
Ortopedide Seramikler

CeraNews
Sayı 2/2013

Ortopedik Durum Bilgileri Dergisi

Konuk Yorumu 
Yazan Prof. Dr. Javad Parvizi 2

Vreden Enstitüsü ve 3-Kolon Kavramı
Prof. Dr. Raschid M. Tikhilov ile Söyleşi 2

Mercek Altında 
Yüzey Eşleşmelerinde Periprostetik Doku Yanıtları ve Modüler  
Metal Taperli Bağlantılarda Korozyon/Titreşimli Aşınma (Fretting) 6

İmplant Patolojisi 
İmplant-Doku Etkileşiminin Değerlendirilmesinde Yeni Yöntemler 
Yazanlar Prof. Dr. Peter Thomas, Dr. Burkhard Summer 10

İmplant Patolojisi 
Histopatolojik Partikül Tespiti (Krenn partikül algoritması) 
Yazanlar Prof. Dr. Veit Krenn ve ark. 12

Eğitimden 
Titreşimli Aşınma (Fretting) ve Korozyon – BIOLOX®OPTION  
Sisteminde Görülen bir Sorun mu? 
Yazan Prof. Dr. Robert Streicher ve ark. 18

Çalışma 
Aşırı kilolu hastalar; total kalça protezinde seramik  
komponentlerde artmış kırık riskine mi sahipler? 
yazan Prof. Dr. Michael M. Morlock ve ark. 20

Haberler ve Gözlemler 
Bilim, Araştırma ve Tıp Teknolojisinden 24

Prof. Dr. Raschid M. Tikhilov



2 CeraNews 2 / 2013

Prof. Tikhilov, enstitünüze adını veren Roman Roma-
nowitsch Vreden’in geleneğini sürdürmek sizce ne 
anlama geliyor? 
 
Gerçekten de, hastalarımız ve araştırma ve öğretim 
faaliyetlerimiz açısından da olumlu etkileri olan, 
büyük bir geleneğin sahibiyiz. R.R. Vreden 1906 
yılında enstitünün ilk direktörü olarak atanmıştır. 
Ancak, enstitüyü kurma fikrinin ondan kaynaklan-
madığını belirtmek zorundayım. Kurumun inşası için 
gereken şartlar daha 1901 yılında oluşturulmuştu. 
Dönemin Çariçesi Aleksandra Fjodorovna, saray 
hekimi Karl Kristian Horn’u (1851–1905) emsal 
oluşturacak, modern bir ortopedi kurumu oluştur-
makla görevlendirdi. Enstitünün inşası 1902 yılından 
1906 yılına kadar sürdü. Horn, bu geleceğe yönelik 
projenin tamamlanmasından kısa bir süre önce 1905 
yılında öldü. Bunun üzerine, kurumun yöneticiliğine 
askeri doktor ve bilim adamı olarak mükemmel bir 
üne sahip olan R.R. Vreden getirildi. Kendisi ağırlıklı 
olarak ortopedik deformasyonların tedavisine yöne-
lik cerrahi yöntemlerin geliştirilmesiyle ilgilenmek-
teydi. Bu çalışmaları enstitünün içerik olarak gelişimi 
üzerinde de belirleyici oldu. Vreden Enstitüsü, 20. 
yüzyılın başında Rusya’da geniş çapta ortopedik 
ameliyatlar gerçekleştiren ilk kurumdu. Bugün de 
dünyada kendi alanında en modern klinikler ara-
sında yer almaktadır.

Vreden Enstitüsü bugün, başta eklem replasmanı 
olmak üzere, ortopedide hangi sorunlarla ilgileniyor?
 
Bugün, ortopedinin çeşitli alanlarında Vreden 
geleneğini sürdürmeyi bir görev olduğu kadar bir 
meydan okuma olarak da görmekteyiz. Dolayısıyla 
çalışmalarımızın sonuçlarını, artroplastide haliha-
zırda mükemmel bir düzeye ulaşmış olan ameliyat 
tekniklerini daha da geliştirmek ve daha yüksek bir 
başarı kalitesi garanti etmek için değerlendirmeye 
tabi tutuyoruz. Bizim görüşümüze göre, enstitümü-
zün başlıca görevlerinden biri, bizim, meslektaşla-
rımızın ve dünya genelinde endüstrinin geliştirdiği 

Vreden Enstitüsü ve  
3 sütunlu konsepti

Prof. Dr. Rashid Tikhilov ile Söyleşi

 
Prof. Dr. Raschid M. Tikhilov Rus Ortopedi ve Travmatoloji 
Cerrahisi Federasyonunun Yönetici Direktörüdür. CeraNews 
kendisiyle ülkesinde artroplastinin durumunu, diğer ulusal 
ortopedi dernekleriyle yaptıkları işbirliğini ve enstitüsünün 
2008 yılından bu yana düzenlemekte olduğu cazip bir etkin-
lik olan “Vreden Konferansını” konuştu.

Konuk Yorumu Söyleşi

Değerli Meslektaşlarım, 

tartışılmaz bir başarı öyküsü olan total eklem replas-
manında artan implantasyon sayılarıyla birlikte hasta-
larımızın maruz kalabileceği ciddi komplikasyon sayı-
ları da artmaktadır. Komplikasyonlar yalnızca hastala-
rımız için değil, sağlık sistemimiz için de olağanüstü bir 
yük oluşturmaktadır. Bunların tedavisi etkin ve çözüm 
odaklı olmalıdır. Sağlam temellere dayanan mesleki 
bilgileri aktarmaya yönelik yapılandırılmış yöntemler 
oluşturmak ve başarı vaadeden yenilikleri tüm dün-
yaya yaymak için iyi bir işbirliği yapmanın sorumluluğu 
altındayız. Prof. Tikhilov’un geçenlerde Filadelfiya’da 
gerçekleştirilen enfeksiyon tedavisi konulu uzlaşma 
toplantısına katılması bu işbirliğinin en somut örnek-
lerinden biridir.
 
Diğer uzmanlık alanlarından arkadaşlarımızın yardım-
larına da ihtiyacımız var. Allergolog Prof. Thomas imp-
lant-doku etkileşimlerinin değerlendirilmesinde daha 
kapsamlı bir yaklaşım geliştirmiştir. Patolog arkadaşı-
mız Prof. Krenn, eklem replasmanlarında olası başarı-
sızlık mekanizmalarını özel doku reaksiyonu paternleri 
ve partiküllerin potansiyel rolü çerçevesinde değerlen-
dirmeye yönelik, uygulama odaklı esaslar oluşturmuş-
tur. Geliştirdiği partikül algoritması implant ve doku 
reaksiyonlarını daha iyi anlamak ve yorumlamak için 
yararlı bir araçtır.
 
Ayrıca, implant gevşemesi, aşırı kilolu hastaların teda-
visi, enfeksiyonlar ve modüler implant sistemlerinde 
bağlantlardan kaynaklanan metal iyonları gibi klinik 
zorluklarla da başa çıkmak zorundayız. Bu bağlamda 
Filadelfiya’daki Drexel Üniversitesinin yakın zamanlı bir 
çalışması, modüler implant sistemlerinde iyon salınımını 
en aza indirmek için seramik komponentlerin kullanıl-
masına yönelik ikna edici savlar ortaya koymuştur. 

Yoğun disiplinler arası işbirliği ve araştırmalar sonu-
cunda daha derin temellere dayanan ekspertiz kazan-
manın anahtarı olup başarılı bir komplikasyon yöne-
timi için vazgeçilmezdir. Amacımız, tüm dünyada cer-
rahlara eklem replasmanında ortaya çıkan komplikas-
yonların tedavisi için daha gelişmiş yöntemler sunmak 
ve tedavi kalitesini daha da iyileştirmektir.

Prof. Dr. Javad Parvizi

Prof. Dr. Javad Parvizi, 
ABD, Filadelfiya Roth-
man Enstitüsü Araştırma  
Başkan Yardımcısı ve 
Eklem Araştırmaları  
Direktörüdür.
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cerrahi yöntemleri ve ortopedik implantları değer-
lendirmektir. Bu hedef doğrultusunda, kas-iskelet 
sisteminin travma ve hastalıklarına yönelik çeşitli 
tedavi yöntemlerinin kısa ve uzun süreli sonuçları-
nın incelendiği klinik çalışmalar yürütmekteyiz. Ens-
titümüzde yalnızca eklem replasmanı ameliyatları 
yapılmamaktadır. Uzmanlarımız, köklü geleneğimiz 
doğrultusunda, eklem koruyucu komplike ameliyat 
sanatlarına da aynı derecede vakıftır.

En çok önem verdiğimiz konulardan biri uzmanların 
temel ve meslek içi eğitimleridir, çünkü bunlar olma-
dan yüksek standartlarda sonuç kalitesi tutturmak 
mümkün değildir. Rusya’da eklem replasmanı, yılda 
ortalama yüzde 15-20, hatta bazı bölgelerde yüzde 
40-50 gibi oranlarda baş döndürücü bir hızla ilerle-
mektedir, buna paralel olarak gereken sayıda uzman 
yetiştirilmesinin garanti altına alınması gerekmekte-
dir. Dolayısıyla amacımız, meslektaşlarımızı hem ens-
titümüzde geçerli olan standartlarla hem de diğer 
Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarımızın deneyimle-
riyle tanıştırmaktır.

Şimdiye elde edilen sonuçlar nelerdir?
 
Enstitümüzde halihazırda travma ve kas-iskelet sis-
temi hastalıklarının tedavisine yönelik en son modern 
yöntemler uygulanmaktadır. Hastalarımız için en iyi 
sonuçları sağlayacak yöntemlerin gelişimini dikkatle 
izliyor ve ardından bunları uyguluyoruz. Daha önce 
de belirttiğim gibi, ortopedik cerrahların kararlı bir 
şekilde meslek içi eğitim ve öğretimden geçirilmesi 
faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü oluşturmak-
tadır. Her yıl Rusya’nın her köşesinden ve yabancı 
ülkelerden gelen 400’ü aşkın hekime kurslar veya 
bireysel programlar çerçevesinde eğitim sunuyoruz. 
Hekimler hedeflenen eğitim amaçlarına bağlı ola-
rak birkaç günden 8 haftaya kadar varan sürelerde 
enstitümüzde eğitilmektedirler. Teorik ve pratik yön-
lendirme, sistematik bir eğitim ve yoğun deneyim 
alışverişi olmadan yüksek bir sonuç kalitesinin tuttu-
rulamayacağına inanıyoruz.

 

Prof. Dr. Rashid M. Tikhilov Rusya Federasyo-
nunun Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği-
nin başkanı ve birçok ulusal ortopedi ve travma-
toloji meslek kuruluşunun onursal üyesidir. 1988 
yılında St. Petersburg’da köklü bir geçmişe sahip 
olan “S. M. Kirov“ Askeri Tıp Akademisi Ortopedi 
ve Travmatoloji Bölümünün başına getirilmiş ve 
öğretim ve araştırma faaliyetlerini orada sürdür-
mektedir. 

Prof. Dr. Tikhilov 2003 yılından bu yana yine St. 
Petersburg’da bulunan R.R. Vreden Travmatoloji 
ve Ortopedi Araştırma Enstitüsünün direktörü 
olarak görev yapmaktadır. Bu görevi kapsamında 
enstitünün tıbbi, bilimsel ve ekonomik açıdan 
gelişmesinden sorumludur.

Kalça ve diz eklemi cerrahisi konusunda uzman 
olan Prof. Dr. Tikhilov yılda yaklaşık 500 ameliyat 
gerçekleştirmektedir. Bilimsel faaliyetlerinin ağır-
lık noktalarını; eklem hastalıkları ve patolojisi ile 
artroplasti ve rekonstrüktif eklem cerrahisi alan-
larında gerçekleştirdiği temel bilimsel araştırma-
lar ile epidemiyolojik çalışmalar oluşturmaktadır. 
Vreden Enstitüsü tarafından yayınlanan “Rusya 
Ortopedi ve Travmatolojisi” adlı bilimsel derginin 
genel yayın yönetmeni ve çok sayıda Rus bilimsel 
dergisinin yayın kurulu üyesidir.

Enstitüsünde 2008 yılından bu yana kendisi tara-
fından yönetilen, bilimsel ve pratik bilgi ve fikir 
alışverişi amaçlı “Vreden Konferansını” (Vreden’s 
Readings) düzenlenmekte olup bu etkinlik Rus ve 
yabancı ortopedi uzmanları arasında büyük bir say-
gınlığa sahiptir. Prof. Tikhilov Rusya’nın önde gelen 
ortopedistlerinden biri olarak sağlık bakanlığının 
da görüşlerine başvurduğu yetkin bir uzmandır.

İletişim:
“R.R. Vreden“ Rus Travmatoloji ve Ortopedi 
Bilimsel Araştırma Enstitüsü  
Acad. Baykov Street 8 
195427 St. Petersburg, Rusya 
Telefon: 007 (812) 6708687 
Faks: 007 (812) 6708905 
E-posta: info@rniito.org
 
“Vreden Konferansı“ web sitesi:  
www.vredenreadings.org

“R.R. Vreden“ Travmatoloji ve Ortopedi Araştırma  
Enstitüsü, St. Petersburg 
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Enstitümüzün faaliyetleri kalça, diz ve revizyon art-
roplastisini de kapsamaktadır. Cerrahlarımız komp-
like primer ameliyatların yanı sıra revizyon ameliyat-
ları da gerçekleştirmektedir. Enstitümüze ülkenin her 
köşesinden revizyon vakaları sevk edilmektedir. Pri-
mer cerrahilerin ülke genelinde hızla artmasına bağlı 
olarak revizyon girişimlerinin sayısı da artmaktadır, 
bunlar halihazırda enstitümüzde gerçekleştirilen 
ameliyatların yüzde 18’ine ulaşmış bulunmaktadır. 

Uluslararası ortopedi dernekleriyle bilimsel alışveriş 
ve işbirliği nasıl gerçekleşiyor? 
 
