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Konuk Yorumu

COA ve WOA: Ortopedik Bakımda  
Yüksek Kalite En Büyük Önceliğimiz 
 
CeraNews, 7. Uluslararası Çin Ortopedi Birliği (COA) Kongresi'nin 
başkanı ve 70'i aşkın ülke ve bölgede üyeleri bulunan gönüllü 
kurumu Dünya Ortopedi Birliği'nin (WOA) kurucu başkanı Prof. Yan 
Wang'a Çinde ortopedinin güncel durumunu ve geleceğini sordu.

Söyleşi

Prof. Wang, 7. Uluslararası Çin Ortopedi Birliği (COA) 
Kongresi'nin başkanı olarak sizin açınızdan COA'nın 
başarısı nedir? 
 
COA'nın yıllık kongresi önce dış dünyayla akademik 
alışverişimizin ve ortopedi alanındaki başarılarımızın 
yoğunlaşmış bir ifadesidir. Çin'de şu anda yaklaşık 
100.000 ortopedik cerrah faaliyet gösteriyor, COA 
50.000'i aşkın üyesiyle dünyanın en büyük ortopedi 
birliği. Geçtiğimiz yıl içerisinde COA Çin'de ortope-
dik cerrahinin gelişmesine yönelik büyük çabalar 
sarfetti ve bu yönde birçok uzun vadeli önleme imza 
attı.

Bize bazı örnekler verebilir misiniz?

COA uzmanlık grupları 2011'den 2012'ye geçiş 
döneminde, kısa bir süre önce oluşturulmuş olan 
mikroskopik protezler grubunu yeniden seçtiler 
ve iki yeni çalışma grubu geliştirdiler. COA'nın şu 
anda Gençlik Çalışma Komitesi'yle artroplasti veya 
omurga gibi alanlarda faaliyet gösteren komiteler-
den geleneksel Çin tıbbı ile Batı tıbbını birleştirmeyi 
hedefleyen bir komiteye kadar 15 uzmanlık grubu 
bulunuyor. Eğitime gelecek olursak, alt kademe 
şehir hastanelerinden 300 ortopedik cerrahı seçerek 
Çin'in en üst düzey 30 ortopedik merkezinde eğitim 
almalarını sağladık. Kırsal kesimden 180 ortopedik 
cerrahın sponsorluğunu üstlenerek onlara COA'nın 
yıllık kongresine katılma imkanı verdik. Sürekli tıbbi 
eğitim amacıyla çeşitli alt disiplinlere yönelik stan-
dart ameliyat prosedürü videoları oluşturuldu. 

COA bir artroplasti kayıt sistemi oluşturma yönünde 
de çalışmalar yürüttü. Bugün nerede duruyorsunuz?

Artroplasti kayıt sistemi, COA Artroplasti kayıt sis-
temi Çalışma Grubunun öncülüğünde, Ulusal Sağlık 
Bakanlığı'nın da desteğiyle resmen yaşama geçirildi. 
Sistem pilot ölçekli olarak 27 büyük hastanede baş-
latıldı, bunlar sistemi kullanarak ilgili verileri sunu-
yorlar, bu yılın sonuna doğru tüm kalifiye hastane-
lerde uygulanacak. Bu sayede klinik artroplasti uygu-
lamaları büyük ölçüde standardize edilerek Çin'de 
tıbbi kalite ve güvenlik sağlanmış olacak. 

Sanayi ve uluslararası partnerlerle işbirliğiniz ne 
durumda? 

Değerli Meslektaşlarım, 
 
Son onyıllarda eklem replasmanı cerrahisi ve 
ortopedik hasta tedavisi Batı ülkelerinde yük-
sek bir sofistikasyon düzeyine ulaştı. Günü-
müzde artroplasti sanat ve bilimi tüm dünyaya 
yayılıyor. Çin, Hindistan ve Endonezya gibi 
ülkeler çok hızlı ilerlemeler kaydediyor. Bu 
ülkelerde, eklem replasmanına yönelik, ola-
ğanüstü büyük ve tüm sağlık sistemine yararlı 
olabilecek bir potansiyel bulunmaktadır. 

Bu prosedür, modern hastane tesis ve tekno-
lojilerinin gelişmesinde, maliyet-klinik değer 
dengesi üzerinde olumlu bir etkiyle katalizör 
rolü oynayacaktır. Bu eğilimi güçlendirmek 
için artık oturmuş olan işlemin detaylarının ve 
gelecek vaadeden yeniliklerin çeşitli kongreler, 
kapsamlı eğitim programları ve maliyet etkin 
organizasyonlar aracılığı ile batıdan doğuya 
aktarımına yönelik iyi yapılandırılmış bir meto-
dolojiye ihtiyacımız vardır. Eğer bu sağlanabi-
lirse, gelişmekte olan ülkelerde hem hastalara 
hem de cerrahlara etkisi belirgin olacaktır. 

Çin Ortopedi Birliği yerel ve uluslararası eği-
timcilerin tecrübelerine dayanarak farklı 
deneyim düzeylerinde olan ortopedik cer-
rahların eğitimine kendini adamıştır. COA, 
Prof. Yan Wang'ın önderliğinde makul bir 
maliyetle sağlık hizmetlerinin kalitesini yük-
seltmeye yönelik etkileyici bir strateji geliş-
tirdi. Benzer etkinlikler Hindistan, Endonezya 
ve Brezilya gibi ülkelerde de görülmektedir. 
 
HIP Society'nin 2012 yılında başlattığı Roth-
man-Ranawat Bursu da gelişmekte olan ülke-
ler meslektaşlarımızın çabalarına yeni bir katkı 
sağlamayı amaçlıyor. Hedef, dünya çapında 
kalça bozukluklarının tedavisi ve kalça rep-
lasmanı alanında en yetenekli 4 adayın eğiti-
mine destek olmak. Tabii ki, gelişmekte olan 
ülkelerde eklem replasmanı alanında gelişme 
sağlayabilmek için konu ile ilgili tüm ortakların 
çaba göstermesi gereklidir. 
 
Saygılarımla,
Dr. Chitranjan S. Ranawat 
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Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Ulusal Biyomedikal 
Materyaller Endüstrisi Birliğine onay verdi; bu ortak 
girişim ilgili biyomateryallerin geliştirilmesi, protez 
tasarımı ve klinik araştırmalar konularında akademik 
camia ile endüstri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi 
amaçlıyor. 

COA olarak uluslararası alana yönelik "COA Kom-
bine Uluslararası Seyahat Bursu" adlı bir program 
oluşturmak amacıyla AAOS, AO Trauma ve AO 
Spine gibi birçok uluslararası dernekle işbirliğimizi 
güçlendirmiş bulunuyoruz. COA-AO Trauma Seya-
hat Bursu örneğinde olduğu gibi, COA alt kademe 
şehir hastanelerinden 20 genç ortopedi cerrahının 
sponsorluğunu üstlenerek onlara uluslararası AO 
merkezlerinde üç aylık eğitim görme şansı sağladı. 
Birçok başarı elde ettiğimiz kesin, ancak yapacak 
daha çok işimiz var.

Uluslararası ortopedi birlikleriyle bilimsel bilgi 
alışverişini ve işbirliğini geliştirme yönünde 
çabalarınız var. Çin ve Batılı ülkelerin uzmanları 
arasındaki işbirliği artroplastiye yönelik küresel tale-
pleri karşılamaya ve bu alanda daha da ileri gitmeye 
nasıl bir katkı sağlayabilir? 

Çin ile Batılı ülkelerin uzmanları arasında bilimsel 
bilgi alışverişi ve işbirliği bizim için kritik bir öneme 
sahip, dolayısıyla COA bu konuya büyük bir önce-
lik tanıyor. Elbette ki, daha önce de söylediğim gibi 
sonuçta bu tür iletişim ve işbirliğinin hedefi Çinli 
ortopedik cerrahların artroplasti alanındaki bilgi ve 
uzmanlık düzeyine daha fazla katkıda bulunmalarını 
sağlamak ve hastalarımızın yüksek kaliteli sağlık hiz-
metlerine yönelik artan taleplerini karşılamaktır. 

Çinli hastalar yüksek bir yaşam kalitesinin temeli 
olarak kanıta dayalı, maliyet etkin gelişmiş teknoloji 
ürünü sağlık hizmetleri almak konusunda çok arzulu. 
Ortopedik cerrahlar yalnızca bu hizmeti doğrudan 
sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni implantlar 
geliştirmek amacıyla oluşturulan akademik-endüstri-
yel işbirliğinde de kilit rol oynuyorlar. Ulusal Biyome-
dikal Materyaller Endüstrisi İttifakı da işte bu hedefe 
ulaşma yolunda atılmış diğer bir adım. 
 
Kar amacı gütmeyen uluslararası World Orthopae-
dic Alliance (WOA) birliği Kasım 2012'de kuruldu. 
WOA'nın kurucu başkanı olarak bize bu örgütü kısaca 
tanıtır mısınız? WOA'nın hedefleri nelerdir?
 
2011 yılındaki COA Kongresinde Beijing Deklaras-
yonunu açıkladık ve World Orthopaedic Alliance'ı 
(WOA) kurmayı önerdik. WOA geçen yılki kongrede 
resmen faaliyete geçti. 70'i aşkın ülke ve bölgede 
üyeleri olan, kar amacı gütmeyen bir gönüllüler 
kurumudur. Örgütün hedefi ortopedik cerrahlarla 
ortopedi sanayi arasında köprü görevi yapmaktır. 
WOA, ortopedi alanındaki hizmetleri geliştirmek 
amacıyla cerrahlar ile tıbbi cihaz firmaları için bir 
platform oluşturacaktır. WOA'nın misyonu, devlet 
kurumları, tıbbi cihaz üreticileri, cerrahlar ve hasta-
nelerle işbirliği yaparak yerel kültürlerle uyum sağla-
mayı hedef alan, yenilikçi, kapsamlı ve maliyet etkin 
bir düşünce biçimi oluşturmaktır. Ayrıca, tıp eğiti-
mini, klinik uygulamaları ve ürün bazlı AR-GE çalış-
malarını desteklemek de amaçlarımız arasındadır.

Çin Ortopedi Birliğinin (COA) halihazırdaki 
başkanı Prof. Yan Wang aynı zamanda Çin 
Halk Kurtuluş Ordusu Genel Hastanesine bağlı 
olan 301 no'lu Ortopedi Hastanesinin direk-
törüdür. Kendisi, Çince Konuşan Ortopedistler 
Derneği (CSOS) Başkanlığı, Asya Artroplasti 
Derneği (ASIA) Kurucu Başkanlığı, Journal of 
Arthroplasty (JOA) dergisinin Yayın Yönet-
menliği, Kalça Derneği Onursal Üyeliği, Çin 
Kalça Derneğinin Onursal Başkanlığı ve Kemik 
ve Eklem Cerrahları Birliği (ABJS) Aktif Üyeliği 
dahil olmak üzere çok sayıda mesleki kuruluşta 
da faaliyet göstermektedir. Bunun dışında, Çin 
Omurga Derneği Başkanlığı, SPINE dergisi 
Yayın Yönetmeliği, Skolyoz Araştırma Derneği 
(SRS) Aktif Üyeliği, Ulusal Ankilozan Spondilit 
Derneği (NASS) Aktif Üyeliği ve Clinical Bio-
mechanics dergisinin Yayın Kurulu Üyeliği gibi 
görevler yürütmektedir. 

Prof. Wang özellikle kalça ve diz artroplastisi 
ile spinal deformite cerrahisi konusunda orto-
pedik cerrah olarak çalışmış ve değişik alan-
larda temel bilimlerde implant geliştirme ile 
kas iskelet sistemi onarımı konularında çalış-
mıştır.
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Deneyimlerinize dayanarak ortopedi ve artroplasti 
açısından Çin ile Batı ülkeleri arasındaki temel 
farkların neler olduğunu söyleyebilir misiniz? 
 
Muazzam bir nüfusu olan yükselen bir ülke olarak 
kas iskelet sistemi hastalıkları bizim için çok büyük 
bir yük oluşturuyor. Bunun ötesinde, ortopedideki 
son gelişmeleri yakalamak için önümüzde çok uzun 
bir yol var. Artroplastinin Çin'de tanınmasının üze-
rinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen uygulama 
kılavuzları, bilimsel kanıt vs. gibi konularda hala 
gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. Bu muazzam bir 
çeşitliliğe neden oldu ve klinik uygulamalarda biraz 
kargaşalık yarattı. Bu koşullar, artroplastide başarı-
sızlık oranının ve buna bağlı olarak revizyon uygula-
malarının artmasına yol açtı. Tıbbi kaynakların israfı 
ve sağlık hizmetlerine ilişkin maliyetlerin artması 
konusunu bir kenara bırakıyorum, bu gelişmeler 
sonunda hastaların ağrısı yatıştırılacağına çektikleri 
eziyet daha da çoğaldı. 

COA neler yapmayı planlıyor?
 
Şu anda dört hedefe odaklanıyoruz. Birincisi Çin 
Eklem Kayıt Sistemini mükemmelleştirmek. İkinci 

olarak, artroplastiye yönelik bir hastane sertifi-
kalandırma sistemi kuracağız. Üçüncü hedefimiz 
artroplasti prosedür kılavuzlarını standartlaştırmak. 
Sonuncu, ama bir o kadar da önemli hedefimiz yerli 
implantlar konusunda AR-GE çalışmalarını hızlandır-
mak. 

Çin Eklem Sertifikasyon ve Kayıt Sisteminden bah-
settiniz. Uzun yıllara dayanan deneyiminize bakarak 
Çin'de artroplastinin son birkaç onyıl içerisinde nasıl 
bir gelişme gösterdiğini ve geleceğe yönelik ne gibi 
beklentileriniz olduğunu söyleyebilir misiniz?
 
Çin'de sağlık hizmetleri alanında muazzam 
farklılıklar var. COA, Çin'de artroplastiye yönelik 
alan taramalarında gözlenen konuların üstesinden 
gelmek için devleti Çin Eklem Kayıt Sistemini kur-
arak eklem replasmanı cerrahisini düzenlemeye 
çağırdı. Bu önlem, cerrahlara ulusal epidemiyolojik 
verilere erişerek Çin ortopedisinin kapsadığı sağlık 
hizmetlerini genel anlamda daha yüksek bir düzeye 
taşıma olanağı sağladı. 

Hastalarımızın daha iyi tedavi almasını amaçlayan 
Kalça ve Diz Replasmanı Yönetim Sistemimiz 2012 
yılında resmen yürürlüğe girdi. Çin Eklem Kayıt ve 
Bilgi Sistemi de COA Eklem Kayıt Sistemi Çalışma 
Grubunun öncülüğünde resmen yaşama geçirildi. 
Şu anda 27 büyük hastane kayıt sistemini yürüt-
mekle görevlendirilmiş bulunuyor, kayıt sistemi bu 
yıl içerisinde tüm kalifiye hastanelerde zorunlu hale 
gelecek. Sertifikasyon sistemleri modern cerrahi 
standardizasyonunun temelini oluşturur.

Yabancı üreticilerin neredeyse tümü gelişmiş tekno-
lojileri ve ürünleriyle Çin'e geldi, bunların bir örneği 
de BIOLOX®delta seramikleri. Öte yandan, Çin bazlı 
firmalar da bu alandaki gelişmelerin ileri taşınmasında 
önemli bir rol oynama yetenek ve arzularını dile 
getirmeye başladılar. Aralarında çok sayıda komplike 
ameliyatlar da olmak üzere sayısız eklem replasmanı 
gerçekleştirmiş olan, temel ve klinik araştırmalar 
yürüterek bulgularını hakem denetimli uluslararası 
ve ulusal dergilerde yayınlayan Çinli ortopedik cer-
rahlarının sayısının gittikçe arttığını mutlulukla izliy-
oruz. Gelecekte, artroplasti ve ortopedik cerrahi dal-
larında bilim ve uzmanlık düzeyine daha fazla katkıda 
bulunma yeteneğine kavuşacağız. 

Çin – Kesin ortopedik veriler
 
COA istatistiklerine göre 1,3 milyarı aşkın Çin nüfusunun %3'ünde 
osteoartrit var ve bu oran nüfusun hızla yaşlanmasına bağlı olarak 
giderek artıyor. 2020 yılında 60 yaş ve üzeri nüfusun 243 milyona, 
yani toplam nüfusun %18'ine ulaşacağı tahmin ediliyor. Uluslarası 
Osteoporoz Vakfının verilerine göre 50 yaş üzeri 69,4 milyon Çinli 
osteoporoz hastası, bundan dolayı her yıl 687.000 kalça kırığı vakası 
meydana geliyor. Kalça kırıklarının tedavi maliyetinin 2020 yılında 
12,5 milyar dolara ulaşması, 2050 yılında ise 264,7 milyar dolara fır-
laması bekleniyor. 

