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Biyomateryallerdeki gelişmeler ve bunların artık artroplastide rutin olarak kullanılması 
hasta tedavisinde olağanüstü ilerlemeler kaydedilmesini sağlamıştır. Ancak yine de 

henüz çözülmemiş bir dizi sorun bulunmaktadır. Örnek olarak, yabancı cisim ilişkili en-
feksiyonlar implant başarısızlıklarının en yaygın nedenidir.

Kayıtlar, primer kalça ve diz artroplastilerinde enfeksiyon oranının yüzde 2’nin üzerinde 
olduğunu göstermektedir, revizyon cerrahilerinde bu oran daha da yüksektir. Demog-
rafik gelişmeler, artan artroplasti sayıları ve gelişen tanı yöntemlerinden dolayı peripros-
tetik eklem enfeksiyonu vakalarında belirgin bir artış olması beklenmektedir. Enfeksiyon 
insidansının ek hijyenik önlemlerle düşürülmesi mümkün değildir. Tüm bu nedenlerden 
dolayı,, gelecekte daha fazla ve daha komplike periprostetik enfeksiyonlarla karşılacağı-
mızdan tanı ve tedaviye yönelik etkin konseptlere ihtiyacımız olacaktır.

Protez enfeksiyonu artroplasti ile tedavide başarıyı sınırlayan ve gerek buna maruz kalan 
hastalar açısından olağanüstü sonuçlar doğuran, gerekse de giderek artan sosyo-eko-
nomik bir boyut kazanan korkulu bir komplikasyondur. Hastaların enfeksiyon sırasında-
ki ortalama yaşı 71’dir. Protez enfeksiyonları çoğu kez hasta için yaşam kalitesinde ağır 
kayıp, kronik ağrılar, hareketsizlik ve genellikle kemik, kas ve yumuşak doku kaybıyla 
bağlantılı iki ek ameliyat anlamına gelmektedir. Buna genellikle birkaç hafta ve hatta ayı 
bulan hastane yatış sürelerini de eklemek gerekir. Hastanede geçirilen bu süreler, ame-
liyat ve anestezi ile immobilite hastaların multirezistan etkenlere maruz kalmasına ve eş-
lik eden komplikasyonlardan kaynaklanan hastalık ve hatta ölüm (akciğer embolisi, ka-
tetere bağlı sepsis, antibiyotiğe bağlı diyare, dekübit vs.) risklerinin artmasına neden ol-
maktadır. Bu nedenle, enfeksiyon riskini en alt düzeye indirmek, mevcut enfeksiyonların 
tanısını doğru koymak ve bunları etkin biçimde tedavi etmek için mümkün olan her şe-
yin yapılması gerekmektedir.

Günümüzde bununla beraber, periprostetik eklem enfeksiyonlarının tedavisine yöne-
lik disiplinler arası bir tedavi algoritması henüz mevcut değildir. Bu, hastalık tablosunun, 
özellikle aseptik gevşemeden ayırt edilmesi olmak üzere, kesin tanı standarları, uygun 
antibiyotiklerin ve cerrahi yöntemin seçimi için geçerlidir. Hedefe yönelik tedavi prose-
dürlerine ilişkin genel anlamda bağlayıcı ve kanıta dayalı öneriler konusunda fikir birli-
ği oluşmamıştır. Hasta persistans veya geride kalan enfeksiyon durumunda birden faz-
la kez ameliyat olmak zorunda kalmakta, bu da anatomik koşullarının kötüleşmesine 
(kas kontraksiyonları, kemik defektleri, yumuşak doku örtüsü eksikliği) neden olmakta 
ve artrodez, rezeksiyon artroplastisi (Girdlesone) ve hatta amputasyon gibi sonuçlara yol 
açmaktadır. Persistan enfeksiyonlu hastalar çoğu kez kronik ağrılar nedeniyle ağır ruhsal 
yüklere maruz kalır. Sözü edilen nedenlerden dolayı hasta bakımını iyileştirme yönünde 
bir gereksinim olduğu ortadadır.

Prof. Dr. Javad Parvizi (Rothman Institute, Filadelfiya) ve Prof. Dr. Thorsten Gehrke (He-
lios Endo-Klinik, Hamburg) yönetiminde gerçekleştirilen Uluslararası Periprostetik Eklem 
Enfeksiyonu Konsensus Kongresi (Filadelfiya, 2013) periprostetik eklem enfeksiyonu 
konusundaki mevcut bilgi durumunun bir dökümünü çıkarmakla beraber yeni ve etkin 
cerrahi ve antibiyotik tedavi konseptlerinin yürürlüğe konmasını sağlayamamıştır. Dola-
yısıyla >%90 başarı oranları (enfeksiyonsuz ve ağrısız iyi bir fonksiyon) sağlayacak açık 
bir tedavi konsepti hala daha ortaya konmamıştır.

Şu ana kadar bakteriler ve mantarlar tarafından oluşturulan biyofilm sorununa gereken 
önem verilmemektedir. İmplant yüzeyinde biyofilm haline gelerek antibiyotiklere ve im-
mün sisteme karşı koyan mikroorganizmalar burada kilit rol oynamaktadır. Bu neden-
le, bundan sonra biyofilmin epidemiyolojisi, patogenezi, tanısı ve tedavisinin disiplinler 
arası alanda daha yoğun bir şekilde tartışılmasına gerek vardır, çünkü tedavi başarısının 
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yolu yalnızca genel klinik tablonun değerlendirilmesi ve cerrahi, mikrobiyolojik, enfeksi-
yon hastalıkları ve farmakolojik uzmanlıkların birleştirilmesinden geçmektedir.

Septik gevşemelerin hangi sayıda olduğunun söylemesi bugün için tam olarak müm-
kün değildir. Sıklıkla aseptik gevşeme olarak yanlış tanı konmaktadır. 1996 yılında yapı-
lan bir çalışmada aseptik gevşeme tanısı konan vakaların yüzde 76’sında ameliyat pre-
paratlarından pozitif bakteri kültürleri elde edilmiştir.1 Kendi araştırmalarımız da aseptik 
gevşeme olarak kabul edilen vakaların yaklaşık yüzde 25’inde bir enfeksiyon olgusunun 
varlığını ortaya koymuştur.

Değişik yüzey eşleşmelerinde enfeksiyon oranlarının belirlenmesine yönelik retrospektif 
çalışmaların geçerliliği hasta popülasyonunun heterojen olması ve enfeksiyon gelişimi-
ni belirleyici biçimde etkileyen kanıtlanmış pek çok etki faktörünün varlığı (örn. ameliyat 
süresi, ameliyat tekniği, kan nakli, “traffic flow” yani ameliyathane trafiği) nedeniyle çok 
sınırlıdır. Ayrıca, çoğu kez implant yüzeylerindeki etkenlerin kantitatif ve kalitatif tespi-
tine olanak sağlayan, sonikasyon ve PCR gibi, implantlarda biyofilm tespitinde kullanıla-
cak duyarlı testler bulunmamaktadır. Aynı nedenlerden dolayı artroplasti kayıt sistemle-
rindeki veriler kullanılarak gerçekleştirilen değerlendirmelerde de geçerlilik payı düşük, 
çarpık sonuçlar ve septik enfeksiyonlarla ilgili eksik bilgiler elde edilmektedir. Burada, bi-
yomateryallerin enfeksiyon direncine ilişkin geçerli sonuçlar elde etmek için yeni bilimsel 
yaklaşımların gerekli olduğu açıktır.

Gelecekte enfeksiyonların önlenmesinde daha başarılı olmak ve implant fonksiyonunu 
korumak için çeşitli tıbbi disiplinlere ait uzmanlar ile materyal bilimcileri arasında işbirli-
ği yapılması gerekmektedir. Gündem başlığı Periprostetik Eklem Enfeksiyonu olan Cera-
News’in bu sayısı bu konuya daha fazla ivme kazandırmayı amaçlamaktadır. 

 
Dr. Andrej Trampuz  Dr. Olivier Borens

Kaynak
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Portillo ME, Salvadó M, Alier A, Sorli L, Martínez S, Horcajada JP, Puig L. Prosthesis Failure Within 2 Years of Implantation Is Highly Predic-
tive of Infection. Clin Orthop Relat Res 2013,471(11):3672-3678

Uluslararası, çok merkezli, prospektif çalışma: işbirliğine davet

Sizleri Avrupa İmplant Kohort Çalışması (European Implant Cohort Study = 
EICS) kapsamında işbirliği yapmaya davet ediyoruz. EICS, Avrupa’da ve diğer 
kıtalarda yaklaşık 100 merkezde 5.000 PEE’li (periprostetik eklem enfeksiyonu) 
hastanın katıldığı uluslararası, çok merkezli, prospektif bir çalışmadır.

Çalışmanın amacı, klinik başarı ve iyileştirilmiş yaşam kalitesiyle bağlantılı faktörleri 
belirlemek için mikrobiyoloji, cerrahi, lokal ve sistemik antimikrobiyal tedavisi ile uzun 
vadeli fonksiyonel ve enfeksiyon sonuçlar ile ilgili veri toplamaktır.

Projenin finansmanı kemik, eklem ve implant enfeksiyonu alanlarında yenilikçi tıb-
bi araştırmaları, meslek eğitimini ve hasta tedavisini destekleyen PRO-IMPLANT Vakfı 
(www.pro-implant-foundation.org) tarafından sağlanmaktadır. Vakıf Berlin Senato-
su tarafından tanınmış, kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluştur. Üniversite cami-
asından ve özel sektörden partnerlerle birlikte bir uluslararası uzmanlar ağı oluşturmak 
için çalışmaktadır.

Siz de bu konuda işbirliği yapmayı arzu ederseniz, bizimle iletişim kurmaya çekinmeyiniz:

Doç. Dr. Andrej Trampuz   Prof. Dr. Olivier Borens  
E-posta: andrej.trampuz@charite.de  E-posta: olivier.borens@chuv.ch
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Prof. Dr. Andrej Trampuz Ber-
lin, Charité Üniversite Hastane-
sinde Enfeksiyon Profesörü. En-
feksiyon Klinik Konsültanu ile 
Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma 
Laboratuarı Başkanıdır. 1994 yı-
lında Slovenja, Ljubljana Üniver-
sitesinden tıp doktoru diploma-
sı aldıktan sonra iç hastalıklar 
(1997) ve enfeksiyon hastalıkları 
(2001) alanlarında ihtisas yapmış-

tır. 2001–2004 yılları arasında ABD, Rochester, Minneso-
ta’daki Mayo Clinic’te doktora sonrası araştırma ihtisasını 
tamalamış ve bu süre içerisinde eksplante edilmiş implant-
lara yönelik ultrason yöntemini (sonikasyon) geliştirmiştir. 
Daha sonra İsviçre’nin Basel Üniversite Hastanesinde bir 
araştırma grubu oluşturmuş, 2009 yılında yine İsviçre’de 
Lozan Üniversite Hastanesine geçmiş ve 2013 yılında Ber-
lin, Charité Üniversite Hastanesi disiplinler arası Enfeksiyon 
ve Septik Cerrahi Bölüm Başkanlığına getirilmiştir.

Laboratuvar araştırmaları, hayvan modelleri, antimikrobi-
yal direnç oluşumu ve yeni tanı yöntemlerinin geliştirilme-
si de dahil olmak üzere, implant ilişkili enfeksiyonların tanı 
ve tedavisine yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve va-
lide edilmesini hedef almaktadır. Avrupa ve diğer kıtalar-
dan 100’ü aşkın kurum ve kuruluştan enfekte endoprotez 
toplamayı amaçlayan Avrupa İmplant Kohort Çalışmasının 
(EICS) öncüllerinden biridir.
 
Ayrıca, implant ilişkili enfeksiyonlarla ilgili klinik çalışmalar-
da Baş Araştırma Hekimi olarak görev yapmaktadır. Biyo-
film, implant enfeksiyonları, mikrokalorimetri, sonikasyon 
ve hızlı mikrobiyolojik diyagnostik konularında hakem de-
ğerlendirmeli 96 makale ve 6 kitap bölümü yazmıştır.