İşbirliği bizim için çeşitli nedenlerden dolayı henüz 
o kadar kolay gerçekleşmiyor. Bunun bir nedeni 
dil engeli, ayrıca – tarihsel nedenlerle – biz ulusal 
meslek kuruluşlarının onyıllar içerisinde gelişmiş, 
sınırları aşan sistemiyle henüz bütünleşmiş değiliz. 
Ancak, uluslararası işbirliğine yönelik çabalarımız ilk 
sonuçlarını vermeye başladı. Lider artroplasti üre-
ticileri tarafından düzenlenen uzun süreli bir imp-
lantın takibi kapsamında, çok merkezli bir çalışma-
lara katılmış bulunuyoruz. Uluslararası kongrelerde 
deneyim alışverişi, çalışmalarımızın sabit bir parçası 
haline gelmiştir. Bu bağlamda, gerçekleştirdiğimiz 
cerrahi girişimlerin yabancı uzmanlarda derin yan-
kılar uyandırdığını tespit ettik. EFORT ve SICOT gibi 
uluslararası mesleki federasyonlarla işbirliğimizi 

güçlendiriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerde artık 
birçok yabancı meslektaşımızı konuşmacı ve eğit-
men olarak aramızda görmekteyiz. Ulusal düzeyde 
de meslektaşlarımızla etkileşimimiz gittikçe yoğun-
laşıyor. Artık Rus ortopedistlerin yarıdan fazlasının 
2010 yılında yeni kurulan ortopedi derneğinin üyesi 
olması da bu gelişmeyi destekliyor. 

Rusya’da eklem replasman cerrahisi nasıl gelişti ve 
geleceğe yönelik beklentileriniz neler? 
 
Hasta tedavisinde ileri teknolojiye dayalı tıbbın uygu-
lanmasını ve bu yolla tedavi kalitesinin yükseltilme-
sini amaçlayan özel bir hükümet programı sayesinde 
Rusya’da artroplasti son 6 ile 8 yıl içerisinde son 
derece dinamik bir gelişme gösterdi. Gerçekler bunu 
doğruluyor. Örneğin en üst düzeyde birkaç yeni 
büyük ortopedi merkezi inşa edildi, bu arada mev-
cut klinikler de modernize edilerek en modern tek-
nolojilerle donatıldı. Bu da ameliyat sayılarının hızla 
artmasına neden oldu. Hastaların ameliyat masraf-
ları devlet tarafından karşılanmaktadır. 2012 yılında 
Rusya’da 60.000’in üzerinde endoprotez implante 
edilmiştir. Aynı yıl içerisinde Vreden Enstitüsünde 
yaklaşık 23.000 hasta tedavi görmüş ve bunlardan 
yaklaşık 20.000 hastaya cerrahi girişim uygulanmış-
tır. 5.000’i aşkın hastada kalça ve diz eklemlerine 
yönelik artroplasti girişimi gerçekleştirmiş bulunuyo-
ruz. Gelen hastalar arasında yüksek derecede komp-
like patolojisi olan vakalar da gittikçe artmaktadır. 
Vreden ‘in üç bölümden oluşan filozofisi – Eğitim, 
Tedavi, Sonuç Analizi – hekim niteliğinin temelini 
oluşturmaya devam etmektedir. 

Rusya’daki diğer büyük merkezler ortopedik teda-
vide nasıl bir rol oynuyor? 
 
Büyük ortopedi merkezleri birkaç yıldan beri yalnızca 
terapötik değil, aynı zamanda artık metodolojik bir 
görev de üstleniyor. Moskova’daki CITO, yine baş-
kentte bulunan N. I. Pirogov Ulusal Cerrahi Merkezi, 
Saratov ve Nizhny Novgorod’daki enstitüler, Jekate-
rinburg’daki Ural enstitüsü, Novosibirsk Travmatoloji 
ve Ortopedi Enstitüsü ve Kurgan’daki Ilizarov Ensti-
tüsü gibi ülke çapında tanınmış ortopedi enstitüleri 
yüksek bir uzmanlık düzeyinde faaliyet göstermekte-
dir. Her merkez belli bir alanda uzmanlaşmış olmakla 
birlikte topluma geniş bir travmatolojik/ortopedik 
tedavi spektrumu sunma görevini de ihmal etme-
mektedir. Örneğin Merkezi Travmatoloji Enstitüsü 
(CITO) geleneksel olarak artroskopi ve kemik pato-
lojilerinin tedavisinde güçlüdür. Nişni Novgorod’daki 
enstitüsü uzun zamandır el cerrahisine odaklanmış-
tır, Novosibirsk’teki enstitü ise omurga cerrahisinde 
büyük deneyim sahibidir.

Söyleşi (devam ediyor)

Rusya’da Artroplasti 
 
Sağlık makamlarının verilerine göre Rusya’da yaklaşık 143 milyon olan 
nüfusun yaklaşık yüzde 2,2’si osteoartrit nedeniyle hastanelere başvurmak-
tadır. Artroplasti sayısı yılda 100.000 olarak tahmin edilmekte olup 2012 
yılında yaklaşık 60.000 kalça ve diz protezi implante edilmiştir. Genç ve 
aktif hastalarda, Seramik/XPE ve Seramik/Seramik eşleşmeler artan sıklıkta 
kullanılmaktadır. Metal/Metal eşleşmeler ise nerdeyse hiç kullanılmamakta-
dır. Hastaların tedavisi genellikle büyük ortopedi merkezlerinde gerçekleşti-
rilmekte ve bu merkezler gittikçe artan bir oranda hastaların rehabilitasyo-
nunu da üstlenmektedir. 

Vreden Enstitüsü 
 
“R.R. Vreden“ Travmatoloji ve Ortopedi Enstitüsü doğrudan Rus Sağlık 
Bakanlığına bağlı olan modern bir ortopedi merkezidir. 1906 yılında kurul-
muş olan Vreden Enstitüsünün tıbbi yetkinliği köklü bir geleneğe dayan-
maktadır. 22 departmanı ve 830 yatağıyla halihazırda Rusya’nın en büyük 
ortopedi merkezlerinden birini oluşturmaktadır. 2012 yılında başvuran 
23.000 hastadan yaklaşık 20.000’ine cerrahi tedavi uygulanmış ve bu kap-
samda 5.000 kadar kalça ve diz protezi implante edilmiştir. Vreden Ensti-
tüsünde her yıl Rusya’dan ve yabancı ülkelerden gelen 400’ü aşkın hekim 
eğitim görmektedir. En üst düzeyde araştırma, eğitim ve sağlık hizmetlerini 
birleştiren üç sütunlu konsept Vreden Enstitüsünün markasıdır.
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Ilizarov merkezi, Ilizarov yöntemini geliştirmeye 
odaklanmıştır, ancak son yıllarda gittikçe artan 
oranda rekonstrüktif omurga ve eklem cerrahisi ile 
artroplasti alanlarında da faaliyet göstermektedir. 
Vreden Enstitüsünde de tüm önemli alt dalları temsil 
edilmekle birlikte en fazla deneyim sahibi olduğu-
muz alan kompleks rekonstrüktif büyük eklem cer-
rahisidir.Cheboksary, Barnaul ve Smolensk’te oluş-
turulan yeni merkezler de benzer bir gelişim göster-
mektedir. Bu merkezlerin her birinde yılda binlerce 
girişim gerçekleştirilmektedir. 

Prof. Tikhilov, büyük merkezlerde hasta kabulü nasıl 
oluyor? 

Bir ortopedi uzmanı tarafından tanı konduktan ve 
yerel tıbbi seçim komisyonu onay verdikten sonra 
belgeler bölgesel sağlık makamına gönderilir. O 
da belgeleri yetkili ortopedi merkezine iletir. Orada 
tedavi planı hazırlanır. Prosedür oldukça hızlıdır. 
Rusya’nın birçok bölgesinde uzun bekleme süreleri 
yoktur. Milyonluk St. Petersburg şehrinde yaşlı hasta 
oranının yüksek olması nedeniyle durum biraz farklı 
tabi, ancak enstitümüzün hastalarının yalnızca yak-
laşık üçte birinin St. Petersburg kökenli olduğunu 
söyleyebilirim. 

Rusya’da ne gibi tribolojik yönelimler mevcut? 
 
Neyse ki, Rusya’da bizler her moda olan trendin 
peşine takılmıyoruz. Bu yüzden, son zamanlarda 
Metal/Metal eşleşmelerle ilgili olarak ortaya çıkan 
sorunlar bizde pek o kadar büyük bir rol oynamıyor. 
Seramik eşleşmelere gelirsek, tıbbi literatür bazında 
yapılan değerlendirmeler seramiğin gerek çapraz 
bağlı polietilen gerek seramikle kombinasyonlarında 
mükemmel sonuçlar elde edilebileceğini gösteriyor. 
Bu nedenle seramiği özellikle genç, aktif hastalarda 
kullanıyoruz. Vaka sayısının artmasıyla birlikte teda-
vilerde kullanılan seramik oranının da artacağını 
tahmin ediyorum, ancak bunun için seramik implant 
maliyetlerinin hastaneler tarafından karşılanabilir bir 
düzeye inmesi gerekiyor. Bu sonuçları da uzun süreli 
olarak izleyecek ve değerlendireceğiz çünkü hiçbir 
şey merkezin kendi klinik deneyiminden değerli 
değildir. 

Avrupa ülkelerinin çoğunda, Avustralya’da ve 
Kanada’da artroplasti kayıt sistemi uygulanıyor, 
Çin’de de bu yıl içerisinde önde gelen tüm klinikl-
erde zorunlu hale gelecek. Rusya’daki durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
 
Biz de bir artroplasti kayıt sisteminin önemli oldu-
ğuna inanıyoruz. Şüphesiz ki, uzun zaman dilimle-

rinde toplanan güvenilir veriler sonuç kalitesine ve 
hasta güvenliğine yansıyacaktır. Enstitümüzde 7  yıl-
dır kullanılan bir kayıt sistemi mevcuttur. Şu sıralarda 
Cheboksary ve Barnaul’daki büyük merkezler bizim 
kayıt sistemimize bağlanmaktadır. Ancak tabii ki 
böyle bir kayıt sisteminin gerçekten etkili olabilmesi 
için ülke genelinde tüm artroplasti girişimlerinin 
yüzde 90 ile 95’inin kayıt altına alınması gerekli-
dir. Ne yazıkki şu anda bunun için gereken şartların 
hepsinin hazır olduğunu söyleyemeyiz. Bunun bir 
nedeni, bazı merkezlerde dijital dökümantasyonun 
henüz mevcut olmamasıdır. Ayrıca, böyle bir uygula-
manın ülke genelinde gerçekleştirilebilmesi için dev-
let tarafından da gereken idari mekanizmanın oluş-
turulması gerekmektedir. Burada bir sorun da maddi 
yönden finanse edilmeyen fazla mesailerdir. Ulusal 
bir kayıt sisteminin gerçekleşebilmesi için Ortopedi 
Derneği ile Sağlık Bakanlığının birlikte çaba göster-
mesi gerekmektedir. 
 
St. Petersburg’da bu yılki Vreden Konferansında 
katılımcıları neler bekliyor? 
 
İlham verici konuşmalardan ve canlı tartışmalardan 
oluşacak ilginç bir konferansı iple çekiyorum. Bu kez 
ilk olarak sistematik bilgi aktarımına ağırlık verece-
ğiz. ABD, Kanada ve Avrupa dahil olmak üzere tüm 
dünyadan 20’yi aşkın uzman Rus meslektaşlarıyla 
kalça ve diz artroplastisinin çeşitli yönlerini tartışa-
caklar. Konferansın ilk gününde katılımcılara çeşitli 
çalıştaylarda deneyimli eğitmenlerin kılavuzluğunda 
çeşitli firmalar tarafından üretilen en yeni endopro-
tez sistemlerini yakından tanıma olanağı sağlana-
caktır. Bunu izleyen 2 gün içerisinde tüm katılımcılar 
güncel bilimsel konular ve ortopedi tedavisinin eko-
nomik yönü üzerinde tartışma olanağı bulacaklardır. 
Konuşmalar ve tartışma katılımları eş zamanlı olarak 
İngilizce ve Rusça’ya çevrilecektir. Yabancı ülkeler-
den gelen katılım başvurularından dolayı mutluluk 
duymaktayız. Gelecekte yabancı katılımcı oranını 
önemli ölçüde artırmak istiyoruz. Tabi bunun önemli 
bir ön şartı “Vreden Konferansının“ Avrupa konfe-
rans ve kongre sistemine entegre olması ve meslek 
içi eğitim etkinliği olarak kabul görmesidir. Eminim 
ki, o zaman “Vreden Konferansımıza“ katılmak 
ve bu fırsatla güzel şehrimiz St. Petersburg’u ziya-
ret etmek Avrupalı hekimler için cazip bir seçenek 
haline gelecektir. 

Prof. Tikhilov, bu ilginç söyleşi için çok teşekkür 
ederiz. 
 
Söyleşi Dr. Volker Atzrodt (CeramTec GmbH Bilimsel 
Danışmanı) tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Mercek Altında

Çalışma: 

Psödotümör oluşumunun patogenetiği 

Psödotümörlere yol açan faktörün partiküller 
tarafından indüklenen sitotoksisite mi yoksa 
hipersensitivite mi (tip IV) olduğu, ya da süreçte 
bunların ikisinin birden mi rol oynadığı henüz 
açıklığa kavuşmamıştır. Veri durumu çelişkilidir. 

Grammatopoulos ve ark. (Büyük Britanya) tara-
fından gerçekleştirilen retrospektif çalışmanın amacı 
başarısız kalan 56 yüzey değiştirme protezinde 
periprostetik dokudaki metal debris ilişkili histopa-
tolojik değişimleri incelemekti. Primer girişim sıra-
sında hastaların ortalama yaşı 56’ydı. Endoprotezin 
vücutta kalma süresi ortalama 4,7 yıldı. 