Çin, 1980'li yıllardan bu yana artroplastide hızlı bir gelişmeye sahne 
oldu. Başlarda çok düşük olan yıllık prosedür uygulama sayısı 2012 
yılında ihtiyatlı bir tahmine göre yaklaşık 250.000'e ulaşmış bulunuyor. 
Bu trendin kırılacağına dair herhangi bir işaret yok, yıllık artış oranı-
nın yakın gelecekte %20'ye ulaşması bekleniyor. 301 no'lu Ortopedi 
Hastanesinde yılda yaklaşık olarak 2.500 artroplasti prosedürü gerçek-
leştiriliyor, BIOLOX®delta seramiklerinin total kalça artroplastisindeki 
kullanım payı yaklaşık olarak %75. 

Söyleşi (devam ediyor)
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Bu yıl Pekin'de düzenlenecek olan 8. Uluslararası COA 
Kongresinde ortopedi cerrahlarını neler bekliyor? 
 
8. Uluslararası COA Kongresi 7-10 Kasım 2013 
tarihlerinde Pekin'de düzenleniyor. Birçok uluslar-
arası ortopedi örgütü COA 2013 sırasında öğretici 
kurslar ve konferanslar sunmayı sürdüreceğini 
vaad etti. Bunlar arasında AAOS, CCJR, SRS, AO 
Spine, AO Trauma, HSS, COFAS, ASIA, IOSM ve 
daha birçoklarını sayabiliriz. Bu arada, WOA'nın ilk 
dünya kongresinin de Uluslararası COA Kongresi 
kapsamında 8-10 Kasım 2013 tarihlerinde Pekin'deki 
Çin Ulusal Kongre Merkezinde gerçekleştirileceğini 
duyurmaktan gurur duyuyorum. Ortopedinin küre-
sel liderleri ile endüstriyi bir araya getirecek olan 
bu organizasyonun son derece verimli bir deneyim 
olacağından eminim. Hiç şüphe yok ki, bu kongre 
devasa bir etkinlik olacak ve gelecekteki uluslararası 
ortopedi kongrelerinin zeminini hazırlayacak. Tarih 
ile modern yaşamın birlikteliği Pekin'in harika bir 
kent olmasını sağlıyor. Katılımcılar bu heyecan verici 
mahalde dünya klasında bir akademik konferansa 
katılmanın eşsiz deneyiminin hazzını yaşayacaklar. 
Tüm dünyadan meslektaşlarımızı dört gözle buraya 
bekliyoruz. Pekin size hoşgeldiniz diyor! 

Prof. Wang bizimle bu söyleşiyi yaptığınız için çok 
teşekkür ederiz.

 
8. Uluslararası COA Kongresi 7-10 Kasım 2013 tarihlerinde Çin,  
Pekin'de düzenleniyor.  
www.coachina.org/2013/en/

Akronimler

AAOS American Academy of Orthopaedic Surgeons  
 (Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi)

AO Arbeitsgemeinschaft Osteosynthese  
 (Osteosentez Komitesi)

APSFAS Asia-Pacific Society for Foot and Ankle Surgery  
 (Asya-Pasifik Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Derneği)

ASBMR American Society for Bone and Mineral Research  
 (Amerikan Kemik ve Mineral Araştırma Derneği)

CoC Ceramic-on-Ceramic (seramik-seramik eşleşme)

CoCr Cobalt Chromium (kobalt krom)

CoM Ceramic-on-Metal (seramik-metal eşleşme)

CoP Ceramic-on-Polyethelene  
 (seramik-polietilen eşleşme)

CoXPE Ceramic-on-XPE (seramik-XPE eşleşme)

Cr Chromium (krom)

EFORT European Federation of National Associations  
 of Orthopaedics and Traumatology  
 (Avrupa Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji  
 Birlikleri Federasyonu)

FFN Fragility Fracture Network (Kırılırlık Kırık Ağı)

HHS Harris Hip Score (Harris Kalça Skoru)

HSS Hospital for Special Surgery  
 (özel cerrahi hastanesi)

IOSM International Orthopaedics and Sports Medicine  
 (Uluslararası Ortopedi ve Spor Hekimliği)

MoM Metal-on-Metal (metal-metal eşleşme)

MoP Metal-on-Polyethylene (metal-polietilen eşleşme)

MoXPE Metal-on-XPE (metal-XPE eşleşme)

ORS Orthopaedic Research Society  
 (Ortopedik Araştırma Derneği)

PE Polyethylene (polietilen)

ROM Range of Motion (hareket açıklığı)

SRS Scoliosis Research Society  
 (Skolyoz Araştırma Derneği)

THA Total Hip Arthroplasty (total kalça artroplastisi)

UHMWPE Ultra high molecular weight polyethylene  
 (ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen)

XPE Crosslinked Polyethylene (çapraz bağlı polietilen)

"Cepte" medya belgeliği

CeraFacts (USB bellekte) implantların 
uygulanması (canlı ameliyat videoları, ani-
masyonlar, klinik ve teknik bilgiler) dahil 
olmak üzere, primer cerrahi ve revizyon 
cerrahisinde kullanılan seramik implantlar 
hakkında kapsamlı bilgi sağlıyor. 
CeraFacts'ı CeramTec'ten temin edebilirsi-
niz (faksa bakınız). 
 
http://www.ceramtec.com/biolox/media-library/cerafacts/

2012 BIOLOX® Sempozyumunun 
tüm konuşma videolarına serbest 
erişim 

CCJR Kongresiyle bağlantılı olarak Las 
Vegas'ta düzenlenen 2012, 14. BIOLOX® 
Semposyumunda 12'den fazla oturumda 
60'ı aşkın sunum kaydedilmiştir. 
Videolara ücretsiz olarak CeramTec ve CCJR 
web sitelerinden erişmek mümkündür: 
 
http://www.ceramtec.com/biolox/symposium/  
http://stream.ccjr.com/ccjr/webcourse/index.cfm

Eğitimden
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COA

Çalışma: 

17 yıllık izleme sonrasında en yüksek sağ-
kalım oranı CoC'de 

Aldo Toni (İtalya), 1994 ile 2011 yılları arasında 
Rizzoli Ortopedi Enstitüsünde (Bologna, İtalya) ger-
çekleştirilen 9.981 primer CoC TKA'nın sonuçlarını 
sundu. Son noktası revizyon cerrahisi olmak üzere 
sağkalım oranı olarak CoC için %94,3; MoM için 
%90,5 ve metal ya da seramik femoral başlarla bir-
likte kullanılan konvansiyonel polietilen için %86,3 
belirlendi. Aldo Toni, en yüksek sağkalım oranının 
CoC'de gözlendiği sonucuna vardı.

Çalışma: 

Büyük bir hasta kohortunda CoC eklem 
yüzeyleriyle elde edilen umut verici erken 
sonuçlar

Wei Li ve ark. (Çin) 2007 ile 2011 yılları arasında 
gerçekleştirilen 485 CoC TKA'nın (402 primer 
tedavi, 83 revizyon olgusu) retrospektif sonuçla-
rını bildirdi. Hastaların (275 erkek, 210 kadın) cer-
rahi girişim sırasındaki ortalama yaşı 48,9'du (22-
75). 326 olguda (297'sinde 28 mm, 29'unda 32 
mm olmak üzere) alumina seramik eklem yüzeyi  
(BIOLOX®forte) kullanıldı. 159 olguda ise (137'sinde 

36 mm, 22'sinde 32 mm olmak üzere) zirkon-
yumla sertleştirilmiş alumina seramik eklem yüzeyi 
(BIOLOX®delta) bulunuyordu. Ortalama izleme 
süresi 32 (6-68) aydı. 
7 olguda dislokasyon gerçekleşti. Seramik kırığı, 
gıcırtı sesi, enfeksiyon veya gevşeme belirtileri göz-
lenmedi. 
Yazarlar, CoC TKA'nın erken sonuçlarının çok umut 
verici olduğu çıkarsamasını yaptılar. Seramik kom-
ponentlerin doğru uygulanmasının ve hassas cerrahi 
tekniklerin uzun süreli mükemmel sonuçlar elde 
etmek açısından belirleyici olduğunun altını çizdiler.

5 Çalışma:

CoC (BIOLOX®delta) ile umut verici erken 
sonuçlar 

Jiying Chen ve ark. (Çin) retrospektif bir çalış-
mada 2009 ile 2012 yılları arasında gerçekleştirilen 
1.851 CoC TKA'yı (BIOLOX®delta) analiz etti. 132 
hasta (177 TKA) en az 2 yıl süreyle izlendi. 5 kalçada 
(%2,8) ses oluşumu gözlendi. Yazarlar, bu serideki 
erken BIOLOX®delta CoC TKA sonuçlarının umut 
verici olduğu sonucuna vardılar. 
 
Yonggang Zhou ve ark. (Çin) derleme makalesinde 
1.206 CoC TKA'yı (BIOLOX®delta, 1.168 kalçada 36 
mm, 1 kalçada 32 mm, 37 kalçada 28 mm) inceledi. 
Bunların 1.084'ü primer TKA, 122'si ise revizyon 
olgularıydı. Cerrahi girişim sırasındaki yaş ortalaması 
53,7'ydi (23-71). Ortalama izleme süresi 22,3 aydı. 
Enfeksiyon, seramik kırığı veya gevşeme belirtisi 
gözlenmedi. 4 olguda ses oluşumu izlendi, ancak 
geçti. 2 olguda dislokasyon gerçekleşti. 
CoC TKA'nın erken sonuçlarının umut verici olduğu 
sonucuna varan yazarlar orta dönem izleme sahip 
bir çalışmanın daha fazla sonuç sağlayacağını duyur-
dular. 

 Giderek azalan kırık riski insidansıyla bir-
likte en iyi sağkalım oranları seramik-seramik 
eşleşmeli TKA'da gözlendi. Aktif hastalar için 
altın standart budur. 

- Aldo Toni (İtalya)
Kaynak: CCJR - Kısa bir kurs (bildiri kitabı), 16 Kasım 2012, s. 5

Çin Ortopedi Birliğinin (COA)  
7. Yıllık Kongresinden Başlıklar

Pekin (Çin), 15-18 Kasım 2012

Dünyanın ikinci büyük ortopedi kongresi konumuna gelen COA yıllık kongresini des-
tekleyen uluslararası kuruluşların sayısı giderek artıyor. Eklem Replasmanında Güncel 
Konseptler (Current Concepts in Joint Replacement - CCJR) kongresi ve bir EFORT kursu 
ilk kez COA ile bağlantılı olarak Pekin'de düzenlendi. CCJR kongresinde Aldo Toni (İtalya) 
son 17 yılda 9.000'i aşkın CoC TKA ile elde edilen mükemmel sonuçları sundu.  
COA kongresinde çok sayıda Çinli uzman seramik yüzeyler ilgili klinik deneyimlerini 
sundu. Doğru cerrahi tekniklerin ve komponentlerin doğru konumlandırılmasının klinik 
sonuçların başarısı açısından giderek önem kazandığı defalarca vurgulandı.  
CeraNews'den son sonuçların genel bir özeti. 
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Wanshou Guo ve ark. (Çin) 2010 ile 2011 yılla-
rında 90 hastaya (72 erkek, 18 kadın) implante 
edilen 115 CoC TKA'yı (BIOLOX®delta, 32 mm, 
36 mm) değerlendirdi. Olguların her birinde aynı 
tip protez implante edilmişti. 22 kalçada (%19) 32 
mm çapında, 93 kalçada (%81) ise 36 mm çapında 
femoral baş kullanıldı. Cerrahi girişim sırasındaki yaş 
ortalaması 44'tü (22-69). Başlıca teşhisler femur başı 
osteonekrozu (%84,3) ile gelişimsel kalça displazi-
siydi (%8,6). Ortalama izleme süresi 13 (10-16) aydı. 
Erken izleme döneminde osteoliz, gıcırtı sesi ve 
enfeksiyon olgusu gözlenmedi. Ameliyat öncesinde 
49,5 olan ortalama HHS, postoperatif 94'e (p<0,05) 
ulaştı. Anormal kas gerilimi olan bir hastada dislo-
kasyon gerçekleşti. 
Yazarlar, mükemmel eklem stabilitesi ve dikkat çekici 
ROM iyileşmesi sağlayan CoC TKA'nın erken sonuç-
larının çok umut verici olduğunu belirttiler. Uzun 
süreli mükemmel sonuçlar elde etmek için hassas 
cerrahi teknikler uygulanmasını önerdiler.
 
Dislokasyon olgusu TKA'da yaygın olan bir komp-
likasyondur. Xisheng Weng ve ark. (Çin) 2010 
ile 2012 yılları arasında 106 hastaya (69 erkek, 37 
kadın) implante edilen 106 CoC TKA'yı (BIOLOX® 

delta) değerlendirdi. Cerrahi girişim sırasındaki yaş 
ortalaması 50,8'di (19-81). 4 olguda (%3,8) dislo-
kasyon gerçekleşti. Dislokasyona maruz kalan hasta-
ların tümü 2 olguda konservatif tedavi, 2 olguda ise 
reoperasyon uygulamak suretiyle, başarıyla tedavi 
edildi. Kalçalar son izlem muayenelerinde stabildi. 
Yazarlar, bu retrospektif derleme makalesinin sonuç-
larından hareket ederek CoC TKA'da kalça instabili-
tesine meydan vermemek için özenli cerrahi teknik-
lerin izlenmesini önerdiler.
 
Jianchun Zeng ve ark. (Çin) 2008 ile 2011 yılları 
arasında primer cerrahi olarak CoC TKA (BIOLOX® 

delta, 36 mm) uygulanan 87 hastayı değerlendirdi. 
Olguların her birinde aynı protez tipi implante edil-

mişti. Başlıca teşhisler femur başı osteonekrozu 
(n=39) ve osteoartritti (n=35). Cerrahi girişim sıra-
sındaki yaş ortalaması 50,4'tü (28-56). Ortalama 
izleme süresi 18,6 (6-38) aydı. Ameliyat öncesinde 
57±7,2 olan ortalama HHS, postoperatif anlamlı bir 
biçimde 93,5±3,7'ye ulaştı. 
2 olguda ses oluşumu izlendi, ancak bir süre sonra 
kendiliğinden kayboldu. Dislokasyon, seramik kırığı 
veya gevşeme belirtisi gözlenmedi. 
Yazarlar, BIOLOX®delta seramik yüzeylerinin erken 
sonuçlarının çok umut verici olduğu sonucuna var-
dılar. Hassas cerrahi tekniklerin ve seramik kompo-
nentlerin doğru konumlandırılması ve uygulanma-
sının uzun süreli mükemmel sonuçlar elde etmek 
açısından elzem olduğunu vurguladılar.

Çalışma: 

Seramik komponentlerle büyük bir hasta 
kohortunda düşük komplikasyon oranları

Hong Zhang ve ark. (Çin) CoC yüzey eşleşmeleri-
nin düşük aşınma özelliği nedeniyle Çin'de özellikle 
genç hastalar için tercih edilen bir seçenek oldu-
ğunu, ancak seramik kırılmalarından kaynaklanan 
erken başarısızlık riskinin henüz sorun oluşturdu-
ğunu bildirdi. Retrospektif çalışmada 2.311 CoC 
TKA'da (BIOLOX®forte) komplikasyon oranı değer-
lendirildi. 
 
2 (%0,1) olguda, biri tam olarak yerleştirilme-
miş bir insertten, diğeri ise travma sonucu sera-
mik femoral başın kırılmasından kaynaklanan 
seramik komponent kırılmaları izlendi. Bu çalış-
mada femoral baş kırığı olgusu gözlenmedi. Tam 
olarak yerleştirilmeyen seramik insert olgusu 
intraoperatif teknik hata olarak açıklandı. Bu 
sorun daha önce literatürde rapor edilmişti.  

COA-EFORT Kısa Kursu (soldan sağa): Dr. Karl Knahr, Dr. Aldo Toni,  
Dr. Michael Morlock, Dr. Christoph H. Lohmann, Prof. Dr. Robert Streicher 
Kaynak: Orthonline
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Yazarlar, hassas cerrahi tekniklere uyulması, implan-
tın doğru konumlandırılması ve seramik komponent-
lerin güvenli bir şekilde uygulanması gibi önlemlerin 
seramik kırıklarından kaçınmak ve mükemmel uzun 
sonuçlar elde etmek açısından önemli bir rol oyna-
dığı sonucuna vardılar.