Lozan (İsviçre) Üniversite Hastanesi disiplinler arası Septik 
Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Olivier Borens ile birlikte 
Berlin’de periprostetik eklem enfeksiyonları konusunda di-
siplinler arası çalıştaylar düzenlemektedir (www.pro-imp-
lant-foundation.org). Charité ayrıca Avrupa Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneğinin (ESCMID, 
www.escmid.org) İşbirliği Merkezi çerçevesinde osteoar-
tiküler enfeksiyonlarda klinik gözetim olanağı sağlamak-
tadır.

 letişim:
Dr. Andrej Trampuz
Sektionsleiter Infektiologie und septische Chirurgie  
Charité – Universitätsmedizin Berlin  
Centrum für Muskuloskelettale Chirurgie
Mittelallee 4
D-13353 Berlin  
Almanya
Telefon: +49 30 450 515 073
Faks: +49 30 450 515 905
E-posta: andrej.trampuz@charite.de

Prof. Dr. Olivier  
Borens Lozan (İsviç-
re) Üniversite Has-
tanesi Kas ve İskelet 
Sistemi Bilim Dalının 
Enfeksiyon Hasta-
lıkları ve Ortopedik 
Travma Cerrahisi Bö-
lümlerinin Başkanıdır. 
Tıp öğrenimini Basel 
Üniversitesinde ta-

mamlamış ve Liestal ve Lozan Hastanelerinde 
ortopedi ve travma cerrahisi ihtisası yapmıştır. 
New York (Hospital for Special Surgery) bir yıl 
yan dal çalışmasından sonra çalışmalarında, 
özellikle endoprostetik girişimler sonrasında 
enfeksiyon olmak üzere, kazalardan kaynak-
lanan asetabulum ve pelvis yaralanmalarına 
ağırlık vermiştir.

Çalıştığı bölümü Avrupa Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneğinin 
(ESCMID) bir referans merkezi haline getirmiş 
olup orada Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika 
ve Avustralya›dan gelen ziyaretçileri kabul 
etmektedir. Prof. Dr. Olivier Borens yoğun bir 
şekilde araştırma çalışmalarına katılmakta ve 
düzenli olarak konferans vermek üzere ulusal 
ve uluslararası kongrelere davet edilmektedir. 
Araştırma konuları diğerlerinin yanı sıra 
ağırlıklı olarak periprostetik enfeksiyonların 
önlenmesi, tanısı ve tedavisi, biyofilm, lokal 
antibiyotik ve travma cerrahisinde minimal in-
vaziv tekniklerdir.

Avrupa Travma Derneği (European Trauma 
Society – ETS) ve İsviçre AO Travma Komi-
tesi üyesi ve Avrupa Kemik ve Eklem Enfek-
siyonu Derneği (European Bone and Joint 
Infection Society) yönetim kurulu üyesi-
dir. Tıp öğrencilerinin ve hekimlerin eğitim 
aşamasında aktif olarak rol oynamaktadır. 
Yayın listesi 60›ı aşkın makale, birkaç kitap 
bölümü ve çok sayıda özet içermektedir.

 İletişim:
Prof. Dr. Olivier Borens
Service d‘orthopédie et  
de traumatologie CHUV
Avenue Pierre Decker 4
CH-1011 Lausanne  
İsviçre
Telefon: +41 21 314 27 52
Faks: +41 21 314 27 55
E-posta: olivier.borens@chuv.ch
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İmplant İlişkili Enfeksiyonlar: Mikroorganizmaların  
Zaferi mi Yoksa Önlenebilir Komplikasyon mu?

 

 

 
Prof. Dr. Javad Parvizi ve Prof. Dr. Thorsten Gehrke ile söyleşi

Uluslararası Periprostetik Eklem Enfeksiyonu 
Konsensus Grubu 1 Ağustos 2013’te Filadelfi-
ya’da toplandı. Yeni oluşturulan bu grubun he-
defleri neydi?

Prof. Dr. Gehrke: Böyle bir etkinliği düzenlemek 
Prof. Dr. Parvizi ile benim ortak düşüncemizdi. Buna 
gerek var, çünkü şu ana kadar profilaksi, tanı ve te-
daviye yönelik küresel normlar ve kanıta dayalı bilgi-
ler yeterli değil, ama bir yandan da dünya genelinde 
periprostetik enfeksiyonların tedavisiyle ilgili büyük 
bir güvensizlik hüküm sürüyor.
Kanıt derecesi I olan çalışmaları (prospektif, rando-
mize çalışmalar) gerçekleştirmek son derece güç ve 
etik açıdan sorunlu olduğundan kanıt düzeyinin ye-
tersiz olduğu durumlarda en azından bir konsensus 
olmalı diye karar verdik. Delfi Yöntemine göre fikri-
ne başvurulan uzmanların çoğunluğu elde bulunan 
bilimsel verilere ve bunlarla ilişkili bilimsel yayınlara 
dayanarak belli bir konuda fikir birliğine vardığında 
konsensus elde edilmiş oluyor.
 
Prof. Dr. Parvizi: Bu konsensusu sağlamak için yak-
laşık 60 ülkeden 500’e yakın uzmanla iletişim kura-
rak sorunu çeşitli açılardan (örn. tanımlama, profi-
laksi, diyagnostik, irrigasyon ve debridman, spacer 
vs.) incelemek amacıyla 15 çalışma grubu oluştur-
duk. Çalışma grupları 3.500’ün üzerinde tıp makale-
sini inceledi ve 24.000’in üzerinde e-posta iletişimin-
de bulundu. 220’yi aşkın soru oluşturdular. 2013 
Ağustosunun başında Filadelfiya’da gerçekleştirilen 
Konsensus Grubu toplantısında bunlar tüm gruba 
sunuldu ve oylandı.
 
Tıbbi literatürde prostetik enfeksiyonun çeşitli 
tanımları var. İmplant ilişkili bir enfeksiyonun 
tanısı doğru olarak ne zaman onaylanmış ka-
bul edilir?

Prof. Dr. Parvizi: Uzmanların yüzde 85 gibi bir ço-
ğunluğu konsensusun bir parçası olarak aşağıdaki 
kriterlerin yerine gelmesi durumunda implant iliş-
kili enfeksiyonun onaylanmış sayılacağı konusunda 
hemfikir:

Artan sayıda implantasyon ile birlikte doğal olarak 
komplikasyon sayılarında da artış gözlenmektedir. 
İmplant ile ilişkili enfeksiyon, total eklem replasmanı 
sonrasında baş gösteren komplikasyonlar arasında te-
davisi en güç olanlardan biri olarak kabul edilmektedir. 
Cerrahı ve hastayı ağır sonuçlarla karşı karşıya getirir 
ve bundan dolayı genellikle cerrahların korkulu rüyası-
dır. Bazı çalışmalara göre primer implantasyonu izleyen 
ilk 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen total protez revizyon-
larının en yaygın nedeninin implant ilişkili enfeksiyon-
lar olduğunu gösterilmiştir. Artroplastide cerrahi önce-
sinde ve sırasında alınan önlemlerde ve ameliyat son-
rası izlem ve tedavide kaydedilen gelişmelere karşın 
son yirmi yıldır enfeksiyon oranlarında kayda değer bir 
azalma görülmemiştir. Artroplastide kaydedilen geliş-
melerin, enfeksiyonların azalmasını sağlamadığı görül-
mektedir.

Enfeksiyonlarla mücadelede en büyük düşmanımız, 
bakterilerin gittikçe artan antibiyotik direncidir. Gittik-
çe daha sık olmak üzere, bilinen metisilin dirençli Stap-
hylococcus aureus ve epidermidis gibi çoklu dirençli 
etkenlerin yanı sıra bir süreden beri daha zor mücade-
le edilen, tehdit edici 3MRGN ve 4MRGN etkenleriyle 
karşılaşmaktayız. Bunlar gram negatif basiller olarak 
tanımlanan ve bilinen antibiyotik gruplarının 3 veya 
4’üne karşı direnç geliştirmiş olan çoklu dirençli bakte-
rilerdir. Dolayısıyla tıp bunların karşısında çaresizdir.

Bu vakalarda tek yol sistematik bir enfeksiyon profila-
sisi ya da yeterli tedavidir. Periprostetik enfeksiyonlar-
da bu yeterli tedavi tüm enfekte yumuşak dokunun ve 
kemiğin kökten debridmanı anlamına gelmektedir. So-
nuç hasta açısından yıkıcı olabilir.

Bu sorunlara genel bir bakış atarak bilgi edinmek ama-
cıyla Uluslararası Periprostetik Eklem Enfeksiyonu Kon-
sensus Grubunun organizatörleri, Filadelfiya, Rothman 
Enstitüsünden Prof. Dr. Javad Parvizi ve Hamburg, Heli-
os Endo-Klinik’ten Prof. Dr. Thorsten Gehrke ile bir ara-
ya geldik ve kendilerine bu karmaşık konuyla ilgili so-
rular yönelttik.
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• En az iki pozitif periprostetik kültürde aynı  
fenotipte organizmaların veya

• eklemle ilişkili bir fistülün saptanması ya da
• Şu kriterlerden en az 3›ünün kanıtlanması:

 - artmış eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ve  
serumda artmış C-reaktif protein (CRP) düzeyi

 - eklem sıvısında artmış lökosit (WBC) sayısı
 - lökosit esteraz test çubuğunda pozitif reaksi-

yon
 - eklem sıvısında artmış nötrofil granülosit yüz-

desi (PMN %)
 - periprostetik dokuda pozitif histolojik bulgu
 - tek bir pozitif kültür.

 
Enfeksiyonlar sık sık erken ya da geç olarak 
sınıflandırılıyor. Güncel kayıt verileri enfeksi-
yonların şimdiye kadar sanıldığından çok daha 
sonra da ortaya çıkabileceğini düşündürüyor. 
Yeni bilgilerin ışığında artık bu sınıflandırma-
nın güncel olduğunu söylemek mümkün mü?

Prof. Dr. Gehrke: Periprostetik enfeksiyonlar için 
değişik kriterleri ölçü alan bir dizi sınıflandırma mev-
cut. En basit, anlamlı ve bilinen sınıflandırma gerçek-
ten erken ve geç enfeksiyonlar şeklinde.
Protezin implantasyonunu ya da ilk semptomların 
baş göstermesini izleyen ilk 3 hafta içerisinde orta-
ya çıkan enfeksiyonlar erken enfeksiyon olarak ka-
bul ediliyor. Daha sonraki bir zamanda kendini belli 
eden enfeksiyonlar ise geç enfeksiyonlar kategorisi-
ne dahil ediliyor. Bunlar hematojenik enfeksiyonlar 
şeklinde yıllar, hatta onyıllar sonra ortaya çıkabiliyor. 
Erken enfeksiyonlarda protez korunmaya çalışılması 
konusunda konsensus bulunuyor. Ancak tüm diğer 
geç protez enfeksiyonlarında implant, tüm yabancı 
cisimler ve enfekte kemik ile yumuşak doku her za-
man çıkarılmalı. Bu konuda herkes hemfikirdi.
 
Periprostetik enfeksiyonlarda klinik bulgu 
çoğu kez spesifik olmuyor. Elinizde kliniğiniz-
deki bulguları değerlendirmek için özel, stan-
dardize algoritmalar var mı?

Prof. Dr. Parvizi: Periprostetik enfeksiyonları tedavi 
eden her klinik tanı ve tedavide genel kabul görmüş 
standardları ve algoritmaları izlemelidir. Bizim klinik-
lerimizde bulguların klinik değerlendirmesi şöyledir: 
Hasta genellikle bir enfeksiyonun en önemli klinik 
semptomu olan ağrı şikayetiyle başvurur. Özellikle 
semptomsuz bir dönemin ardından aniden baş gös-
teren ağrılar çok şüphelidir. Ardından bir klinik mua-
yene gerçekleştirilir. Eğer ilgili eklemde kızarma, şiş-
me, ısı artışı veya eksuda oluşumu gibi lokal enfeksi-
yon işaretleri bulunuyorsa, ikinci aşamada serumda 
enfeksiyon parametrelerinin belirlenmesini öneriyo-
ruz, aslında bunun için CRP değerinin belirlenmesi 
yeterli. Enfeksiyon şüphesi olan vakalarda eş zamanlı 
olarak eklem ponksiyonu uyguluyoruz.
Ponksiyon işleminin bu amaç için özel olarak tesis 
edilmiş odalarda veya ameliyathanelerde, sıkı asep-

tik koşullarda gerçekleştirilmesine mutlaka dikkat 
edilmeli. Sonra numunenin mümkün olduğunca hız-
lı bir şekilde en yakın kalifiye laboratuvara gönderil-
mesi gerekiyor, bunun mümkün olmadığı durumlar-
da numune pediyatrik kan kültürü şişelerinde geçici 
olarak saklanabilir.
 
Prof. Dr. Gehrke: Yavaş çoğalan etkenleri de tes-
pit edebilmek için ponksiyon numunesinin en az 14 
gün inkübe edilmesi garanti edilmelidir. Hasta ponk-
siyondan önce en az 10–14 gün antibiyotik almamış 
olmalıdır. Eğer kültür yüksek düzeyde klinik ve se-
rolojik şüphe parametrelerine rağmen periprostetik 
enfeksiyon açısından negatif sonuç verirse, açık bi-
yopsi öneriyoruz, çünkü bu yöntem daha doğru so-
nuçlar sağlıyor. Periprostetik enfeksiyonların yaklaşık 
yüzde 98’ine bu algoritmayla tanı koymak mümkün.
 