Revizyon uygulanması gereken hastaların çoğu 
kadındı. En sık (n = 45) revizyon nedeni semptoma-
tik psödotümörler oldu. Doku nekrozu ve belirgin 
makrofaj reaksiyonları gözlenen psödotümörlerin 
yüzde 80’inde aşınmadan kaynaklanan yüksek debris 
değerleri saptandı. Bu olgu, metal iyonlarından kay-
naklanan ve konsantrasyonlarına bağlı bir düzeyde 
etkili olan, direkt, non-spesifik bir sitotoksik etkiye 
bağlandı. Düşük debrisli vakalarda bireysel, spesifik 
immün yanıt olarak çoğunlukla perivasküler lenfosit 
infiltrasyonlar olarak (ALVAL) bulundu ve bunların 
psödotümör oluşumunu desteklediği düşünüldü. 

Yazarlar, metal debrisin minimalize edilmesiyle psö-
dotümör oluşumunun azaltılabileceği, ancak artmış 
bireysel immün yanıtın optimal şartlarda dahi arzu 
edilmeyen psödotümör oluşumuna yol açabileceği 
sonucuna vardılar. 

Çalışma: 

Metal debrise karşı sitotoksik reaksiyona 
bağlı olarak psödotümör oluşumu

Hasegawa ve ark. (Japonya) ortalama yaşı 65 olan 
98 hastada (81 kadın, 17 erkek) büyük çaplı (Ø 44 
mm) femur başı içeren 108 Me/Me TKP’ni incelediler. 
MRI’da 9 hastada (10 kalça, %9) psödotumor oldu-
ğunu saptandı. 5 semptomatik vaka ile perivaskü-
ler lenfosit infiltrasyonları ile diffüz lenfosit dağılımı 
(ALVAL) görülen 2 asetabular komponent gevşeme 
vakasına revizyon girişimi uygulandı. Psödotümör 
veya ALVAL geliştiren 12 hastanın (12 kalça) metal 
iyon konsantrasyonları advers reaksiyon geliştirme-
yen hastalarınkiyle (96 kalça) karşılaştırıldı. Advers 
reaksiyonların yüksek metal debris miktarlarıyla iliş-
kili olduğu kanıtlandı. 

Yazarlar, psödotümör oluşumunda hakim biyolojik 
reaksiyonun olasılıkla hipersensitivite (tip IV) olmadığı, 
burada asıl rol oynayan faktörün metal debrisine veri-
len sitotoksik yanıt olabileceği sonucuna vardı.

Çalışma: 

ARMD ile başarısızlığa yol açan değişik 
mekanizmalar

Reito ve ark. (Finlandiya) ARMD nedeniyle revizyon 
uygulanan ve tüm klinik verileri mevcut olan 90 has-
tayı (90 kalça) incelediler.

Araştırmacılar, sinovyal sıvının fibrin içeriği ve makro-
faj ve perivasküler lenfosit sayısı da dahil olmak 
üzere, histolojik numunelerin (sinovya, psödotümör) 
yarı kantitatif analizlerini gerçekleştirdiler. 

Finlandiyalı araştırmacılar, farklı MRI görüntülerinin 
de yansıttığı gibi, psödotümörlerin lenfositer ağırlıklı 
bir immün yanıttan, intrakapsüler reaksiyonların ise 
makrofaj ağırlıklı yabancı cisim reaksiyonlarından 
kaynaklandığını ortaya çıkardılar. İnflamasyon yanı-
tının ya primer makrofaj veya lenfosit ağırlıklı olduğu 
ya da her ikisinden birden kaynaklandığı görüşü 
ifade edildi.

Modüler metal taperli bağlantılarda korozyon ve titreşimli aşın-
ma (fretting) sorunları ile metal debrislere karşı advers reaksiyon-
ların (ARMD) etiyolojisi ve histopatolojisi gittikçe önem kazanan 
ve son zamanlarda uluslararası kongrelerde yoğun bir şekilde 
tartışılan konulardır. Burada herkesin üzerinde fikir birliğine var-
dığı husus, implant materyallerine karşı advers reaksiyonları daha 
iyi sınıflandırabilmek ve henüz tutarsız olan terminolojiyi topar-
lamak için patogenetik mekanizmaların daha derinlemesine an-
laşılması gerektiğidir. Literatürde, implant materyalleri ile ilişkili 
olarak gözlenen histopatolojik değişim spektrumunu tanımlamak 
için çeşitli kavramlar kullanılmaktadır. İşte CeraNews’den en yeni 
sonuçlara genel bir bakış.

Yüzey Eşleşmelerinde Periprostetik Doku Reaksiyonları ve Modüler 
Metal Taperli Bağlantılarda Korozyon/Titreşimli Aşınma (Fretting)
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Çalışma: 

Metal debrise karşı çeşitli lenfositer reak-
siyonlar

Matharu ve ark. (Büyük Britanya) ALVAL kavra-
mının literatürde başarısız Me/Me endoprotezlerle 
ilişkili değişik lenfositer reaksiyonları topluca tanım-
lamak için kullanıldığına dikkat çektiler. 

Bu nedenle, histolojik incelemelerinin amacı bu len-
fositer reaksiyonları karakterize edecek tutarlı bir 
sınıflandırma geliştirmekti. Bu amaçla 1998 ile 2011 
yılları arasında gerçekleştirilen ve ARMD kaynaklı 
olduğundan şüphe edilen 71 Me/Me kalça reviz-
yonu vakası incelendi. 

Tüm vakalarda intrasellüler metal debris partiküllü 
makrofaj enfiltrasyonu bulundu. Vakaların %69’unda 
(n = 49), lenfositer kümeler (%37, n  =  26) ve peri-
vasküler lenfosit içeren (%15, n  =  11) ve perivaskü-
ler lenfosit içermeyen (%17, n  =  12) diffüz lenfositer 
infiltratlar olmak üzere, lenfosit bulundu. Lenfositer 
kümelerin bulunduğu vakalarda perivasküler ve diffüz 
dağılmış lenfositler de mevcuttu. Vakaların %31’inde 
(n = 22) fagositoz bulundu, ancak lenfositer infiltrat 
kanıtlanamadı. Bilinen metal alerjisi olan 2 hastada 
lenfositer kümeler oluşmadan diffüz bir lenfositer 
immün yanıt saptandı.

Revizyon uygulanan Me/Me vakalarının çoğunlu-
ğunda farklı patolojik seyirleri temsil eden değişik 
lenfositer sellüler reaksiyonlar gösterildi. Histopato-
lojik sonuçlar ile klinik bulgular, örneğin bir temas 
alerjisi, arasında ilişki kurulamadı.

Yazarlar, patogenetik mekanizmanın daha iyi anla-
şılabilmesi için metal debrise bağlı lenfositer reaksi-
yonları karakterize etmek amacıyla daha fazla araş-
tırma yapılmasını önerdiler.

Çalışma: 

Kadınlarda ARMD riski daha yüksek

İlk kez oldukça büyük bir Me/Me TKA serisi 
kapsamında kadınlarda, asetabular kompo-
nent pozisyonundan veya başın büyüklüğün-
den bağımsız olarak, metal debrise karşı advers 
reaksiyon (örn. psödotümör, nekroz, kist, 
metalozis gibi) gelişme riskinin daha yüksek 
olduğu kanıtlandı. 

Briant-Evans ve ark. (Büyük Britanya) prospektif 
bir çalışmada yaş ortalaması 67 olan 1.041 has-
tada (703 kadın, 446 erkek) 1.159 primer Me/Me 
TKA’sini (38 mm) incelediler. Ortalama izleme süresi 
5,4 (2–8,6) yıldı. 17 hasta takip muayenelerine katı-
lamadı. 53 hastada ortalama 4,3 yıl sonra ARMD 
nedeniyle revizyon gerçekleştirildi, 8 revizyon girişi-
minin daha planlama aşamasında olduğu belirtildi. 
Toplam ARMD insidansı yüzde 5,8 olarak bulundu, 
kadınlarda oran erkeklere kıyasla iki kat yüksekti 
(%7,9’a karşı %3,1; p = 0,002). ARMD ile asetabular 
komponentin dış çapı ya da asetabular komponen-
tin pozisyonu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
ilişki bulunmadı. Düşük hasta yaşı ile ARMD’ye bağlı 
revizyon arasında daha yüksek bir risk ilişkisi (p = 
0,005) saptandı, bu olgunun olasılıkla daha yüksek 
aktivite derecesinden ve bundan kaynaklanan debris 
artışından kaynaklandığı düşünüldü. 

Yazarlar ARMD patogenetiğinin, özellikle kadınlarda 
daha yüksek olan komplikasyon oranı açısından, 
daha fazla araştırılmasını talep ettiler.

Çalışma: 

Me/Me ve Me/PE yüzeylerde periproste-
tik doku reaksiyonları

Hwang ve ark. (Güney Kore) retrospektif bir çalış-
mada Me/Me ve Me/PE TKA’de yumuşak doku kitle-
lerinin büyüklüğü, karakteristiklerini ve nedenlerini 
analiz ettiler. 2000 ile 2007 yılları arasında TKA imp-
lante edilen Me/Me TKA’li 5 hasta ile Me/PE TKA’li 5 
hasta takip muayenesinden geçirildi. 

Yumuşak doku kitlelerinin ortalama ölçüleri 14,6 cm 
x 6,2 cm x 7,2 cm gibi olağanüstü boyutlardaydı. 
Me/Me ve Me/PE’li 3 vakada osteoliz bulundu. Vaka-
ların tümünde akut veya kronik iltihap belirtileri ve 
granülomatöz doku değişimleri saptandı. Me/Me 
grubunda lenfositler ve eozinofil granülositler, Me/
PE grubunda ise makrofajlar mevcuttu. Me/Me gru-
bunda kobalt ve krom iyonlarının ortalama konsant-
rasyonu 1,43 g/l ve 1,57 g/l iken Me/PE grubunda 
bu konsantrasyonlar 0,73 g/l ve 0,84 g/l olarak 
bulundu. 

Yazarlar TKA sonrası osteoliz ve yumuşak doku kit-
lelerinin PE debrise karşı yabancı cisim reaksiyonları 
ve metallere karşı hipersensitivite reaksiyonlarından 
kaynaklandığı sonucuna vardılar.
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Çalışma: 

Se/Se’de Me/Me’ye kıyasla daha yüksek 
sağkalım oranı 

Barbosa ve ark. (Portekiz) 20 hastaya 2007 ile 
2009 arasında implante edilen 22 büyük başlı Me/
Me protezi (14 erkek, 8 kadın) 32 hastaya 2002 ile 
2007 yılları arasında implante edilen 37 Se/Se TKA 
(23 erkek, 14 kadın) ile karşılaştırdı. 

Me/Me grubunda Se/Se grubuna göre daha sık 
komplikasyon saptandı, bu bulgu Me/Me grubunda 
yüzde 77 olarak daha düşük düzeyde gerçekle-
şen sağkalım oranıyla tutarlıydı. Me/Me grubunda 
3  vakada enfeksiyon, birer vakada ise psödotümör 
ve asetabuler osteoliz görüldü. Se/Se grubunda ise 
bir hastada femur başı kırığı, iki vakada ise ses olu-
şumu saptandı. HHS Me/Me grubunda (88) Se/Se 
grubuna (91) göre daha düşük bulundu. Se/Se gru-
bunda hastaların yüzde 95,2’si sonuçtan memnun 
ya da çok memnun iken bu oran Me/Me grubunda 
yalnızca yüzde 82 düzeyindeydi. Se/Se grubunda 
hiçbir hastada osteoliz saptanmadı. 

Yazarlar osteoliz yokluğunun Se/Se yüzeylerin uzun 
süreli davranışı için iyi bir öngördürücü olabileceği 
sonucuna vardılar. Seramik partiküllerin mükemmel 
biyolojik davranışı düşük osteoliz riskine yansımak-
tadır. 

Çalışma: 

Seramik femur başları görünüşe göre 
taper korozyonunu azaltıyor 

Baleani ve ark. (İtalya) 83 Sert/Sert yüzeyde koroz-
yon belirtilerini araştırdılar. Bunlar, baş büyüklükleri 
28–54 mm arasında olan 46 Me/Me yüzey ve baş 
büyüklükleri 28–40 mm arasında olan 37 Se/Se 
yüzeyden oluşmaktaydı. 19 Me/Me ve 4 Se/Se vaka-
sında baş bir titanyum manşona sahipti. Her iki grup 
arasında implantasyon süresi açısından benzerdi.

i(Me/Me 4,8 yıl, Se/Se 4,6 yıl). 83 stem taperinin 
yüzde 58’inde korozyon hasarı, yüzde 25’inde hafif, 
yüzde 13’ünde orta dereceli, yüzde 4’ünde ise yük-
sek düzeyde hasar bulundu. Hiçbir stem taperinde 
aşırı düzeyde korozyon hasarı görülmedi. 

Korozyona bağlı hasar derecesinin zamanla arttığı 
saptandı. Aynı şekilde, baş materyalinin ve çapı-
nın da taper korozyonunda rol oynadığı belirlendi. 
Yazarlar, seramik başların görüldüğü kadarıyla taper 
korozyonunu azalttığını vurguladı. 

Prof. Dr. Steven M. Kurtz’un “Update zur 
Konuskorrosion: Welche Rolle spielen 
Keramik-Kugelköpfe?” (Taper Korozyonu 
Güncellemesi: Seramik Femur Başları Nasıl 
bir Rol Oynuyor?) başlıklı makalesi CN1-
2013 (S. 11–13) nüshasında yayınlanmıştır. 
Makalenin bir pdf nüshasını buradan 
çağırabilirsiniz. 

William Hozack (ABD), Se/Se yüzeylerle ilgili bir 
makalesinde seramik femur başlarda taper koroz-
yonunun daha çok minör derecede rol oynadığını, 
oysa titanyum stemler üzerinde yer alan metal baş-
larda bu durumun gerçek bir soruna dönüşebilece-
ğini belirtti. Ayrıca, Se/Se yüzeylerin XPE yüzeylere 
kıyasla belirgin ölçüde daha az debris oluşturduğuna 
dikkat çekti. 

