük hastalara yeni
yükler getirerek yaﬂamsal fonksiyonlardan biri
olan dik duruﬂun kaybedilmesine neden olabilmektedir. Bu sorunun giderilmesi için total kalça
artroplastisi (TKA) uygulanmaktad›r.[11-15] Ancak,
kalp nakli yap›lan olgulara, TKA gibi büyük bir
cerrahi giriﬂimin getirece¤i risk göz önüne al›nd›¤›nda, uygulaman›n gereklili¤i de tart›ﬂmal›d›r.

dilate kardiyomiyopati tan›s›yla ortotopik kalp
nakli uygulanm›ﬂt›.

Bu yaz›da, kalp nakli uygulanm›ﬂ iki hastada
femur baﬂ›nda geliﬂen avasküler nekrozun TKA
ile tedavisi sunuldu ve endikasyon ölçütleri de¤erlendirildi.
OLGU SUNUMU

Kalp nakli sonras›nda hastaya siklosporin, azatiyoprin ve steroidden oluﬂan üçlü immünsupresif tedavi uygulanm›ﬂt›. Koksartrozun, yüksek doz steroid kullan›m›na ba¤l› geliﬂen avasküler nekroz (Ficat-Arlet evre IV) sonucunda oluﬂtu¤u düﬂünüldü.

Olgu 1– K›rk sekiz yaﬂ›nda erkek hastaya, 1997
y›l›nda ejeksiyon fraksiyonu %25 düzeyinde iken

Hastaya posterior giriﬂimle çimentolu total
kalça protezi uyguland› (ﬁekil 1b). Ameliyat s›ra-

(a)

Ameliyat sonras› dördüncü y›lda, hastada sa¤
kalça a¤r›s› ve yürümede güçlük baﬂlamas› nedeniyle yap›lan klinik muayenede, sa¤ kalçada, özellikle iç rotasyon ve abdüksiyon hareketlerinde olmak üzere eklem hareket k›s›tl›l›¤› saptand› (fleksiyon 30°, abdüksiyon 20°, iç rotasyon 0°, d›ﬂ rotasyon 10°). Düz radyografik incelemede sa¤ kalça
ekleminde koksartroz görüldü (ﬁekil 1a). Sol kalçada patolojik bir bulguya rastlanmad›. Laboratuvar
incelemelerinde belirgin bir anormallik yoktu.

(c)

(b)

ﬁekil 1. (a) Olgu 1’in ameliyat öncesi pelvis ön-arka grafisinde sa¤ kalçada artroz ve eklem patolojisi belirgin
olarak izlenmekte. Femur baﬂ› avasküler nekrozuna ba¤l› geliﬂmiﬂ dejeneratif osteoartrit. (b) Koksofemoral
ön-arka grafide uygulanan çimentolu total kalça protezinin görünümü. (c) Sekizinci aydaki kalça ön-arka
grafisi.
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(a)

(b)

ﬁekil 2. Olgu 2’nin (a) ameliyat öncesi ve (b) sonras› ön-arka grafileri. Ameliyat öncesinde, sol kalçada belirgin
çökme ve eklem aral›¤›nda daralma izleniyor.

