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• Osteonekroz=avasküler nekroz=aseptik nekroz=subkondral avasküler nekroz

• Aslında spesifik bir hastalıktan ziyade kemiğin kan desteğinin bozulmasına 
sebep olan birçok durumun son ortak yolu.



• Görülme sıklığı tam olarak bilinmemekte

• ABD de her yıl 20.000-30.000 yeni osteonekroz vakası bildirilmekte

• ABD de yapılan total kalça protezi ameliyatlarının %10 u femur osteonekrozu
nedeni ile yapılmaktadır.

-Moya-Angeler J, Gianakos AL, Villa JC, Ni A, Lane JM. Current concepts on osteonecrosis of the femoral head. World J 
Orthop. 2015 Sep 18;6(8):590-601.
-Mont MA, Salem HS, Piuzzi NS, Goodman SB, Jones LC. Nontraumatic Osteonecrosis of the Femoral Head: Where Do 
We Stand Today?: A 5-Year Update. J Bone Joint Surg Am. 2020 Jun 17;102(12):1084-1099. doi: 10.2106/JBJS.19.01271.









Travma

• Femur baş ve boyun kırığı sonrası  
retinaküler ve circumflex
arterlerde yaralanma

• Yaralanma sonrası 6-8 saatte 
osteonekroz ve takip eden 6 ay 
içinde segmenter çökme



Mikrofraktür ve osteoporozun rolü

-Yük taşıyan segmentte tekrarlayan mikrofraktürler multible vasküler
lezyonlara sebep olarak iskemi ve sonuçta frajil ve zayıf onarılmış kemik 
dokusuna yol açar

-Bu hipotez bazı çalışmalarda femur başının osteonekrozunda iliak krestten
alına bx örneklerinde osteopeninin tanımlanmasıyla desteklenmiş

-Ancak ONFH postmenapozal OP nin bir komplikasyonu gibi de 
görülmemektedir. 

Nontraumatic avascular necrosis of the femoral head. Past, present, and 
future J Arlet 1 Affiliations expand PMID: 1555331



Primitif vasküler problemler

-ONFH  koroner arter infartktına
benzetilmiş

-Posterolateral retinakulum arterin 
sulama alanını içeren femur başının 
superolateral segmentinin infarktüsü?

-Solomon L Aseptic necrosis of the femoral head in
iron overload. Osteoporosis Res 4:457-461 (1974).
-Marcus ND, Enneking WF, Massam RA. The silent hip in idiopathic aseptic
necrosis. Treatment by bone-grafting. J Bone Joint Surg Am. 1973 
Oct;55(7):1351-66. PMID: 4758708.



• Arlet 18 ON vakası               
arteriografi çalışmalarında 17 
hastada aterosklerotik değişimler 
ve 4 hastada stenozan arterit .

• Astumi ve ark.               
Arteriografik çalışmaları sonucu             
40 yaş altı hastalarda extraosseöz
arteryel tutulumun önemli bir 
faktör

• Ficat and Arlet 21 ON li 
hastada extraosseöz venöz
anormallik tespit etmişler



Yağ embolisi

-Yağ embolisi için 3 muhtemel 
orjin old. düşünülür,

-Yağlı karaciğer

-plazma lipoproteinlerinin
destabilizasyonu

-Yağlı kemik iliğinin 
parçalanması



• Venöz intraosseöz faktörler:

-Sickle cell anemi ve disbarik ON nin
açıklanabilir sebebi

-Sickle cell anemide intraosseöz
venöz dolaşımda orak hücreler 
venöz obstrüksiyon yaparak ON ye 
yol açar

-Aynı şekilde disbarik ON de açığa 
çıkan nitrojen baloncukları venöz
sistemde obstrüksiyon yapabilir



• Hücresel sitotoksik faktörler

-Glimcher ve Kenzora alkol ve GKK 
ilişkili ON de osteogenik hücreler 
üzerine direkt metabolik etkinin 
patolojide önemli olduğunu savunur

-Ayrıca iyonizan radyasyon da benzer 
sitotoksik mekanizma ile ON yapar



Yağ hücrelerinin hipertrofisi

-GKK

-Gaucher hastalığında da yağ 
yüklü Gaucher hücreleri 
anormal birikimi ile intraosseöz
basınç artışı olur



Kompartman sendromu

-Ficat ve Hungerford teorisi

-İntramedüller basınç artışı ile rijid
trabeküler networkte kemik 
mikrovasküleritesinin
kompresyonu, bu artış primer
veya sekonder olabilir.





1-Genetik ve Epigenetik Faktörler
Genetik faktörler neden sadece sistemik glukokortikoid alan 

hastaların bir kısmında ON gelişimini açıklar



• 2-Vasküler Bozulma

-GKK endotel dokuya zarar verebilir

-Periferik rezistansı artırıp sistemik 
hipertansiyon yapar

-Plazminojen aktivatör aktivitesini 
azaltır

-PAI-1 aktivitesini artırırarak trombüs
formasyonuna katkıda bulunur

-Endotelin-1 ve norepinefrin gibi 
vazoaktif mediatörlerin salınımı ile 
vazokonstrüksiyonu indükler



• 3-Yağ hücreleri ve intraosseöz basınç

- Adiposit hipertrofisi

-Sistemik hiperlipidemi

Vasküler sinuzoid depositleri ve Intraosseöz basınç 
artışı, venöz sinuzoidleri komprese eder, 
intravasküler koagülasyonu indükler, kan akışı 
bozulur ve iskemiye yol açar.