Son yıllarda periprostetik enfeksiyonların pro-
filaksi, tanısı ve tedavisine yönelik stratejiler-
de değişiklik oldu mu, bu değişikliklerin oluş-
turduğu sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Prof. Dr. Parvizi: Bence son yıllarda profilaksi, tanı 
ve tedaviye yönelik stratejilerde bariz bir ilerleme 
kaydedildi . Kliniklerin çoğu büyük tıp derneklerinin 
belirlediği algoritmaları izliyor. Periprostetik enfek-
siyonlar son yıllarda endoprostetik girişimlerle ilişki-
li en ağır komplikasyonlar olarak gittikçe dikkatleri 
üzerine topladığından çoğu ülkede bu komplikasyo-
nun tedavisine yönelik özel merkezler oluşturuldu.
Ancak yine de bu stratejik önlemlerin henüz başlan-
gıcındayız. Geçtiğimiz Ağustos ayındaki toplantının 
amacı, özellikle bu konuda henüz pek ilerleme sağ-
lamamış ülkelerde olmak üzere, uygun algoritma-
lara ve tedavi ilkelerine uyulmasını garanti etmekti. 
Konsensus toplantısının sonuçları periprostetik en-
feksiyonları tedavi eden sağlık uzmanları için sağlam 
bir kılavuz oluşturmaktadır.
 
Bu karmaşık enfeksiyon sorununu kontrol altı-
na almak için gelecekte kalça ve diz artroplasti-
sinin primer ve revizyon girişimlerinde kullanı-
lacak implantların nasıl olması gerekiyor? Bura-
da ne gibi yaklaşımlar var?

Prof. Dr. Gehrke: Tüm dünyadaki implant üreticile-
ri en az yirmi yıldır implantın yüzeyine antibakteriyel 
veya antiseptik işlemler (kaplama) uygulama üzerine 
çalışıyor. Son yıllarda antibakteriyel kaplamalarda ol-
dukça umut verici gelişmeler yaşandı, burada özel-
likle gümüş iyonları implant yüzeyinde oluşan enfek-
siyonlara karşı koruyucu bir faktör olarak merkezi bir 
rol oynamaya başladı. Gümüşün avantajı ona karşı 
hemen hemen hiç direnç oluşmaması. Kanıtlanmış 
toksik etkisine rağmen kemik dokusunun implant-
la iyi entegrasyonuna da ( bone ingrowth) engel ol-
muyor. Ancak in-vitro çalışmalara ve kuramsal dü-
şüncelere dayanan kapsamlı veriler mevcut. Anlamlı 
in-vivo verileri ise şu ana kadar nadir. Kanser hasta-
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larında son yıllarda gerçekten umut verici tedavi ve 
profilaksi sonuçları elde edildi.
 
Periprostetik enfeksiyonlar hasta-hekim ilişki-
sini ağır bir şekilde etkileyebilmektedir. Klinik 
deneyiminize dayanarak meslektaşlarınıza il-
gili hastalara karşı nasıl davranması gerektiği 
konusunda önerilerde bulunmak ister misiniz?

Prof. Dr. Parvizi: Etkili ve sonuç olarak yegane doğ-
ru öneri periprostetik enfeksiyon komplikasyonunu 
açık ve saydam bir şekilde ele almaktır. Hasta bir an 
önce bir enfeksiyon olasılığı konusunda bilgilendi-
rilmeli ve ilgili tanısal yöntemler uygulanmalıdır. Bu 
ancak hastayla açık ve dürüst bir diyalog çerçevesin-
de mümkündür. Dünya genelinde çoğu ameliyatha-
nede uyulan, standart hijyen kurallarının sağlanmış 
olması nedeniyle suçlamalar yersiz ve geçersizdir. 
Periprostetik enfeksiyonlar normal olarak kaderin 
bir cilvesi olarak görülmelidir. Cerrah veya tedaviyi 
yürüten hekim yalnızca tanının ve onu izleyen teda-
vinin gecikmesi veya “Bekleyelim, görelim” ilkesine 
göre davranılması durumunda kusurludur. Kısacası 
burada uygulanacak en iyi politika dürüstlük ve açık 
sözlülüktür.

YAZIŞMA ADRESİ:

 Prof. Dr. Javad Parvizi, 
Department of Orthopaedic Surgery 
Jefferson Medical College
Thomas Jefferson University, Philadelphia
Vice Chairman of Research, Rothman Institute 
Director, Clinical Research, Rothman Institute
925 Chestnut Street
5th Floor
Philadelphia, PA 19107  
ABD
Telefon: +1 800 321-9999
E-posta: parvj@aol.com

 Prof. Dr. Thorsten Gehrke
Ärztlicher Direktor Helios Endo-Klinik 
Holstenstraße 2
D-22767 Hamburg 
Almanya
Telefon: +49 40 31 97-1233
Faks: +49 40 31 97-1900
E-posta: thorsten.gehrke@helios-kliniken.de

Prof. Dr. Javad Par-
vizi tıp öğrenimini 
Sheffield Üniversite-
sinde tamamladı ve 
Rochester'deki Mayo 
Clinic'te ortopedik 
cerrahi ihtisası yaptı. 
Orada ayrıca mole-
küler biyoloji dalında 
lisans diploması aldı. 
Halihazırda ABD, Fi-

ladelfiya'daki Rothman Enstitüsünde Araştır-
ma Başkan Yardımcısı ve Klinik Araştırma Di-
rektörü olarak görev yapmaktadır.
 
Dr. Parvizi klinik uygulamalarında pelvis, kal-
ça ve diz rekonstrüksiyonu alanında uzman-
laşmıştır, özel ilgi konusu genç yetişkinlerde 
kalça ağrıları ve eklemi korumaya yönelik yön-
temlerdir. Özel uzmanlık alanlarından biri de 
periprostetik enfeksiyondur.

Prof. Dr. Thorsten 
Gehrke Hamburg'ta 
bulunan ve Uluslara-
rası Ortopedik Mer-
kezler Derneğine (In-
ternational Society of 
Orthopaedic Centers 
– ISOC) üye yegane 
Alman kliniği olan 
Helios Endo-Klinik'te 
Klnik Direktördür. 

Eklem Cerrahisi Bölümünün Şef Hekimidir. 
Kalça ve diz ameliyatları, spor hekimliği ve art-
roplastide aseptik ve septik revizyon girişimle-
ri alanlarında uzmandır. Özellikle enfeksiyon 
tedavisi ve tek aşamalı revizyon girişimleri ala-
nında olmak üzere ulusal ve uluslararası cami-
ada büyük bir üne sahiptir.

Prof. Dr. Thorsten Gehrke Amerikan Diz Der-
neği (American Knee Society) ve Avrupa Ke-
mik ve Eklem Enfeksiyonu Derneği (European 
Bone and Joint Infection Society) gibi bir çok 
ulusal ve uluslararası tıp derneğinin üyesidir. 
Şanghay ve Hebei (Çin), Bogotá (Kolombiya) 
Üniversitelerinde ve Şili ve Küveyt'te onursal 
profesördür. Ayrıca Buenos Aires (Arjantin) ve 
Santiago'da (Şili) özel profesörlükler almıştır. 
Anatomiden, spor hekimliğine, klinik artrop-
lasti çalışmalarına kadar pek çok konuda, çok 
sayıda makale ve kitap bölümü yazmıştır.
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Periprostetik eklem enfeksiyonu (PEE) yol açtığı 
tüm feci sonuçlarla birlikte ortopedistlerin kor-
kulu rüyası olmayı sürdürmektedir. Cerrahi uy-
gulamalarda bulunan ortopedistler postoperatif 
yara enfeksiyonunu (POYE) asgari düzeye indir-
meye yönelik stratejileri yaşama geçirmek için 
için büyük çabalar sarfetmektedir. Her ne kadar 
bu uygulamaların bazıları kanıt gücü yüksek 
çalışmalar tarafından destekleniyorsa da, ço-
ğunun bilimsel dayanağı yoktur ya da zayıftır. 
Bundan dolayı, dünya genelinde PEE’den ko-
runma ve tedavi yönetimine yönelik uygulama-
larda belirgin farklılıklar göze çarpmaktadır.

Elektif artroplasti girişimleri laminar akımlı bir mekan-
da mı gerçekleştirilmeli? Çimento spacerlarına hangi 
antibiyotikler hangi miktarlarda katılmalı? Bir reimp-
lantasyon için en uygun zamanı belirlerken hangi öl-
çüler uygulanmalı? İrrigasyon ve debridman için hangi 
endikasyon ve kontrendikasyonlar geçerli? Bir eklem-
de rezeksiyon artroplastisi düşünülmeden önce han-
gi ölçüde irrigasyon ve debridman denenmeli? Bun-
lar ortopedi uzmanlarının her gün karşı karşıya geldiği 
pek çok sorudan yalnızca birkaçı.

Kanıt gücü yüksek çalışmaların ne kadar büyük bir 
önem taşıdığının bilincinde olan tıp camiası bunların 
gerçekleştirilmesini her zaman ve her yerde destekle-
mektedir. Öte yandan, bazı tıbbi konuların kanıt gücü 
yüksek araştırmalar için uygun olmadığı ve bunun 
amaçlanmaması gerektiği de genel kabul görmekte-
dir. Uluslararası Periprostetik Eklem Enfeksiyonu Kon-
sensus Kongresi bu gerçekten yola çıkarak düzenlen-
miştir. 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2013 tarihlerinde 
gerçekleştirilen toplantıya katılmak için ortopedik cer-
rahi, enfeksiyon hastalıkları, kas ve iskelet sistemi pa-
tolojisi, mikrobiyoloji, anesteziyoloji, dermatoloji, nük-
leer tıp, romatoloji, kas ve iskelet radyolojisi, veteriner 
cerrahisi ve farmakoloji gibi değişik disiplinleri temsil 
eden delegeler ve ortopedik enfeksiyonlara ilgi duyan 
çok sayıda bilim insanı Filadelfiya’ya geldi. Hedefleri 
hali hazırda mevcut kanıtları değerlendirmekti. Yeterli 
miktarda kanıt bulunmadığı durumlarda hedef olarak 
POYE/PEE yönetimine yönelik güncel yöntemler üze-
rinde konsensus oluşturmak belirlendi.

Genel süreç, gerekli bilgilerin tümünü bir araya getir-
mek için on aylık bir süreyi kapsayan geniş çaplı bir ön 
çalışma yapılmasını gerektirdi. Delegelerin dile getir-
diği sorularla ilgili kanıtları aramak için tüm olanaklar 
seferber edildi, konuyla ilgili 3.500’ü aşkın yayın göz-
den geçirildi. Mevcut kanıtlar değerlendirildi. Kendi-
leriyle ilgili olarak tıp literatüründe uygun veri bulun-
mayan sorular 52 ülkeden ve 100’den fazla kurum ve 
kuruluştan gelen 400’ü aşkın delegenin toplu bilgileri 
ışığında ele alındı, birleştirildi ve delegelerin konsen-
sus oylamasına sunuldu.

Delegeler bu sürecin her aşamasında yalnız bu amaç-
la oluşturulmuş bir “Özel İnternet sitesi” (www.
ForMD.com) üzerinden sağlanan iletişim aracılığıyla 
sürece dahil edildi. Süreç çerçevesinde bu internet si-
tesi üzerinden 25.000’i aşkın mesaj iletişimi gerçek-
leştirildi. Konsensus belgesi Delphi Yöntemi uygu-
lanarak, konsensus belgeleri düzenleme konusun-
da dünya çapında bir üne sahip olan Dr. William L. 
Cats-Baril’in yönetiminde hazırlandı.

Konsensus oluşturma sürecinde konuyla ilişkisi olan 
mümkün olduğu kadar çok tarafı bir araya getirmek 
için çaba sarfedildi, birden fazla foruma katılmaya izin 
verildi ve konuyla ilgili geniş kapsamlı bir literatür yel-
pazesi kullanıma sunuldu. Ele alınan konular arasın-
da şunlar bulunuyordu: artan POYE/ PEE vakalarıyla 
bağlantılı yandaş hastalıkların azaltılması ve bununla 
ilgili bilgilendirme, perioperatif cilt hazırlığı, periope-
ratif antibiyotikler, ameliyat ortamı, kan transfüzyon 
yönetimi, implant seçimi, PEE tanısı, yara yeri yöneti-
mi, spacerlar, irrigasyon ve debridman, antibiyotik te-
davisi ve reimplantasyon zamanı, tek aşamalıya karşı 
iki aşamalı revizyon, mikojenik veya atipik PEE’nin yö-
netimi, oral antibiyotik tedavisi ve geç PEE’nin önlen-
mesi. Önerilen uygulamaların hasta tedavisinde ger-
çek bir iyileşme sağlaması için her konsensus ifadesi, 
başta o konunun uzmanı olan meslektaşlarımız tara-
fından olmak üzere, mercek altına alınarak enine bo-
yuna incelendi.