s›nda proksimal adale kontraktilitesinde belirgin
azalma ve laksite saptand›. Bu nedenle hasta,
ameliyat sonras› 15. günde, çift koltuk de¤ne¤iyle, ameliyatl› kalças›na yük vermeden aya¤a kald›r›ld›. Dördüncü haftada ameliyatl› ekstremitesine yük verildi. Ameliyat sonras›nda ikili antibiyotik tedaviye (1. kuﬂak sefalosporin+aminoglikozid türevi) baﬂland›. Günlük pansumanlar› yap›l›p 15. günde dikiﬂleri al›nd›. Yarada enfeksiyon
geliﬂmedi. Alt›nc› haftadaki kalça eklemi fizik
muayenesinde fleksiyon 100°, abdüksiyon 50°, iç
ve d›ﬂ rotasyon 15° idi.
Ameliyat sonras› sekizinci ayda yap›lan son
kontrolde eklem hareket geniﬂli¤inde farkl›l›k saptanmad› (ﬁekil 1c). Protez çevresinde belirgin bir
gevﬂeme gözlenmedi ve hastan›n kalças›ndan yak›nmas› yoktu.
Hastan›n kardiyak fonksiyonlar› ameliyat öncesi dönemle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda de¤iﬂmemiﬂti.
Ameliyat sonras› dönemde sitoimmünolojik monitörizasyon ile takip edilen hastada rejeksiyon
aç›s›ndan herhangi bir sorun yaﬂanmad›. Son
kontrolünde EKG’si sinüs ritminde, kan bas›nc›
120/80 mmHg, nab›z 84 at›m/dk idi. Ocak
2004’te çekilen ekokardiyografide sol ventrikül
ve kapak fonksiyonlar› normal bulundu. Ejeksiyon fraksiyonu %60 idi. Hasta, siklosporin 75
mg/gün, azotioprin 50 mg/gün, prednol 4
mg/gün almakta idi.
Olgu 2– Elli yaﬂ›nda erkek hastaya, 2003 y›l›nda dilate kardiyomiyopati tan›s›yla ortotopik kalp
nakli uygulanm›ﬂt›.

Ameliyat sonras› birinci y›lda, her iki kalça ve
dizde a¤r› baﬂlam›ﬂt›. Sol kalça ve dizdeki yak›nmalar›n artmas› ve yürümede güçlük baﬂlamas›
nedeniyle yap›lan klinik muayenede, her iki kalçada, özellikle iç rotasyon ve abdüksiyon hareketlerinde olmak üzere eklem hareket k›s›tl›l›¤›
saptand› (sol kalçada fleksiyon 40°, abdüksiyon
20°, iç ve d›ﬂ rotasyon 5°; sa¤ kalçada fleksiyon
50°, abdüksiyon 20°, iç rotasyon 15°, d›ﬂ rotasyon
10°). Düz radyografik incelemede sol kalça ekleminde koksartroz (ﬁekil 2a), sa¤ kalçada hafif artrotik de¤iﬂiklikler ve avasküler nekroz bulgusu
vard›. Kalçalar›n manyetik rezonans görüntüleri
aseptik nekrozu do¤rulad› (ﬁekil 3a, b). Sol femur
suprakondiler bölgesinde avasküler nekroz saptand› (ﬁekil 3c, d). Laboratuvar incelemelerinde
anormallik yoktu.
Hasta kalp nakli sonras›nda siklosporin, azatiyoprin ve steroidden oluﬂan üçlü immünsupresif
tedavi görmüﬂtü. Sol kalça patolojisinin ve di¤er
bölgelerdeki bulgular›n, yüksek doz steroid kullan›m›na ba¤l› avasküler nekroz (sol kalça, Ficat-Arlet evre IV) sonucunda oluﬂmuﬂ koksartrozdan
kaynakland›¤› düﬂünüldü.
Hastaya posterior giriﬂimle çimentolu total
kalça protezi uyguland› (ﬁekil 2b). Bu olguda da
proksimal adale kontraktilitesinde belirgin azalma ve laksite vard›. Bu nedenle, laksitenin giderilmesi için en uzun boyun kullan›ld›. Hasta
ameliyat sonras› ikinci gün yürütüldü. Ameliyat
sonras›nda ikili antibiyotik tedaviye (1. kuﬂak sefalosporin+aminoglikozid türevi) baﬂland›. Gün-
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(a)

(c)

(b)

(d)
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ﬁekil 3. (a, b) Femur baﬂ›n›n manyetik rezonans transvers ve koronal kesitleri. (c, d) Femur suprakondil bölgesinde saptanan avasküler nekrozun transvers ve koronal kesitleri.