4-Kemik İliği İskemisi

-İntravasküler koagülasyon,vasküler destekte azalma,iskemi, hipoksi, nekrozu 
indükler ve anjiogenezi uyaran VEGF ve NO salınımı artışına yol açar

-Hematopoetik hücreler iskemiye daha duyarlıdır ve 12 saat içinde ölürler. ,

- adipositler 48 saat ve 

-osteositler komplet iskemisi 24-72 saati bulur 

- Bununla birlikte, tüm iskemik lezyonlar osteonekroza yol açmaz ve eğer 
perfüzyon düzelir ve ölü kemik yerine yenisi alınırsa - genetik yatkınlığa ve 
pıhtılaşma durumuna bağlı olarak- doku tamir edilebilir



• Süreç ilerlerse, fibröz membranla
çevrili fokal sekestrum oluşur ve 
irreversibl hasar oluşur

• bu histolojik bulgu kesin 
osteonekroz teşhisi koydurur



Onarıcı mekanizmlar ve fraktürler

• Nekrotik kemik yabancı bir cisim olarak 
tanınabilir ve immun sistemi indükler

• Subkondral alanda osteosit apoptozisi
yaygındır

• Kapsül aşamalı olarak kemikleşir ve ölü 
adipositler hücre dışı kalsiyum ile 
çözünmeyen sabunların oluşumuna yol 
açan yağ asitlerini serbest bırakır. 

• bu ortaya çıkan doku yeteri kadar güçlü 
değildir ve  ağırlık taşıyamaz. 

• Kırıklar sıklıkla  femoral başın 
kollapasına ve eklemde sekonder
osteoartrite yol açacak şekilde 
subkondral kısımda veya nekrotik alanda 
olur



• Osteonekroz GKK lerin genellikle daha yüksek kümülatif dozları ve uzun 
tedavi süreçleri ile ilişkili ancak

• Ancak eklem içi enjeksiyonlardan, topikal uygulamadan veya düşük doz, 
kısa süreli oral steroidlerden sonra da tanımlanmıştır. 

• major cinsiyet farklılıkları tanımlanmamıştır







• SLE de uzun süreli ve yüksek 
dozlarda GKK kullanımı kafa 
karıştırıcı

• Vaskülit ON alanının genişlemesi ve 
kendisi kemik ölümüne yol açabilir

• Femur, humerus, tibia ve küçük 
kemikler etkilenebilir

• Steroid tedavisine hastaların liposit
cevabı, vaskülit varlığı, 1 ay ve 
üzerinde prednison dozu ON 
gelişimini etkileyebilir.

• Ancak doz-cevap ilişkisi net değil



ALKOL

• Etanolun direkt toksik etkisi sonucu, 
karaciğerde yağlanma

• Alkolün indüklediği yağlı KC devamlı 
düşük dereceli sistemik yağ 
embolisi

• Mevcut hipotezler:

-yağ embolisi

- kemik iliğinde venöz staza yol açan 
vaskuler sinuzoid yokluğu

-Alkol alımının bir sonucu olarak artmış 
kan kortizol seviyeleri



GEBELİK

• Gebeliğin 3. trimesterinde artmış 
plazma lipid seviyeleri ve akut yağlı KC 
gelişebilir.

• Gebelik ilişkili yağlı KC deki 
mikrorüptürler ON ye yol açan yağ 
embolisini arttırabilir ve fokal
intravasküler koagulasyon yapabilir.





DİYALİZ

• PTH artmış sekresyonuna sekonder
kemik turnoverının artması organize 
olamayan kemik matriksi yapımı ve 
subkondral kemik absorbsiyonu ile 
sonuçlanır

• Azalmış kemik gücü ve kan desteğinin 
ON riskini arttırır.

• Alüminyum toksisitesi



COVİD-19





• Talus ON

-Büyük kısmı eklem kıkırdağı ile kaplı

-Eklem kapsülü ve ligamentöz yapılar 
dışında hiçbir kas talusa yapışmaz

-Vasküler yaralanma daha kolay

-Kollateral dolaşım yetersiz

-Anastomazlar sınırlı

Peterson L, Goldie I, Lindell D. The arterial supply of the talus. 

Acta Orthop Scand. 1974;45(2):260-70. doi: 
10.3109/17453677408989148. PMID: 4406982.



• Talus boyun kırığı en sık talus
yaralanması, 

• Travmatik talus avasküler
nekrozların %90 ından sorumlu



• Femur başından sonra 2. en sık

• Yük taşımadığından çökme 
miktarı femur başındaki kadar 
olmaz



• Lunat kemiğin ON

-Distal radiulnar eklemde negatif ulnar
varyans-ulnanın radiusa göre kısa 
olması-lunatum üzerine binen yük 
artışı, tekrarlayan travmalar

-Volardan gelen tek arteryel damardan 
beslenme



• Çene ON

-Sıklıkla yüksek doz IV bifosfanat ted. 
alan kanser hastaları veya 
immunsupresif hastalar

-Ağız hijyeni önemli