Çalışma: 

Histolojik çalışma Se/Se yüzeylerin mü-
kemmel biyolojik davranışını doğruluyor 

Esposito ve ark. (Avustralya) Se/Se yüzeyli (alu-
mina seramiği, 28 ve 32 mm çapında femur başlı 
BIOLOX®forte) TEP implante edilmiş 21 hastada 
ortalama 5,5 yıl in vivo sonrasında kapsül dokusu-
nun partikül reaksiyonunu rapor etti. Yaş ortalaması 
68 olan grup 19 kadın ve 2 erkekten oluşuyordu. 

 XPE ile debris azaltım faktörü 
yalnızca 10 iken Se/Se ile bu faktör 
1.000’dir. 

– William Hozack, MD 
Proceedings, AAOS 2013:136

 Görüldüğü kadarıyla, seramik baş 
taper yüzeyindeki hasarı azaltıyor.  

– Baleani ve ark. 
Proceedings, AAOS 2013:136 

Mercek Altında (devam ediyor)
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Vakaların tümünde psödokapsül histolojik olarak 
incelendi. Hastaların hiçbirinde osteoliz veya debrise 
bağlı komplikasyonlar nedeniyle revizyon uygulan-
mamıştı.

Hastaların çoğunda olarak (21’de 19) hafif veya 
orta dereceli sinovit saptandı. Hastaların hiçbirinde, 
Me/Me TKA için tipik olan nekrotik görünümlü doku 
kitlesi (inflamatuar psödotümör) veya olağanüstü 
bulanık, beyaz eklem efüzyonu şeklinde baş göste-
ren, klinik veya intraoperatif advers lokal doku reak-
siyonuna rastlanmadı. Yalnızca bir hastada protez 
sıkışması dikkat çekti, ancak bu hastada da Me/Me 
implantlı ve yüksek ALVAL skorlu hastalarda bildiri-
len yaygın bir nekroza rastlanmadı. 

Bu çalışmanın sonuçları Se/Se TKA sonrası peripros-
tetik dokunun daha önceki histolojik inceleme-
lerinde rapor edilen, genellikle fibröz bağ dokuda 
yer alan az sayıda makrofaj, az sayıda çok çekirdekli 
dev fagositik hücreler ve nadiren minimal düzeyde 
nekroz gibi bulgularla tutarlıdır. 

İmplant materyallerine karşı inflamasyon reaksi-
yonlarının histolojik tablosunu partikülün niceliği 
ve niteliği belirler. Seramik partikülleri inerttir, 
toksik değildir, dejeneratif hücre değişimlerine 
yol açmazlar ve bu bakımdan görüldüğü kada-
rıyla özel bir konuma sahiptirler. 

Konsept ve metin: S. Usbeck 
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Total Hip Arthroplasty. Tribological Considerations and Clinical Consequences. 
Springer Verlag 2013:53–66

Cooper HJ, Della Valle CJ, Jacobs JJ. Biologic Implications of Taper 
Corrosion in Total Hip Arthroplasty. Semin Arthro 2012,12:273–278 (  )
Preuss R, Haeussler KL, Flohr M, Streicher RM. Fretting Corrosion 
and Trunnion Wear – Is it Also a Problem for Sleeved Ceramic Heads? Semin 
Arthro 2012,12:248–250 (  )
Toni, A, Baleani M, Bordini B, Stea S, Pilla F, Sudanese A. 
“Trunnionitis”: A Cause For Concern? Semin Arthro 2012,12:251–257 (  )

 Ortopedi camiasının bu çalışmasında 
ortaya konan sonuçlar, tüm kalça implant 
türlerinin içerdiği, öngörülmesi mümkün 
olmayan debris kaynaklı komplikasyon 
potansiyeli dikkate alındığında, Se/Se yü-
zeyli TKA’li hastalarda advers lokal doku 
reaksiyonlarının pek olası olmadığı ko-
nusunda güven oluşturmalıdır … Sağlıklı 
bir sinoviyal yüzey, implantın korunması 
ve kayganlaştırılması açısından belirleyici 
olabilir, bu da Se/Se TKA’lerin göreceli 
başarısının nedenlerinden birini oluştura-
bilir. 

– Esposito ve ark. 
J Arthoplasty 2013, 28(5):866 

  Kaynak: 

İşaretli makaleleri buradan 
çağırabilirsiniz.  

www.ceranews.de/plus
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Dünya genelinde gerçekleşen demografik değişimler 
nedeniyle yalnızca eklem replasmanı ameliyatlarının 
değil, komplikasyonlardan kaynaklanan implant 
başarısızlığı vakalarının da sayısı artmaktadır. Pri-
mer ve revizyon artroplasti oranları bundan kısa bir 
süre önce yapılmış olan tahminleri daha bugünden 
aşmış durumdadır.5 Bu bağlamda, advers reaksiyon 
kavramı yaygın olarak, artroplastide metal iyon veya 
partiküllerinden kaynaklanan ve tatmin edici olma-
yan klinik sonuçları tanımlamak için kullanılmak-
tadır. Hekimlerin, hastalarını bireysel olarak nasıl 
ele alacaklarını gösteren kılavuzlara ihtiyacı vardır. 
Bunun bir örneği, Lombardi ve ark. tarafından öne-
rilen, Me/Me implantlarda tanı koyma ve tedaviye 
yönelik algoritma yaklaşımıdır.6 

 
Ancak mevcut literatürde, farklı patomekanizmaları 
ayırt etmeye, özellikle hipersensitivite/ani yükselen 
bir inflamatuar reaksiyonu ile örn. için için gelişen 
“subklinikl“ bir enfeksiyonu birbirinden ayırmaya 
yönelik kılavuz bilgi bulunmamaktadır. Birçok vaka 
raporunda ve kohort çalışmasında periprostetik veya 
sistemik metal iyonu veya partikülü maruziyetine 
bağlı olarak-ki tümü implant başarısızlığının nede-
nidir- ani yükselen immün reaksiyonunun etkisine 
işaret edilmektedir. Burada, alergologlar açısından 
ilginç olan tespitlerden birincisi, görüldüğü kadarıyla 
eklem replasmanında kullanılan materyaller açısın-
dan ülkeler arasında küçük farklılıklar olduğudur. 
İkincisi, Avrupa’da nikel temas alerjisiyle ilgili ola-
rak gerçekleştirilen gözlemlerin ve araştırmaların 
politikacılar arasında nikel ile ilgili bir risk algılama-
sına yol açmış olmasıdır. Bunun sonucunda Avrupa 
Nikel Yönetmeliği çıkarılmıştır.1 Görüldüğü kadarıyla, 
Kuzey Amerika’da veya başka ülkelerde böyle bir 
hukuki düzenleme bulunmamaktadır. 
 
İmplant kökenli bir metal maruziyetine karşı lokal ve 
sistemik reaksiyonlarla ilgili birçok hususun henüz 
tatmin edici bir şekilde tanımlanmış olmadığı ger-
çeği Hannemann ve arkadaşlarının son konsensüs 
açıklamasında da dile getirilmektedir.3 Daha eski 
makalelerde de, gevşemiş Me/Me endoprotezlerde 
lenfositer ağırlıklı inflamasyonların rol oynadığı ileri 
sürülmüştür.2 Ayrıca, pozitif cilt testi ve güçlü lenfosit 
transformasyon testi (LTT) yanıtıyla kanıtlanan gecik-
miş hipersensitivitenin de bu tür başarısızlıkların 
potansiyel nedeni olabileceği ifade edilmiştir.7 

İmplant-Doku Etkileşiminin Değerlen-
dirilmesinde Yeni Yöntemler 

 
P. Thomas, B. Summer 
Ludwig-Maximilian Üniversitesi, Dermatoloji ve  
Alergoloji Klinik ve Polikliniği, Münih, Almanya

İmplant Patolojisi

Prof. Dr. Peter Thomas yaklaşık 15 yıldır 
metal implant ve alerji konusuyla ilgilenmek-
tedir. Ekibiyle birlikte sunduğu özel vizitelere 
şimdiye kadar implant alerjisi veya bu tür bir 
alerji şüphesi olan1.000’i aşkın hasta başvur-
muştur. 
Bilimsel açıdan ağırlık noktasını bu tür hasta-
ların özelliklerinin tanımlanması oluşturmak-
tadır. Özellikle, aşırı reaksiyonlara (Delayed 
Type Hypersensitivity = Gecikmiş Tip Hiper-
sensitivite) veya toleransa neden olan lenfosi-
ter reaktivite mekanizmaları, mediatör üretimi 
ve moleküler sitokin ekspresyonu, araştırıl-
maktadır. 
Prof. Dr. Thomas, referans allerji uzmanı ola-
rak da görev yapan Prof. Dr. Marc Thomsen 
ile birlikte Alman Ortopedi ve Travmatoloji 
Cerrahisi Derneğinin (Deutsche Gesellschaft 
für Orthopädie und Unfallchirurgie = DGOU) 
İmplant Alerjisi Ortak Girişim Grubunu yönet-
mektedir. Kendisi, implant alerjisi konusunda 
DGOU, Alman Kontakt Alerjisi Grubu (Deuts-
che Kontaktallergiegruppe = DKG) ve Alman 
Allerjioloji ve Klinik İmmünoloji Derneği 
(Deutsche Gesellschaft für Allergologie und 
Klinische Immunologie = DGAKI) tarafından 
2008 yılında ortaklaşa yayınlanmış olan disip-
linler arası ekspertizin başyazarıdır. Bu meslek 
dernekleriyle bağlantılı Allergomat bilgilen-
dirme platformundan ilgilenen hekimler ve 
elbette hastalar implant alerjisi konusunda 
daha fazla bilgi edinebilirler. 
Disiplinler arası araştırma projelerinin sonuç-
ları birçok makale kapsamında yayınlanmış ve 
uluslararası alanda kabul görmüştür. İmplant 
alerjisi şüphesi olan hastalar için bir tanısal 
şema hazırlanmıştır. 

İletişim: 
AllergoMat – Arbeitsgruppe für allergolo-
gisch-immunologische Aspekte der Implan-
tatmaterialunverträglichkeit (İmplant mater-
yali toleranssızlığının allerjik-immünolojik 
yönleriyle ilgili çalışma grubu) 
 
E-posta: implantatallergie.derma@ med.
uni-muenchen.de 
http://allergomat.klinikum.uni-muenchen.de
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Alerji tanısında değerlendirilmiş epikutan test pre-
paratlarının kullanılması önemlidir, standardize edil-
memiş metal diskler veya partikül preparatları kulla-
nılmamalıdır. Bir periprostetik doku reaksiyonunun 
histolojik görüntüsünün değerlendirilmesi aslında 
bu dinamik süreçte olup bitenlerin bir enstantene-
sini sağlamaktadır. Krenn ve ark. potansiyel başarı-
sızlık mekanizmalarının değerlendirilmesinde pratik 
bir kılavuz olarak işlev gören bir konsensüs sınıflan-
dırması hazırlamışlardır.4 Eklem replasmanı ile ilişkili 
hastalıklara yönelik bu histopatolojik sınıflandırma 
diğerlerinin yanı sıra lenfositer reaksiyonlar gibi tipik 
reaksiyon paternlerini ve partiküllerin olası rolünü 
de kapsamaktadır. Sonuçları bütün olarak yorumla-
yabilmek için klinik sonuçlar ideal olarak histolojik 
tablo ve fonksiyonel analizler sağlayan ya da altta 
yatan patomekanizmayı gösteren diğer tekniklerle 
birlikte incelenmelidir. 
 
Bunun için bir örnek, metal maruziyetinin, histolojik 
tablonun ve, moleküler aracı ifadesi de dahil olmak 
üzere, işlevsel immünolojik-allerjik tanının bütünsel 
olarak tetkikidir.8,9 Gerçek partikül algoritması açı-
sından, partikül karakterizasyonunun implant-doku 
etkileşimini daha kapsamlı olarak anlamayı ve daha 
iyi değerlendirmeyi sağladığı bilinmektedir. Dolayı-
sıyla, bu algoritma şimdiye kadar metal iyonları ve 
partiküllerine karşı oluşan advers reaksiyonlar spekt-
rumundan kazanılan ve kapsamı gittikçe genişleyen 
klinik deneyimleri tamamlayıcı niteliktedir. 

 
Yazışmadan sorumlu yazar: 

Prof. Dr. Peter Thomas 
Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Frauenlobstr. 9–11 80337 München, Almanya  
Telefon: +49 89 5160 6175 
Faks: +49 89 5160 6206 
E-posta: peter.thomas@med.uni-muenchen.de 
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Ani yükselen immün reaksiyon / implant alerjisi 
konularında disiplinlerarası araştırmalara ilgi 
duyuyor musunuz? Siz de destek olabilirsiniz! 

Ani yükselen immün reaksiyon ve implant alerjisi konula-
rında yürütülmekte olan araştırma projelerimiz için şikayeti 
ve implant kaybı “klasik nedenlere“ dayanmayan her has-
taya ihtiyacımız var. 

Eğer disiplinlerarası araştırma programımız çerçevesinde kan 
ve doku örneği ve (anonimize) klinik veri sağlamak şeklinde 
bir işbirliğine ilgi duyarsanız makale yazarıyla iletişim kur-
maya çekinmeyiniz (Peter.Thomas@med.uni-muenchen.de). 

lgili gönderim ve işleme protokollerimiz mevcut olup halen 
Avrupa’da birkaç merkezle birlikte çalışmaktayız.
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İmplant Patolojisi

Giriş 

Kalça ve diz eklem artroplastisinde implant ilişkili 
patolojiler klinik ve sosyoekonomik bir sorun oluştur-
maktadır. Burada belli başlı patomekanizmalar parti-
küller tarafından indüklenen (aseptik) ve enfeksiyon 
kökenli (septik) gevşemelerdir. Özellikle revizyon art-
roplastisinde, implant başarısızlığının etiyolojisinin 
açıklığa kavuşturulması için tanısal parametre olarak 
histopatolojik değerlendirme önerilmektedir.50 

Doku değişimlerinin histolojik differansiasyon açısın-
dan ayırt edilmesi ortopediste hastanın şikayetlerinin 
kökenini lokalize etmek için önemli ipuçları verecek-
tir. İmplant ilişkili patolojilerin tam olarak açıklığa 
kavuşturulması histopatolojik tanı ile biyomekanik, 
klinik3, mikrobiyolojik35,39, allerjik ve görüntüleme 
bulgularının birlikte değerlendirilmesiyle sağlanır7. 
İdeal olarak, çıkarılan protezin makroskopik değer-
lendirilmesini de kapsamalıdır. 