lük pansumanlar› yap›l›p 15. günde dikiﬂleri
al›nd›. Yarada enfeksiyon geliﬂmedi. Ameliyat
sonras› birinci aydaki kalça eklemi fizik muayenesinde fleksiyon 110°, abdüksiyon 50°, iç ve d›ﬂ
rotasyon 15° idi.
Hastan›n kardiyak fonksiyonlar› normaldi.
Alt› ay sonraki son kontrolünde, EKG’si sinüs ritminde, kan bas›nc› 130/70 mmHg, nab›z 80
at›m/dk idi. Temmuz 2005’te çekilen ekokardiyografide sol ventrikül ve kapak fonksiyonlar› normal, ejeksiyon fraksiyonu %60 idi. Hasta siklosporin 75 mg/gün, azotiyoprin 50 mg/gün, prednol 4 mg/gün almaktayd›.

TARTIﬁMA

Günümüzde son dönem organ yetersizli¤i olan
hastalarda solid organ nakli vazgeçilmez bir tedavi
seçene¤i olmuﬂtur. Ne var ki, hayati önem taﬂ›mas›
nedeniyle, bu tür solid organ nakillerinde doku
reddini engellemek amac›yla, yan etkilerine ra¤men immünsupresif ilaçlar›n kullan›lmas› gerekmektedir.[1-5] Uzun dönemli kalp nakli uygulamalar›, kalp koroner arterlerinde gözlenen patolojiler
nedeniyle s›n›rl› olabilmektedir.[16-20] Doku reddi,
al›c›n›n immün sistemi taraf›ndan vericinin antijenik yap›s›na karﬂ› geliﬂen reaksiyondur.[1] Özellikle
verici ve al›c› aras›ndaki HLA-DR doku antijeni
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TABLO I
Ficat-Arlet osteonekroz s›n›flamas›
Evre

Eklem aral›¤›

Femur baﬂ› ﬂekli

Trabeküler yap›

I
II

Normal
Normal

Normal
Normal

Normal veya hafif osteoporoz
Osteoporoz ve skleroz

III
IV

Normal
Daralm›ﬂ

Düzleﬂme, subkondral y›k›m ve çökme
Çökme

Sekestrum
Üst kenarda destrüksiyon

Basit nekroz

Çökme ile beraber
komplike nekroz

uyuﬂmazl›¤› temel faktördür.[1,5,16] Bu olumsuzluklar› ortadan kald›rabilmek için immün bask›lay›c›
ilaçlar kullan›lmaktad›r ve bunlar aras›nda steroid
temel ilaçt›r.[1,2] Çeﬂitli nedenlerle uygulanan steroid tedavisi sonras›nda oluﬂan komplikasyonlardan
biri de femur baﬂ› avasküler nekrozudur.[6,10-12]
Femur baﬂ› avasküler nekrozu subkondral kemikte çökme ve eklem k›k›rda¤›nda dejenerasyon
ile sonuçlanan bir patolojidir.[21-23] Konuyla ilgili
pek çok araﬂt›rma yap›lmas›na ra¤men, günümüzde osteonekroz etyolojisi, patolojisi ve tedavisi tam
olarak ayd›nlat›labilmiﬂ de¤ildir.[21-23] Birkaç etyolojik faktör tan›mlanabilmiﬂ olsa da kesin patoloji halen ortaya konamam›ﬂt›r. Bilinen en s›k etyolojik
faktörler, yüksek doz steroid kullan›m› ve aﬂ›r› alkol tüketimidir. Pek çok çal›ﬂmada olgular›n yaklaﬂ›k %15’i idiyopatiktir ve etyolojik faktörler ortaya
kondukça bu oran düﬂmektedir. Örne¤in, koagülopatiler ortaya konmadan önce olgular›n %70’i idiyopatik olarak de¤erlendirilmekteydi. 2003 y›l›na
ait bir çal›ﬂmada idiyopatik osteonekroz oran› %40
olarak bildirilmiﬂtir.[24]
Hastal›¤›n klini¤i nonspesifiktir, semptomlar›n
baﬂ›nda tek tarafl› kalça a¤r›s›, takip eden dönemde geliﬂen topallama ve kalça hareketlerinde k›s›tlanma gelmektedir. Daha çok 30-40 yaﬂlar› aras›ndaki eriﬂkinlerde görülür ve olgular›n %50’den
fazlas› iki tarafl›d›r. Tablo iyice yerleﬂti¤i dönemde
tan› düz radyografilerle konabilir; ancak, hastal›¤›n daha erken dönemlerinde tan› için manyetik
rezonans görüntüleme gerekir.
Osteonekroz tan›s› konduktan sonra düz grafiler
s›n›flama için yeterli olur. S›n›flama, prognoz ve tedavi için önem taﬂ›r. Bunun için, birbirine benzer çeﬂitli s›n›flama yöntemleri ortaya konmuﬂtur. Bunlar
aras›nda günümüze kadar en fazla kabul görmüﬂ
olan› Ficat ve Arlet s›n›flamas›d›r (Tablo I).[25] Olgu-