Çalışma:

On yıllık izlemede, ≤ 60 yaş hastalarda 
CoP'nin doğrusal aşınma oranı MoP'ye kı-
yasla anlamlı biçimde daha düşüktü

Yuchi Zhao ve ark. (Çin), aynı anda bilateral TKA 
uygulanan 8 hastada (5 erkek, 3 kadın) gerçekleşti-
rilen aşınma ölçümlerinin sonuçlarını bildirdi. Cerrahi 
girişim sırasındaki yaş ortalaması 52'ydi (45-60). 10 
yıllık izleme uygulandı. 
MoP'nin ortalama doğrusal aşınma oranı 0,25±0,10 
mm/yıl olarak gerçekleşti. Buna karşılık, CoP'de doğ-
rusal aşınma oranı anlamlı biçimde düşük gerçekle-
şerek 0,14±0,06 mm/yıl oldu. 

Çalışma:

CoC ile MoP'nin klinik performans açısın-
dan karşılaştırılması – Kısa dönem izleme-
nin ardından belirgin bir trend yok

Liqing Yang ve ark. (Çin) 20 hastada 22 CoC 
çimentosuz TKA ile 22 hastada 22 MoP çimentosuz 
TKA'nın klinik sonuçlarını karşılaştırdı. İmplantasyon-
lar 2007 ile 2010 yılları arasında gerçekleştirilmişti. 
Eklem taşıyıcı yüzey eşleşmelerinde bozulma görül-
memiş. 6 aylık minimum izleme süresinin ardından 
klinik ve işlevsel sonuçlarda bir farklılık gözlenmedi. 

Yazarlar, olağanüstü aşınma direnci nedeniyle 
CoC'nin genç hastalar için optimum eklem yüzeyi 
olduğunu vurguladılar.

Meta analiz: 

CoC ile MoP'nin klinik performans açı-
sından karşılaştırılması – 8 yıllık izleme 
döneminin sonucu: CoC güvenilir ve etkin 
bir tedavi

CoC TKA'ların MoP TKA'lara kıyasla güvenilirliği ve 
etkinliği Lei Tian ve ark. (Çin) tarafından araştırıldı. 
Meta analiz, 1990 ile 2011 yılları arasında uygula-
nan 1.547 CoC TKA ve 352 MoP TKA'yı kapsayan 4 
çalışma esas alınarak gerçekleştirildi. Hastaların cer-
rahi girişim sırasındaki ortalama yaşı 53'tü (39-65). 
Ortalama izleme süresi 8 (5,4-12,5) yıldı. Yazarlar, bu 
meta analizin sonuçlarına dayanarak CoC TKA'nın 
orta vadeli izleme dönemi bazında orta yaşlı hasta-
lar için güvenilir ve etkin bir tedavi yöntemi olduğu 
sonucuna vardılar. 

Çalışma:

CoC ile MoP'nin klinik performans açısın-
dan karşılaştırılması – 5 yıllık izleme dö-
nemi sonrasında, aktif < 50 yaş hastalarda 
CoC için daha yüksek sağkalım oranı

Junying Sun ve ark. (Çin) 1995 ile 2005 yılları ara-
sında gerçekleştirilen 82 TKA olgusunun retrospetif 
analizini sundu. Hastalar, yaş ve aktivite düzeyi esas 
alınarak 2 gruba ayrıldı. A grubuna 22 CoC TKA 
uygulanan 21 hasta ile 20 MoP TKA uygulanan 18 
hasta dahil edildi. Bunlar yüksek aktivite düzeyine 
sahip, 50 yaş altı hastalardı. B grubunda ise 21 CoC 

COA (devam ediyor)

Kaynak: Orthonline COA-CCJR Kısa Kursu: Dr. Yan Wang, 
Dr. A. Seth Greenwald 

Kaynak: CeramTec
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Kaynaklar

Chen JY et al. Short- and mid-term follow-up of the 
fourth generation of ceramic-on-ceramic bearings in THA. 
Abstract No. 16605 (Chinese), COA 2012

Guo WS et al. The clinical results of Pinnacle system 
with ceramic-on-ceramic bearings in THA. Abstract No. 
6420 (Chinese), COA 2012

Sun JY et al. A comparative study of ceramic-on-ce-
ramic and metal-on-polyetyhlene THA. Abstract No. 676 
(Chinese), COA 2012

Tian L et al. Meta-analysis of more than 5-year 
follow-up of ceramic-on-ceramic THA in middle-aged 
patients. Abstract No. 5293 (Chinese), COA 2012

Toni A. Ceramic on Ceramic Hip Arthroplasty: A New 
Standard. Paper 2, CCJR - A Short Course (Proceedings), 
16 November 2012, p.5

Li W et al. Outcome and complications of cera-
mic-on-ceramic THA. Abstract No. 16520 (Chinese), 
COA 2012

Weng XS et al. The prevention and treatment of 
dislocation after ceramic-on-ceramic THA. Abstract No. 
2886 (Chinese), COA 2012

Yang LQ et al. Early clinical results with cera-
mic-on-ceramic compared to metal-on-polyethylene THA. 
Abstract 10489 (Chinese), COA 2012

Zhang H et al. The causes and treatment of ceramic 
component fracture: 2 case reports. Abstract 11434 
(Chinese), COA 2012

Zeng JC et al. Total hip arthroplasty with BIOLOX 
delta ceramic-on-ceramic. Abstract No. 7488 (Chinese), 
COA 2012

Zhao YC et al. A 10-year follow-up of ceramic-on-ce-
ramic and metal-on-polyetyhlene in bilateral THA. Abst-
ract No. 1059 (Chinese), COA 2012

Zhou YG et al. Experiences of a single orthopaedic 
surgeon with 1.206 ceramic-on-ceramic bearings of the 
fourth generation in THA. Abstract No. 16616 (Chinese), 
COA 2012

Daha fazla literatür (Çince) 
 
Seramik-seramik eşleşmeli TKA  
(BIOLOX®forte)

Cai YZ et al. Intermediate outcomes of alumina-
on-alumina bearing THA in young and middle-aged 
patients. Chinese Journal of Joint Surgery (electronic 
version), 2011,5(5):601-605

Chen YS et al. Ceramic-on-ceramic THA: Pitfalls 
and strategy. International Journal of Orthopaedics, 
2009,30(2):86-88

Chen YS et al. Mid-term follow-up of ceramic-on-
ceramic THA. Chinese Journal of Joint Surgery (electronic 
version), 2011,5(5):586-592

Gu JM et al. Primary ceramic-on-ceramic THA results: 
a minimum follow-up of 24 months. Chinese Journal of 
Joint Surgery (electronic version), 2010,4(3):310-315

Hung HH et al. A study on complete seating 
of acetabular insert in Trident ceramic system. 
Chinese Journal of Joint Surgery (electronic version), 
2010,4(3):316-320
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2009,44(12):49-51 

Jin ZG et al. Clinical experience in USA with alumina 
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Yu Bo et al. Ceramic-on-ceramic THA for avascular 
necrosis of the femoral head in 23 cases. Journal of 
Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research, 
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Seramik-seramik eşleşmeli TKA  
(BIOLOX®delta)

Luo QY et al. Early clinical efficiency of large femoral 
head diameter in ceramic-on-ceramic THA. Journal of 
Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research, 
2012,16(9):1559-1563

Pan T et al. The early clinical efficiency and experience 
in application of delta ceramic-on-ceramic THA. Journal 
of Clinical Orthopaedics, 2011,14(2):124-126

Shen F et al. Comparison of preliminary results of dif-
ferent ceramic ball head sizes in THA. Orthopedic Journal 
of China, 2011,19(6):463-467 

Yu DS et al. Intermediate outcomes of delta 
ceramic prostheses in THA. Shandong Medical Jour-
nal,2012,52(10):36-38 

Zhang HN et al. Large diameter ceramic-on-ceramic 
THA for avascular necrosis of the femoral head. Chinese 
Journal of Joint Surgery (electronic version), 2012, 
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Yıllık COA Kongresi –  
Kesin Veriler
 
COA yıllık kongresi ortopedi dünyasında 
önemli bir ortopedik akademik etkinlik haline 
geldi. 2012 yılında 49 ülkeden 15.000'i aşkın 
ortopedi cerrahı kongreye katıldı. Dünyanın 
her yerinden bilim insanları tarafından 15.352 
bildiri sunuldu. 2.505 sunum, 111 kurs, 527 
konuk konuşması, 1785 serbest makale 
sunumu ve 82 olgu tartışması gerçekleştirildi. 
Bunlara ek olarak 2.425 poster gösterildi. 
Kongreye 137 uluslararası ortopedi örgütü 
ile ulusal ve uluslararası ortopedi örgütlerinin 
başkan düzeyinde yöneticisi veya direktörü 
olan 170 şahıs katıldı. AAOS, EFORT, CCJR, 
AO Spine, HSS, ORS, ASIA, FFN, ASBMR, APS-
FAS ve CSOS dahil olmak üzere 22 uluslararası 
ortopedi örgütü izleyiciler tarafından büyük 
ilgiyle karşılanan eğitim kursları ve konuşmalar 
sundu. Bunlara ek olarak bilimsel sergi kapsa-
mında 210 yerli ve yabancı firma 25.000 m2'lik 
bir alanda ürün ve hizmetlerini tanıttı. Kongre 
sırasında 39 uydu toplantı düzenlendi. 

Çin Ortopedi Birliğinin (COA) 8. Uluslararası 
Kongresi, Dünya Ortopedi Birliğinin (WOA) 1. 
Dünya Kongresi ile birlikte 8-10 Kasım 2013 
tarihlerinde Pekin'de gerçekleştirilecektir.

www.coachina.org/2013/en/index.asp

COA-CCJR Kısa Kursu (COA 2012)
Kaynak: Orthonline

TKA uygulanan 21 hasta ile 19 MoP TKA uygulanan 
19 hasta bulunuyordu. Bunlar 50 yaşın üzerinde ve 
daha düşük aktivite düzeyinde sahip hastalardı. Her 
iki grup için minimum izleme süresi 5 yıldı. 
A grubunda 3 olguda (%7,5) MoP TKA'ya revizyon 
yapılması gerekti. CoC grubunda başarısızlık gözlen-
medi. B grubunda, 5 yıllık izleme süresinin ardından 
klinik ve işlevsel sonuçlarda önemli bir farklılık göz-
lenmedi. A grubunda Kaplan-Meier sağkalım ana-
lizi, CoC TKA için MoP TKA'ya göre anlamlı biçimde 
daha iyi sonuçlar ortaya çıkardı. 

Klinik öncesi testler:

Zongmin Jin (China) yapay eklemlerin klinik öncesi 
laboratuvar testlerinin güncel durumuna ilginç bir 
genel bakış sundu. Çin'de, ulusal ve uluslararası 
kurumların uzmanları ile sıkı işbirliği içerisinde uygun 
standartlar ve bilimsel değerlendirme yöntemleri 
geliştirmeye yönelik çok sayıda girişim bulunuyor. 

Zongmin Jin'in sunumunu QR kodu  
aracılığıyla indirebilirsiniz.
 
http://www.ceramtec.com/biolox/ 
media-library/ceranews-plus/
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Seramikler Ile Yeni Çözümler
CeramTec Medical Engineering Kalça Ekleminin 
ötesinde Ürünler Geliştirmeye odaklandı 

Seramikler kalça artroplastisinde uzun yıllar güvenilir ve başarılı 
bir materyal olma özelliğini korudu. Acaba hekimler bu aşınmaya 
dayanıklı ve biyouyumlu materyalin başka hangi uygulama alanla-
rında kullanılmasını arzuluyorlar? CeramTec bu soruyu dünya gene-
linde sağlık uzmanlarına yöneltti. Onlardan gelen yanıtlar (tabloya 
bakınız) seramik ürünlerini yeni uygulama alanlarına taşımak üzere 
yeni bir iş birimi kurma yönünde aldığımız kararın doğru olduğunu 
gösterdi. 

Hekimlerden aldığımız geribildirim çok net bir trendi ortaya koydu: Kemikle-
rin ve eklemlerin tedavi edildiği veya değiştirildiği her yerde metal implant ve 
aletlerin seramik alternatiflerine karşı büyük bir ilgi var. Bunun ötesinde, orto-
pedi endüstrisinden gelen seramik seçeneklere ilişkin talepler de her gün artıyor. 
Hatta dünyanın her köşesinden hastalar dahi bizimle doğrudan iletişim kura-
rak seramik komponentli tedavi seçeneklerini soruyorlar. Artan bu ilgiyi, kamu-
oyunda metal-metal eşlerdeki aşınma sorunuyla ilgili tartışmalardan kaynakla-
nan güven kaybıyla açıklıyoruz.

Kalça komponentlerinin satışlarında artış gelişerek devam ediyor, 2012 yılında 
bir milyonu aşkın ünite teslim ettik. CeramTec şimdi güçlü bir biçimde yeni tıbbi 
ürünlerin geliştirilmesine odaklanmış bulunuyor. Bu, Nürnberg yakınlarındaki 
Lauf kasabasında konuşlanan yeni yan kuruluşumuz Medical Engineering Bölü-
münün öncelikli görevi. Bu CeramTec üretim merkezinde 500'den fazla çalışan 
yüksek performanslı seramiklerin üretiminde görev yapıyor.

Medical Engineering'in kökleri, BIOLOX® seramiklerini kalça artroplastisinde 
dünya standardı haline getiren Medikal Ürünler Birimine dayanıyor. Aslında eki-
bin çoğunluğu bu iş ünitesinden geliyor; kendim de orada 10 yıl kadar çalış-
tım. Her iki birimin ortak özelliği, işin daima hekimler ve implant üreticileriyle 
yakın bir işbirliği olarak addedilmesidir. Geleceğe yönelik olası uygulama alanları 
içinde omuz ve küçük eklemler, omurga, cerrahi aletler, diş hekimliği ve kemik 
replasmanı materyallerini sayabiliriz. Öncelikle aşağıdaki konulara odaklanmış 
bulunuyoruz:
 
• Biyoseramiklerin yeni uygulama alanları için yeni ürünler geliştirme 
• Aşınma azaltımı ve osteolizin önlenmesi (eklemler) 
• Geliştirilmiş görüntüleme/artefaktların önlenmesi (omurga) 
• İmplantlarda mikrobiyolojik kolonizasyonu önleme 
• Yeni materyaller geliştirme 

Yeni ürünlerin OEM (orijinal ekipman imalatçısı) 
çözümleri olarak pazarlanması. Geliştirme eleman-
larımız zaten hızlı bir tempoda çalışıyorlar. Örneğin diş 
hekimliği alanında seramik dental implantlara yönelik 
geniş bir teknoloji platformunda çalışıyoruz. Omurga 
segmentinde ekip öncelikli olarak seramik kafesle-
rin geliştirilmesine odaklanmış bulunuyor. Total disk 
artroplastisi ve spacer'lere yönelik çözümler odaklan-
dığımız diğer alanlar. Omurga ve travmaya yönelik ilk 
prototipler üretilmiş bulunuyor; omuz artroplastisinde 
ilk umut verici projeler de başlatıldı.

Medical Engineering ile ilgili olarak “BIOLOX® 
Family – The Future in your Hand” imaj broşü-
ründe daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Broşürü 
yanıt faksı aracılığıyla ya da çevrim içi isteye-
bilirsiniz.

 http://www.ceramtec.com/markets/medical-technology/

Heinrich Wecker, Me-
dical Engineering'in 
Almanya, Lauf'ta 
bulunan CeramTec 
üretim merkezinin 
Yöneticisidir. Kendisi 
daha önce Tıbbi 
Ürünler Bölümünde 
Orta ve Doğu Avrupa 
Satış ve Pazarlama 
Müdürü olarak görev 
yapmıştır. 

Içerden

Yüzdeler, n=246 / 
Olası seramik uygulamaları

Yüksek  
ilgi var İlgi var İlgi yok

Seramik küçük eklemler 
(ayak bileği, omuz, parmak vs.)

64 22 14

Seramikten mamul cerrahi aletler 31 59 10

Travmatolojide seramik uygulamaları 72 19 9

Seramik spinal uygulamalar 49 48 3

CeramTec çeşitli uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren cerrahlara, 
yeni biyoseramik uygulamalarının hangilerine özel ilgi duyduklarını sordu. Daha fazla bilgi 

için lütfen akıllı 
telefonunuzla QR 
kodu tarayınız.
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Triboloji

Taper Korozyonu Güncellemesi: Seramik 
Femur Başları Nasıl bir Rol Oynuyor?

yazan Dr. Steven M. Kurtz 

Taper korozyonu ortopedide yeni 
bir konu değil, ancak daha kısa 
bir süre öncesine kadar çözülmüş 
olduğunu sandığımız bir sorundu. 
 