Tıp literatürünün gözden geçirilmesinin ve geçici kon-
sensus belgesinin hazırlanmasının ardından 300’ü aş-

Uluslararası Periprostetik Eklem  
Enfeksiyonu Konsensus Kongresi

Kısa Bir Özet

yazanlar Prof. Dr. Thorsten Gehrke ve Prof. Dr. Javad Parvizi
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kın delege konuyu ortak bir platformda kişisel ola-
rak ele almak için ABD, Filadelfiya Thomas Jefferson 
Universitesinde toplandı. Aktif tartışmalara katıldılar 
ve soruları/konsensus açıklamalarını oyladılar. Dele-
geler önce 31 Temmuz›da olası fikir ayrılıklarını gö-
rüşmek ve ortadan kaldırmak ve kendi açıklamaları-
na son halini vermek için küçük çalışma grupları ha-
linde toplandılar. Bu revizyonun ardından son halini 
almış olan konsensus açıklamaları toplandı ve erte-
si günkü oylama işlemine olanak sağlamak için ak-
şam saatlerinde oylama sistemine girildi. Delegeler 
1 Ağustos 2013 tarihinde büyük toplantı salonun-
da bir araya gelerek sunulan 207 konsensus açık-
lamasını oyladılar. Oylama işlemi tuşlar aracılığıyla 
gerçekleştirildi, her delege oylanan her konsensus 
açıklaması için lehte, aleyhte veya çekimser oy kul-
lanma olanağına sahipti. Konsensusün gücü şu ölçe-
ğe göre belirlendi: 1) basit çoğunluk: konsensus yok 
(%50,1–59 lehte oy), 2) çoğunluk: zayıf konsensus 
(%60–65 lehte oy), 3) mutlak (salt) çoğunluk: güçlü 
konsensus (%66–99 lehte oy) ve 4) oybirliği: %100 
lehte oy. 207 açıklamadan yalnızca biri (ameliyatha-
ne trafiğinin düzenlenmesi) oybirliğiyle onaylandı, 
202 açıklama mutlak çoğunlukla (güçlü konsensus) 
onaylandı, iki konuda zayıf konsensus sağlandı, yal-
nızca iki açıklamada konsensus sağlanamadı.

Ortaya çıkan belge1–3 , bu girişime katılan ve bu-
nun için saatlerce emek harcayan koordinatörlerin, 
organizatörlerin ve delegelerin çabasının ürünüydü. 
Birçok hastamızın bu girişim tarafından hazırlanan 
En iyi Uygulama Kılavuzundan uzun yıllar yararlana-
cağından eminiz. Ancak bu belgedeki bilgilerin kas 
ve iskelet sistemi enfeksiyonlarına maruz kalan has-
talarını tedavi eden hekimler için yalnızca bir kılavuz 
niteliğinde olduğunu da önemle vurgulamak gereki-
yor. Bu bir “Tedavi standardı” olarak görülmemeli-
dir. Hekimler her bir hastayla ilgili kararlarının tümü-
nü daima bilgileri ve klinik değerlendirmeleri doğ-
rultusunda vermelidirler. Duruma göre bu belgede 
açıklananlardan farklı bir tedavi uygulamak gereke-
bilir. n

 Kaynak

1 Parvizi J, Gehrke T, Chen AF. Proceedings of the international consensus on 
periprosthetic joint infection. Bone Joint J 1;95-B(11):1450-2, 2013

2 Cats-Baril W, Gehrke T, Huff K, Kendoff D, Maltenfort M, Parvizi J. Interna-
tional consensus on periprosthetic joint infection: Description of the con-
sensus process. Clin Orthop Relat Res Oct 2013 (E-Pub).

3 http://www.msis-na.org/international-consensus/

Periprostetik Eklem  
Enfeksiyonu:Yüzey  
Eşleşmelerinin Bir  
Rolü Var mı?

 
yazan Prof. Dr. Javad Parvizi

Periprostetik eklem enfeksiyonu (PEE) felaket so-
nuçları ve artan insidansı nedeniyle ortopedide on-
yılın en büyük güçlüklerinden biri olarak odak nok-
tasına yerleşmiştir.1 Çok sayıda çalışmada PEE›ye 
yönelik bazı önemli risk faktörleri keşfedilmiştir. 
Filadelfiya›daki Uluslararası Konsensus Kongresinde 
konuyla ilgili mevcut tıbbi literatür değerlendirildi. 
Böylece hastada PEE’ye yatkınlık oluşturabilecek en 
önemli hasta ilişkili sorunlar olarak şu faktörler belir-
lendi: önceden geçirilmiş ameliyatlar, kontrolsüz Di-
abetes mellitus (glukoz > 200 mg/l veya HbA1C > 
%7), yetersiz beslenme, morbid şişmanlık (VKİ > 40 
kg/m2), akut karaciğer hastalığı, kronik böbrek has-
talığı, aşırı sigara tüketimi (günde > 1 paket), yüksek 
alkol tüketimi (haftada > 40 birim), intravenöz uyuş-
turucu kullanımı, kısa süre önce hastanede yatmış 
olmak, bir rehabilitasyon kuruluşunda uzun süre kal-
mış olmak, erkek cinsiyeti, posttravmatik artrit tanı-
sı, iltihaplı eklem hastalığı, ilgili eklemde daha önce 
gerçekleştirilmiş cerrahi girişim ve ağır immün yet-
mezlik.2–5

 
Çok sayıda hasta ve çevre ilişkili faktör ile PEE 
arasındaki ilişkinin oldukça iyi anlaşılmış olmasına 
rağmen, endoprotezlerde belli biyomateryellerin 
kullanılması ile PEE arasındaki ilişki konusunda 
az bilgi mevcuttur. PEE hasta etkenlerinin 
endoprotezin yüzeyine yapışması ve bir biyofilm 
oluşturmasıyla meydana gelir. Buradan yola çıkarak 
organizmalar ile malzeme arasındaki «çekimin» 
kullanılan biyomateryale bağlı olarak farklı olması 
gerektiği söylenebilir. Çeşitli biyomateryallerin PEE 
üzerindeki olası etkisini gösteren klinik veri sayısı az 
olduğundan bu soru şimdiye kadar ayrıntılı biçimde 
incelenmemiştir. Uluslararası konsensus grubu mev-
cut tıbbi literatüre dayanarak periprostetik eklem 
enfeksiyonlarının çimentolu endoprotez bileşenleri-
ne (antibiyotiksiz) veya çimentosuz seçeneklere bağlı 
olmadığı sonucuna varmıştır. 
 
Ayrıca, çimentosuz yüzeylerin hidroksiapatitle kap-
lanmasının periprostetik eklem enfeksiyonu insidan-
sı üzerinde bir etkisi yok gibi görünmektedir. Aynı 
çalışma grubu yüzey eşleşmesi tipi ile olası bir pe-
riprostetik eklem enfeksiyonu arasındaki potansiyel 
ilişkiyi de incelemiştir. Delegelerin yüzde 78’inin gö-
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rüşüne göre mevcut gözlem verileri metal/metal yü-
zey eşleşmelerinde PEE insidansının daha yüksek ol-
duğunu doğrulamaktadır.
 
Me/Me yüzey eşleşmelerinde PEE insidansının daha 
yüksek olması çeşitli nedenlere bağlanabilir. Örne-
ğin bir Me/Me eşleşmesinin başarısızlığı arzu edilme-
yen lokal doku reaksiyonuna (ALTR) ve kapsamlı bir 
yumuşak doku tahribatına yol açabilir. Bu da daha 
sonra bakterilerin yayılması için uygun bir ortam ya-
ratabilir.6 Hosman ve ark. tarafından gerçekleştirilen 
ve bu alandaki araştırmaları sistematik olarak topar-
layan bir derlemede Me/Me yüzey eşleşmelerinde 
oluşan metal partiküllerinin immün sistemi ve bak-
terilerin çoğalmasını etkileyerek potansiyel PEE riski-
ni artırabileceği gösterilmiştir.7

 
Diğer yüzey eşleşmelerinin de PEE insidansı üzerinde 
etkili olup olmadığı sorusu henüz yanıt aramaktadır. 
Bu soru bizi yakından ilgilendirdiğinden çeşitli veri 
tabanlarını olası bir bağlantı açısından inceledik. İlk 
analizimizde Ulusal Yatan Hasta Kaydı (Nationwide 
Inpatient Sample – NIS) kullanıldı. NIS, ABD’nin tüm 
sağlık sigortalarının yatan hastalarla ilgili verilerinin 
toplandığı, kamu erişimine açık en büyük veri taba-
nıdır. Yılda 8 milyona yakın hastane ikametine ait 
veriler içerir. Bu tüm ABD hastanelerinde tedavi edi-
len hastaların yaklaşık olarak yüzde 20’sine denktir.8 

Enfeksiyonları tanımlayan ICD-9 kodlarını kullanarak 
Metal/Polietilen yüzey eşleşmeli hastalarda enfeksi-
yon insidansının (%1,1) Seramik/Polietilen (%0,87) 
veya Seramik/Seramik (%0,54) yüzey eşleşmeli has-
talara kıyasla istatistiksel olarak daha yüksek oldu-
ğunu tespit ettik. 
 
Rothman Enstitüsü veri tabanı bazında gerçekleşti-
rilen benzer bir incelemede de (Kas ve İskelet En-
feksiyonları Derneği – [Musculoskeletal Infection 
Society] kriterlerine göre) Metal/Polietilen eşleşme-
lerde %0,8 oranında PEE insidansı bulundu.9 Buna 
karşılık, her ne kadar istatistiksel açıdan anlamlı bu-
lunmasa da, Seramik/Polietilen eşleşmelerde %0,4 
oranında bir insidans belirlendi. Ne NIS verileri ne 
de enstitü verilerimiz multivaryant analize tabi tu-
tulmadığından sonuçlarımızın sınırlı ölçüde geçerli 
olduğunun bilincindeyiz. Örneğin bu sonuçlar sera-

mik eşleşmeli hastaların daha genç olduğunu ve bu 
nedenle Metal/Polietilen eşleşmeli hastalara kıyasla 
daha az yandaş hastalıklara maruz kaldığını da yan-
sıtabilir. Yine de saptanan ilişki ilginçtir ve daha ay-
rıntılı bir şekilde incelenmeye değerdir. Bu nedenle, 
şu anda birkaç enstitünün katılımıyla gerçekleştirile-
cek bir çalışmanın yapılabilirliğini incelemekteyiz. Bu 
çalışmada granüler verilerin toplanması ve kullanı-
lan yüzey eşleşmesi tipi ile sonradan meydana gelen 
PEE arasındaki olası ilişkilerin belirlenmesi amaçlan-
maktadır. n
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Giriş

Her yıl dünya üzerinde 2,7 milyon hasta ortopedik 
implantlar sayesinde fonksiyonel iyileşme ve ağrısız-
lık gibi avantajlardan yararlanmaktadır. Ancak eklem 
replasmanlarını ve kırık tedavilerini izleyen enfek-
siyonlar (PEE) yüksek morbidite, artan mortalite ve 
yüksek masraflara neden olabilir.1,2 İmplant sayıları-
nın artması ve izleme sürelerinin uzaması nedeniyle 
implant ilişkili enfeksiyon insidansının artması bek-
lenmektedir.3,4,5 İmplant ilişkili kronik enfeksiyonla-
rın mikrobiyolojik tedavisi invazif olup çoğu kez imp-
lantın ve çimentonun çıkarılmasını ve bu bağlamda 
kapsamlı bir nekrotik doku debridmanını gerekli kıl-
maktadır. Bunu uzun süreli bir antimikrobiyal tedavi 
ve iki aşamalı bir revizyon izler.6,7,8,9,10,11,12 Akut PEE 
tek aşamalı bir revizyon, debridman ve implantın ko-
runması yöntemiyle daha az invaziv bir tarzda da te-
davi edilebilir. Ancak bu tedavi şekli kemik enfek-
siyonları alanında uzmanlaşmış ekipleri olan tedavi 
merkezlerine mahsus kalmalıdır.13

 
Total kalça artroplastisinde (TKA) modern yüzey eş-
leşmeleri genellikle bir metal bileşenden (normal 
olarak kobalt bazlı Co28Cr6Mo döküm alaşımları, 
ASTM F799 ve ASTM 1537, ISO 5832) ve bir plas-
tik polimerinden oluşan bir bileşenden (çoğu haller-
de yüksek yoğunluklu çapraz bağlı polietilen: Me/
PE) veya ışınlanmış çeşitli polietilen tiplerinden olu-
şur (Me/XPE). Seramik/Polietilen (Se/PE), Seramik/
Işınlanmış Polietilen (Se/XPE), Metal/Metal (Me/Me) 
ve Seramik/Seramik (Se/Se) gibi başka eşleşme tip-
leri de yaygındır. Yeni eşleşme tipleri, genellikle bi-
leşenlerin birinde ya da her ikisinde birden oluşan 
partiküllere bağlı osteolizden kaynaklanan implant 
gevşemesini engelleyerek TKP’lerin kullanım ömrü-
nü uzatmak için geliştirilmiştir.14

 
Çeşitli eşleşme tiplerinin genel davranışlarıyla ilgili 
pek çok çalışma yayınlanmış olmasına karşın,15,16 eş-
leşme tipinin TKA enfeksiyonu insidansı üzerindeki 
etkisini özel olarak inceleyen çalışma yoktur. Çeşit-
li eşleşme sistemlerinin başarısızlık oranlarını içeren 
bir TKA kayıt sistemi göze çarpmasına rağmen17 an-
cak bu kayıt sisteminde başarısızlığın nedenleriyle il-
gili bilgi içermemekteydi. Bu kayıtta en düşük reviz-

yon oranları Me/Me (%1,6: 6119 primer girişimde 
96 revizyon) ve Se/Se (%2,9: 25.918 primer girişim-
de 750 revizyon) eşleşmelerde bulundu.
 