lar›m›z›n her ikisi de bu ölçütlere göre tip IV olarak
s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Tan› yöntemlerinin oldukça geliﬂmiﬂ olmas›na
karﬂ›n, günümüzde osteonekrozun çok etkili bir
tedavisi bulunmamaktad›r. Tedavinin ana amac›
hastal›¤›n ilerlemesini engellemek ve femur baﬂ›n›n ﬂekil de¤iﬂtirmesini önlemektir. Bu amaçla pek
çok yöntem tan›mlanm›ﬂt›r. Cerrahi yöntemler aras›nda belirgin bir üstünlük fark› saptanamam›ﬂken, cerrahi tedavinin semptomatik tedaviye göre
daha üstün oldu¤u ortaya konmuﬂtur. Hangi yöntem seçilirse seçilsin baﬂar›s›, femur baﬂ›nda çökme gerçekleﬂmeden tan›n›n erken konup tedavinin
erken baﬂlamas›na ba¤l›d›r. ‹lerlemiﬂ olgularda
TKA ya da di¤er rekonstrüktif yöntemler uygulanmazsa semptomlar sürmektedir.
Osteonekroz oluﬂumunu engelleyecek bir profilaktik yaklaﬂ›m yoktur. Ancak, bilinen risk faktörleri vard›r ve bunlardan biri de steroid kullan›m›d›r.[6,11,12] Steroid tedavisinin hastal›¤›n geliﬂiminde
anlaml› derecede etkili oldu¤u gözlenmiﬂtir. Koo
ve ark.[9] ortalama 5.9 mg steroid kullanan 22 olgunun 21’inde bir y›l içinde osteonekroz geliﬂti¤ini
bildirmiﬂlerdir. Oinuma ve ark.[10] sistemik lupuslu
72 olgunun 32’sinde steroide ba¤l› geliﬂen osteonekroz saptam›ﬂlard›r.
Radyolojik bulgulardan görülebilece¤i gibi, olgular›m›zda, femur baﬂ›ndaki çökme ve buna ba¤l› geliﬂen artroz, avasküler nekroz zemininde geliﬂmiﬂ koksartroz oldu¤unu desteklemektedir. ‹kinci
olgudaki femur suprakondiler bölgesindeki avasküler nekroz görüntüsü, immün bask›lay›c›lar›n
bu komplikasyonuna iyi bir örnektir. Hastalar›n
kulland›klar› ilaçlar da bu tan›y› desteklemektedir.
Genellikle genç eriﬂkin hastalarda gözlenen bu
patolojide, k›k›rdak hasar› ile geliﬂen koksartroz
tedavisinde baﬂvurulabilecek seçeneklerden biri
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çimentosuz kalça protezidir. Xenakis ve ark.[26] 28
hastan›n 36 kalças›nda osteonekroz nedeniyle uygulanan total kalça protezi sonuçlar›n›n çok baﬂar›l› oldu¤unu ve osteonekroz tedavisinde çimentosuz protez uygulamas›n›n iyi bir seçenek oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Kalp nakli yap›lan olgularda steroide ba¤l› ortaya ç›kan femur baﬂ› avasküler nekrozu sonras›
geliﬂen koksartroz tedavisinde seçeneklerden biri
de total kalça protezidir.[27-29] Kronik rejeksiyona
ba¤l› kalp koronerlerinde oluﬂabilecek patolojiler