DGOOC İmplant Allerjileri Ortak Girişim Gru-
bunun çalışma el kitabı (    ) cerraha, implant 
materyalinden kaynaklanan advers reaksiyonlarda, 
biyomekanik/mekanik nedenlerden kaynaklanan 
komplikasyonlarda, periprostetik enfeksiyonlarda, 
implant ilişkili artrofibrozis ve kemiksel patolojilerde 
ayırıcı histopatolojik tanı desteği ile gerekli tetkikle-
rin seçimi ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik 
yardım sağlar.32 

Standardize histopatolojik sınıflandırma

Histopatolojik periprostetik membran konsen-
süs sınıflandırmasının ilk ve genişletilmiş sürüm-
leri 29,30,31,43,44, büyük eklemlerin endoprostetik teda-
visinin ardından ortaya çıkabilecek ve artroplasti sağ-

Prof. Dr. Veit Krenn 2012 yılından bu yana 
Alman Ortopedi ve Travma Cerrahisi Derneği 
(DGOU) İmplant Alerjisi Ortak Girişim Grubunun 
referans patoloğu olarak görev yapmaktadır. 

Bilimsel çalışmaları eklem patolojisine yönelik 
skorlama ve tipleme sistemleri ve histopatolo-
jik sınıflandırmalar üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Diğer araştırma alanları implant ve enfeksiyon 
patolojisidir. 

Prof. Dr. Krenn 2002 ile 2005 yılları arasında 
Charité hastanesinden arkadaşlarıyla birlikte 
histopatolojik sinovit skorunu geliştirmiştir. 
Sinovitte farklı immünolojik olayları dikkate 
alan bu skor inflamatuar ve non-inflamatuar 
hastalık spektrumlarını basit, yarı ölçülebilir 
kriterlerle tanımlamaktadır. Bu uniform histo-
patolojik derecelendirme sistemi, standardize 
ve tekrarlanabilir bir tanısal sonucun yanı sıra 
klinikte görevli ortopedik cerraha da inflamas-
yonun oluşumuna yönelik bilgi sağlamaktadır. 

İmplant gevşemesine ilişkin çeşitli patomeka-
nizmalar implant patolojisinin konsensüs sınıf-
landırmasında tanımlanmıştır. Bu,implant yeter-
sizliğinin etiyolojisi ve sağkalımı ile ilgili bir ifa-
dede bulunmaya olanak sağlar. Prof. Dr. Krenn 
klinik ve patoloji kökenli ortakları ile işbirliği 
içerisinde implant alerjisiyle (immünolojik tip 4 
reaksiyon) ilişkili histopatolojik kriterlerin kon-
sensüs sınıflandırmasına eklenmesini sağlamış 
ve artrofibrozisin histopatolojik derecelendirme 
ve tiplemesini geliştirmiştir. Her iki histopato-
lojik sınıflandırma sistemi uluslararası alanda 
kabul görmüştür.

Histopatolojik Partikül Tespiti  
(Krenn partikül algoritması)

V. Krenn1, P. Thomas2, M. Thomsen3, M. Huber4, J. P. Kretzer5,  
S. Usbeck6, L. Scheuber6, R. Streicher6 

1 MVZ-Zentrum für Histologie, Zytologie und Molekulare Diagnostik, Trier  
(MVZ Histoloji, Sitoloji ve Moleküler Diagnostik Merkezi, Trier, Almanya)

2 Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie der Ludwig-Maximilians- 
Universität, München (Ludwig-Maximilian Üniversitesi, Dermatoloji ve Alergoloji Klinik 
ve Polikliniği, Münih, Almanya)

3 DRK Klinik, Baden-Baden (Alman Kızılhaç Kliniği, Baden-Baden, Almanya)
4 Pathologisch-bakteriologisches Institut, Otto-Wagner-Spital, Wien, Österreich   

(Otto Wagner Hastanesi, Patoloji Bakteriyoloji Enstitüsü, Viyana, Avusturya)
5 Labor für Biomechanik und Implantatforschung, Klinik für Orthopädie und Unfall-

chirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg (Heidelberg Üniversite Hastanesi, Ortopedi 
ve Kaza Cerrahisi Kliniği, Biyomekanik ve İmplant Araştırmaları Laboratuvarı, Heidel-
berg, Almanya)

6 CeramTec GmbH, Wiss. Abt., Plochingen (CeramTec GmbH, Bilimsel Çalışm. Böl.,  
Plochingen, Almanya)
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kalımının kısalmasına yol açabilecek tüm patolojik 
değişimleri kapsamaktadır.

Bunlara aseptik ve septik gevşeme, implant ilişkili 
artrofibrozis, partikül tarafından indüklenen immü-
nolojik, alerjik ve toksik mekanizmalar, işlevsel 
nedenler ve kemiksel patolojiler dahildir. 

Periprostetik membranın genişletilmiş konsen-
süs sınflandırılmasında implant ilişkili patoloji 

spektrumunun sınıflandırılması iyi tekrarlana-
bilir histopatolojik-tanısal kriterlerin belirlen-
mesi yoluyla gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). 

Ayrıca ilk kez indiferansiye tipte neosinovit/peripros-
tetik membran (tip IV) tarif edilmiş ve tanımlanmış-
tır.29,43,44 Bu membran tipinin etiyolojisi çok çeşitlidir, 
öte yandan optimal olmayan implant pozisyonları ve 
işlevsel nedenler de dikkate alınmıştır.

Histopatolojik Partikül Tespiti 

Anglo-Amerikan literatüründe neosinoviyal doku ve 
arayüz dokusu ya da periimplanter doku için yay-
gın olarak SLIM (Synovial Like Interface Membrane 
[sinovya benzeri arayüz membranı]) kavramı kulla-
nılmaktadır.8,9,17,18 SLIM heterojen bir yapıya sahiptir 
ve kemik destrüksiyonuna doğrudan katılmakta-
dır.25,34,37,46,47,49,65 SLIM’in içerdiği debris partikülleri, 
implant materyallerinin farklılığından ve immünolo-
jik/inflamatuar yanıtın yüksek çeşitliliğinden dolayı 
heterojen yapılıdır.11,21,26,34,35,38,41,48,49,58,61,62,63,64 

Krenn tarafından geliştirilen histopatolojik par-
tikül algoritmasında partikül karekteristikleri, 
histopatolojik partikül tanımı açısından önem-
leri ve aşınma kökenli olmayan partiküllerle 
aralarındaki farklılılar özetlenmiştir (Şekil 2).29 

Böylece yönlendirici bir partikül tanımı gerçekleş-
tirmek mümkündür. Partikül ve aşınma partikülü 
karakterizasyonu konvansiyonel boyanmış HE-para-
fin kesit preparatlarıyla üç kriter bazında gerçekleşti-
rildi: ışık mikroskobu altında morfolojik/mikroskopik 
özellikleri; boyut tesbiti ve renk tayini; polarizasyonlu 
optik özellikler ve enzim histokimyasal karakteristik-
ler (Oil Red ile boyama ve Berlin mavisi reaksiyonu). 
Krenn partikül algoritması, aşınmadan kaynaklanan 
debrisin ışık mikroskobu ve enzim histokimyasıyla 
belirlenen boyut bilgileri ile özelliklerinin yanı sıra 
aşınma kökenli olmayan partiküllerden ayırıcı tanı-
sını da içermektedir. 

İmplant patolojisinin konsensüs sınıflandırması

Neosinovit / Periprostetik Membran  Krenn 2012

Tip I
Debris tipi 

partikül 
indüksiyonlu

Tip II
Enfeksiyöz

tip

enfeksiyöz

İndiferansiye tip 

mekanik /
işlevsel 

Tip III Tip IV
Kombine

tip

enfeksiyöz + partikül

+ Lenfositoz 
implant
alerjisi*

Artrofibrozis 
fibrozis ve 20-ß-katenin 
poz. fibroplastlar / HPF

Periimplanter kemik dokusu
Osteomiyelit
Ossifikasyon
Osteopeni

Osteonekroz

Nekroz hakimiyeti 
a) Mikropartiküler Debris 
b) + Granülom / çelenkvari 
    + Metal/Metal yüzeylerde lenfositoz 

*  Pozitif alerji durumunda (standardize epikutan test

 

+ Lenfositoz 
implant
alerjisi*

Source: Prof. Veit Krenn (Germany)

Şekil 1: 4 Neosinovit / periprostetik membranın 4 tip histopatolojik konsensüs sınıflandırması
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Partikül büyüklüğü tanımı

Partikül büyüklüğü verileri esas olarak hayvan deneyle-
rinden elde edilen verilere dayanmaktadır.34 Çok sayıda 
ve farklı yöntemler kullanılması nedeniyle makroparti-
küller ve mikropartiküler için kesin bir tanımlama yapı-
lamamıştır. SLIM’in histopatolojik partikül tespitinde 
ışık mikroskobunun çözünürlüğü belirleyicidir. Mikro-
partiküller ve metal iyonları tespit edilmez.

Bu nedenle, histopatolojik kullanışlılık açısından 
makropartikül (çok çekirdekli dev hücrelerce fago-
site edilmiş ve/veya ekstrasellüler, ≥ 5 μm ile bir-

kaç mm arasında) ve mikropartikül (makrofajlarca 
fagosite edilmiş, ≤ 5 μm) arasında ayrım yapılması 
önerilmektedir. Partikül büyüklüğünün belirlenmesi 
bilgisayar destekli, interaktif morfometrik analiz 
(Leica DM 2005, microsystems framework 2007) 
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Başta metal ve 
seramik partiküller olmak üzere aşınma debrisi 
materyallerinin tesbiti, yalnızca fiziksel yöntemlerle, 
örneğin Enerji Dispersif X-ışınları (EDX) ve/veya Fou-
rier Dönüşümlü Kızılötesi Mikrospektroskopisi (FTIR) 
ile mümkündür.33

Aşınma materyalinin histolojik karakterizasyonu

Polietilen partikülü  
Işık mikroskobu altında partikül bulguları 

Polietilen partikülleri, polietilen tipine göre yüksek 
yoğunluklu çapraz bağlı ya da salt çapraz bağlıdır, 
protezin mekanik yüküne bağlı olarak uzunca, toka 
şeklinde olup ışık mikroskobunda dikkat çekerler 
(Şekil 3).45,65 Yüksek yoğunluklu çapraz bağlı polieti-
lenler çoğunlukla mikropartiküller, salt çapraz bağlı 
polietilenler ise çoğunlukla makropartikülerdir, diğer 
yandan mekanik yüklenme modalitesi de partikül 
büyüklüğü üzerinde etkilidir. 

Şekil 3: Polietilen makropartikülleri: Yabancı cisim tipi 
olarak nitelendirilen çok çekirdekli dev hücrelerin içerisin-
de parlak, beyazımtırak, toka şeklinde polietilen makro-
partikülleri. Orijinal büyütme 350 kat, HE boyama

İmplant Patolojisi (devam ediyor)

Krenn partikül algoritması  (2013)

Aşınma partikülleri BBR - 

Polimetilmetakrilat (PMMA), çimento ≈ 0,1–2 mm
Polietilen (PE) makropartiküler > 1 mm

Aşınma partikülleri
Kanama kalıntıları, BBR +
• Hemosiderin / Demir granülomu < 1 μm > 0,5 mm
• Gandy Gamna cisimciği ≈ 0,5–2 mm
Kristal depozisyonu
• CPPA (kalsiyum pirofosfat) POL ++, ≈ 0,3 μm

POL ++ POL –/±

• Makropartiküler PE  > 1 ile ≈ 5 mm
• Mikropartiküler PE < 1 μm (Oil Red ++)

Metal/metal eşleşmelerde metalik 
demir dışı partiküller  gri ≈ ≤1 µm

+ Nekroz
+ Çelenkler /granülom benzeri görünüş
+ Lenfoid infiltrat

• Seramik  ≈ 0,2 μm –1 μm 
   kahverengimsi / gri / açık
• Alüminyum oksit
• Zirkonyum oksit
• Yttrium oksit
• Niobyum oksit 

Metalik demir dışı partiküller 
siyahımtırak / koyu siyah ≈ 1 μm

Titanyum
Kobalt
Nikel **
Krom
Molibden
Tantalyum
Zirkonyum
Niobyum

Baryum sülfat
Zirkonyum dioksit

Röntgen kontrast maddeleri 
(PMMA'ya ilaveten) 

Partikül korozyonu
Solid çökeltiler: oksitler klorürler, fosfatlar v. b. 
sarımtırak ila yeşilimtırak, 0,5 μm ile 0,5 mm 
korozyon kaynakları, baz materyaller: 
kobalt / krom 
titanyum / titanyum alaşımı 
demir / çelik alaşımı

Aşınma kökenli olmayan partikül

Saf metal ve / veya alaşımlar 
veya yüzey kaplamalar

Çözülerek salınmış aşınma partikülleri 
(kimyasal veya mekanik olarak)

Source: Prof. Veit Krenn (Germany)

3

Şekil 2: Krenn histopatolojik 
artroplasti partikül algo-
ritması.
Değerlendirme HE kesit 
preparatı, Polorizan Optik 
Analiz (POL), Berlin mavisi 
reaksiyonu (BBR), Oil Red  
ile gerçekleştirildi.
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Partikül büyüklüğüne bağlı olarak makropartiküller 
(> 5 μm) ile mikropartiküllerin (< 5 μm) ışık mikrosko-
bunda ayırt edilmesi mümkündür. Oil Red boyaması 
intrasitoplazmatik, mikropartiküler polietilenin tespi-
tine olanak sağlar.45 

Metal partiküller 
Işık mikroskobu altında partikül bulguları

Artroplastide ağırlıklı olarak demir dışı metaller 
ve bunların alaşımları kullanılır, demir metalleri-
nin (çelik) kullanımı seyrektir. Demir dışı metaller 
ve metal alaşımları, çeşitli kombinasyonlar halinde 
titanyum, alüminyum, vanadyum, kobalt, molibden, 
krom, niobyum ve nikel metallerini kapsar. Metal 
partikülleri, eğer kümeleşmiş değillerse, çok küçük 
olup çapları yaklaşık 0,05 μm ile 3,9 μm arasında-
dır.34 Şekilleri yuvarlaktan çok köşeli-keskin kenarlı 
poligonal formlara kadar değişir. Asıl renkleri koyu 
siyahtır. Metal partikülleri hiç ya da minimal periferik 
çift kırılma gösterir. 