Kalça ve diz implantlarında kullandı-
ğımız metalik biyomateryaller, yani 
kobalt ve titanyum bazlı alaşımlar, 
korozyona karşı en dirençli implant 
materyalleri arasında olup onyıllardır 
genellikle başarılı bir klinik geçmişe 
sahiptirler. Araştırmacılar 1980'li ve 
1990'lı yıllarda modüler femoral baş-
stem bağlantısında korozyonu ayrın-
tılı bir biçimde incelediler.  1-6 Bu ilk 
çalışmalar metalik stemlerin modü-
ler bağlantılarında oluşan korozyon 
ürünlerinin tanımlanmasını ve, artık 
mekanik destekli karmaşık bir çat-
lak korozyonu prosesi olarak bilinen, 
korozyon mekanizmasının ortaya 
çıkarılmasını sağladı (daha fazla bilgi 
için Robert Streicher'in bu nüshanın 
14. sayfasında yer alan konuya ilişkin 
makalesini okuyunuz). Ancak meka-
niğe ve temel bilimsel araştırmalara 
dayanan bu çalışmalar neredeyse 
tümüyle kobalt veya titanyum bazlı 
alaşımlardan oluşan stemlerin üze-
rinde yer alan kobalt-krom (CoCr) ala-
şımı femoral başlara yönelikti. 

Modüler büyük başlı, metal-metal 
eşleşmeli kalça tasarımlarında   7, 8, iki 
parçalı, modüler femoral stemlerde  9 
ve çok kısa bir süre önce metal-polie-
tilen eşleşmeli kalça tasarımlarında  10 
gözlenen taper korozyonuyla ilişkili 
endişelerin artmasıyla, güncel modü-
ler bağlantılardan kaynaklanan metal 
debris salınımı ve advers lokal doku 
reaksiyonlarını da (ALTR) kapsayan 
seyrek komplikasyon potansiyeli gibi 
konulara yönelik duyarlılık da art-

mıştır. Kısa bir süre öncesine kadar 
literatürde seramik femoral başlarla 
ilişkili taper korozyonu konusunda 
genellikle sessizlik hakimdi. Bu maka-
lenin amacı, modüler kalça sistemleri-
nin seramik femoral başlarında taper 
korozyonunu inceleyen kilit makaleler-
den bazılarının kısa bir özetini vermek 
ve grubumuzda gerçekleştirilen son 
araştırmalar bazında bu konuyla ilgili 
bir gelişme perspektifini paylaşmaktır. 

1990'lı yıllarda taper korozyonu konu-
sunu inceleyen Urban, Gilbert, Jacobs 
ve arkadaşları gibi araştırmacılar geniş 
bir kalça implantı tasarımları koleksi-
yonunu incelemiş ve dikkatlerini hem 
femoral başın hem de stem taperinin 
metalden olduğu modeller üzerinde 
yoğunlaştırmışlardı. 3-6,11,12 Ancak, kol-
leksiyonlarındaki örneklerden biri, 
birinci nesil BIOLOX® seramikten üre-
tilmiş bir alumina femoral baş ile ilk 
CoCr alaşımlarından imal edilmiş bir 
stemden oluşan bir Autophor kalça-
sıydı. Eksplante edilmiş bu tek seramik 
protez ile çok sayıda metalik kompo-
nentten oluşan koleksiyonlarını ince-
leyen Urban ve arkadaşları, 5 “implant 
tasarımına veya eşleştirilen materyal-
lere bağlı olmaksızın, seramik femo-
ral baş kullanılan durumlar da dahil 
olmak üzere, incelenen değişik pro-
tezlerin modüler bağlantı yerlerinde 
tespit edilen korozyon ürünlerinin 
birbiriyle benzeştiğini” ortaya çıkardı. 
Taper korozyonunun mekanizmasının 
esaslarını açıklayan bu erken çalışma-
dan sonra modüler taper korozyonu 
konusu ortopedinin bilinçaltında kay-
bolarak yerini 1990'lı yılların ortopedi 
kongrelerine ve literatürüne hakim 
olan osteoliz ve polietilen aşınmasına 
bağlı aseptik gevşeme konularına 
bıraktı. 

Rush'tan (Şikago) Hallab ve arka-
daşları 2004 yılında seramik femoral 
başlar ile kobalt-krom alaşımı femoral 
başlarda taper korozyonunun karşı-
laştırılmasını doğrudan hedef alan bir 

 Birşeyi anlamak için  
onun başlangıcını ve geliş 
imini incele. 

– Aristo

Dr. Steven M. Kurtz, Araştırma Profesörü ve 
ABD, Philadelphia, Drexel Üniversitesi, Biyo-
medikal Mühendislik, Bilim ve Sağlık Sistemleri 
Fakültesi kapsamındaki İmplant Araştırma Mer-
kezinin Direktörüdür. Halihazırda, uluslararası 
bilimsel ve mühendislik danışmanlık hizmeti 
veren Exponent Inc. şirketinin Kurumsal Baş-
kan Yardımcılığını, Biyomedikal Mühendislik 
Uygulamaları Direktörlüğünü ve Filadelfiya Ofisi 
Direktörlüğünü yürütmektedir. 
 
Steven M. Kurtz, polietilen, seramik ve 
metal-metal eşleşmeli kalça implantlarının kli-
nik performansı konusunda uzmandır. Mesleki 
kariyerinde tıbbi cihaz teknolojilerinin değer-
lendirilmesinde analitik, deneysel ve klinik 
bakış açılarını birleştirmiş bir uzmandır. Araş-
tırma etkinlikleri tıbbi cihazların gerçek şartlar 
altında klinik performansını hedef almaktadır. 
Bu amaçla, ortopedik, spinal ve kardiyovasküler 
implantlar dahil olmak üzere, eksplante edilmiş 
insan implantlarının ve ulusal sağlık hizmet-
leri veritabanlarının değerlendirilmesi, sentetik 
biyomateryallerin mekanik davranışları, yapay 
eklemlerin temas mekaniği ve kemik-implant 
sistemlerinin yapısal değerlendirilmesi gibi çalış-
malar yürütmüştür.
 
Steven M. Kurtz, aralarında Amerikan Ortopedi 
Cerrahları Akademisi, Amerikan Kalça ve Diz 
Cerrahları Birliği, Diz Derneği Amerikan Test ve 
Materyaller Derneği olmak üzere bir çok mes-
lek kuruluşunda faaliyet göstermektedir. Beş 
kitabın editörlüğünü üstlenmiş, 150'nin üze-
rinde makale yayınlamış ve 400 konferans özeti 
sunmuştur. 

İletişim:
Steven M. Kurtz, MD, PhD 
Drexel University
School of Biomedical Engineering,  
Science & Health Systems
3141 Chestnut Street
Philadelphia, PA 19104, ABD
Telefon: +1 215 594 8851 
Faks: +1 215 594 8899 
e-mail: skurtz@drexel.edu
www.biomed.drexel.edu/implantcenter/
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çalışmayı yayınladılar. 13 Yazarlar, titreşimli aşınmanın 
(fretting) seramik femoral başlarla metal stemler 
arasında daha yoğun olması gerektiğini öne süre-
rek seramik femoral baş sistemlerinin metal femoral 
başlara kıyasla daha fazla debris salacağı hipotezini 
ortaya attılar. Hipotezlerini test etmek amacıyla tek 
bir üreticinin CoCr femoral başlarını ve CoCr stem-
lerini seçtiler. Seramik femoral başlar ise zirkonyum-
dan imal edilmiş olup bir süredir üretici tarafından 
ortopedi piyasasından kaldırılmışlardı. Araştırmacılar 
beklenmedik bir biçimde CoCr femoral başlı CoCr 
stemlerden zirkonyum femoral başlarla donatılmış 
stemlere kıyasla 11 kat daha fazla Co ve 3 kat daha 
fazla Cr salındığını tespit ettiler. Araştırma sonuç-
larının orijinal hipotezlerini çürütmesine rağmen 
yazarlar sonuçlarının diğer tasarımları ve implant 
sistemlerini de içine alacak biçimde fazla genelleşti-
rilmemesini ifade ettiler ve "sonuçta seramik-metal 
modüler bağlantıların göreceli performansının klinik 
performansın dikkatle değerlendirilmesi ve çıkarılmış 
implantların edilmiş implantların analizi sonrasında 
ortaya çıkacağını," belirttiler.  13

Eksplant inceleme çalışması
Grubumuz seramik femoral baş sistemleriyle metal 
femoral baş sistemlerini taper korozyonu açısından 
karşılaştırmak amacıyla Drexel Üniversitesi, İmplant 
Araştırma Merkezinin eksplante edilmiş kalça imp-
lantları kolleksiyonunu incelemeye başladı. AAH-
KS'te düzenlenen (Kasım 2012) Alternatif Eklem 

taşıyıcı yüzeyler Mini Sempozyumunda yürürlükteki 
araştırmalarımızın seramik femoral başların femoral 
stem korozyonlarını azaltmaya yardımcı olduğunu, 
ancak bu azalmanın miktarını belirlemek için yapı-
lan çalışmaların henüz sürdüğünü bildirmiştik. İddialı 
bir konu, çünkü taper korozyonunu etkileyen çok 
sayıda faktör bulunuyor; implantasyon süresi, lateral 
ofset, stemin metalurjik durumu ve taper yüzeyinin 
bitirilişi bunlardan sadece birkaçı. Diğer bir sorun 
da, uzun süre kullanılmış olanlar başta olmak üzere, 
çıkarılmış seramik femoral başlı protez sayısının az 
olması. Bu nedenle, Clare Rimnac tarafından yöneti-
len Case Western Reserve Üniversitesinin eksplante 
edilmiş implantlar programıyla işbirliği geliştirerek 
çeşitli hastanelerden ve klinik kuruluşlarından sağla-
nan geniş bir örnek yelpazesine kavuştuk. 

İmplantları dikkatlice 50 implantlık iki kohorta (top-
lam hasta sayısı: 100) ayırarak taper korozyonunu 
etkileyen tüm değişkenleri dikkate almaya çalıştık 
ve özellikle seramik-metal ve metal-metal taperler 
arasındaki farka odaklandık. İlk olarak, baş-boyun 
arayüzü dışında başka modülerlikleri olan kalça sis-
temlerini çalışma dışı bıraktık. Dolayısıyla çalışma 
kapsamında metal kovanlı seramik femoral baş, 
modüler boyun veya modüler stem gibi komponent-
lerin hiçbiri değerlendirilmedi. Seramik femoral baş 
kohortuna dahil olan kalça implantlarının tümü sera-
mik-polietilen veya seramik-seramik eklem yüzeyle-
rinden oluşuyordu. Metal femoral baş kohortuna 
dahil olan kalça implantları ise tüm olarak metal-po-
lietilen eklem yataklarıydı. Stemler büyük üreticilerin 
ürünleri olan çeşitli kobalt ve titanyum alaşımların-
dan imal edilmiş olup tasarım ve ofset açısından 
seramik ve metal femoral baş kohortların arasında 
uyumlandırılmıştı. Seramik femoral başların tümü 
CeramTec tarafından imal edilen BIOLOX®forte veya 
BIOLOX®delta femur başlarıydı. Her bir kohortta 
yer alan stem taperleri üç bağımsız gözlemci tara-
fından incelenerek Goldberg ve ortakları tarafından 
eksplante metal taperler için geliştirilen 1 (hafif) ile 4 
(ağır) arasında bir ölçeğe göre titreşimli aşınma (fret-
ting) ve korozyon açısından değerlendirildi. 14 

Bu makalede açıkladığımız araştırma çalışmaları 
henüz tamamlanmadıysa da, şu ana kadar sera-
mik femoral başları içeren kohorttaki stemler ara-
sında metal femoral baş kohortuna kıyasla anlamlı 
biçimde daha az korozyon gözlemiş bulunuyoruz 
(Şekiller 1-3). Seramik femoral başla birleştirilmiş 
olan metal stemlerde median titreşimli aşınma ve 
korozyon skoru 2 olarak belirlenmişken (Şekil 1) aynı 
skorun CoCr femoral başlarla eşleşen metal stem-
lerde 3 olduğu tespit edilmiştir (Şekil 2). Halihazırda 
yüksek hassasiyetli bir Talyrond yuvarlaklık cihazı da 
(Taylor Hobson) dahil olmak üzere ileri metrolojik 
teknikler kullanarak bu taperlerden salınan metal 
debrisin miktarını belirlemeye çalışıyoruz. 

Tribology (devam ediyor)

Şekil 1: Seramik femoral baş kohortundan 
hafif titreşimli aşınma (fretting) ve korozyon 
belirtileri gösteren tipik stem taperi (median 
skor = 2)

Şekil 2: CoCr femoral baş kohortundan orta 
derecede titreşimli aşınma (fretting) ve ko-
rozyon belirtileri gösteren tipik stem taperi 
(median skor = 3)

1 2

 Seramic femoral başlar CoCr femoral başlara 
kıyasla boyun-stem arayüzünde taper korozyonunu 
anlamlı bir biçimde azaltmaktadır. 

– Dr. S. Kurtz
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Özet
Bu çalışma, modüler kalça sistemlerinde metal deb-
ris oluşumuyla ilgili önemli sonuçlar vermiştir. Kısa 
bir süre öncesine kadar neredeyse yalnızca seramik 
femoral başın eklemleşen yüzeyde aşınmayı azaltma 
özelliğinin araştırılması ön plandaydı. 

Seramik femoral başların aşınmayı azaltmanın 
yanı sıra taper korozyonunu azaltmakta da rol 
oynadığına dair kanıtlar gittikçe güçlenmekte-
dir. 
Önümüzdeki yıllardaki kongrelerde bu çalış-
manın durumuyla ilgili güncelleme bildirileri 
bekleyin. 

Teşekkür 

Yazar, Case Western Reserve Üniversitesinden Dr. Clare 
Rimnac'a ve Syracuse Üniversitesinden Dr. Jeremy Gilbert'e 
iç görüleri ve birçok yararlı tartışma için teşekkür eder.

Şekil 3: Seramik ve metal baş kohortlarındaki  
femoral stemlerin median korozyon skorları
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Eksplante protez araştırmasına ilgi duyu-
yor musunuz? Nasıl yardımcı olabilirsiniz?
 
Eksplante protezlere yönelik çalışmamız henüz sürmektedir, 
dolayısıyla 10 yılı aşkın bir süre in vivo koşullarda kalmış ve 
eksplante edilmiş seramik başlara ve stem çiftlerine ve meta-
lik kovan takılan seramik femoral başlara (örn., BIOLOX® 

OPTION femoral başlar) erişmek bizim için olağanüstü yararlı 
olacaktır. 
 
Eğer eksplante edilmiş cihazlar ve ilgili klinik veriler (ano-
nimize) sağlayarak çok kurumlu eksplant inceleme progra-
mımızla işbirliği yapmak isterseniz, lütfen yazarla iletişim 
kurmaya çekinmeyiniz (skurtz@drexel.edu). 
 
Eksplante edilmiş implantların uluslararası gönderimi için 
protokoller oluşturmuş bulunuyoruz, halihazırda ABD'de ve 
Avrupa'da 12'nin üzerinde klinik merkezle işbirliği içindeyiz. 
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Eğitimden

Temel Esaslar - Korozyon ve Titreşimli Aşınma (Fretting)
yazan Prof. Dr. Robert Streicher

Giriş

Ortopedide kullanılan metaller, genellikle implantların yapı 
komponentlerini oluşturan biyouyumlu, yüksek dayanımlı ala-
şımlardır. Bileşimlerine bağlı olarak, paslanmaz çelik veya CoCr 
alaşımları gibi inert ya da titanyum ve alaşımları gibi osteojenik 
hücreleri çekici özelliğe sahip olabilirler. Tıbbi cihazlar için çeşitli 
bileşimler halinde kullanılan metal ve alaşımlar üç gruba ayrılır: 
Fe bazlı alaşımlar (SUS), CoCr alaşımları (stellit) ve Ti ve alaşımla-
rı. Yapay eklemlerde eklemleşen komponentlerde neredeyse artık 
yalnızca CoCr komponentleri kullanılmaktadır.