yaﬂam süresini etkilemektedir.[18-20] Hastalar›n efor
kapasiteleri düﬂüktür ve erken yürümeleri gereklidir.[30,31] Ameliyat sonras› rehabilitasyonlar› normal
rehabilitasyon programlar›ndan farkl›d›r.[32,33] Çimentosuz uygulamalarda kalça üzerine yük k›s›tlamas› getirilmesi nedeniyle kalp yükü artaca¤›ndan, bu durumdan kaç›nmak için çimentolu total
kalça protezi seçimi daha uygundur.[34,35] Bu olgularda geliﬂmesi beklenen osteoporozun da göz
önüne al›nmas› gerekir; çünkü, steroid nedeniyle
oluﬂan osteoporozun protez gevﬂemesinde rolü
büyüktür.[36] Ayr›ca, osteonekroz zemininde artroplasti uygulanm›ﬂ hastalarda gözlenen komplikasyon ve erken gevﬂeme oranlar›, ayn› yaﬂ grubunda
artroplasti uygulanm›ﬂ olgulara göre yüksek bulunmuﬂtur.[34] Bununla birlikte, modern komponent
ve tekniklerle de baﬂar›l› sonuçlar bildirilmiﬂtir.[33,34]
Organ nakli nedeniyle verilen steroide ba¤l›
olarak, kas dokusunda miyopatik de¤iﬂiklikler bildirilmiﬂtir.[37,38] Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde,
ameliyat s›ras›nda aﬂ›r› gevﬂek bir kalça ile karﬂ›laﬂmak olas›d›r. Bu olgularda ameliyat sonras› dönemde gözlenebilecek protez ç›k›klar› konusunda
da haz›rl›kl› olmak gerekir. Bradford ve ark.[39] böbrek nakli yap›lan 39 hastan›n 60 kalças›na uygulanan total kalça protezinden sonra, 10 kalçada kalça
ç›k›¤› saptam›ﬂlard›r. Cerrahi tedavi öncesinde,
kalça bölgesi kaslar›n›n kuvvetlendirilmesi için direnç egzersizleri uygulanmas› gerekir. Ameliyat s›ras›nda laksiteyi art›r›c› giriﬂimlerden mümkün oldu¤unca uzak kal›nmas›n› ve, e¤er imkan varsa,
minimal invaziv giriﬂimi önermekteyiz. Bu olgularda kapsülün korunmas› ve tamiri kan›m›zca stabilite aç›s›ndan gereklidir. Özellikle posterior giriﬂimin tercih edildi¤i olgularda rotator kaslar›n restorasyonunun önemi büyüktür. Bu önlemlere ra¤men kalça laksitesi gözlenmesi durumunda, kas
kontraktilitesinin kazand›r›lmas› için hastan›n rehabilitasyonunun iyi yap›lmas› gerekir.
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Sonuç olarak, organ nakli yap›lan olgularda
kullan›lan immünsupresif ilaçlara ba¤l› femur baﬂ›
avasküler nekrozu geliﬂti¤inde, artroplasti uygun
bir seçenektir. Gözlenebilecek komplikasyonlara
ve erken gevﬂeme sorunlar›na ra¤men, hastaya
sa¤layaca¤› kaliteli bir yaﬂam nedeniyle bu tedavi
tercih edilmelidir.
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