Metal partikülleri, çaplarının küçük olması 
nedeniyle SLIM’in yüzeyel ve derin kompart-
manlarına ve periimplanter dokuya işleyebi-
lirler, dolayısıyla tespit edilebilirler (Şekil 4). 
Nadir hallerde metal partiküllerini bölgesel lenf 
nodüllerinde bulmak da mümkündür. 

Metal iyonları

Metal iyonları çok küçük olduğundan histopatolo-
jik yöntemlerle tespit edilmeleri mümkün değildir, 
bunun için fiziksel yöntemler uygulanır.33 

Makrofajlarda metal depozisyonlarının hemen 
bitişiğinde görülen zayıf sitoplasmik Berlin 
mavisi reaktivitesi olasılıkla büyük bir metal 
iyonu yüküne karşı hücresel bir tepki modudur 
(Prof. Dr. Krenn’in kişisel gözlemi).

Seramik partikülleri 
Işık mikroskobu altında partikül bulguları

Kalça artroplastisinde seramik genellikle Seramik/
Polietilen veya Seramik/Seramik eşleşme şeklinde 
kullanılmaktadır. Seramik partiküllerine yöne-
lik patojenik bir reaksiyon olası değildir. Sera-
mikler genellikle alüminyum oksit seramiği (Al2O3), 
zirkonyum oksit seramiği (ZrO2) ya da örn. yttrium 
oksit (Y2O3), stronsiyum oksit (SrO) veya krom oksit 
(CrO) gibi başka bileşenler de içeren karışık oksit 
seramiklerinden oluşur.15 Partikül büyüklüğü değiş-
kendir, aşınmadan kaynaklanan seramik partikülleri 
20–100 nm’lik bir boyut aralığında ortaya çıkar. 
Yüksek çözünürlüklü taramalı elektron mikroskobu 
(örn. FEG-SEM) ya da transmisyon elektron mikros-
kobu (TEM) aracılığıyla tespit edilirler. Hayvan deney-
lerinden elde edilen veriler 3,9 μm’ye kadar varan 
partikül büyüklükleri göstermektedir.34 Polarizasyon 
optik analizinde periferik olarak adlandırılan zayıf bir 
çifte kırılma gözlenir. Partiküllerin renkleri değişken 
olup genellikle sarımtırak-kahverengimtırak veya 
gri-kahverengi ila siyah arasıdır (Şekil 5). Renk ve par-
tikül çapı benzerlikleri nedeniyle, özellikle gri-siyah 
renklerde görünümde metal partiküllerden ayırmak 
güçtür. Burada kesin tanımlama için örneğin Enerji 
Dispersif X-ışınları (EDX) ve/veya Fourier Dönüşümlü 
Kızılötesi Mikrospektroskopisi (FTIR) gibi fiziksel yön-
temler uygulanmalıdır.33

Metal partikül korozyonu

Metal implantlarla ilişkili korozyon sorunlarını konu 
alan makalelerin sayısı artış göstermektedir. Bu olgu-
larda, eklemde, implant çevresi dokuda ve vücut 
sıvılarında tespit edilebilen metalik alaşım bileşenleri 
salınmakta ve arzu edilmeyen lokal ve sistemik yan 
etki riskini beraberinde getirmektedir.

Başlıca korozyon kaynakları Metal/Metal taşı-
yıcı eşler ve femur başı-taper bağlantıları-

Şekil 4: Me/Me: Bir tip I SLIM’de mikropartiküler metal 
birikintisi içeren makrofaj gruplaşmaları, bir fibrinoid 
nekroz tespiti. Orijinal büyütme 350 kat, HE boyama

4

Şekil 5: Se/Se: Bir tip I SLIM’de, kahverengimsi, yuvarlak ila 
çok köşeli intrasitoplazmatik mikropartikül şeklinde sera-
mik mikropartikülleri. Orijinal büyütme 350 kat, HE boyama

5 Şekiller büyütülmüş 
olarak DGOOC İmplant 
Alerjileri Ortak Girişim 
Grubunun çalışma el 
kitabında bulunmaktadır 
– Bakınız makalenin  
sonundaki QR kod (  ).
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dır.24,50,63,65,66 Metalik implant materyallerine 
karşı alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.52,57,58,59,60 

Korozyon ürünleri üçüncü cisimlerden kaynak-
lanan aşınmayı teşvik edebilir ve erken implant 
başarısızlığına yol açabilir.24 

Korozyon sorununun yaygınlığı ve önemi henüz 
yeterince araştırılmamıştır. Periprostetik membran-
larda/neosinovyal dokuda korozyon ürünleri bulun-
ması implant materyalinin dayanıklı olmadığını veya 
aşırı mekanik yüke maruz kaldığını ifade edebilir. 
Dolayısıyla endoprotezin tasarımı, konumlandı-

rılması ve yük taşıması ile ilişkisi vardır. Korozyon 
ürünleri metale göre, oksit, klorid ya da fosfat olarak 
ortaya çıkmaktadır. Örneğin kobalt-krom-molibden 
alaşımlarının katı korozyon ürünleri krom ortofosfat-
tan oluşur.24 Bunlar ışık mikroskobu altında yapılan 
analizlerde sarımtırak ila yeşilimtrak renkte ve değiş-
ken büyüklükte (<1 μm ila 500 μm) göze çarpar. 
Krom ortofosfat makropartiküllerini yabancı cisim 
dev hücrelerinden ayırt etmek mümkündür (Şekil  6). 
Mikropartiküllere – bazen metal aşınma partikülle-
riyle karışmış olarak – tek çekirdekli makrofajların 
intrasitoplazmatik bölümünde rastlanmaktadır.24 

Aşınma partiküllerinden kaynaklanan art-
roplasti patolojileri

SLIM’de partikül kökenli, inflamatuar/immünolojik 
ve toksisite ilişkili reaksiyon modu partikül niteliği 
(örn. materyal, büyüklük, yüzey), partikül niceliği ve 
dokusal ve hücresel partikül permeasyonu olanakları 
tarafından belirlenir.33 Olasılıkla, partiküler yabancı 
materyallere karşı immünolojik yanıtın genetik bir 
dayanağı bulunmaktadır.38 

Metal partiküllerinin özel bir immünolojik 
konumu olması olasıdır.4

Metal partiküllerinde özel reaksiyon paternleri

SLIM’de yer alan immünolojik, inflamatuar ve toksik  
mekanizmalarla olası bağlantılar

Kobalt-krom-molibden alaşımlarının korozyon 
ürünleri, metal aşınma partiküllerinin ve metal 
iyonlarının konsantrasyona bağlı olarak, toksik 
veya immünolojik reaksiyonlara yol açabilir-
ler.12,19,26,33,57,58,59,60 

Kalça artroplastisinde Me/Me eşleşmeli hastaların 
serum ve tam kan örneklerinde yükselmiş metal iyon 
değerleri (krom, kobalt) tespit edilmiş ve bu bulgu 
inatçı ağrılar, arzu edilmeyen lokal doku reaksiyon-
ları, fonksiyon kayıpları, osteolizler ve erken imp-
lant başarısızlıklarıyla ilişkilendirilmiştir.10,20 Serumda 
yüksek metal iyonu değerlerinin önemi ve lokal ile 
sistemik reaksiyonlarla ilişkileri henüz yeterince araş-
tırılmamıştır. Güncel tartışmaların ve araştırmaların 
konusunu, in vivo koşullarda titreşimli aşınma (fret-
ting) veya korozyon yoluyla kalça artroplastisinin 
modüler protez-taper bağlantılarında (örn. boyun-
baş veya boyun-şaft bağlantıları) oluşan ve arzu edil-
meyen doku reaksiyonlarına ve implant başarısızlık-
larına yol açan metal aşınma debrisi oluşturmakta-
dır.13,19,36,42,62 

Metal partiküllerine karşı hipersensitivite reaksiyo-
nunun klinik görünümü ve semptomları enfeksi-

yona benzeyebilir. Bunun ayırıcı tanıyla dışlanması 
gerekmektedir.57 Histopatolojik açıdan olası bir 
alerjik reaksiyon karakteristik immünolojik 
doku paterninin varlığıyla belirlenir. Metalik ve 
metalik olmayan antijenlere karşı kontakt dermatit 
(örn. nikel alerjisi) şeklinde gelişen alerjik reaksiyon-
lar yaygın hastalıklar olup hücre aracılı, geç tip IV 
aşırı duyarlılık reaksiyonları olarak kabul edilmekte-
dir. Burada metal reaktif T lenfositler merkezsel 
bir rol oynar. Özellikle metal maruziyeti, lenfosit 
aktivasyonu, cilt inflamasyonu, histopatolojik bulgu 
ve semptomlar arasında oluşan patogenetik ilişki 
tanımlanmıştır.57

Deri immün yetkinliğe sahip bir “organ“ olduğun-
dan, SLIM ise farklı dokusal yapıda olduğundan 
immünolojik mekanizmaların ve histopatolojik 
paternlerin direkt olarak birinden ötekine akta-
rılması olasılıkla mümkün değildir. Öte yandan, 
revizyon geçirmiş Metal/Metal eşleşmeli hastaların 
retrospektif muayenesinde implant çevresi lenfosit 
infiltrasyonu varlığında hastaların üçte ikisinin metal 
duyarlılığı gösterdiği tespit edilmiştir.54 

İmplant Patolojisi (devam ediyor)

Şekil 6: Krom ortofosfat makropartikülleri: Çoğunlukla 
ekstrasellüler konumda, yeşilimtırak ile turuncu renkli 
kobalt-krom-molibden depozisyonları şeklinde korozyon 
makropartikülleri. Orijinal büyütme 350 kat, HE boyama

6
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Toksik, non-immünolojik mekanizmalar (aşırı 
partikül yükü) ile immünolojik hipersensitivite 
reaksiyonları arasındaki ilişki açıklığa kavuştu-
rulamamıştır. İmplant çevresi hipersensitif aler-
jik reaksiyonların özel işlevsel T hücre karakte-
ristikleriyle (sitokin paterni de dahil) bağlantılı 
olduğu düşünülmektedir.60 

Güncel bir analizde metal implantlı hastalarda 
karakteristik bir sitokin paterni gösteren CD3-pozitif 
bir lenfatik infiltrasyon tarif edilmiştir.60 Bu ve bun-
dan başka çalışmalarda, duyarlı olmayan implant 
materyalleriyle gerçekleştirilen revizyonlar sonra-
sında semptomlarda belirgin bir düzelme sağlanmış-
tır.2,4,12,22,27,54

İnflamatuar psödotümör

Metal/Metal eşleşmelerde SLIM’in histopatolojik paterni

Metal implantların belli bileşenlerine karşı 
patojenik reaksiyonlar baş gösterebilir. Ancak 
bunun klinik değerlendirme ve ek mikrobiyolojik, 
alergolojik-tanısal yöntemlerle açıklığa kavuşturul-
ması gerekmektedir. Metal/Metal eşleşmeli bazı 
belirli kalça implantlarında sağkalımın kısaldığı 
bildirilmiştir.33,37 

Protez başarısızlığıyla sonuçlanan Metal/Metal 
eşleşmelerin SLIM’lerinde lenfosit infiltratları-
nın yanı sıra belirgin, çoğu kez subtotal nekroz-
lar tespit edilmektedir.38,41 Patolojik değişimler 
sabit değildir. Açıkça görülüyor ki, korozyon 
olgularında da bildirildiği gibi 13,19,24,36, materyal 
bileşimi, fizyolojik olmayan güç iletimi (örn. büyük 
baş çapı, implantların yanlış konumlandırılması) ve 
hastanın aktiflik derecesiyle bir ilişkili mevcuttur. 

Metal/Metal eşleşmeli tipik patolojik vakalarda 
nekroz ve makrofaj infiltrasyonunun (intra-
sitoplazmatik metal mikropartikülleri içeren) 
yanı sıra belirgin, lenfositer, kısmen de len-
fofolliküler iltihaplı infiltratlar da tespit edil-
mektedir. 41,66 Subtotal nekrotik dokunun dokusal 
kıvrımlar oluşturması sonucunda Metal/Metal eşleş-
melerde ve korozyon olgularında dikkati çeken gra-

nülom şeklinde yapılar oluşmaktadır; bunlar klinik 
olarak psödotümör izlenimi uyandırsa da, inflama-
tuar psödotümör olarak tanımlanmalıdır.57 

Nekrotik-lenfotik paternin ve inflamatuar psö-
dotümörün patojenezi henüz açıklığa kavuş-
mamıştır. Dokuda aşırı mikropartikül yükünden 
kaynaklanan bir direkt toksisitenin yanı sıra metal 
implantların bileşenlerine yönelik olası bir (sekonder) 
hipersensitivite reaksiyonu (tip IV) tartışılmaktadır. 59, 60

Literatürde, artroplasti sonrasında dikkat çekici bir 
şikayet tablosu gösteren ve implant materyali aler-
jisi durumu pozitif bulunan hastalarda mükemmel 
biyolojik şartlar sunan seramik veya yüzeyi işlenmiş 
(örn. nitridler, oksinitridler) implantlara geçilmesi 
önerilmektedir60. Metal implantların bileşenlerine 
karşı advers reaksiyonların meydana geldiği vaka-
larda, kalça artroplastisinde metal içermeyen (örn. 
seramik, yüksek yoğunluklu çapraz bağlı polietilen) 
materyaller 1,2,12,13,14,19,22,27,28,40,53,55,63,64 ve eklem art-
roplastisinde duyarlı olmayan metalik materyaller 
(yüzeyleri işlenmiş implantlar) ve seramik kullanıla-
rak gerçekleştirilen revizyonlarda 4,5,6,16,51,56,58,60 şika-
yet tablosunun iyileştiği ve metal iyon düzeylerinin 
düştüğü tarif edilmiştir.