 
1970'li yıllardan bu yana modüler komponentlerden 
oluşan implant sayısında artış gözlenmektedir. Özel-
likle Morse taperlerinin kullanıldığı değiştirilebilir 
femoral başlar TKA'da seramik eklem komponent-
lerinin kullanılmasına da olanak sağlayarak yeni bir 
çığır açmıştır. Öte yandan, her modülerlik bazı risk-
leri de beraberinde getirmektedir, çünkü iki kompo-
nentin birbirine temas ettiği yüzey titreşimli aşınma 
(fretting), korozyon ve sürtünmeden kaynaklanan 
debris oluşumu gibi olgulara daha fazla maruz kalır.

Kısa bir süre önce modüler total kalça artroplasti-
sinde (TKA) seramik ve/veya CoCr femoral başların 
titreşimli aşınma ve korozyon davranışlarını konu 
alan 3 sunum yayınlanmıştır.1,2,3 Modüler bağlantı 
konusu son yıllarda (olumsuz anlamda) yeniden 
gündeme geldiğinden bu yazıda aşınma ve koroz-
yon olgularının temel esasları özetlenmektedir. 

Şekil 1a: Teknik uygulamada korozyon

Şekil 1b: Ortopedide arayüz korozyonu –  
Metal femoral baş taperi

Source: Collier P et al. Corrosion between the components of modular 
femoral hip prostheses, J Bone Joint Surg-Br 1992;74:511-7

Tanımlar

Mekanik olarak başlatılan arayüz bozul-
ması (aşınma, titreşimli aşınma ve t. aşın-
ma yenimi)

Aşınma, yüzeylerin birbirlerine karşı göreceli hare-
ketinden kaynaklanan progresif materyal kaybıyla 
karakterize yüzey hasarı olarak tanımlanır.4 

Titreşimli aşınma (fretting), göreceli hareketin 
özel bir türü olup mekanik olarak birbirine bağlı iki 
parça arasında yük altında oluşan düşük amplitüdlü 
titreşimli sürtünme hareketi şeklinde bir mekanizma 
olarak tanımlanmaktadır. Bu olguyu gerçekleştir-
mek için gereken hareket şiddeti birçok araştırmacı 
tarafından incelenmiş ve 1 ile 100 µm arasında olan 
çok düşük bir değer olduğu anlaşılmıştır.5,6 Vücudun 
maruz kaldığı yüklerin büyüklüğü göz önüne alına-
cak olursa, protezlerin tüm modüler bağlantıları tit-
reşimli aşınmadan etkilenmektedir. 
 
 

Titreşimli aşınma, titreşimli aşınma (fretting) etkisi 
sonucunda birbirine temas eden yüzeylerden mater-
yal çözülmesi demektir. 
 
Kimyasal etkiyle başlatılan arayüz bozul-
ması (korozyon ve aralık korozyonu)

Korozyon bir mühendise göre bir yapının gözle 
görülür şekilde tahrip olması ve sonuçta işlevini kay-
betmesi, bir kimyacıya göre ise bir yüzeyin çevresiyle 
geri dönüşü olmayan bir reaksiyona girmesi, buna 
bağlı olarak materyal tüketilmesi ve çözünen mater-
yalin çevrenin bir parçası haline gelmesi demektir. 
Elektrokimyasal etkileşimlerden kaynaklanan, metal 
iyonları ve tuzlar oluşturan bir yüzey yıkımı olup7 
yalnızca metalik materyaller için geçerlidir. Yalnızca 
altın türünden soy metaller korozyona karşı kendini 
koruyabilen bir yüzeye sahiptir. Diğer metallerin ve 
alaşımların tümü havada kendiliğinden oksijenle 
tepkişerek Şekil 2'de gösterildiği gibi iyi kötü koru-
yucu bir oksit katmanı oluştururlar (pasivasyon). 
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Bu oksit filminde meydana gelen her bozulma der-
hal film tekrar oluşuncaya kadar devam eden yeni bir 
korozyona (iyon akışı) yol açar. 8 Koruyucu katmanın 
yeniden oluşmasına kadar geçen süreye repasivasyon 
süresi denir. Bu süre, metalin bileşimine ve oksijen 
varlığına bağlı olup yalnızca milisaniye düzeyindedir  9, 
Ti6Al4V için yaklaşık 60 ms'dir 10.

Korozyon olgularının sınıflandırılması

Korozyonun sekiz farklı şekli tanımlanmıştır

1. Üniform veya genel korozyon, elektrolitik 
çözeltilere daldırılmış tüm metallerin maruz kaldığı 
kaçınılmaz korozyondur. 11 Yüzeylerden materyalin 
eşit biçimde uzaklaştırıldığı, tüm metaller için geçerli 
olan bir olgudur. İmplantlarda kullanılan alaşımların 
üniform korozyona karşı direnci yüksektir, dolayısıyla 
süreç çok yavaş ve gözle görülmez bir biçimde ilerler.
 
2. Galvanik veya iki metal korozyonu metalle-
rin elektrokimyasal potansiyellerindeki makroskopik 
farklılıklardan kaynaklanan metal çözünmesi olup 
genellikle farklı metallerin birbirine çok yakın olduğu 
durumlarda meydana gelir. 12 Bu korozyon şeklinin 
gerçekleşmesi için şu 3 şartın aynı zamanda yerine 
gelmesi gereklidir:

a. İki farklı metal  
(= farklı korozyon dirençleri)

b. Fiziksel (iletken) temas  
(elektron aktarımı için)

c. Sulu (elektrolitik) ortam 
(iyon aktarımı için)

 
3. Titreşimli aşınma yenimi (ve erozyon) mekanik 
faaliyet tarafından desteklenen korozyondur: fretting 
olarak da bilinen bu korozyon şeklinde metalin veya 
alaşımın pasif yüzeyinin sürekli olarak tahrip edilmesi 
sonucunda korumasız kalan yüzey daha hızlı koroz-
yona maruz kalır. Birbirine temas eden iki yüzeyin 
arasındaki arayüzün korozyon ve hafif titreşimli sür-
tünme sonucunda bozulması olarak tanımlanmıştır.4 
Titreşimli aşınma akımları çözünme ve repasivasyon 
reaksiyonlarından oluşur. 13 

4. Çatlak korozyonu, bir metalin yüzeyinde, metal 
ile başka bir materyalden oluşan bir yüzeyin yakı-
nında bulunan, çevreden siperlenmiş bölgelerde 
veya bu bölgelerin hemen bitişiğinde meydana 
gelen lokalize korozyona denir. 4 Aralıklar, örn. bir 
metalik cihazın aşırı yüke maruz kalmasından kay-
naklanan ince çatlaklardan ya da modüler kompo-
nentlerin arayüzleri arasındaki küçük boşluklardan 
oluşabilir. Aralığın içindeki şartların çevredeki ortam 
şartlarından farklı olması küçük bir galvanik eleman 
oluşmasına ve lokal korozyona neden olur.
 
5. Çukur korozyonu da lokalize ve simetrik bir 
korozyon türü olup metalin yüzeyinde çukurlar oluş-
turur. 11 Çizik veya tribolojik yükler gibi mekanik zor-
lanmalar tarafından başlatılır. 
 
6. Intergranüler korozyon, alaşımın içerdiği kat-
kılardan ve inklüzyonlardan kaynaklanan bir tür 
galvanik korozyondur. 11 Bileşim ve yapı açısından 
esas materyalden büyük farklılık gösteren yabancı 
taneciklerin sınırlarında gerçekleşen bir lokal ataktır. 
Tanecikler ve tanecik sınırları arasındaki etkileşimler 
korozif atakları güçlendirebilir. İntergranüler koroz-
yona dökme alaşımlarda dövme alaşımlara kıyasla 
daha sık rastlanır.
 
7. Seçkili özütleme, parçacıkların sınırlarında değil 
kendilerinde bulunan kimyasal farklılıklardan kay-
naklanan bir korozyon çeşidi olup 11 bir alaşımın belli 
komponentlerinin, zayıf bağlı veya kolay çözünür 
unsurlar ve/veya agresif ortamlar tarafından baş-
latılan bir sürece bağlı olarak cihazın yüzeyinden 
çözülmesi olarak tanımlanır. Özütleme, farklı kom-

Şekil 2: Metal-oksit-çözelti 
arayüzünün protein molekü-
lüyle birlikte şematik olarak 
gösterimi ve voltaj değişimleri 
(L. Gilbert'in nazik izniyle) 

Metal Oxide Double Layer

Protein

V x

oxmetal solution
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ponentlere sahip taneciklerden oluşan çok fazlı ala-
şımlarda tek fazlı alaşımlara kıyasla daha sık görülür. 

Özütleme, bir yüzeyin pasivasyonuna eşlik eden bir 
süreç olabilir. Fe veya V gibi kolay çözünür elementler 
yüzeyden ayrılarak geride kalan Cr veya Ti gibi koroz-
yona dayanıklı elementlerin konsantrasyonunun 
yükselmesine neden olurlar ve korozyon dayanımını 
artırırlar.

8. Stres korozyonu ve yorulmalı korozyon bir 
metalin, başta bol klorürlü olmak üzere, belli ortam-
larda strese maruz kalması ve korozyon sonucunda 
normalin çok altında düzeylerde arızalanması şek-
linde ortaya çıkan olgulardır. 14 
 
Genel veya üniform korozyonu engellemek müm-
kün değildir. Ancak bu, modern implant materyalle-

rinde son derece yavaş ilerleyen bir süreçtir (cm2 ve 
gün başına birkaç ng). Yalnızca genel korozyon esas 
alındığında bir implantın ömrü hastanın ömründen 
kat kat uzundur. Diğer korozyon şekilleri ise uygun 
materyal seçimi, tasarım ve kullanım yoluyla engelle-
nebilir veya azaltılabilir. Eğer korozyonun önlenmesi 
mümkün değilse, olabildiğince sınırlandırılması sağ-
lanmalıdır.

Korozyon – aşınma gibi – bir sistem özelliğidir ve çok 
unsurludur. Materyalle ilişkilidir: metal tipi, bileşimi, 
yapısı, homojenlik, katkılar, defektler, elektropotan-
siyel, repasivasyon, kapasite vs.; imalat süreci; başta 
pürüzlülük olmak üzere yüzey şartları; özellikle Morse 
taper gibi modüler bağlantılar olmak üzere tasarım 
(ebatlar ve toleranslar); ortam şartları, özellikle yük, 
hareket ve pH 5 ve metalurjik, kimyasal, elektriksel ve 
tribolojik faktörlerin karmaşık etkileşimi.12,15,16

Biyomateryallerde Korozyon ve Titreşimli Aşınma (Fretting)

Ti ve Ti alaşımları titreşimli aşınmaya karşı eğilimlidir, 
ancak 6 V civarında olan elektrodinamik potansiyelleri 
sayesinde korozyon dayanımları yüksektir. CoCr ala-
şımları daha sert olup titreşimli ve normal aşınmaya 
karşı daha dayanıklıdır, ancak korozyon potansiyelleri 
400 mV ile çok düşük bir düzeydedir. Paslanmaz çelik 
alaşımları genel olarak benzer sertliğe sahiptir, ancak 
ISO 5832-1 çeliği için yaklaşık 350 mV ve ISO 5832-9 
çeliği için 800mV düzeyinde olan korozyon dirençleri 
oldukça düşüktür, ayrıca CoCr alaşımlara kıyasla titre-
şimli aşınmaya karşı daha az dayanıklıdırlar.
 
Ortopedide kullanılan metal ve alaşımların korozyon 
direncinin yüksek olması nedeniyle bazı korozyon tür-
leri seyrek görülür. Ortopedik implantlarda gözlenen 
başlıca iki korozyon türü titreşimli aşınma (fret-
ting) tarafından başlatılan çatlak korozyonu ve 
titreşimli aşınma korozyonudur. Çukur korozyonu 
yalnızca paslanmaz çeliklerde gözlenmiş ve stemlere 
polisaj uygulanmasına neden olmuştur, çünkü yüzey 
pürüzlülüğü korozyon miktarını etkilemektedir. 
 
Gilbert ve ark. 17 mekanik yükün modüler taper ara-
yüzünde titreşimli aşınmaya, pasif oksit filmlerinin 
tahribine, repasivasyona, ve aralık korozyonuna ne 
şekilde yol açtığını açıklamayı amaçlayan bir meka-
nik destekli aralık korozyonu hipotezi kurmuşlardır. 
Görünüşe göre bu konuda hala fikir birliği mevcuttur. 
Önerdikleri açıklamaya göre protezin maruz kaldığı 

mekanik yük, titreşimli aşınma ve çatlak korozyonu 
süreçlerini hızlandırarak metal iyonu salınımına ve 
aşınma debrisi oluşumuna neden olmaktadır. Her ne 
kadar sorunun temelinde aralık korozyonu yatıyorsa 
da, mekanik titreşimli ve olağan aşınma da aralığın 
sınırındaki atomik düzeyde ince, koruyucu oksit kat-
manlarını parçalayarak korozyona katkıda bulun-
maktadır. 12,15,18 Altta yatan metalik substrat mekanik 
hasar sonrasında in vivo koşullarda hakim olan sıvı 
salin ortama maruz kaldığında metal yüzeyin hızla 
oksitlenmesi ya da repasivasyonu voltajını değiştire-
rek taper aralığına sıkışmış olan çözeltiyi asitleştir-
mektedir. 
 
Öte yandan, modüler implantların titreşimli aşınması 
ve korozyonu hakkında yayımlanan birçok makalenin 
yazarı korozyon konusunun tasarımla ve dolayısıyla 
imalatla ilişkili olduğunu düşünmektedir.19 Elbetteki, 
modüler komponentlerin intraoperatif montajı - 
temiz, kuru, impaksiyon 20,21,22 – en az herhangi bir 
materyal kombinasyonu kadar önemlidir, ancak örne-
ğin metal veya seramik kullanımının farklı sonuçlara 
yol açtığı da açıkça görülmektedir. 
 
Bunlara eklenen bir potansiyel risk de cerrahların 
yıllar içinde değişik tedarikçilerden edinilen karışık 
komponentler kullanmaya başlamış olmaları23 ve tüm 
taperlerin birbirine eşit olarak imal edilmediğidir. 

Özet

Korozyon ve aşınma sistem özellikleridir ve dolayısıyla 
karmaşık ve çok unsurludurlar. Metalik biyomateryal-
ler insan vücudunda korozyona maruz kalır, ancak 
bunun hızı çok düşüktür. Korozyonun bir çok farklı 
şekli teknik açıdan tanımlanmış ve bazıları ortopedide 
de gözlenmiştir. Nedenleri ve yol açtıkları sonuçlar 
ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. TKA gibi uzun süreli 
implantlarda birincil endişe kaynağı olarak modüler 

bağlantılar tanımlanmış ve titreşimli aşınma tara-
fından indüklenen aralık korozyonu kendinden söz 
ettirmeye başlamıştır. Diğer bazı faktörlerin yanında, 
uygun materyal kullanımı ve uyumlu tasarımlar ve 
öngörülen komponentlerin dikkatli bir şekilde monte 
edilmesi aşırı korozyonu ve ondan kaynaklanan olum-
suz sonuçları önlemenin en iyi yoludur. 

 

Eğitimden (devam ediyor)
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Çalışma: 

20 yıllık izleme süresinin ardından  
CoC'nin klinik performansı

Synder ve ark. (Polonya), 1985 ve 1999 yılları 
arasında 188 hastaya (101 kadın, 87 erkek) uygu-
lanan 220 tam seramik, dişli, çimentosuz asetabu-
lar komponent (alumina, BIOLOX® birinci nesil, 32 
mm) değerlendirdi. Başlıca teşhisler displastik kok-
sartroz (%36,8) ve idiopatik koksartozdu (%27,3). 
Hastaların cerrahi girişim sırasındaki ortalama yaşı 
44,5'ti (20-70). Ortalama izleme süresi 19,6 (12,3-
26,7) yıldı. Yazarlar hastaların %39,5'inde çok iyi, 
%43,6'sında iyi ve %9,1'inde tatmin edici bulgu-
lar elde etti. Gıcırtı sesi ve enfeksiyon olgusu göz-
lenmedi. 16 olguda aseptik gevşeme nedeniyle 
revizyona gerek duyuldu. Yetersiz sonuçlar (%7,8) 
çoğunlukla ilerlemiş displastik koksartroz hastala-
rında izlendi. Sağkalım oranı (Kaplan-Meier) tüm 
revizyonların son noktası olarak %86,4 olarak ger-
çekleşti. Benzer bulgular Petsatodes ve ark.* tara-
fından yayınlandı.