1990’lı yıllarda Me/Me TKA serimizi analiz ederken 
enfeksiyon tanısı için çok geniş tanımlanmış kriter-
ler kullandık. Burada %4,2 gibi endişe verici düzey-
de bir enfeksiyon oranı gözledik.18 Enfeksiyona bağlı 
revizyon oranı toplam olarak yaklaşık %1,5 civarın-
da olduğundan, eşleşme tipinin PEE oranını etkile-
miş olabileceği sonucuna vardık.19

Materyal ve Method

Değişik eşleşme tiplerinde potansiyel PEE insidan-
sı sapmalarını belirlemek için 2002 yılında kurulan 
Valdoltra artroplasti kaydının20 verilerini analiz ettik. 
Veri tabanını, 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2012 ara-
sında kalça artroplastisi (TKP) implante edilen tüm 
hastaları tanımlamak için kullandık ve onları implan-
te edilen eşleşmeye göre gruplara ayırdık (Tablo 1). 
Daha sonra her bir eşleşme tipi için derin enfeksiyon 
kaynaklı revizyon oranları belirledik. Me/PE grubun-
da 11 yıllık izleme süresi içerisinde 4.770 primer TKP 
implante edilmişti. Bu sayı Me/XPE grubunda 2.813, 
Me/Me grubunda 72, Se/PE grubunda 512, Se/XPE 
grubunda 376 ve Se/Se grubunda 1.323 olarak ger-
çekleşti. Enfeksiyona bağlı olarak revizyona tabi tu-
tulması gereken TKP sayısı Me/PE grubunda 30, Me/
XPE grubunda 29, Me/Me grubunda 0, Se/PE gru-
bunda 3, Se/XPE grubunda 0 ve Se/Se grubunda 6 
oldu. Her bir grup için enfeksiyona bağlı revizyon 
oranını hesapladık ve bu oranları ki-kare testiyle kar-
şılaştırdık. Me/Me grubu diğer gruplara kıyasla çok 
küçük olduğundan istatistiksel analizin dışında tu-
tuldu.
 
Periprostetik eklem enfeksiyonu tanısının, aşağıdaki 
kriterlerden en az birinin karşılanması durumunda 
geçerli olduğu kabul edildi:

1.  Aynı mikroorganizmanın sinovyal sıvı veya intra-
operatif alınmış doku numunelerinden oluşturu-
lan ≥ 2 kültürde çoğalması

Yüzey Eşleşmesi Tipi Kalça Ekleminde  
PeriprostetikEnfeksiyon İnsidansını Etkiliyor mu?
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2.  Aspire edilen sıvının veya intraoperatif alınmış 
doku numunelerinin (cerrah tarafından onaylan-
mak üzere) pürülan olması

3.  İntraoperatif alınmış kalıcı doku kesitlerinin 
histopatolojik numunelerinde akut enflamasyon 
(patolog tarafından onaylanmak üzere)13

4.  Eklemle ilişkili bir fistül

İstatistiksel analiz

İstatistiksel analiz IBM SPSS, Sürüm 19 yazılımıyla 
gerçekleştirildi. Gruplar arasındaki farkların analizi 
için ki-kare testi ve iki taraflı t-testi uygulandı. Reviz-
yon oranında en iyi sonucu veren grubu (Se/XPE) di-
ğer dört grup ile karşılaştırdık, bunun için anlamlılık 
düzeyi olarak p = 0,05 değerini belirledik.

Sonuçlar

Enfeksiyon oranı Me/PE eşleşmeli 4.770 hastada 
%0,63, Me/XPE eşleşmeli 2.813 hastada %1,63, Se/
XPE eşleşmeli 376 hastada %0,00 ve Se/Se eşleşmeli 
1.323 hastada %0,45’ti. Me/Me eşleşmeli 72 hasta, 
sayıları çok küçük olduğu ve istatistiği çarpıtabilece-
ği gerekçesiyle istatistiksel değerlendirmenin dışında 
tutuldu. Me/PE ve Se/XPE eşleşmeli hastaların enfek-
siyon oranlarıyla Me/PE ve Se/Se eşleşmeli hastaların 
enfeksiyon oranları arasında istatistiksel açıdan an-
lamlı farklılıklar tespit edildi. Se/XPE ve Se/Se eşleş-
meler arasında istatistiksel bir fark bulamadık.

Tartışma

Hastalık etkenlerinin girişim sırasında yaraya girmesi 
durumunda, özellikle yabancı cisim varlığında, pe-
riprostetik dokunun hastalık etkenleriyle mücadele 
etme yeteneği kısıtlıdır.21 Biyomoleküllerin (örneğin 
proteinlerin) ve bakteri veya vücut hücresi gibi bütün 
organizmaların biyomateryallerin yüzeyine yapışması 
biyomateryalin davranışı açısından önem taşır.22,23,24 
Bakterilerin hızlı ve güçlü bir şekilde yüzeye yapışma-
sı, buna karşılık vücut hücrelerinin adezyonunun za-
yıf olması durumunun (yüzey için yarış) implant ilişki-
li enfeksiyonlara yol açabileceği şeklinde bir hipotez 
ortaya atılmıştır.25 Klinik görünümlü bir enfeksiyon, 
mikroorganizmaların sayı ve virülansının vücudun 
savunma mekanizmalarını alt etmesi durumunda or-
taya çıkar. Bunun sonucunda genellikle hastalık et-
kenlerini kendi ürettiği ekstrasellüler polimer mad-
desi aracılığıyla fagositoz, kompleman ve antibiyo-
tiklere karşı koruyan bir biyofilm oluşur.26

 

PEE olgularında, klinik hastalık tablosu diğer en-
feksiyon tiplerinde de olduğu gibi vücudun savun-
ma mekanizmasının gücüne ve hastalık etkenlerinin 
virülansına bağlıdır. Vücutta, yabancı bir maddenin 
varlığı ve bakterilerin bunun üzerinde koruyucu bir 
biyofilm oluşturma eğilimi PEE’yi diğer enfeksiyon-
lardan ayıran ve onunla mücadeleyi güçleştiren bir 

özelliktir. İki aşırı senaryo mevcuttur, ancak çoğu 
PEE bu iki aşırı uç arasında yer alır. Hastanın immün 
sisteminin güçlü ve hastalık etkenlerinin virülansının 
çok düşük olduğu durumlarda olasılıkla persistan 
bir subklinik enfeksiyon gelişecektir. Bu, vücudun 
savunma mekanizmalarının biyofilmdeki bakteri-
leri kontrol edeceği anlamına gelir. Böylece subkli-
nik enfeksiyon persistan hale gelir, ancak savunma 
mekanizmasının zayıflaması durumunda açığa çıkar. 
Aseptik olarak kabul edilen vakalarda duyarlı tanısal 
araçlar kullanılarak tespit edilen bakteriler bu aşırı 
senaryonun gerçekten varolduğunu onaylamakta-
dır.27,28 Öte yandan, zayıf düşmüş bir hastada virülan 
bir organizma fulminan ölümcül bir sepsis meydana 
getirebilir. PEE›lerin çoğu hastanın savunma gücüne 
ve hastalık etkenlerinin virülansına bağlı olarak bu iki 
aşırı ucun arasında yer almaktadır.
 
Dolayısıyla bazı enfeksiyonların hiçbir zaman klinik 
görünüm vermeyeceğinden ve yalnızca er veya geç 
aseptik olarak değerlendirilen bir gevşemeye yol aça-
cağından hareket edilebilir.24,29,30 Bu subklinik enfek-
siyonların insidansı konusunda bilgi yoktur; ancak 
bazı çalışmalar görünürde aseptik olan gevşemeler-
de yüzde 5 düzeyinde bir septik gevşeme oranının 
ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekmektedir.28

Bu durumlarda vücudun savunma mekanizmalarıyla 
bakteriyel virülans faktörleri arasında denge oluştu-
ğu şeklinde bir tahminde bulunmak mümkündür – 
Bu denge kalıcı veya uzun süreli olabileceği gibi bo-
zucu bir lokal etken veya sistemik immün mekaniz-
maları zayıflayıncaya kadar da sürebilir. Bu düşünce, 
doğal kökenli, örn. Toll-benzeri reseptörlerin (TLR) 
katıldığı non-spesifik mekanizmaların veya antikor 
aracılı immünite gibi spesifik mekanizmaların hafif 
bir enfeksiyonu denge bozulmadığı sürece sınırsız 
bir süre boyunca kontrol altında tutabileceği fikrini 
akla getirmektedir.
 
Subklinik enfeksiyon olasılığının göz önünde bulun-
durulması gereklidir, çünkü bunun çok sayıda kli-
nik sonucu olabilir. Bu konsepti destekleyen bilgiler 
vardır. Daha önce de belirtildiği gibi, revizyon giri-
şimlerini izleyen enfeksiyon oranı, tanısal yöntemin 
hassasiyetine bağlıdır. Eksplantların sonikasyon işle-

Durum/ 
Yüzey Eş-
leşmesi

Me/Me Se/XPE Se/Se Se/PE Me/PE Me/XPE

Revizyon 
yok

72 376 1.317 509 4.740 2.784

Revizyon 0 0 6 3 30 29

Toplam 72 376 1.323 512 4.770 2.813

Tablo 1: Çalışmanın kapsadığı zaman aralığında implante edilen kalça endopro-
tezi sayısının eşleşme tipine göre ayrılmış olarak gösterimi ve PEE ilişkili reviz-
yonlar
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minden geçirilmesi geleneksel periprostetik kültür-
lere kıyasla daha fazla enfeksiyon göstermiştir. Bun-
dan çıkarılacak ilk sonuç septik başarısızlık oranının 
şimdiye kadar tahmin edilenden daha yüksek oldu-
ğudur.31 PCR teknolojisi gibi daha da hassas tanısal 
yöntemlerle enfeksiyon ilişkili revizyon oranı daha da 
artacakmış gibi görünmektedir.32

 

Enflamatuvar hastalıklar gibi sistemik bozukluklar ve 
kortikosteroidler gibi immünosupresan etkili terapö-
tik etken maddeler, biyolojik ilaçlar ve kemoterapö-
tikler daha yüksek bir enfeksiyon insidansıyla bağ-
lantılandırılmış olup asemptomatik PEE’yi sempto-
matik hale getirebilir.

Yani yüzey eşleşmesi tipinin vücudun lokal ve bun-
dan öte sistemik savunma mekanizmaları üzerinde 
etkili olma olasılığı bulunmaktadır. Biz, etki meka-
nizmasının yüzey eşleşmesinin saldığı debris parti-
küllerine ve bunların lokal doku üzerindeki etkilerine 
dayandığı hipotezini ortaya atmış bulunuyoruz. Bu 
etki partikülün miktarı, büyüklüğü, şekli ve kimyasal 
bileşimi ile ilişkilidir. Çalışmalar33,34 kanda anlamlı bi-
çimde artmış metal iyonu değerleri (kobalt, krom, ti-
tanyum, vanadyum) ölçüldüğünü ve bazı eşleşmele-
rin periprostetik boşluğunda bu değerlerin daha da 
yüksek olduğunu göstermiştir. İn-vitro testler, artan 
metal iyonu değerlerinin lenfositler üzerinde toksik 
etkisi olduğunu kanıtlamıştır. Bazı hastalarda ayrıca 
metal sensitizasyonu gözlenmiştir.35

 
Biyolojik aktivitenin ve makrofaj etkinleştirmeye 
ve osteoliz tetiklemeye yönelik yatkınlığın partikü-
le göre değiştiği gösterilmiştir.36,37 Bazı çalışmala-

ra göre en biyo-uyumlu olanlar seramik partikül-
lerdir.37 Buna karşılık metal partiküllerin korozyon 
ürünleri lokal dokuda derinlemesine etkili olan bo-
zukluklara38 ve bazı hastalarda psödoenfeksiyon-
lara ve psödotümörlere yol açmaktadır. Polietilen 
partiküllerin göreceli biyouyumluluğu seramik ile 
metal arasındadır.
 