Görünüm

Doku değişimlerinin ayırıcı analizi çoğu vakalarda 
hastanın tedavisi için yönlendirici olmaktadır. His-
topatolojik ayırıcı tanı ve Krenn partikül algoritması 
kullanılmasının sürdürülmesi ile , implant patolojisini 
daha iyi anlamak ve cerraha daha iyi tanısal açıkla-
malar sağlamak mümkün olacaktır. Bu, nedenselliğe 
dayanan tedavi yaklaşımları nı geliştirmek için kritik 
bir önem sahiptir. Konunun karmaşıklığı ve sorun 
kapsamının genişliği, konuyla teması olan tüm disip-
linlerin işbirliği içinde daha fazla araştırma yapmasını 
gerekli kılmaktadır.

Teşekkür:
Yazarlar Simone Giak’a (Proje Asistanı, Histoloji, Sitoloji ve Mole-
küler Diagnostik Merkezi, Trier) bu disiplinler arası projeye bilfiil 
yapmış olduğu geniş katkılardan dolayı teşekkürlerini sunar.

Yazışmadan sorumlu yazar:
Prof. Dr. Veit Krenn 
Zentrum für Histologie, Zytologie und Molekulare Diagnostik 
Max-Planck-Straße 5, 
D-54296 Trier, Almanya 
Telefon: +49 651 99 25 83 20 
Faks: +49 651 99 25 83 83 
E-posta: krenn@patho-trier.de 
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Eğitimden

Titreşimli Aşınma (Fretting) ve Korozyon –  
BIOLOX®OPTION Sisteminde Görülen bir Sorun mu? 
 
R. M. Streicher, L. Scheuber, M. Flohr, R. Preuss 
CeramTec GmbH, Plochingen 

Giriş 

Modüler femur başı-protez taper bağlantıları ara-
yüzeyinde, korozyon ve titreşimli aşınma (fretting) 
problemi üzerinde tartışmalar son zamanlarda 
artarak sürmektedir.1,2,3 Metal/Metal taperli bağlan-
tılarda korozyon / fretting yoğun metal iyonu ve 
metal partikülleri salınımına neden olarak bilinen 
biyolojik sonuçlara yol açmaktadır.4,5,6,7 Buna karşılık, 
seramik başlarda klinik açıdan belirgin şekilde daha 
az fretting ve korozyon olguları görülmektedir.9,10 

Kalça revizyonlarına yönelik seramik femur baş-
ları (BIOLOX® OPTION) 8 48 mm’ye kadar çaplarda 
tasarlanmış olup, titanyum-alüminyum-vanadyum 
alaşımından oluşan bir taper kovan adaptörü kulla-
nılmakta ve bu nedenle stem taperiyle metalik bir 
arayüze sahip olmaktadır. Buradan kaynaklanan 
fretting, korozyon ve sıkışma güçlerinden dolayı 
çekinceler mevcuttur. 

Materyal ve yöntemler

Çalışmada, büyük seramik femur başları 
(BIOLOX®delta, Ø ≥ 40 mm, CeramTec GmbH, Plo-
chingen) ile titanyum-alüminyum-vanadyum ala-
şımından (TiAl6V4)8, kobalt-krom-molibden alaşı-
mından (CoCrMo) ve implant çeliğinden (SS) imal 
edilmiş taper kovan adaptörleri ve taperler kombine 
edildi. Üç değişik test uygulandı: 

• Test 1: ASTM F1875’e göre standart fretting/
korozyon testi (Şekil 1) 

• Test 2: İn vivo şartlara uygun yükler altında 
yorulma/korozyon testi (ASTM F2345) 

• Test 3: Kalça simülatöründe in vivo’ya yakın şart-
larda momentum yükü testi (rotasyon ve bükme 
yoluyla sürtünme torsiyonu testi) 8 (Şekil 2) 

Şekil 1: ASTM 1875’e göre standart fretting/
korozyon testi (kaynak: Endolab®)

Şekil 2: Kalça simülatöründe in vivo’ya yakın şartlarda momentum 
yükü testleri (rotasyon ve bükme yoluyla sürtünme torsiyonu testi) 8 

(kaynak: CeramTec)
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Sonuçlar 

Fretting/korozyon testinde (Test 1) tüm taper mater-
yalleri (TiAl6V4, CoCrMo, SS) için azalan galva-
nik akımlar tespit edildi. Ölçülen akımların tümü 
düşüktü ve incelenen taper bağlantılarında koroz-
yon potansiyelinin düşük olduğunu işaret ediyordu. 

İn vivo şartlara uygun yükler altında gerçekleştirilen 
korozyon testleri (Test 2) BIOLOX®OPTION sistemi 
için anlamlı derecede artmış ekstraksiyon güçle-
rine gerek olmayacağını gösterdi. Revizyon gereken 

hallerde başın ve adaptör kovanın stem taperinden 
çıkarılması mümkün olmalıdır. 

Momentum yükü testleri (Test 3) bir kalça simüla-
törü (EndoLab®, Thansau) ile gerçekleştirildi. İnce-
lenen taper materyalinden bağımsız olarak hiçbir 
taperde kayda değer hasar tespit edilmedi. Yalnızca, 
korozyon belirtisine rastlanmadan, hafif mikro hare-
ketler gözlendi. 

Özet

Yapılan 3 incelemenin (ASTM F1875’e göre fretting/
korozyon testi, in vivo şartlara uygun yüklerle koroz-
yon testi, momentum yükü testi) her biri, 8 seramik 
baş (büyük çaplı) ile adaptör kovanı-stem taperinin 
arayüzündeki fretting, korozyon ve aşınma davranı-
şının BIOLOX®OPTION sisteminin işlevselliği üzerinde 
anlamlı bir etkisi olmadığını gösterdi. En kötü durum 
şartları (uygunsuz materyal eşleşmesi, yüksek güçler, 

yüksek torklar, korozif ortam) altında dahi kritik etki-
ler gözlenmedi. 

BIOLOX®OPTION sistemiyle incelenen hiçbir taper 
materyalinde – ister kobalt-krom-molibden, ister 
titanyum-alüminyum-vanadyum alaşımı olsun – 
fretting veya korozyondan kaynaklanan olumsuz bir 
etki tespit edilmedi.
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Giriş

Obezite ile osteoartrit oluşumu arasındaki bağlan-
tının artık kanıtlanmış olduğu kabul edilmekle bir-
likte 1–10, vücut ağırlığının kalça eklem replasmanının 
(TKA) başarısı üzerindeki etkisi konusunda fikir birliği 
bulunmamaktadır. Hastanın ağırlığının yapay kalça 
eklemi üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı, 
varsa ne derecede olduğu ve seçilen eşleşmenin bir 
rol oynayıp oynamadığı bir meta analiz çerçevesinde 
incelendi. Bu incelemenin gerekçesi, aşırı kilolu has-
talarda 11 daha etkili olan artmış eklem güçlerinin 
kendi başına seramik implantlarda kırık riskinin art-
masına neden olup olmadığıydı. 

Literatür analizlerine ek olarak yaygın eşleşme 
materyalleriyle normal kilolu ve aşırı kilolu hastaları 
temsil eden sürtünme deneyleri gerçekleştirildi.

Meta analiz

Pubmed/Medline literatür veri tabanından VKİ’nin 
veya vücut ağırlığının TKA başarısı veya seramik 
kırıkları üzerindeki etkisini inceleyen makaleler 
arandı. Literatür araştırmasına konferans bildirileri 
de dahil edildi. Arama kriteriterlerine uygun toplam 
55 makale ve konferans bildirisi bulundu ve bunların 
ana mesajları 

• biyolojik komplikasyonlar
• mekanik komplikasyonlar (örn. kırık)
• fonksiyon analizleri, aktivite ve ağrı
• yaşam kalitesi ve memnuniyeti
• hasta yaşı
• ameliyat süresi, hastanede kalma  

süresi ve rehabilitasyon
 
açılarından toparlandı.12–66 

Bazı çalışmalarda TKA sonucunun incelenen para-
metrelerden bir veya birkaçına göre kötüleştiği bil-
dirilmiştir. Ancak diğer çalışmalarda ağırlıktan kay-
naklanan herhangi bir etki bildirilmemiştir (Şekil 1). 
Obez hastalar bağlamında, artan biyolojik komp-
likasyon insidansı (özellikle enfeksiyonlar), daha 
düşük hasta yaşı ortalaması ve daha uzun ameli-

Prof. Dr. Michael M. Morlock Biyomekanik 
Profesörü ve Hamburg-Harburg Teknik Üniver-
sitesi (TUHH), Biyomekanik Enstitüsünün başka-
nıdır. Kendisi, tıp mühendisliği dalının koordi-
natörü, “Rejenerasyon, İmplantlar ve Tıp Tek-
nolojisi” başlıklı öncelikli araştırma projesinin eş 
kurucusu ve Hamburg Tıp Teknolojisi Araştırma 
Merkezinin direktörüdür.

Biyomekanik Enstitüsü, eklem replasmanı, 
biyomateryaller ve osteosentez olmak üzere 
üç bilim dalında araştırma ve öğretim faali-
yetlerinde bulunmaktadır. Eklem replasmanı 
dalında implantın kemiğe fiksasyonu, endopro-
tez implantasyonunun ve konumlandırılmasının 
optimizasyonu ve cerrah eğitimi ön plandadır. 
Araştırma alanları revizyon ve otopsi implantla-
rının analizinden elde edilen bilgileri temel alır, 
dolayısıyla gruba klinik uygulamalarla sıkı bağ-
lar kurmasına olanak tanır. 

Prof. Morlock, başta International Society of 
Biomechanics (Uluslararası Biyomekanik Der-
neği), Orthopaedic Research Society (Ortopedik 
Araştırma Derneği) ve Deutsches Instituts für 
Normung (Alman Standartlar Enstitüsü, DIN) 
Endoprotetik ve Osteosentez Çalışma Komitesi 
olmak üzere birçok uluslararası ve ulusal meslek 
kuruluşunda faaliyet göstermektedir. En önemli 
biyomekanik ve ortopedi dergilerinin hakemle-
rindendir ve 200’ü aşkın dergi makalesi ve kitap 
bölümü ile 500 özet yazmıştır.

Aşırı Kilolu Hastalarda Kalça Total Art-
roplastisinde Seramik Komponentlerine 
Yönelik Kırık Riski Artıyor mu?

 
M. M. Morlock, E. Hoenig, A. Hothan 
Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesi, Biyomekanik Enstitüsü

Çalışma
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yat süreleri gibi olgular belirgin şekilde daha fazla 
gündeme gelmektedir. Aynı şekilde protez bileşen-
lerinin konumlanmasını inceleyen çalışmaların yarı-
sında (8’de 4) bu parametre obez hastalarda daha 
olumsuz bulunmuştur. Çalışmaların yaklaşık yüzde 
70’i daha yüksek bir dislokasyon oranı bildirmiştir. 
Buna karşılık, aşınma kökenli yabancı cisim reaksiyo-
nundan kaynaklanan osteoliz, 9 çalışmanın yalnızca 
2’sinde normal kilolu hastalara kıyasla obez hasta-
larda daha yaygın olarak gözlemlenmiştir. 

Vücut ağırlığı sık sık femur başı veya insert kırıkları-
nın nedeni olarak dile getirilse de, bu sav hiçbir kli-
nik çalışmada kanıtlanmamıştır. Nümerik çalışmalar, 
özellikle uygun olmayan komponent konumlandır-
malarında, aşırı kiloyla bağlantılı olarak klinik uygula-
malarda da stress artışları 67–71 veya daha yüksek oran-
larda ses oluşumu gözlendiğini bildirmektedir 72,73.

Deneysel inceleme

Artan eklem sürtünmesi halen, implant gevşemeleri, 
taper sorunları ve ses oluşumu gibi olgularla ilişkili 
olarak gündemdedir. Bu nedenle, kalça artroplasti-
sinde kendini kanıtlamış farklı materyal kombinas-
yonlarının (Seramik/Seramik, BIOLOX®delta, Ceram-
Tec; Metal/Metal, ULTAMET®, DePuy; Seramik/
Metal, DePuy; seramik ve metal femur başlarıyla 

birlikte yüksek yoğunluklu çapraz bağlı polietilen, 
Marathon®, DePuy) sürtünme katsayıları, femur başı 
çapı 28 mm ve insert inklinasyonu 45° olmak üzere, 
sinüs şeklinde seyreden saf bir fleksiyon-ekstansiyon 
hareketiyle, 1 Hz frekansta, kuru ve kayganlaştırılmış 
(%25’lik sığır serumu) durumda 500 N, 1500 N ve 
2500 N’lik eklem güçleriyle test edildi.74

Şekil 1: Ağırlığın kalça eklemi replasmanı üzerindeki etkisine yönelik literatür araştırmasına genel bakış (yayın sayısı)

Parameter Sonuç aşırı kiloda 
daha kötü [yayın 
sayısı]

Sonuç aşırı kiloda 
aynı [yayın sayısı]

Biyolojik  
komplikasyonlar 

Enfeksiyon 13 5

Tromboz 3 1

Yara iyileşmesi 3 0

Mekanik  
komplikasyonlar 

Asetabular  
komponent pozisyonu

2 4

Dislokasyon 5 2

Osteoliz 2 7

Sağkalım oranı 1 8

Stem pozisyonu 2 0

Fonksiyon analizi Fonksiyon 4 12

Ağrı 1 2

Aktivite 1 0

Yaşam kalitesi ve memnuniyeti 0 6

Hasta yaşı 3 0

Hastanede  
kalma süresi

Ameliyat süresi 4 2

Has. k. süresi 2 4

Rehabilitasyon 1 0
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Çalışma (devam ediyor)

Kayganlaştırılmış durumda 
• Sert/Sert eşleşmelerde eklem kuvvetinin etkisi 

görülmedi (Se/Se: p = 0,527; Se/Me: p = 0,066; 
Me/Me: p = 0,912), 

• Sert/Yumuşak eşleşmelerde ise eklem kuvvetinin 
etkisi görüldü: Sürtünme katsayısı artan eklem 
kuvvetiyle azaldı (p < 0,001). (Şekil 2a) 

Kuru sürtünme durumunda kayganlaştırılmış du -
rum dan biraz farklı olarak, 
• en az bir seramik komponent içeren eşleşmelerde 

etki görülmedi (Se/Se: p = 0,750; Se/Me: p = 
0,053; Se/PE: p = 0,344), 

• seramik komponent içermeyen eşleşmelerde ise 
eklem kuvvetinin etkisi görüldü (Me/Me ve Me/
PE: Sürtünme katsayısı artan eklem kuvvetiyle 
azaldı; p < 0,02). (Şekil 2b) 

Kayganlaştırılmış durumda, düşük ve orta dereceli 
kuvvetlerle en düşük sürtünme Seramik/Seramik 
eşleşmelerde görüldü. Yüksek kuvvetlerde ise en 
düşük sürtünme Sert/Yumuşak eşleşmelerde göz-
lendi. Bu, olasılıkla polietilenin deforme olma ve 
temas yüzeyiyini değiştirme özelliğinden kaynaklan-
maktaydı. Sert/Sert eşleşmelerde kayganlaştırılmış 
durumda kuvvetin oluşan sürtünme üzerinde etkisi 
olmadı. Metal/Metal eşleşmelerin sürtünme katsayı-
ları birkaç kat yüksekti. Yüksek eklem kuvvetlerinde 
ulaştıkları değerlerin oluşturduğu momentumlar 
insertin yerinden çıkmasına neden olabilecek düzey-
lerdeydi. 