Synder M et al. Long-term results of cementless hip arthroplasty with 
ceramic-on-ceramic articulation. International Orthopaedics (SICOT) 
2012;36:2225-2229

*Petsatodes GE et al. Primary cementless total hip arthroplasty with an alu-
mina ceramic-on-ceramic bearing: results after a minimum of twenty years of 
follow-up. J Bone Joint Surg-Am 2010;92:639-644

Çalışma: 

≤ 30 yaşında hastalarda CoC – 15 yıllık bir 
izleme süresinin ardından osteoliz olgusu 
bulunmadı

Kim ve ark. (Kore) 96 hastada 127 çimentosuz 
CoC TKA'yı (BIOLOX® forte, 28 mm) değerlendirdi. 
Cerrahi girişim sırasındaki yaş ortalaması 24 ± 5'ti 
(19–30). Başlıca teşhisler femur başı osteonekrozu 
(%54,3) ile gelişimsel kalça displazisiydi (%20,5). 
Ortalama izleme süresi 14,8 (10–16) yıldı. 
Aseptik gevşeme, migrasyon, gıcırtı sesi veya sera-
mik kırığı olgusu gözlenmedi. Reküran dislokas-
yon nedeniyle bir (%0,8) asetabuler komponent 
revize edildi. Sağkalım oranı (Kaplan-Meier) aseptik 
gevşeme son noktası ile %100 olarak gerçekleşti. 
Yazarlar, alümina CoC çiftlerinin bu genç ve yüksek 
aktiviteli hasta popülasyonunda mükemmel klinik 
sonuçlar verdiği sonucunu çıkardı.

Kim Y-H et al. Cementless Metaphyseal Fitting Anatomic Total Hip Arthrop-
lasty with a Ceramic-on-Ceramic Bearing in patients Thirty Years of Age or 
Younger. J Bone Joint Surg-Am 2012;94(17):1570-1575

Çalışma:

≤ 30 yaşında hastalarda CoC – 11 yıllık bir 
izleme süresinin ardından osteoliz olgusu 
bulunmadı

Retrospektif bir çalışmada Yoon ve ark. (Kore), 62 
hastaya (37 erkek, 25 kadın) uygulanan 75 çimento-
suz CoC TKA'nın (alumina, BIOLOX®forte, 28 mm) 
sonuçlarını bildirdi. Başlıca teşhis femur başı oste-
onekrozuydu (%51). Cerrahi girişim sırasındaki yaş 
ortalaması 24'tü (18–30). Ortalama izleme süresi 
11,5 (10–13,5) yıldı. 
Sağkalım oranı (Kaplan-Meier) tüm revizyonların 
son noktası olarak %98,9 olarak gerçekleşti. Yazar-
lar tüm olguların %16'sında ses oluşumu (vuruntu 
%13, gıcırtı %3) tespit etti. Ancak sesleri yinelemek 

Bilim

 Endoprotez implantasyonu sırasında doğru  
operasyon tekniğinin uygulanması artroplastinin 
final sonucu açısından kilit önem taşıyor. 

- Synder ve ark. (Polonya)
Kaynak: International Orthopaedics (SICOT) 2012;36:2229

 Alumina-alumina seramik eklem yatak-
larıyla otuz yaş ya da altı hastalarda elde 
ettiğimiz sonuçlar, çimentosuz asetabuler 
veya femoral komponentlerin ameliyat 
sonrasında olağanüstü orta vadeli fiksas-
yon ve ikinci onyıla kadar azımsanmaya-
cak düzeyde ağrı giderimi sağladığını ve 
osteoliz belirtisi olmadan yüksek sağkalım 
kazandırdığını göstermektedir. 

- Kim ve ark. (Kore)
Kaynak: J Bone Joint Surg-Am 2012;94(17):1574

58 yaşında kadın hasta, sol kalça, primer TKA'dan 21 yıl 
sonra

Kaynak: Marek Synder'in nazik izniyle, Ortopedi ve Pediyatrik Ortopedi 

Seramiklerle Ilgili Klinik Veriler
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mümkün olmadı. Bir hastanın seramik insertinde 
kırık gelişti ve sürekli instabilite ve tekrarlayan sub-
luksasyonlarla ilişkilendirildi. Hasta, omurilik yara-
lanmasından kaynaklanan yetersiz kalça kası tonu 
nedeniyle daha ameliyat öncesinde stabil olmayan 
bir kalçaya sahipti. 
Aşınmayla ilişkili bir osteoliz olgusu izlenmedi. Hiçbir 
asetabuler ya da femoral komponentin radyografi-
sinde gevşeme belirtilerine rastlanmadı. Sağkalım 
oranı (Kaplan-Meier) aseptik gevşeme son noktası 
ile %100 olarak gerçekleşti.

Yoon HJ et al. Alumina-on-alumina THA Performed in Patients Younger 
Than 30 Years: A 10-year Minimum Followup Study. Clin Orthop Relat Res 
2012;470:3530-3536

Çalışma:

CoC ile CoXPE'nin < 61 yaş hastalarda kli-
nik performans açısından karşılaştırılması 
– 5 yıllık izleme döneminin ardından belir-
gin bir trend görülmedi

Prospektif randomize kontrollü bir çalışmada  
Beaupre ve ark. (Kanada) çimentosuz 48 CoC ve 44 
CoXPE TKA'nın klinik ve radyografik sonuçlarını karşı-
laştırdı. Cerrahi girişim sırasındaki yaş ortalaması CoC 
grubunda 51,3, CoXPE grubunda ise 53,6'ydı. Coc 
grubunda alumina seramik insertler ve femoral baş-
lar kullanıldı, baş çapı genellikle 32 mm'ydi. CoXPE 
grubunda ise genellikle 28 mm'lik femoral başlar kul-
lanıldı. 
CoC ve CoXPE TKA mükemmel kısa süreli sonuçlar 
sağladılar. Eklem yüzeyi eşleşmelerinde arıza gözlen-
medi. Postoperatif 5 yıllık izleme süresinin ardından 
klinik ve işlevsel sonuçlarda önemli bir farklılık göz-
lenmedi. Yazarlar uzun süreli bir değerlendirmenin 
yürütülmekte olduğunu bildirdiler. 

Beaupre LA et al. A Randomized Trial Of Ceramic-On-Ceramic Bearing  
Versus Ceramic-On-Crossfire-Polyethylene Bearing In Total Hip Arthroplasty: 
Five-Year Outcomes. J Arthroplasty 2012 (article in press),  
http://dx.doi.org/10.1016/j.arth.2012.07.027

Çalışma: 

6 ve 12 aylık izleme dönemlerinde serum-
da CoM ve MoM ilişkili metal iyon miktarı 
artışları eşit düzeyde gerçekleşti.

CoM çiftlerinin klinik performansı ile ilgili sınırlı veri 
mevcuttur. Femoral baş, zirkonyumla sertleştirilmiş 
alumina seramikten (BIOLOX®delta) imal edilmiştir. 
Şimdi, prospektif randomize kontrollü bir çalışmada 
Schouten ve ark. (Yeni Zelanda) 41 CoM* ve 36 
MoM TKA'nın postoperatif 6 ve 12 ay (yatak alış-
tırma aşaması) sonraki serum kobalt ve krom düzey-
lerini inceledi. Genellikle 36 mm'lik femoral başlar 
kullanılmıştı. 
Çalışmada asetabulum inklinasyonunun (>55°) artı-
şıyla serum metal iyonu düzeylerinin artışı arasında 
bir ilişki bulundu. 
Çalışma, asetabuler komponentlerin doğru implante 
edilmesinin yatak çiftleri için önemli olduğunu doğ-
ruladı. Yazarlar 2 ve 5 yıllık (kalıcı durum aşaması) 
izleme çalışmalarıyla daha fazla sonuç elde edilece-
ğini açıkladılar.

Schouten R et al. A prospective, randomised controlled trial comparing cera-
mic-on-metal and metal-on-metal bearing surfaces in total hip replacement. J 
Bone Joint Surg-Br 2012;94(11):1462-1467

Çalışma: 

8,5 yıllık izleme süresinin ardından CoC, 
MoM ve MoP'nin klinik performans açı-
sından karşılaştırılması

Milosev ve ark. (Slovenya) 395 hastada 411 
TKA'nın sonuçlarının retrospektif değerlendirme-
sini sundu. 202 CoC (BIOLOX®forte), 199 MoP ve 
68 MoM (düşük karbon) TKA ile gerçekleştirdikleri 
izleme muayenelerinin sonuçlarını bildirdiler. Metal 
ve seramik insertler bir sandviç komponent ile bir-
likte kullanıldı ve metal kap ile insert arasına ek bir 
polietilen katman yerleştirildi. Tüm olgularda 28 
mm'lik femoral baş kullanıldı. Cerrahi girişim sıra-
sındaki yaş ortalaması CoC ve MoM gruplarında 60, 
MoP grubunda ise 71'di. Ortalama izleme süresi 8,5 
(6,9–10,5) yıldı. Başlıca teşhiş osteoartritti. 
Yazarlar, MoM grubunda aseptik gevşeme nedenli 
revizyon oranının MoP ve CoC gruplarına kıyasla 
anlamlı biçimde yüksek olduğunu bildirdi. MoP 
grubu ile CoC grubu arasında sağkalım açısından 
önemli bir fark yoktu. MoP grubunda aseptik gev-
şeme nedeniyle 1 revizyon gerçekleştirildi. MoM 
grubunda aseptik gevşeme nedeniyle 5 revizyon, 
dislokasyon nedeniyle 1 revizyon olgusu vardı. CoC 
grubunda ise aseptik gevşeme nedeniyle 2 revizyon 
ve seramik komponentlerin kırılması nedeniyle 4 
revizyon ameliyatı yapıldı. Yazarlar ne yazık ki kap-
ların konumlandırılması ve eksplante edilen kom-
ponentlerin durumuyla ilgili bilgi vermediler. Bu 
nedenle, her 3 eşleşme grubunda görülen gevşeme 

 Çalışmamızda elde edilen bulgular 
alumina-alumina eklem yüzeylerinin genç 
hastalarda 10 yıllık bir sürenin ardından 
yüksek implant sağkalımı özelliğiyle öne 
çıktığını göstermektedir. 

- Yoon HJ ve ark. (Kore)
Kaynak: Clin Orthop Relat Res 2012; 470:3533

*CoM eklemleşmeleri, Pinnacle® 
CoMplete Acsetabuler Kalça Sistemi, 
DePuy Orthopaedics Inc.
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Bilim (devam ediyor)

olgularının ve CoC grubundaki seramik kırıklarının 
nedenleri açıklığa kavuşmadı.

Milosev I et al. Comparison of Ten-Year Survivorship of Hip Prostheses with 
Use of Conventional Polyethylene, Metal-on-Metal, or Ceramic-on-Ceramic 
Bearings. J Bone Joint Surg-Am 2012;94(19):1756-1763

Çalışma:

CoC, MoXPE ve MoP'nin klinik performans 
açısından karşılaştırılması – 5 yıllık izleme 
süresinin ardından henüz belirgin bir 
trend görülmedi. CoC grubunda belirgin 
aşınma bulunmadı

Prospektif randomize kontrollü bir çalışmada Niko-
laou ve ark. (Kanada), 91 hastada çimentosuz 34 
CoC, 36 MoP ve 32 MoXPE TKA'nın klinik ve rad-
yografik sonuçlarını karşılaştırdı. Başlıca teşhis oste-
oartritti (%66). Tüm olgularda 28 mm'lik femoral 
baş kullanıldı. Cerrahi girişim sırasındaki yaş ortala-
ması 52,7'ydi (19–64). 87 hastada 97 TKA gözden 
geçirildi. 
5 yıllık izleme süresinin ardından klinik ve işlev-
sel sonuçlarda istatistiksel bir farklılık gözlenmedi. 
Aseptik gevşemeye bağlı başarısızlık tespit edilmedi. 
CoC grubunda 34 hastadan 3'ü (%8,2) gıcırtı sesi 
bildirdi. Radyolojik anormalliklere rastlanmadı, has-
taların hiçbiri gıcırtı sesi nedeniyle revizyon talep 
etmedi. Yıllık doğrusal aşınma oranlarının ortala-
malarında belirgin farklılıklar kaydedildi. En düşük 
aşınma oranları CoC eşlerde görüldü. Ortalama yıl-
lık doğrusal aşınma oranları CoC grubunda 0,0067 
mm/yıl, MoXPE grubunda 0,059 mm/yıl ve MoP gru-
bunda 0,151 mm/yıl olarak belirlendi. 

Nikolaou VS et al. A prospective randomised controlled trial comparing three 
alternative bearing surfaces in primary total hip replacement. J Bone Joint 
Surg-Br 2012;94(4):459-465 

Olgu Raporu:

Metal aşınması ilişkili komplikasyonlar – 
Bir seramik kırığının revizyonu sonrasında 
MoP kontrendikedir 

Nadir olarak gerçekleşen seramik komponent 
kırığı vakalarında cerrah bir seramik, PE veya 
XPE insert ile eklemleşen, özel olarak tasarlan-
mış bir seramik revizyon başı kullanma seçene-
ğine sahiptir.*
Test sonuçları ve klinik bulgular MoP yüzeyle-
rin seramik komponent kırıkları sonrasında kul-
lanılmasının kontrendike olduğunu gösteriyor. 
Literatürde, seramik kırıklarının revizyon cerra-
hisinde MoP yataklarının kullanıldığı olgularda 
başarısız sonuçlar bildiriliyor. Seramik parçacık-
ları PE eklemleşme yüzeyine gömülerek metal 
femoral başta abrazif aşınmaya yol açıyor. 
Söz konusu makalelerin bir çoğunda yoğun 
metal aşınması ve metal femoral başın tahribi 

rapor ediliyor. Bu durum yaygın periprostetik 
metalozise, kanda kobalt düzeyinin yükselme-
sine ve ağır vakalarda metal aşınmasına bağlı 
kobalt toksisitesine yol açabilir. 

Bu tür, semptomatik metal aşınmasına bağlı olağa-
nüstü nadir bir kobalt toksisitesi olgusu geçenlerde 
Zywiel ve ark. (Kanada) tarafından tarif edildi. 
Hasta, kırılan seramik komponentin bir MoP eşleş-
meli yüzeyle değiştirilmesinden 6 ay sonra kobalt 
toksisitesi semptomları geliştirmeye başladı. Kobalt 
tarafından indüklenen kardiyomiyopati nedeniyle 
kaybedildi. Yazarlar, hastanın serum kobalt düze-
yinin daha önce seramik kırıklarının MoP eşleşmeli 
yataklarla revize edildiği olgularda rapor edilen 
sistemik toksisite olgularına kıyasla yaklaşık 10 kat 
yüksek olduğunun altını çizdiler. Eksplante edilen 
implantın analizi metal femoral başta 28,3 g'lık 
bir kitle kaybı olduğunu gösterdi. Yazarlar, kobalt 
toksisitesi semptomlarının başarısız MoM eşleşmeli 
eklem yüzeyi kullanılan hastalarda, metal (CoCrMo) 
komponentlerin üçüncü cisimlerden dolayı aşındığı 
hastalarda ve bir olguya mahsus olmak üzere, metal 
femoral baş ile seramik insertin uyumsuz olduğu bir 
hastada da görüldüğünü belirttiler.

Zywiel MG et al. Fatal cardiomyopathy after revision total hip replace-
ment for fracture of a ceramic liner. J Bone Joint Surg-Br 2013;95:31-37

Kaynaklar:

Allain J et al. Failure of a stainless-steel femoral head of a revision total 
hip arthroplasty performed after a fracture of a ceramic femoral head. J Bone 
Joint Surg-Am 1998;80(9):1355-1360

Allain J et al. Revision Total Hip Arthroplasty Performed After Fracture of 
a Ceramic Femoral Head: A Multicenter Survivorship Study. J Bone Joint Surg-
Am 2003;85:825–830

Gozzini PA et al. Massive wear in a CoCrMo head following the fracture 
of an alumina head. Hip International 2002;12(1):37-42 

Hasegawa M et al. Cobalt-chromium head wear following revision hip 
arthroplasty performed after ceramic fracture - a case report. Acta Orthopae-
dica 2006;77(5):833-835

Hintner M et al. What an orthopaedic surgeon should know: Selection 
of a bearing couple in case of revision after a fractured ceramic component. 
Semin Arthro 2013 (in press)

Kempf I et al. Massive wear of a steel ball head by ceramic fragments 
in the polyethylene acetabular cup after revision of a total hip prosthesis 
with fractured ceramic ball. Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery 
1990;109:284-587

Matziolis G et al. Massive metallosis after revision of a fractured ceramic 
head onto a metal head. Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery 
2003;123(1):48-50

Traina F et al. Revision of a ceramic hip for fractured ceramic components. 
Paper, Scientific exhibit at the 78th AAOS annual meeting, San Diego; 2011. 