Metal iyonlarına yönelik zayıflamış bir immün ya-
nıta Toll-benzeri reseptörler de katkıda bulunabilir. 
Pajarinnen39 bir çalışmasında fare kemiklerinde ya-
bancı cisim, özellikle metal partikülü, bulunmasının 
TLR’nin aşağı regülasyonuna yol açtığını göstermiş-
tir. Dolayısıyla TLR’nin önemli bir rol oynadığı doğuş-
tan ve adaptif immün yanıtlar zayıflayacaktır. Nor-
mal olarak sürekli kontrol altında tutulan hafif en-
feksiyonlar immünosüpresif ortamda hafif akut hale 
gelebilir.
 
Metal iyonları antijen sunan hücreleri (APC) aktifleş-
tirerek MHC peptitlerinin ve kostimülatorik molekül-
lerin ifadesini artırır. Ancak immün yanıtın sonucu 
kostimülatorik moleküllerin hangi T-hücre reseptörü 
tipi üzerinde etkili olacağına bağlıdır. 
 
Yüzey eşleşmelerinden salınan partiküllerin lokal ve 
sistemik düzlemde neden olduğu immünolojik de-
ğişimlerin tam spektrumu ayrıntılı olarak bilinme-
mektedir. Ancak, immün sistemin lokal ve sistemik 
mekanizmalarını değiştiren ve göreceli bir immün 
yetmezliğe yol açan geniş kapsamlı bozuklukların 
pekala ortaya çıkabileceğini gösteren işaretler art-
maktadır. Bunun sonucunda enfeksiyon oranları 
artmaktadır.40,38,41  (Şekil 1) Metal iyonlarının pe-
riprostetik doku üzerindeki büyük etkisi Konttinen 
tarafından özetlendi.38

 
Metal iyon salınımının klinik görünümlü PEE insidan-
sı üzerinde etkisi varmış gibi görünmektedir. Metal 
iyonlarının ana kaynağı olasılıkla yüzey eşleşmeleri-
dir (özellikle Me/Me implantlarda): taperli bağlantı-
ların da bu bağlamda rol oynadığı kısa bir süre önce 
kabul edilmiştir. Taper bileşenleri, özellikle büyük 
başlarda meydana gelen yüksek tork yükü altında, 
çatlak korozyonuna yatkındır.43

 
Bulgularımızdan çıkan sonuç, metal komponent içe-
ren eşleşmelere sahip implantların, eşleşmeden kay-
naklanan metal iyonu salınımı olmayan ve yalnızca 
taperden asgari düzeyde metal salınımı olan Sera-
mik/Seramik veya Seramik/Polietilen gibi eşleşmelere 
göre daha kolay enfekte olduğudur. Bulgu sonuçla-
rı ve çalışma hipotezi 1990’lı yıllardaki Me/Me seri-
mizde görülen yüksek enfeksiyon insidansıyla tutar-
lıdır.18,44 Ancak doğrudan nedensel bir ilişkinin daha 
kanıtlanması gerekmektedir.
 
Çalışmanın zayıf noktaları da vardı. Çalışmaya 
katılan cerrahlar hastaları aynı hastanede ameliyat 

Şekil 1: Metal partiküllerinin makrofajlar üzerindeki karmaşık çoklu etkisi: Fagositoz aracılığıy-
la aktivasyon, TLR ve makrofajların doğrudan aktivasyonu, poliklonal T-lenfosit aktivasyonu ve 
intrasellüler korozyondan kaynaklanan doku osmolalitesi artışı
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etmelerine rağmen, ameliyat tekniğinde ve hasta se-
çiminde belirgin farklılıklar olmasının önüne geçile-
medi. Yüzey eşleşmesinin seçimini belirleyen endi-
kasyona her zaman tutarlı bir şekilde uyulmadığın-
dan hasta seçimindeki sapmalar sonuçları etkilemiş 
olabilir. Karşılaştırılan grupların yaş, primer tanı ve 
aktivite derecesi gibi faktörler açısından homojenliği 
kontrol edilmedi.
 
Tüm bu eksikliklere rağmen tıp literatüründen elde 
edilen sonuç ve bilgilerin bize eşleşmelerin PEE in-
sidansı üzerindeki etkisinin daha ayrıntılı biçimde 
araştırılmasını talep etmeye yetecek kadar şüphe ne-
deni sağladığını düşünüyoruz. n
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Kalça Artroplastisinde modüler konsept

Günümüzde modern kalça endoprotezleri modüler 
olarak yapılandırılmıştır. Bu modüler yapı konsep-
ti, özellikle bir stem ile boyun uzunluğu farklı baş-
ların kombinasyonu, ameliyat sırasında hastanın ki-
şisel durumuna esnek bir şekilde uyum sağlamaya 
izin veren, kabul görmüş bir çözümdür. Modülerlik 
cerraha orijinal eklem anatomisinin rekonstrüksiyo-
nunu optimize etme ve hastada mümkün olan en iyi 
biyomekanik koşulları oluşturma olanağı sağlar. Mo-
düler taper bağlantıları sayesinde metal ve seramik 
gibi farklı materyalleri de birbiriyle bağlamak müm-
kündür. Konik sıkıştırma yönteminin gerek üretim-
de, gerekse uygulamada uygulanabilir olduğu orta-
ya çıkmıştır. Diğer bir avantajı korozif oluşumları ön-
leyen yüksek stabilitesidir. Revizyon ameliyatlarında 
mekanik kilitli bağlantıyı ayırmak ve başı üreticinin 
talimatları doğrultusunda değiştirmek mümkündür.

Konik bağlantının tarihçesi

Kalça protezi uzmanlarının aşina olduğu, femur 
başı ile stem arasındaki konik bağlantı 1970’li yılla-
rın başlarında Sulzer AG (endoprotez üreticisi ve İs-
viçre, Winterthur’daki bugünkü Zimmer firmasının 
öncüsü) ile Feldmühle AG (seramik üreticisi ve Al-
manya, Plochingen’deki CeramTech GmbH firması-
nın öncüsü) arasında gerçekleştirilen endüstriyel iş-
birliği sonucunda geliştirilmiştir. Amaç seramik bir 
başla metalden bir stem arasında güvenilir ve kalı-
cı bir bağlantı oluşturmaktı. Dörre ve ark.1 seramik 
femur başı ile stemin metal konisi arasındaki kuv-
vetli (konik sıkıştırma) bağlantıya özel bir önem at-
fetmişlerdir: Konik bağlantılı bir kalça endoprotezi 
ilk kez 1974 yılında bir hastaya takılmıştır. Bu ko-
nik sıkıştırmalı bağlantı prensibi bir İsviçre patentiyle 
(Nr. 1060601) koruma altına alınmıştır. Daha son-
ra, 1990’lı yılların başlarında, tek tip bir taper (ISO/ 
TC150/SC4 N117 belgeli “Eurokonus”) oluşturmak 
için Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) 
nezdinde yoğun çaba sarfedilmiş, ancak bu çabalar 
başarılı olmamıştır. Şu ana kadar stem taperleri için 
bir standart yoktur. İmplant üreticileri kendi spesi-
fikasyonlarına göre diğer özelliklerin yanı sıra geo-
metrileri, yapıları ve yüzey işlemleri birbirinden farklı 

(örneğin çeşitli 12/14’lük taperler) konik bağlantılar 
üretmektedir  (Şekil 1). Boyun uzunlukları s, m, l 
ve xl  (Şekil 4) arasındaki geçişler dahi standart ol-
mayıp üreticiye göre birkaç milimetreye varan farklı-
lıklar göstermektedir.

İmplant taperlerinin özellikleri

Konik bir bağlantı stem taperinden ve femoral başın 
içindeki konik bir delikten oluşur. Bu konilerin, bile-
şenlerin birbirine tam olarak uyması açısından belir-
leyici olan, koni açısı, doğruluk, çap ve yüzey nite-
likleri gibi karakterize edici özellikleri  (Şekil 2a–b) 
bulunmaktadır. Güvenli bir konik sıkıştırma için fe-
mur başı ile stem taperi arasındaki konik bağlantının 
hassas bir şekilde uyumlu olması büyük önem taşır.

Uyumluluk

Yalnızca implant üreticisi tarafından uyumlu olarak 
tanımlanmış protez stemlerinin ve femur başları-
nın birbiriyle kombine edilmesi zorunludur.2 İmplant 
üreticileri taper/femur başı kombinasyonlarının kul-
lanımına izin verme sorumluluğunu üstlenir ve bile-
şenleri hastanelere teslim ederler. Cerrah, kullanma 
talimatında ve diğer bilgilendirme belgelerinde yer 
alan, implant üreticisinin izin verdiği kombinasyon-
larla ilgili bilgilere uymak zorundadır. Her bir protez 
komponentinin uyumluluğunun  (Şekil 3) dikka-
te alınmaması durumundaki olumsuz klinik sonuçla-
rı – örn. bacak uzunluğu ve yumuşak doku gerginliği 
üzerinde etkili olan eklem geometrisine ve arzu edil-
meyen doku reaksiyonlarına (psödotümör) yol aça-
bilen metal debrisine ilişkin etkiler ve erken implant 
başarısızlığı3 – dışlamak mümkün değildir. Bir meta 
analiz bu konuda henüz yeterli çalışma olmadığını 
göstermiştir. Bir konik sıkıştırmalı bağlantının protez 
komponentlerinin uyumunun yeterince hassas ol-
madığı durumlarda nasıl davranacağını laboratuvar 
deneyleriyle belirlemek mümkündür.n
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Şekil 1: Her biri “12/14” spesifikasyonuyla tanımlanmış değişik koniler

Şekil 2a–b: Bir implant taperinin özellikleri

Şekil 3: Uyumluluk örneği: Bir seramik femur başı ile sıkı alıştırma örneğinde nominel ola-
rak birbirinin aynı iki 12/14 kon arasındaki tasarım farkı

Şekil. 4: Farklı boyun uzunlukları
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12/14 XL12/14 L12/14 M12/14 S

Kavite: Metall taper 
ile seramik femur 
başının çarpışması

Kısaltma Açıklama

TGP Kontrol düzlemi

TGD Kontrol çapı

TA Açı

TL Uzunluk

TCR Pah/Çap

TSR Yüzey pürüzlülüğü

TS Doğruluk

TR Yuvarlaklık

TGL Kontrol uzunluğu

TED Maksimum çap

TSCD “Keskin kenar” çapı

Kaynak: CeramTec

Quelle: CeramTec

Kaynak: CeramTec

Kaynak: CeramTec
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 Teşekkür

 Yazarlar Wolfgang Zitzlaff, Tina Mirus ve Ines Feistel’e (Konstrüksiyon De-
partmanı, CeramTec GmbH) sağladıkları aktif ve kapsamlı destek için te-
şekkür eder. 

 
SÖZLÜK

Eurotaper
Kalça protezlerinde standardize edilmemiş bir kavram

Koni (taper)
Koni veya kesik koni şeklinde bir teknik unsur

Koni çapı/Koni oranı (örnek 12/14 veya 10/12 vs.) 
Taperin, en küçük ve en büyük koni çapını yuvarla-
tılmış ve kesin olmayan bir şekilde ölçü alarak iki çap 
unsuru arasındaki mesafeyi belirtmeden basit bir şe-
kilde karakterizayonu

Koni açısı
Koninin ekseni yönündeki tam yükseliş açısı

Koni çapı
Koninin tanımlanmış bir düzlemdeki kesin nominal  
ölçülü çapı veya kontrol

Femur başlarının asgari tanımları
Örnek: 32 12/14 M 0 5°,46’ tanımı bir femur başın  
şu özelliklerini belirtir
• Femur baş çapı = 32 mm
• Kon çapı
 Konunbaşlangıcı = yaklaşık 12 mm
 Konun sonu = yaklaşık 14 mm
• Boyun uzunluğu = M (medium)
• Kon açısı = 5°46’

Endoprotez üreticisinin seramikfemur başın ilgili pro-
tez tipiyle kullanılmasına izin vermiş olması gereklidir.

Doğruluk (straightness) 
Bu kavram konun lateral yüzeyindeki her çizginin  
eksen yönündeki doğruluğunu ifade eder.

Yuvarlaklık (roundness) 
Bu kavram her bir kesiti çevreleyen çizginin  
yuvarlaklığını (daireselliğini) ifade eder.

Yüzey pürüzlülüğü/yapısı 
Bu kavram teknik bir unsurun yüzeylerinin niteliğini 
ve parametrelerini belirtir.

SUNUMUN ÖZÜ

• Tek tip standart bir stem taperi yoktur.

• Çok sayıda stem taperi “Eurotaper 12/14” ibaresini taşımakla birlikte, bu işaret yalnızca genel bir boyut 
tanımı olmaktan ileri gitmemekte ve ne ürünün diğer üreticilerin protez komponentleriyle kombine edi-
lebilirliği ne de taperin üreticiye özgü tam spesifikasyonu hakkında bir bilgi içermektedir.

• Bu nedenle “12/14 Eurotaper” veya “Standard taper 12/14” gibi kavramları sorgulayın!