Kayganlaştırıcı bir filmin olmaması tüm eşleşmelerde 
sürtünme katsayılarının anlamlı biçimde artmasına 
neden oldu (p < 0,035). Bu olgunun en etkili olduğu 
eşleşme Seramik/Seramik eşleşmesiydi, sürtünme 
katsayısı burada 7 kat arttı.

Şekil 2a, 2b: Değişik materyal eşleşmelerinin (a) kayganlaştırılmış ve (b) kuru durumda sürtünme katsayıları
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Tartışma: Obez hastalarda materyal eşleşmeleri 

Obez hastalarda dislokasyonun önde gelen revizyon 
nedenlerinden olmasından dolayı daha büyük başla-
rın implante edilmesi gündeme gelmektedir. Ancak 
bu, Sert/Yumuşak eşleşmelerde daha yüksek bir 
yıpranmayı beraberinde getirecektir75: Dolayısıyla, 
asinma açısından bakıldığında bir Seramik/Seramik 
eşleşmenin kullanılması tercih edilmelidir. Burada, 
asetabular komponent ve stemin doğru konumlan-
dırmasinın dislokasyon, subluksasyonu ve sıkışmayı 
önlemenin ön şartı olduğunu belirtmekte yarar var-
dır. Özellikle ince yüksek çapraz bağlı polietilen veya 
seramik insertlerde bu tür arzu edilmeyen olgular 
sorunlara neden olabilir. 
 
Obez hastalarda osteoliz olgularında artış görül-
memesi\ obez hastaların aktivite düzeyinin düşük 
olmasıyla açıklanabilir. Böylece, aslında daha yüksek 
bir asinmaya neden olması beklenen yüksek eklem 
güçleri dengelenir (aşınma, taşınan yük, kayma yolu 
ve zaman entegraliyle dogru orantılıdır).76

 
Deneysel araştırmaların sonuçları Seramik/Seramik 
eşleşmelerin kayganlaştırılmış durumda en düşük 
sürtünme katsayısına, yüksek güçlerde ise Sert/
Yumuşak eşleşmelerle aynı düşük sürtünme katsayı-
larına sahip olduklarını göstermektedir. Öte yandan 
yetersiz kayganlaştırmaya karşı çok duyarlı olma-
larıyla da öne çıkmaktadırlar. İmplant komponent-
lerinin yanlış konumlanması kayganlaştırıcı filmin 
kopmasına yol açabilir; göründüğü kadarıyla bu risk 
aşırı kilolu hastalarda daha büyüktür. Bunun sonu-
cunda eşleşme yüzeylerinde meydana gelen drama-
tik sürtünme artışı, özellikle büyük baş çaplarında, 
fiksasyon ve ses oluşumu sorunlarına – ki, her ikisi 
de sürtünmeyle ilişkilidir – neden olabilir.77

 

Dolayısıyla, normal kilolu hastalar için geçerli olan 
sonuç obez hastalar için de geçerlidir: Doğru 
konumlu implantasyon durumu garanti edildiği 
sürece tribolojik açıdan Seramik/Seramik eşleşmeler 
tercih edilmelidir. Doğru implant konumunun garanti 
edilemediği durumlarda Sert/Yumuşak eşleşme Sert/
Sert eşleşmeye tercih edilmelidir. Mevcut bileşik 
seramiklerin gelişmiş materyal özellikleri ve büyük 
metal femur başlardaki taper sorunları nedeniyle 
burada bir seramik femur başı kullanılmalıdır. Bu 
açıklamalar hiçbir şekilde, Sert/Yumuşak eşleşmeler 
aracılığıyla hatalı implant konumlarının düzeltilebile-
ceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Aksine bu, sorunu 
ertelemek demektir: Çatılı PE insert kullanılması 
belki dislokasyon oranını azaltacak, ancak bir yan-
dan da asinmayi artıracak ve uzun vadede olumsuz 
sonuç verecektir. Yanlış konumlarda asıl neden, yani 
implant pozisyonu düzeltilmelidir. 

Son olarak, kalça eklemi replasmanının uzun vadeli 
başarısı için seçilen eklem eşleşmesi tipinden çok, 
implantın doğru fiksasyonu ve doğru konumlandı-
rılmasının daha önemli olduğunu belirtmekte yarar 
vardır.78

Bu çalışma, CeramTec firması tarafından maddi 
açıdan desteklenmiştir. Kaynak listesini makale 
yazarından temin edebilirsiniz. 

Yazışmadan sorumlu yazar: 
Univ. Prof. Dr. habil. Michael M. Morlock 
Institut für Biomechanik 
Technische Universität Hamburg-Harburg 
Denickestraße 15 
21073 Hamburg, Almanya 
Telefon: +49 40 42878 3253 
E-posta: morlock@tuhh.de 
www.tu-harburg.de/bim

Akronimler 

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

ALVAL Aseptic Lymphocytic Vasculitis Associated Lesions 
(Aseptik Lenfotik Vaskülit İlişkili Lezyonlar) 

ARMD Adverse Reactions to Metallic Debris  
(Metalik Debrise karşı Advers Reaksiyonlar) 

BVOU Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie  
und Unfallchirurgie (Ortopedi ve Kaza Cerrahisi 
Uzman Hekimleri Birliği) 

CoCrMo Kobalt-Chrom-Molybdän (Kobalt-Krom-Molibden) 

DGOOC Deutsche Gesellschaft für Orthopädie  
und Orthopädische Chirurgie (Alman Ortopedi  
ve Ortopedik Cerrahi Derneği) 

DGU Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie  
(Alman Kaza Cerrahisi Derneği) 

FDA U.S. Food and Drug Administration  
(ABD Gıda ve İlaç Dairesi) 

HE Hematoxylin-Eosin (Hematoksilin-Eosin) 

HHS Harris Hip Score (Harris Kalça Skoru) 

HTEP Hüfttotalendoprothese  
(Kalça Total Endoprotezi, TKA) 

Ke/Ke Keramik/Keramik (Seramik/Seramik) 

Ke/Me Keramik/Metall (Seramik/Metal) 

Ke/PE Keramik/Polyethylen (Seramik/Polietilen) 

Me/Me Metall/Metall (Metal/Metal) 

Me/PE Metall/Polyethylen (Metal/Polietilen) 

MRI Magnetresonanztomographie  
(Manyetik Rezonans Tomografisi) 

PE Polyethylene (Polietilen) 

POL Polarisationsoptische Analyse  
(Polarizasyon Optikli Analiz) 

SLIM Synovia Like Interface Membrane  
(Sinovya Benzeri Arayüz Membranı) 

XPE hochvernetztes Polyethylen  
(Yüksek Yoğunluklu Çapraz Bağlı Polietilen)
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Displazik koksartrozda 2.395 Sert/
Sert eşleşmeli kalça artroplastisin-
de sağkalım süresi analizi 

Literatürde şu ana kadar displazik koksart-
rozlu genç ve aktif hastalarda çimentosuz 
primer total kalça protezinin orta ve uzun 
vadeli sonuçlarını kapsayan büyük vaka seri-
lerine ait veri neredeyse bulunmamaktadır.

Prof. Dr. Atsushi Kusaba (Ebina Gene-
ral Hospital, Kanagawa, Japonya) 
Sert/Sert eşleşmeli 2.395 TKA’nin  
(552 Me/Me, 1.843  Se/Se – BIOLOX®forte,  
BIOLOX®delta) sağkalım süresini inceledi. 
Makale, DGOOC, DGU ve BVOU meslek 
kuruluşlarının anonimize şartlarda ger-
çekleştirilen bir hakemlik prosedüründe 
olağanüstü olarak değerlendirildi. Kongre 
başkanının resmi açıklamasıyla, yayının 
konferans şeklinde önümüzdeki Alman 
Ortopedi ve Kaza Cerrahisi Kongresinin 
(DKOU) programına dahil edildiği bildirildi. 

Dolayısıyla, Prof. Dr. Kusaba sonuçlarını 25 
Ekim 2013’te DKOU/Berlin’de sunacaktır.

Japonya Seramik/Seramik eşleş-
melere (BIOLOX®delta) onay verdi 

Aesculap, Biomet ve DePuy geçtiği-
miz aylarda Seramik/Seramik eşleşmelerin 
(BIOLOX®delta) ruhsatını alarak başarılı 
bir şekilde piyasaya sundu. Diğer tanınmış 
protez üreticileri de halihazırda seramik 
BIOLOX®delta eşlerine ruhsat almak için 
çabalarını sürdürüyorlar. 

İmplant alerjisi reaksiyonlarında 
histopatolojik ayırıcı tanı 

DGOOC İmplant Alerjileri Ortak Girişim 
Grubunun çalışma el kitabı operatöre 
implant materyalinden kaynaklanan advers 
reaksiyonların ayırıcı histopatolojik tanı-
sında 
• biyomekanik/mekanik nedenlerden  

kaynaklanan komplikasyonlarda 
• periprostetik enfeksiyonlarda 
• implant ilişkili artrofibroziste 
• kemiksel patolojilerde ve 
• gerekli tetkiklerin seçimi ve  

sonuçların değerlendirilmesinde  
kapsamlı destek sağlar. 

 
 
 
 
 
 
El kitabını QR kodla Almanca veya 
İngilizce olarak çağırabilirsiniz. 

TKA sonrasında ses olgusunda ne 
yapmalı? 

Prof. Dr. William Walter (Sidney, Avust-
ralya) bu hastalar için tedavi yolları gös-
teren bir klinik algoritma geliştirmiştir. 
Makale Springer Yayınevinin makaleler 
dizisinde İngilizce olarak yayınlanacak ve 
e-kitap olarak da piyasaya sunulacaktır. 

36 mm başlı BIOLOX®delta imp-
lant sistemine FDA onayı 

DePuy Orthopaedics 3 Mayıs 2013 tari-
hinde 36 mm BIOLOX®delta Seramik/Sera-
mik başlı CERAMAX®-kalça artroplasti sis-
temi için FDA’dan tamamlayıcı piyasaya arz 
öncesi ruhsatı (Premarket Approval PMA) 
aldığını açıkladı. 

FDA’nın tamamlayıcı ruhsatı 2010 yılında 
28 mm’lik femur başına verilen ilk PMA 
ruhsatını izlemektedir. CERAMAX sistemi-
nin güvenliği ve etkinliği, kalça eklemleri 
non-inflamatuar, dejeneratif bir eklem has-
talığı nedeniyle zorunlu olarak değiştirilen 
264 hastanın katıldığı, prospektif, çok mer-
kezli, randomize olmayan, kontrollü bir kli-
nik çalışmada incelenmişti. CERAMAX sis-
temi burada Seramik/Polietilenden oluşan 
bir kalça endoprotezi ile karşılaştırıldı. 

Firmanın PMA başvurusu çerçevesinde 
gerçekleştirilen çalışmada gruplar arasında 
advers reaksiyonlar veya sağkalım oranları 
bakımından anlamlı bir fark bulunmadı. 
Her iki grupta hastalar ağrıların azalması, 
fonksiyonların iyileşmesi ve hareket geniş-
liği gibi olgularla ilişkili olarak benzer ifade-
lerde bulundular.* 

FDA bunlara dayanarak CERAMAX sistemi-
nin güvenli ve etkili olduğuna karar verdi. 

* Yayınlanmamış veriler, DePuy Orthopaedics, Inc.
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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
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D-73207 Plochingen, Germany
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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 

BIOLOX®-App’ini  
akıllı telefonunuza 
veya tabletinize  
yükleyin!

1st step

3rd step 4th step

BIOLOX® 
ceramic 
insert

Liner handle 
(curved)

Connector

Mounting 
Device

22ndnd 
step step

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
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Lütfen bana aşağıdakilerden birer nüsha gönderin:

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

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

 Lütfen CeraNews’i düzenli olarak bana gönderin.

 Lütfen CeraNews’i e-postayla (PDF) düzenli olarak bana gönderin.

Lütfen okunaklı bir şekilde kitap harfleriyle doldurunuz! 

Soyad 

Ad 

Ünvan 

Pozisyon 

Departman 

Hastane/Kurum 

Cadde 

Posta kodu/Şehir 

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 kütüp-
hanesi (animasyonlar, canlı 
ameliyatlar ve videolar) 

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

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

 Seramik kırığı  
sonrası revizyonlar  
için eklem yüzeyi  
eşleşmesi seçimi (A4)