Traina F et al. Revision of ceramic hip replacements for fracture of a cera-
mic component. J Bone Joint Surg-Am 2011;93. e147 (1–9) 

Trebse R et al. Clinical results after revision total hip arthroplasty for frac-
ture of ceramic bearing surfaces. Abstract 193, EHS; 2012

Wittingham-Jones P et al. Fracture of a ceramic component in total 
hip replacement. J Bone Joint Surg-Br 2011;94:570-573

* Seramik kırılmalarından sonra revizyon amacıyla seçilmesi 
gereken yüzey eşleşmeleriyle ilgili olarak daha fazla bilgi 
için lütfen akıllı telefonunuzla QR kodu 
tarayınız. Ayrıca, www.ceramtec.com/
biolox/media-library/ceranews-plus/ 
sayfasını ziyaret edebilir ya da ekteki 
faks formu aracılığıyla bilgilendirme 
broşürü isteyebilirsiniz. 
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Derleme:

Eklem Yüzeyleri Ile ilgili güncelleme

Ranawat Orthopaedics New York tarafından 17-19 
Ocak 2013 tarihlerinde Bengaluru'da düzenlenen 
11. Kış Kongresinin amacı artroplasti ve non-art-
roplasti seçenekleri ve eklem yüzeyleriyle ilgili bilgi 
güncellemesi sunmaktı. Kurs Başkanı Chitranjan S. 
Ranawat, başta Hindistan ve Çin olmak üzere, Asya 
ülkelerinde eklem replasmanı prosedürlerine yönelik 
muazzam bir büyüme potansiyeli olduğunun altını 
çizdi. Eğitimin amacının artritten muzdarip olan mil-
yonlarca bireye en yüksek kalite düzeyinde tedavi 
olanağı sağlamak olması gerektiğini belirtti. 
CeraNews'den eklem yüzeyleri oturumunun genel 
bir özeti.
 
MoM eklem yatakları

Kalça artroplastisinde 2. nesil eklem yüzeylerine 
yönelik 20 yılı aşkın klinik deneyim mevcut. Zaman 
içinde yararlar ve riskler tanımlandı. Kalça yüzey 
değiştirme ve konvansiyonel TKR'de önemli sayıda 
hastanın malpozisyon nedenli aşınmaya ve metal 
iyonlarından kaynaklanan advers reaksiyonlara 
maruz kaldığı vurgulandı. Bu kongrede bildirilen 
insidans oranları %10-20 arasında olup yükselme 
eğilimindedir. MoM eklem yüzeylerinden kaynakla-
nan temel risk, metal partikülü ve iyonu maruziyeti 
ve bunlarla ilişkili biyolojik reaksiyonlardır. Dikkatli 
hasta seçimi, hassas cerrahi teknik, komponentle-
rin doğru konumlandırılması ve serum iyon düzey-
lerinin takibiyle metal iyonu maruziyeti riskini en 
aza indirmek mümkündür. Halihazırda kalça yüzey 
değiştirme girişimleri için başka bir eklem yüzeyi 
alternatifi bulunmamaktadır.

Çapraz bağlı polietilenler (XPE)

XPE ile edilen deneyimler aşınmanın konvansiyo-
nel PE'ye kıyasla belirgin biçimde azalmakta oldu-
ğunu göstermektedir. XPE'nin klinik geçmişi sert/
sert yüzeyler veya konvasiyonel PE'ye kıyasla kısa-
dır. Elde uzun süreli sonuç bulunmamaktadır. Yakın 
geçmişteki gelişmeler aşınma oranlarını ve oksidas-
yonu daha da aza indirmeye ve kırık riskini azaltmak 
için mekanik özellikleri geliştirmeye odaklanmıştır. 
Roberto Binazzi (İtalya) küçük aşınma partikülle-
riyle ilgili bazı endişelerini dile getirdi. Yaptığı uyarı, 
bilim insanlarının ve cerrahların XPE aşınmasından 
kaynaklanan partiküllerin biyolojik aktivitesi konu-
sunda fazla bilgi sahibi olmadığı yönündeydi. İleri 
klinik performans ve uzun vadeli implant sağkalı-
mında yalnızca aşınma oranlarının değil, aşınmadan 
kaynaklanan partiküllerin biyolojik aktivitesinin de 
etkili olduğunun bilinmesi önemlidir. Bu nedenle, 
XPE partiküllerinin biyolojik davranışının konvansiyo-
nel PE, seramik ve metal partiküllerle karşılaştırılarak 
anlaşılması önemlidir. Dolayısıyla, daha fazla sonuç 
elde etmek için daha daha uzun süreli takip içeren 
çalışmalar yapılmalıdır.

CoC eklem yatakları

Seramiklere ilişkin 40 yıla yakın deneyim mevcut. 
Seramiklerin tribolojik ve biyolojik özellikleri iyi araş-
tırılıdı. Mükemmel klinik performansları ve yüksek 
biyouyumluluklarına rağmen kırık ve ses sorunları 
halen tam olarak çözülmüş değil. Ranawat bir hasta 
anketine dayanarak hastaların %23'ünün "Kalça-
nızda herhangi bir ses var mı?" sorusuna evet yanıtı 
verdiğini ve bunların %40'ının da gıcırtı sesinden 
şikayetçi olduğunu bildirdi. Hastaların yalnızca %3'ü 
sesi cerrahın önünde tekrarlayabildi. Sert/sert eklem 
yüzeylerinde komponent malpozisyonu, komponent 
ya da yumuşak doku sıkışması, kayganlaştırıcı nok-
sanlığı, kalça implant sisteminin tasarımı vs. gibi ses 
oluşumundan sorumlu olan birçok faktör olduğu 
biliniyor. Seramik insert kırıklarının en yaygın neden-
leri ise özellikle yanlış uygulamalar, yani örneğin 
insertin iyi hizalanmadan yerleştirilmesi vs. gibi hata-
lar. Binazzi, cerrahların seramik insertlerin düzgün 
yerleştirilmesi ve doğru uygulanması konusunda 
bilgi sahibi olmaları gerektiğini vurguladı. Binazzi'ye 
göre maliyet konusu da gözardı edilmemeli, ancak 
seramik başarısızlıklarından kaçınmak ve mükemmel 
orta ve uzun vadeli sonuçlar elde etmek için hassas 
cerrahi tekniklere uyulması, protezin doğru konum-
landırılması ve seramik komponentlerin güvenli bir 
şekilde uygulanması önem taşıyor. 

 CoC genç ve aktif hastalarda  
tercih edilen eklem yüzeyleri. 

- Dr. Chitranjan S. Ranawat, (ABD) 
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Heidelberg Üniversitesi Hastanesinden Dr. J. Philippe Kretzer, 
Ekim 2012'de Berlin'de düzenlenen Alman Ortopedi ve Travma 
Cerrahisi Kongresi (DKOU) kapsamında Heinz Mittelmeier Araştır-
ma Ödülüyle ödüllendirildi. Ödül kendisine Alman Ortopedi ve 
Ortopedik Cerrahi Derneği (DGOOC) tarafından "Total diz ar-
troplastisinde aşınma – Yalnızca bir polietilen sorunu mu?” adlı 
çalışmasından dolayı layık görüldü. Ödülü kazananlara verilen 
5.000 Avroluk para ödülü CeramTec tarafından bağışlanmıştır. 

Çalışmanın amacı, total diz artoplastilerinde aşınma ürünü debrisin içerdiği 
metal partiküllerinin (kobalt, krom, molibden ve titaniyum) belirlenmesiydi. J. 
Philippe Kretzer bu metal partiküllerinin polietilen partiküllere ek olarak toplam 
aşınmaya %12 oranında bir katkı sağladığını ve dolayısıyla toplam aşınmada 
önemli bir payı olduğunu göstermeyi başardı. Metal partiküllerin ve iyonların, 
özellikle aşırı duyarlı hastalarda klinik sonuçlar üzerindeki olumsuz etkileri ned-
eniyle bu hastalarda metal olmayan materyallerin (örn. seramikler veya yeter-
ince kaplanmış komponentler) alternatif tedavi seçeneği olarak düşünülmesini 
önerdi. 

Çalışmanın özeti 

Total diz artroplastisinde aşınma –  
Yalnızca bir polietilen sorunu mu?

Aşınma partiküllerine karşı biyolojik reaksiyonlar total diz artroplastisinde ana 
başarısızlık nedenlerinden biridir. Bu zamana dek, aşınma genel olarak polietilen 
ile ilişkilendirilmiştir. Oysaki, büyük metalik yüzeylere sahip implantlarda da 

Heinz Mittelmeier Araştırma Ödülüne layık görülen  
Total Diz Artroplastilerinde Aşınmayı Araştıran Çalışma
 

Heinz Mittelmeier Araştırma Ödülü

Dr. J. Philippe Kretzer, 2004 yılından bu yana 
Heidelberg Üniversitesi Ortopedi Kliniğinde 
Biyomekanik ve İmplant Araştırmaları Laboratu-
varının Teknik Direktörlüğünü yürütüyor. Medi-
kal Mühendislik mezunu olan Dr. Kretzer'in 
"Total kalça artroplastisinde metal-metal 
eşleşmelerin aşınma davranışının deneysel ana-
lizine yönelik yeni bir ölçüm prosesinin geliştir-
ilmesi" adlı doktora tezi 2008 yılında Heidel-
berg Tıp Fakültesi tarafından kabul edilerek 
kendisine doktor ünvanı verildi. 
Dr. Kretzer 2011 yılında "Ünikondiler yataklı 
ve sabit yataklı diz sistemlerinde aşınma anal-
izleri: Bir diz simülatörü çalışması" adlı araştır-
ması nedeniyle Endoprotetik Komitenin (Arbe-
itsgemeinschaft Endoprothetik - AE) araştırma 
ödülüne layık görüldü.

İletişim: 
J. Philippe Kretzer, PhD, 
Technical Director 
Laboratory of Biomechanics  
and Implant Research 
Clinic for Orthopedics and Trauma Surgery 
Department of Orthopedics, Trauma Surgery 
and Paraplegiology 
Heidelberg University Hospital 
Schlierbacher Landstr. 200a 
69118 Heidelberg 
Almanya 
Telefon: +49 6221 562 9209 
Faks: +49 6221 562 9206 
E-posta: philippe.kretzer@med.uni-heidelberg.de 

Kongrenin eşbaşkanı Dr. Christoph Josten, Paul Silberer (CeramTec), Dr. J. Philippe Kretzer,  
Dr. Heinz Mittelmeier ve kongre eşbaşkanı Dr. Wolfram Mittelmeier (soldan sağa) ödül  
töreninde görülüyorlar. 
Kaynak: Starface GmbH
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potansiyel olarak metalik aşınma ürünleri oluşabilir. 
Bu nedenle, total diz artroplastisinde lokal kobalt, 
krom, molibden ve titaniyum salınımının belirlenmesi 
amaçlandı. İmplantlar bir diz aşınma simülatöründe 
5∙106 yürüyüş döngüsü kapsamında fizyolojik yüke 
ve harekete maruz bırakıldı. Polietilen aşınması grav-
imetrik analizle, metalik aşınma ürünlerinin salınımı 
ise yüksek çözünürlüklü endüktif eşleşmiş plazma 
kütle spektroskopisi kullanılarak ölçüldü. Polietile-
nin aşınma oranı 7,28 ± 0,27 mg/106 döngü olarak 
bulundu; kümülatif metal salınımı oranları ise kobalt 
için 1,63 ± 0,28 mg, krom için 0,47 ± 0,06 mg, 
molibden için 0,42 ± 0,06 mg ve titanyum için 1,28 
± 0,14 mg olarak ölçüldü.
  
Metal aşınma ürünlerinin immün sistemle etkileşerek 
immünotoksik etkiler oluşturma potansiyeline 
sahip olduğu diğer metal implantlardan bilinen bir 
olgudur. Bu çalışmada, toplam aşınma ürünlerinin 
%12'si metalikti, dolayısıyla bu partiküllerin ve iyon-
ların, özellikle bu metallere karşı duyarlı hastalarda 
klinik açıdan önem taşıyabileceği sonucuna varıldı. 
Bu hastalarda metal olmayan materyaller (örn. sera-
mikler veya yeterince kaplanmış komponentler) 
alternatif bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir. 

Bildiri sunumu çağrısı
 
Alman Ortopedi ve Ortopedik Cerrahi Derneği 
(DGOOC) 2013 yılında da bir araştırmacıyı 
5.000 Avro değerindeki Heinz Mittelmeier 
Araştırma Ödülüyle ödüllendiriyor. Sponsor-
luğunu CeramTec GmbH firmasının üstlendiği 
ödül, biyoseramiklere ve artroplastide aşınma 
ve kırılmayla ilgili sorunlara yönelik alanlarda 
ve seramik implantların klinik sonuçlarıyla ilgili 
konularda AR-GE çalışmalarına olağanüstü kat-
kıda bulunmuş 40 yaşına kadar klinisyenlere, 
mühendislere ve bilim insanlarına verilmektedir.
 
DGOOC'ye başvuruların posta damgası basılış 
tarihi itibariyle 31 Ağustos 2013 veya önc-
esinde yapılmış olması gereklidir. 

Ödül, 22-25 Ekim 2013 tarihlerinde Berlin'de 
düzenlenecek olan Alman Ortopedi ve Travma 
Cerrahisi Kongresi (DKOU) kapsamında sahibini 
bulacaktır.

 

Başvuru prosedürüyle ilgili 
daha fazla bilgi için:

Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und  
Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC) 
Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstr. 58/59
10117 Berlin
Almanya
Telefon: +49 3084 71 21 31
Faks: +49 3084 71 21 32
E-posta: info@dgooc.de
www.dgooc.de

Bildiri sunumu çağrısı

Artroplastinin öncülerinden ve ödülün isim babası  
Dr. Heinz Mittelmeier ödül sahibi Dr. J. Philippe Kretzer'i kutluyor. 
Kaynak: Starface GmbH
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Implant enfeksiyonları

İmplantlarla ilişkili enfeksiyonları kapsamlı 
bir şekilde ele alan iki yeni yayın çıktı. 
Yayınlar, konuyla ilgili kapsamlı bir incele-
menin yanı sıra implant enfeksiyonlarının 
önlenmesi ve tedavisine yönelik yararlı bil-
giler de içeriyor.

 
Parvizi J (ed.):  
Periprosthetic Joint Infection.  
Practical Management Guide

Jaypee Brothers Medical  
Publishers (P) Ltd, 2013 
ISBN 978-93-5090-271-4 
www.jaypeebrothers.com/pgDetails.aspx?-
book_id=978-93-5090-271-4 
 
Trebse R (ed.):  
Infected Total Joint Arthroplasty

The Algorithmic Approach.  
Springer, 2012 
www.springer.com/medicine/orthopedics/
book/978-1-4471-2481-8

EFORT Triboloji Günü – Kalça ve 
diz artroplastisinde triboloji gün-
cellemesi

Dr. Karl Knahr'ın yöneteceği Triboloji 
Günü 6 Haziranda, 14. EFORT Kongresi 
(İstanbul, 5-8 Haziran 2013) kapsamında 
gerçekleştiriliyor. Etkinlikte ağırlıklı olarak 
materyallerde ve kalça ve diz artroplasti-
sinde aşınmayla ilişkili sorunlarda varılan 
nokta ele alınacak. 

 
 
 
 
Programı QR kod  
aracılığıyla indirin.

BIOLOX® insertlerinin yerleştirme 
aletleri CE işareti aldı 

CeraNews 2/2012'nin “Kesin veriler” bölü-
münde BIOLOX® seramik insertlerin güvenli 
bir şekilde metal asetabular komponente 
yerleştirilmesini sağlamak amacıyla özel 
olarak geliştirilmiş yeni bir yerleştirme aleti 
tanıtmıştık. Rathenow'da (Almanya) bulu-
nan OHST firması tarafından üretilen ve 
pazarlanan alet 2012 Kasım ayının orta-
larında CE işaretini aldı. Dolayısıyla yerleş-
tirme aleti artık klinik uygulamalarda kul-
lanılabiliyor. 
 
Gelecek sayılardan birinde, BIOLOX® insert 
yerleştirme aletiyle edinilen klinik deneyim-
lerle ilgili bir rapor yayınlayacağız.

 
www.ohst.de
İnsersiyon aletiyle ilgili daha fazla bilgi için 
(teknik ayrıntılar, video) lütfen akıllı telefo-
nunuzla QR kodu tarayınız. 