• Femur başları ile stem taperlerinin uyumluluğuna kesinlikle dikkat edilmelidir.
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GİRİŞ

Seramik kırıklarının ender görüldüğü de göz önün-
de bulundurulduğunda Seramik/Seramik yüzey eş-
leşmeleri gerek tribolojik açıdan, gerekse de klinik 
deneyimler çerçevesinde kalça total endoprotezinde 

(TKP) en iyi tedavi seçeneğini oluşturmaktadır. Sera-
mik kırıklarında çok küçük seramik parçaları eklem 
kapsülünün içinde kalarak PE asetabular insertün içi-
ne girebilir.

AMAÇ

Bu in vitro çalışma, ilk kez seramik ve metal başların 
PE insertlerle birlikte seramik üçüncü cisim partikül-
lerinin varlığında gösterdiği debris oluşturma davra-
nışı incelenmiştir. Deney ortamının seramik üçüncü 
cisim partikülleriyle kirlenmesi, seramik parçacıkla-

rının PE insertlerin içine girmesi ve sürekli subluk-
sasyon ile bir kırık seramik komponentin revizyonu 
sonrasında ortaya çıkan en kötü durum senaryosu 
simüle edildi.

MATERYAL VE YÖNTEMLER

Kompozit alumina seramikten (BIOLOX®delta, Ce-
ramTec) imal edilmiş seramik femur başlar (Ø 32 
mm) PE ve yüksek yoğunluklu çapraz bağlı PE ile test 
edildi ve aynı çapta metal femur başlarla (CoCrMo) 
karşılaştırıldı.
Tüm PE insertler klinik uygulamada öngörüldüğü 
gibi konik bağlantılarla Ti6Al-4V metall shell’lere sa-
bitlendi. Deneyler ISO 14242-1 uyumlu bir kalça si-
mülatörü (EndoLab, Almanya) kullanılarak gerçek-
leştirildi. Deneye başlamadan önce PE insertin içinde 
önceden belirlenmiş, en yüksek yüke maruz kalan 
bölgelere denk gelen noktalara alüminyum oksit se-

ramiğinden (BIOLOX®forte, CeramTec) yaklaşık 2 
mm (maksimum 5 mm) çapında parçacıklar yerleş-
tirildi.
İnsertler anatomik açıdan doğru konumlandırılarak 
45°›lik bir eğim açısıyla mediolateral düzlemde test 
edildi. Deney sırasında eklem bölgesine deney sıvısı 
(dana serumu) aracılığıyla daha fazla alüminyum 
oksit seramik parçacığı verildi. Tüm örnekler 5 
milyona kadar varan siklusa tabi tutuldu. Materyal-
lerin yüzeyindeki hasarlar görsel olarak değerlendi-
rildi. Femur başlarındaki debris oluşumu gravimetrik 
yöntemle belirlendi..

SONUÇLAR

Metal femur başlarda yüksek ölçüde debris olu-
şumu belirlendi. Bunlar seramik femur baş-
larına kıyasla XPE insertlerle yapılan deney-
lerde 1.010 kat, konvansiyonel PE insertler-
le yapılan deneylerde ise 560 kat daha yüksekti. 
Metal femur başlarla birlikte kullanılan konvansiyo-

nel ve yüksek yoğunluklu çapraz bağlı PE insertlerin 
yüzeylerinin belirgin bir biçimde çizilmiş olduğu sap-
tandı. Buna karşılık, seramik başlarla birlikte kullanı-
lan yüzeylerde çizilme oranı belirgin biçimde daha 
azdı.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Bu çalışma, seramik kırıklarının ardından önerilen 
Seramik/Seramik opsiyonunun yanı sıra Seramik/PE 
ve Seramik/XPE eşleşmelerinin de uygun bir tedavi 

seçeneği olabileceğini göstermektedir. Bir seramik 
eklem komponentinin kırılmasının ardından seramik 
femur başı kullanılması üçünçü cisim aşınmasından 

Seramik Kırığı Sonrası Revizyon  
Girişimlerinde Yüzey Eşleşmesi Seçimi

yazanlar Prof. Dr. Robert Streicher1, Leslie F. Scheuber1,  
Sylvia Usbeck1, Dr. Christian Kaddick2, Martin Hintner 2

 
1 CeramTec GmbH, Plochingen
2 EndoLab GmbH, Thansau / Rosenheim

16–19 Ekim tarihlerinde 
ABD, Palm Beach’te düzen-
lenen 26. Uluslararası Art-
roplasti Teknolojisi Derneği 
(International Society for 
Technology in Arthroplasty) 
kongresinde 2427 no’lu 
poster olarak sunulmuştur.

 Özete ISTA İnternet 
sitesinden ulaşabilirsi-
niz: www.istaonline. 
org (kayıt olmak gerek-
mektedir)
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kaynaklanan debris oluşumunu ve bununla bağlan-
tılı komplikasyonları asgari düzeye indirmektedir. Bu 
in vitro çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlara ve kli-
nik bulgulara göre bir seramik kırığı sonrasında bir 
metal femur başın herhangi bir PE insertle birlikte 
kullanılması kontrendikedir. n

Bir seramik femur baş kırığının ardından Me/PE tedariği. Se-
ramik kırığı sonrasında bir Me/PE eşleşmenin kullanılması 
kontrendikedir. Seramik partikülleri PE insertin artikülasyon 
yüzeyine girerek metal başta ağır hasarlara ve metallozise 
neden olabilir.

(Kaynak: Dr. Stephan Horn'un nazik izniyle; Münih, Barmher-
zige Brüder Hastanesi, Ortopedi ve Kaza Cerrahisi Bölümü)
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Giriş

BIOLOX® ürün familyasının en yeni üyesi olan BIO-
LOX®delta, salt alüminyum oksitten oluşan ürünlere 
kıyasla kendine daha iyi bir kırılma dayanımı, sağ-
lamlık ve aşınma direnci sağlayan, homojen biçimde 
dağıtılmış zirkonyum seramiği tanecikleri ve stronsi-
yum hekzaalüminat pulcukları içeren bir kompozit 
seramik materyaldir. Materyal kalça endoprotezleri 
için son derece cazip bir seçenek oluşturmaktadır: 
Piyasaya sunulduğu tarihten bu yana dünya genelin-
de BIOLOX®delta’dan imal edilmiş 2,6 milyon femur 
başı ve 1,1 acetabular insert implante edilmiştir. Bazı 
Metal/Metal kalça implantlarının toksik etkisi kanıt-
lanmış düzeylerde krom ve kobalt iyonu saldığı bi-
linmektedir. BIOLOX®delta da rastlantısal biçimde 
alüminyum oksit matriksindeki trivalent alüminyum 
iyonlarıyla yer değiştiren trivalent krom iyonları içe-
rir. Bunların güçlü bir şekilde alüminyum oksit kafe-
sine bağlı olmasına rağmen vücuda krom iyonu salı-
nıp salınmadığı konusunda henüz deneysel bir kanıt 
yoktur. Eğer BIOLOX®delta’nın iyon salınımı açısın-
dan kısıtsız biyouyumlu olduğu ortaya konursa, ma-
teryal metal bazlı eşleşmeler için olağanüstü bir al-
ternatif oluşturabilir.

Amaç

Bu çalışmanın amacı, hastadan alınan kan, eritrosit 
ve idrar numuneleriyle yapılan analizler aracılığıyla 
BIOLOX®delta’dan oluşan seramik yüzey eşleşmeleri-
nin in vivo krom iyonu salınımını belirlemektir.

Yöntemler

BIOLOX®delta/BIOLOX®delta eşleşmeli total kal-
ça protezi implante edilmiş 20 hasta (hasta grubu) 
ile protezi olmayan 21 denek (kontrol grubu) diğer 
krom maruziyeti olasılıkları dışlandıktan sonra çalış-
maya alındı.
Bir kelebek kanül aracılığıyla A. radialisin yandaş 
venlerinin birinden kan örnekleri alındı. İlk 3 ml atıldı 
ve sonra tam kan, serum ve eritrosit için numuneler 
alındı. Üniversal numune kaplarında temiz idrar nu-
muneleri (10 ml) alındı. Tüm örnekler donduruldu 
ve analiz edilinceye kadar -20 C’de muhafaza edil-
di. Ölçüm, indüktif eşleşmiş plazma ve dinamik re-

aksiyon hücresi (DRH) içeren bir kitle spektrometre-
siyle gerçekleştirildi. Kalibrasyon eğrisi için kullanılan 
kalibrasyon çözeltileri ve numune çözeltileri bir hor-
tum pompası aracılığıyla püskürtme kabinine pom-
palandı. Tekil örneklerdeki olası kontaminasyonları 
düzeltmek için her partide kör numuneler kullanıldı. 
Yöntemin sertifikalı G-EQUAS referans materyalleri 
(ortamdan ve mesleki çevreden) açısından hassaslığı 
kan, serum ve idrar için belirlendi.

Sonuçlar

Hasta grubu 10 kadın ve 10 erkekten oluşuyordu. 
Yaş ortalaması 59,9 yıl, ortalama vücut ağırlığı 71 
kg’dı. 15 hastaya 32 mm’lik femur başı, 5 hastaya 
ise 36 mm’lik femur başı implante edilmişti. Takip, 
implantasyonu izleyen 6 aydan 63 aya kadar ulaş-
mıştı. Kontrol grubu 7 kadın ve 14 erkekten oluşu-
yordu. Yaş ortalaması 57,2 yıl, ortalama vücut ağır-
lığı 75 kg’dı. Deneklerin hiçbiri implant taşımıyordu. 
Hasta grubunda şu krom iyonu düzeyleri saptandı: 
ortalama olarak kanda 0,21 µg/l (SD 0,09), serum-
da 0,21 µg/l (SD 0,12), normalize eritrositlerde 0,13 
µg/l (SD 0,09) ve normalize idrarda 0,12 µg/l (SD 
0,13). Kontrol grubunda şu krom iyonu düzeyleri 
saptandı: ortalama olarak kanda 0,22 µg/l (SD 0,14), 
serumda 0,17 µg/l (SD 0,08), normalize eritrositler-
de 0,13 µg/l (SD 0,11) ve normalize idrarda 0,07 µg/l 
(SD 0,08). Laboratuvar referans değerleri şöyleydi: 
kan için 0,1–5,0 µg/l, serum için 0,1–0,5 µg/l, nor-
malize eritrositler için 0,14–4,58 µg/l ve normalize 
idrar için 0,05–2,2 µg/l.   (Şekil 1a–d)

Sonuç

Hasta ve kontrol gruplarının tüm kan, serum, erit-
rosit ve idrar örneklerinin (hekzavalent krom marke-
ri) içerdiği krom değerleri analizi gerçekleştiren labo-
ratuvarın belirlediği dahili referans aralığı içindeydi. 
Power analizinde yeterli bir değer (%95) elde edil-
di. Bu çalışma BIOLOX®delta’nın iyon salınımı bakı-
mından tamamen güvenli olduğunu kanıtlamakta-
dır. Metal yüzey eşleşmeler için mükemmel bir al-
ternatiftir. n

Seramik/Seramik Eşleşmelerde de Metal İyonu  
Salınımı Bakımından Endişeye Gerek Var mı?