BIOLOX®DUO Japonya'da ruhsat 
aldı

Seramik bipolar BIOLOX®DUO sistemi Ara-
lık 2012 tarihinden itibaren Japonya'da 
ruhsatlandırılmış bulunuyor. Sistemin ora-
daki distribütörlüğünü Robert Reid firması 
yürütüyor. Bu ruhsat sayesinde Japonya'da 
ilk kez hastaları bir seramik bipolar sistemle 
tedavi etmek mümkün. Japonya'da bipolar 
sistemler kalça artroplastilerinin yaklaşık 
yarısında kullanılıyor.

BIOLOX®DUO, 28 mm BIOLOX®forte veya 
BIOLOX®delta femoral başlarla uyumlu 
tüm stemlerle kombine edilebiliyor.
 
Gelecek sayılardan birinde, BIOLOX®DUO 
ile edinilen klinik deneyimlerle ilgili bir 
rapor yayınlayacağız.

https://www.robert-reid.co.jp/products/maker_list.html 

Fazla kilo seramik kırığı  
riskini artırır mı?

Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesinde 
(Almanya) Dr. Michael Morlock tarafın-
dan yönetilen bir çalışma fazla kilonun tek 
başına seramik kırığı riskini artırmadığını 
ortaya koydu. 
 
Yazar tarafından, bu çalışmanın sonuçla-
rını içeren ayrıntılı bir makale hazırlanarak 
CeraNews'in gelecek sayısında yayınlana-
cak.

Implant alerjileriyle ilişkili sorunlar 
için histopatolojik ayırıcı tanı  
yönünde düşünceler

Alman Ortopedi ve Ortopedik Cerrahi 
Derneğine (DGOOC) bağlı İmplant Alerjisi 
Çalışma Grubunun Referans Patologu Dr. 
Veit Krenn, (Trier, Almanya), artroplasti 
patolojisi için bir uluslararası konsensüs 
sınıflandırma sistemi geliştirdi. Patolojik 
değişimlerin kategorize edildiği genişle-
tilmiş konsensüs sınıflandırmasıyla daha 
güvenli değerlendirmelerde bulunmak ve 
yetmezlik etiyolojisiyle ve eklem replasma-
nında beklenen ortalama sağkalımla ilgili 
sonuçlara varmak mümkün oluyor.

Krenn, CeraNews'in bir sonraki sayısında, 
cerraha gereken testlerin seçiminde, 
sonuçların tasnifinde ve hastaların teda-
visinde nasıl hareket edeceği konusunda 
yardımcı olabilecek diferansiyel ayırıcı tanı 
yaklaşımını tanıtacaktır.

Yayıncı Bilgileri

Iletişiminiz için:
Dieter Burkhardt  
Satış ve Pazarlama Başkan  
Yardımcısı
Telefon: +49 7153 611-485 
E-posta: d.burkhardt@ceramtec.de

Paul Silberer
Satış Başkan Yardımcısı 
Telefon: +49 7153 611-522  
E-posta: p.silberer@ceramtec

Genel Yayın Yöneymeni:
Sylvia Usbeck

Tasarım ve kurgu:
Sylvia Usbeck
Florence Petkow

Düzeltme: 
Dr. Ömür Çağlar  

Sayfa düzeni ve üretim:
LoopKomm Infomarketing GmbH
Zum Engelberg 6a 
79249 Merzhausen, Almanya
Telefon: +49 7634 55 19 46
E-posta: mail@loopkomm.de 
www.mail@loopkomm.de

Yayınlayan:
CeramTec GmbH
Medical Products Division
CeramTec-Platz 1–9
73207 Plochingen 
Almanya
Telefon: +49 7153 611-828
Faks: +49 7153 611-950
E-posta: medical_products@ceramtec.de
İnternet: www.biolox.com

Haberler ve Gözlemler



BIOLOX® InsertsSafety Reminder

1. Position the cup in 
the Lewinnek‘s Safe 
Zone illustrated. Avoid 
using ceramic inserts 
when the cup is retro-
verted.

2. Remove osteo-
phytes in order to 
avoid impingement. 

3. Ensure that the cup 
and insert are compa-
tible.

4. The cup has to be 
clean and dry before 
placing the insert. 
Liquids and fat are not 
compressible and have 
to be removed from 
the cup. 

5. To protect the cup, 
place a swab into it 
and remove shortly 
before placing the 
insert. 

6. When using an 
insertion instrument, 
please follow its 
instructions for use 
carefully.

7. In order to check 
that it is correctly 
seated, run the finger 
around the rim of the 
insert. 

8. Fixation of the in-
sert is achieved by 
impacting with the 
appropriate impactor 
in axial direction. 

9. Never strike the 
ceramic insert directly 
with a metal hammer. 

10. Check the right 
position of the insert 
in the cup after 
fixation. (e.g. X-ray)

Always remember

• Make sure that the ceramic insert and the cup are compatible. 

• Make sure the position of the acetabular cup and its function 
is thoroughly checked by using a trial insert.

• Make sure that the metal shell is clean and not damaged. 

• Do not use an insertion instrument for impaction. 

• Carefully assemble the components. 

•  Don’t combine products from different manufacturers. 

• Do not use any BIOLOX® femoral insert that have been autoclaved 
and rapidly cooled, dropped to the floor, damaged or previously used. 

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

This information does not replace the instructions for use. The Information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (October 2012)       

CeraFacts
Comprehensive library, 
all about BIOLOX® 
ceramics, with helpful 
animations and videos 
for your clinical practice  
on USB stick

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Figure Source: CeramTec 
2 Figure Source: Prof. A. Kusaba (2009) 
4, 5 Figure Source: Prof. H. Kiefer (2011)

BIOLOX® Ball HeadsSafety Reminder

Fixation of the femoral ball 
head by gently impacting 
on the plastic femoral ball 
head impactor (multiple 
times are permitted) in 
an axial direction. Never 
strike the femoral ball head 
directly with the metal 
hammer.

1. Use taper protective 
cap and do not remove 
until immediately prior 
to placement of the trial 
femoral ball head.

2. Trial reduction with 
trial femoral ball head 
only

3. Careful cleaning 
and drying of the 
stem taper 

4. Correct handling of 
the BIOLOX® femoral 
ball head

5. Fixation of the 
BIOLOX® femoral 
ball head

6. Avoid intraoperative 
damage as well. 

The stem taper could 
become damaged intra-
operatively by surgical 
instruments.

The use of a trial head is 
required because the use 
of an actual ceramic head 
for trailing can modify 
the surface finish of the 
stem taper.

Place femoral ball 
head with clean, 
dry inner taper by 
gently turning it.

Make sure that third body 
particles (soft tissue, fat, 
cement or bone fragments, 
etc.) are not trapped in 
between the connection of 
the stem and ceramic ball 
head tapers.

Always remember 

• Make sure that the ceramic ball head taper and the stem taper are compatible.

• Make sure that the taper surfaces are clean and not damaged.

• Carefully assemble the components.

• Confirm proper assembly and then impact.

• Don’t combine products from different manufacturers.

Do not use any BIOLOX® 
femoral ball heads that 
have been autoclaved and 
rapidly cooled, dropped 
to the floor, damaged or 
previously used.

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

This information does not replace the instructions for use. The Information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (October 2012)       

CeraFacts
Comprehensive library, 
all about BIOLOX® 
ceramics, with helpful 
animations and videos 
for your clinical practice  
on USB stick

1, 2, 3, 6 Figure Source: 
Prof. D. Höntzsch (Tübingen, Germany)

4, 5 Figure Source: CeramTec 

Die hart/weich Gleitpaarungen Keramik/Polyethylen (PE), Keramik/Crosslinked Polyethylen (XPE), Metall (CoCrMo)/XPE wurden 
hinsichtlich möglicher Auswirkungen von Keramikpartikeln auf das Abriebverhalten (Dreikörperverschleiß) untersucht.  

Material und Methode

Kugelköpfe:  Aluminiumoxid-Matrix-Verbundwerkstoff   
 (BIOLOX®delta), CoCrMo 

Inserts:  Crosslinked UHMWPE 32 mm, UHMWPE 32 mm

Fremdpartikel: Aluminiumoxidkeramik (Al
2
O

3
)-Partikel    

 (BIOLOX®forte) 

Zwischen den Gleitflächen wurden Keramik-Fremdpartikel bis 5 mm 
eingebracht, um das Abriebverhalten bei simuliertem Dreikörperver-
schleiß zu testen (Abb.1–2).

Das Abriebverhalten von BIOLOX®delta- und CoCrMo-Kugelköpfen 
in Verbindung mit PE- u. XPE-Inserts wurde im Hüftgelenksimulator 
(Endolab® Rosenheim) getestet. Vor Testbeginn wurden Al

2
O

3
-Parti-

kel in die korrespondierenden Inserts eingebracht (Abb. 2). Während 
des Tests wurden weitere Keramikpartikel mittels der Testflüssigkeit 
(Kälberserum) den Gleitpaarungen zugeführt (Abb. 1). Die Gleitpaa-
rungen durchliefen jeweils 5 Millionen Testzyklen. Die Tests wurden 
entsprechend den Normen ISO 14242 Part 1 und 2 durchgeführt. Die 
Schädigung der Gleitpaarungsoberflächen wurde visuell beurteilt. Die 
Abriebmessung erfolgte gravimetrisch. 

Abb. 1: Zwischen den Gleitflächen einge-
brachte Keramikpartikel während des Tests

Abb. 2: Punkte 1–5, an diesen Stellen wurden  
Al

2
O

3
-Partikel vor Testbeginn eingebracht 

Gleitpaarungswahl bei Revision nach Keramikfraktur

Schlussfolgerung

Abb. 7–8: Metallose, 1,5 Jahre nach Metall/PE-Versorgung bei Keramikfraktur 
(Quelle: Prof. C. Lohmann, Orthopädische Universitätsklinik Magdeburg)

1. Von den bislang untersuchten Gleitpaarungen weisen Keramik/Keramik-Gleitpaarungen ein sehr 
geringes Abriebvolumen auf (Abb. 5) 9. Aus tribologischer Sicht stellt die Keramik/Keramik-Gleitpaa-
rung die beste Versorgung nach Keramikfraktur dar.8

2. Die zweitbeste Versorgungsmöglichkeit ist aus tribologischer Sicht die Keramik/PE-Gleitpaarung 
(UHMWPE oder XPE).

3. Die Verwendung der Metall/PE-Gleitpaarung nach Keramikfraktur ist kontraindiziert.1–5 Keramik-
partikel können in das PE-Insert eingepresst werden und zur hochgradigen Zerstörung des Metall-
kugel kopfes führen (Abb. 7–8).

Klinische Erfahrungen bestätigen die Testergebnisse.7 Für die Versorgung nach Keramikfraktur 
stehen BIOLOX®OPTION-Kugelköpfe aus dem Material BIOLOX®delta zur Verfügung.

Resultate

Keramik/PE und Keramik/XPE 

Die Testergebnisse mit Keramik-Fremdpartikeln zeigen, dass die 
Gleitpaarungen Keramik/PE und Keramik/XPE Versorgungsmöglich-
keiten nach Fraktur einer Keramikkomponente darstellen, um abrieb-
bedingte Probleme durch Dreikörperverschleiß und damit verbun-
dene Komplikationen gering zu halten. Bei der Ke/XPE-Gleitpaarung 
war das Abriebvolumen des Kugelkopfes um den Faktor 1000 gerin-
ger als im Vergleich zur Me/XPE-Gleitpaarung (Abb. 6). Eine Quan-
tifizierung des Abriebs der PE- und XPE-Inserts war aufgrund der 
eingebrachten Keramik-Fremdpartikel nicht möglich. Nach 5 Mio. 
Zyklen ist die Integrität beider Oberflächen weiterhin gegeben und 
somit die Funktionalität der Gleitpaarung gewährleistet (Abb. 3–4).

Abb. 3: Oberfläche BIOLOX®delta 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 5: Primärversorgung

Abb. 4: Oberfläche XPE Insert 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 6: Versorgung nach Keramikfraktur

Abriebvolumen 

Primärversorgung

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

2

1,5

1

0,5

3

Keramik/Keramik-
Gleitpaarung im 
Standard-Simulator 
nach ISO 14242-19

0–1,0 Mio. Zyklen
1,0–5,0 Mio. Zyklen

Abrieb Ke/Ke
Abrieb Ke/PE (XPE)
Abrieb Me/XPE

Abrieb Ke/Ke

Abrieb Ke/PE 
(XPE)

Abrieb Me/XPE
< 0,1

Abriebvolumen 

Versorgung nach Keramikfraktur

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

315,5

315

1

0,5

316

0,56 ± 0,21
0,31 ± 0,17

Keramik/PE-
Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln 
bis 5 mm

Keramik/XPE-
Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln 
bis 5 mm

316 ± 47Metall/XPE-Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln bis 5 mm

Abriebvolumen 

Primärversorgung

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

2

1,5

1

0,5

3

Keramik/Keramik-
Gleitpaarung im 
Standard-Simulator 
nach ISO 14242-19

0–1,0 Mio. Zyklen
1,0–5,0 Mio. Zyklen

Abrieb Ke/Ke
Abrieb Ke/PE (XPE)
Abrieb Me/XPE

Abrieb Ke/Ke

Abrieb Ke/PE 
(XPE)

Abrieb Me/XPE
< 0,1

Abriebvolumen 

Versorgung nach Keramikfraktur

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

315,5

315

1

0,5

316

0,56 ± 0,21
0,31 ± 0,17

Keramik/PE-
Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln 
bis 5 mm

Keramik/XPE-
Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln 
bis 5 mm

316 ± 47Metall/XPE-Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln bis 5 mm
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Abriebvolumen 

Primärversorgung

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

2

1,5

1

0,5

3

Keramik/Keramik-
Gleitpaarung im 
Standard-Simulator 
nach ISO 14242-19

0–1,0 Mio. Zyklen
1,0–5,0 Mio. Zyklen

Abrieb Ke/Ke
Abrieb Ke/PE (XPE)
Abrieb Me/XPE

Abrieb Ke/Ke

Abrieb Ke/PE 
(XPE)

Abrieb Me/XPE
< 0,1

Abriebvolumen 

Versorgung nach Keramikfraktur

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

315,5

315

1

0,5

316

0,56 ± 0,21
0,31 ± 0,17

Keramik/PE-
Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln 
bis 5 mm

Keramik/XPE-
Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln 
bis 5 mm

316 ± 47Metall/XPE-Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln bis 5 mm
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BIOLOX®  
seramik 

Liner kolu  
(kavisli)

Konnektör

Montaj  
Aygıtı

CeraNews Ortopedik Durum Bilgileri Dergisi

Lütfen bu faksı şu numaraya gönderin: +49 7153 611-950

Lütfen bana daha fazla bilgi gönderin:

 Artroplastide seramiklerin kullanımıyla ilgili bilimsel makalelere ilgi duyu-
yorum. Lütfen benimle telefon/e-posta aracılığıyla iletişim kurun.

 Seramiklerle ilgili yeni tıbbi uygulamalara ilgi duyuyorum. Lütfen bana  
“BIOLOX® family – the future in your hand” broşürünü gönderin ve  
benimle telefon / e-posta aracılığıyla iletişim kurun.

 CeraNews'i düzenli olarak almak istiyorum.

 CeraNews'i e-postayla (PDF) almak istiyorum.

Lütfen büyük harflerle doldurunuz!

Ad

Soyad

Ünvan

Pozisyon

Departman

Hastane/Kurum

Cadde

Şehir, posta kodu

Eyalet, ülke

Telefon

Faks

E-posta

Akıllı telefonunuz var mı?  Evet  iPhone  Android  Blackberry  Hayır 
Tablet bilgisayarınız var mı?  Evet  iPad  diğer   Hayır 

YENİ
YENİ

 CeraFacts
USB bellekte medya belgeliği  
(animasyonlar, canlı ameli-
yatlar ve videolar)

 Güvenlik  
Bilgi Notu (A4)
BIOLOX® insertleri ve  
BIOLOX® femoral başları  
implante eden bir cerrah 
nelere dikkat etmeli?

 BIOLOX® insertleri 
için yerleştirme aleti 
ile ilgili bilgiler (A4)
 

 Seramik kırığı son-
rası revizyonlar için 
eklem yüzeyi eşleşme-
si seçimi (A4)

BIOLOX® App'ini  
akıllı telefonunuza  
veya tabletinize indirin.