Yazanlar Dr. Alina Beraudi1,2, Dalila De Pasquale1,2, Barbara Bordini1,  
Dr. Simona Catalani3, Dr. Susanna Stea1, Dr. Aldo Toni1,4

1 Tıbbi Teknoloji Laboratuvarı, Rizzoli Ortopedi Enstitüsü, Bologna, İtalya
2  Lab. Prometeo-RIT, Rizzoli Ortopedi Enstitüsü, Bologna, İtalya
3  İş Sağlığı ve Endüstriyel Hijyen Birimi, Tıbbi ve Cerrahi Uzmanlıklar, Radyolojik Bilimler  

ve Kamu Sağlığı Departmanı, Brescia Üniversitesi, İtalya
4  Ortopedik Travmatoloji ve Prostetik Cerrahi ve Kalça ve Diz İmplantları Revizyonu Departmanı,  

Rizzoli Ortopedi Enstitüsü, Bologna, İtalya

 Anahtar kelimeler

• Krom iyonları 
• Seramik 
• ICPMS 
• Triboloji
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  Teşekkür

Bu çalışma CeramTec GmbH tarafından finanse edilmiştir. Ayrıca İtalya Sağlık  
Bakanlığına da sağladığı kaynak (Destek fonu RF-20) için teşekkür ederiz.
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Laboratorio di Tecnologia Medica,  
Bologna

Bologna’daki Laboratorio di Tecnologia Medica 
(Tıbbi Teknoloji Laboratuvarı) kas ve iskelet hasta-
lıklarının önlenmesi, tanısı, tedavisi ve izlenmesine 
katkı sağlayan tüm yenilikçi teknolojileri geliştir-
meye ve valide etmeye; bunları klinik uygulamaya 
aktarmaya odaklanmıştır. Laboratuvar, Ortopedi 
ve Travmatoloji ve Endoprostetik ve Kalça ve Diz 
İmplantları Revizyonu Departmanı bölümüyle bir-
likte Dr. Aldo Toni tarafından yönetilen bir klinik 
ve araştırma birimi oluşturmaktadır.
Laboratuvarda deneyimli bilim insanları, genç 
araştırmacılar, öğrenciler ve lisansüstü araştırma 
görevlileri olmak üzere yaklaşık 40 personel çalış-
maktadır. 5 Araştırma birimine ayrılmıştır. Dr. Su-
sanna Stea tarafından yönetilen biyoloji bölümün-
de, kısmen Rizzoli Enstitüsü içinden ve dışından 
gruplarla işbirliği de yapılarak, şu konularda araş-
tırma yapılmaktadır:

• TEM-EDS (Taramalı Elektron Mikroskopu-Ener-
ji Dağılımlı Spektrometre) aracılığıyla endopro-
tezli hastaların sinovyal sıvı ve dokularından 
debris partikülü izolasyonu ve morfolojik ana-
lizler

• ICP-AES (İndüktif Eşleşmeli Plazma-Atomik 
Emisyon Spektrometresi) aracılığıyla endopro-
tezli hastaların saçında metal iyonu düzeylerini 
belirleme

• Kemik histomorfometresi
• Endoprotezli hastaların sinovyal sıvısında sito-

kin düzeyini belirleme
• Periprostetik yumuşak doku histolojisi – Debris 

oluşumunun kantitatif ölçümü
• Polietilen eksplantlarda kristalinite derecesinin 

ve oksidasyon ürünlerinin belirlenmesi
• İmplantla bağlantılı olarak sağlıklı ve patolojik 

kemik dokusunun ve çeşitli biyomateryallerin 
mikro sertliğini değerlendirme

• Kemik homeostazını in vitro koşullarda değer-
lendirme amaçlı kemik hücresi kültürleri

Şekil 1: Krom iyonu düzeyi hastalarda ve kontrol grubunda kanda (a), eritrositlerde (b), 
serumda (c) ve idrarda (d) ölçümü yapan laboratuvarın belirlediği dahili referans aralığı 
içerisinde bulunmuştur.
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Son yıllarda kalça eklem raplasmanında kullanılan metal komponentlerle (CoCrMo) ilişkili ge-
niş bir patolojik olgu yelpazesini konu alan vaka raporlarının sayısı gittikçe artmaktadır. Normal 
olarak işlevini gören iyi fikse bir kalça protezinin civarında meydana gelen nedeni belirsiz ağrı 
ve şişlikleri muayene eden bir cerrah bunu olası bir komplikasyon nedeni olarak dikkate alma-
lıdır. Vaka raporlarının çoğunda metal veya PE partiküllerinin varlığı ve miktarı ölçülmemiş ve 
analiz edilmemiştir, bu da bu çalışmaların geçerliliğini kısıtlamaktadır. Bunlardan kesin sonuçlar 
çıkarmak mümkün değildir. 
Şu ana kadar Diabetes mellitus, otoimmün hastalıklar veya düşük pH değerleriyle bağlantılı 
enflamatuar hastalıklar gibi hastaya özgü, yatkınlık oluşturucu faktörlerin hipoglisemi veya pH 
değerinin düşmesi gibi olgularla lokal çevrede değişimlere yol açıp metal implantların korozyo-
nuna katkı sağlayıp sağlamadığı henüz araştırılmamıştır. Bu süreç geçenlerde yayınlanan bir ça-
lışmada dental implantlar için kanıtlanmıştır. 
Artroplastide metal debrislere karşı advers reaksiyonlar, korozyon olguları, implanta karşı aler-
jik reaksiyonlar ve periprostetik enfeksiyonlar değerlendirilirken hastaya özgü faktörler neden-
sel ilişkiler bağlamında daha fazla dikkate alınmalı ve incelenmelidir. Sorunun karmaşıklığı ne-
deniyle belirleyici bilgi kazanımının ancak tıp, diş hekimliği ve materyal uzmanlığına bağlı deği-
şik disiplinlerden uzmanların işbirliği yoluyla gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.

VAKA RAPORLARI

Me/XPE ve Me/PE TKP ilişkili patolojik bulguların yönetiminde  
yüzey eşleşmelerini değiştirme

Mao ve ark. (Avustralya) iyi fikse, çimentosuz Me/
XPE TKP (32 mm femur başlı) implante edilmiş 71 
yaşındaki kadın hastada implantasyondan 7 yıl sonra 
Trokanter majör’de bir psödotümör tespit etti. Baş/
boyun bağlantısında ciddi bir yüzey korozyonu belir-
lendi. Trokanter majör’ün üzerinde bulunan 20 cm 
uzunluğunda sıvı dolu trokanterik bursada kist int-
raoperatif çıkarıldı.
Kadın hastanın implantı başarılı bir şekilde Se/Şe 
yüzey eşleşmesiyle (32 mm femur başı) değiştirildi. 
Postoperatif komplikasyon gerçekleşmedi. Yazarla-
ra göre hasta şu anda tamamen asemptomatiktir. O 
tarihten beri sistemik sağlıklı ve ağrısızdır, bursa kisti 
tekrar etmemiştir.
 
Scully ve ark. (ABD) Fiksasyonu iyi, hibrid Me/XPE 
TKP (32 mm’lik femur baş) ile ilişkili inflamatuar psö-
dotümöre ait preoperatif semptomları, görüntüleme 
sonuçlarını ve ameliyat sonuçlarını yayınladı.
80 yaşındaki bir erkek hasta ameliyattan yaklaşık 7 
yıl sonra 2 yılı aşkın süreyle sağ kalçasında yavaş ya-
vaş ilerleyen ağrılardan ve Trokanter majör bölge-
sinde adım adım gelişen bir yumuşak doku şişliğin-

den şikayetçi oldu. Yapılan fizik muayenesi ile me-
tal artefakt azaltımlı MRG sekansında üst bacakta 
palpasyonda ağrılı, büyük bir anterolateral yumuşak 
doku kitlesi ve sıvı toplanması tespit edildi. İntrao-
peratif bulgu tüm kalça eklemi kapsülünün, kısa dış 
rotatörlerin ve M. gluteus medius’un tendonunun 
bir bölümünün katıldığı kapsamlı bir doku nekrozu 
gösterdi. Asetabulumda ve trokanter majör’de kavi-
ter lezyonlar içeren nekrotik kemik dokusu bulundu. 
Yazarlar baş-boyun bağlantısında korozyon gözledi. 
Yapılan intraoperatif artroskopi femur başın içinde 
taper kon (trunnion) boyunca yüzey korozyonu ve 
partikül varlığı gösterdi. Eklem kapsülü ile kısalmış 
dış rotatörlerde oluşan hasarlar nedeniyle bu yapıla-
ra minimal bir onarım uygulandı. Metal femur başı 
(32 mm) bir seramik başla (BIOLOX®delta, 36 mm) 
değiştirildi ve XPE insert yenilendi. Yazarlar hastanın 
preoperatif şikayetlerinin tamamen yatıştığını bildir-
di. Hasta persistan lüksasyon sorunlarından da şika-
yetçi olduğundan bir revizyon daha uygulanarak ke-
narı yükseltilmiş bir insert takılması planlanmaktadır.
Walsh ve ark. (Kanada) Çimentosuz bir Me/
XPE TKP (36 mm femur başı) implantasyonu 

Kalça Artroplastisinde Metal/Polietielen  
Komponentlerle İlişkili Patojenik Bulguların 
Yönetiminde Yüzey Eşleşmelerini Değiştirme

 
Yazan Sylvia Usbeck
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sonrasında oluşan tipik ekstrapelvik, iltihaplı bir 
psödotümör olgusunu sundu. Olgu ALVAL ile tutarlı 
histopatolojik değişimlerle bağlantılıydı. Yazarlar 
nedenini Me/XPE eşleşmeye reaksiyon olarak gelişen 
bir aşırı duyarlılığa bağladı.
Yandaş hastalıkları da olan 79 yaşındaki bir erkek 
hasta implantasyondan yaklaşık 2 yıl sonra sağ kal-
çasının üst tarafında büyüyen bir kitle ve buna eş-
lik eden ağrı, iştahsızlık ve kilo kaybından şikayetçi 
oldu. Yapılan röntgen muayenesi acetabular kom-
ponentte yerdeğiştirme veya ölçülebilir debris olu-
şumuna işaret etmedi. İnklinasyon 46°, anteversiyo-
nu 24°’ydi. Stemin anteversiyonu 15°’ydi. Yumuşak 
doku kitlesine biyopsi yapıldı. Histolojik bulgular inf-
lamatuar psödotümörle uyumlu idi ve hastaya reviz-
yon girişimi uygulandı. Yazarlar shell ankrajının sa-
bit, stem taperinin hasarsız olduğunu bildirdiler. Me/
XPE yüzey eşleşmesi bir Se/Se eşleşmeyle değiştirildi. 
Eksplante edilen metal baş ile XPE insertte anormal 
aşınmaya ve debris oluşumuna yönelik hiçbir işa-
ret bulunmadı. Postoperatif komplikasyon gelişme-
di, hasta tamamen asemptomatik hale geldi. Tedavi 
sonrası izlemde, 1 yıl sonra hastanın preoperatif şi-
kayetleri tamamen yatıştı.
 
Picardo ve ark. (Büyük Britanya) ALVAL histolojik 
özelliklerine sahip bir Me/PE psödotümör olgusu bil-
dirdi. Çimentosuz Me/PE TKP(28 mm femur başlı) 
implante edildikten 5 yıl sonra psödotümör gelişti-
ren 71 yaşında bir kadın hastanın olgusunu sundu-
lar. Tümör pelvise kadar varıyordu. Psödotümör fe-
moral vene baskı yaparak bir derin ven trombozuna 
neden olmuştu. Klinik sonuçları kasık bölgesinde ağ-

rılar, 3 cm’lik bir bacak uzunluğu farkı ve hastanın 
uzun mesafe yürümesine engel olan, palpe edilebilir 
bir kitleydi. Röntgen görüntüleri protezin gevşedi-
ğine dair bir belirti göstermedi. MRG çekimlerinde 
protezi saran 4,3 cm x 5,2 cm boyutlarında bir kitle 
görüldü. Biyopside makrofaj ve lenfosit infiltratı içe-
ren nekrotik doku bulundu. Hasta revizyon girişimi 
yaptırmaya karar verdi. İntra-operatif kalça eklemi-
ne kadar uzanan ve asetabular komponenti saran 
büyük miktarda, yoğun ve sarı-gri renkli, imflama-
tuardoku bulundu. Yazarlar PE insertte aşınma ve 
debris izleri olduğun u belirtti. Histolojik incelemede 
metal partikülü bulunmadı. Yazarlar hastanın nor-
mal miktarda metal partikülüne aşırı duyarlılık reak-
siyonu gösterdiğini düşünüyorlar. Kitle çıkarıldı ve 
doku numuneleri alındı, bunların sonuçları psödotü-
mör ile tutarlıydı. Asetabular komponent yenilendi 
ve Me/PE yüzey eşleşmesi bir Se/Se eşleşmeyle (40 
mm femur baş) değiştirildi. Se/Se eşleşme implantas-
yonu yoluyla gerçekleştirilen revizyon komplikasyon-
suz gerçekleşti ve semptomların yatışmasını sağladı. 
Yazarların ifadesine göre hastanın rehabilitasyonu 
sorunsuz gerçekleşti. Hasta normal bir nekahat dö-
nemi geçirdi, arzu edilmeyen reaksiyon veya komp-
likasyonlar yaşamadı. Görünüşe göre Se/Se TKP uy-
gulaması sorunu çözdü.

 
VAKA RAPORLARI

Me/Me kalça eklem protezleriyle ilişkili patolojik bulguların  
yönetiminde yüzey eşleşmelerini değiştirme

Algarni ve ark. (Kanada) bir Me/Me TKP (28 mm 
femur başı) implante edildikten 5 yıl sonra iliopsoas 
bursasında kistik lezyon oluşan 59 yaşında bir kadın 
hastanın öyküsünü tanıttı. MRG’de iliopsoasta fe-
moral vene baskı yapan 9 cm x 4 cm x 4 cm boyutla-
rında bir bursa kisti görüldü. Aspiratla yapılan metal 
iyonu ölçümünde yüksek krom (83 µg/g) ve kobalt 
(17 µg/g) değerleri bulundu. Yazarlar bu bulgular-
dan, kenar yüklenmesi ve aşırı metal debrisi oluşu-
muna neden olan hatalı asetabular komponent po-
zisyonundan yola çıkarak olgunun metal partiküllere 
karşı bir enflamasyon reaksiyonu olabileceği sonu-
cuna vardılar. İntraoperatif bulgu yoğun inflamatu-
ar, metalik renkte bir sinovyum ve süt benzeri gri 
bir sıvı gösterdi. Baş-boyun bağlantısında korozyon 
olduğuna dair bir kanıt bulunmadı. Yazarlar sıvının 
drenajla alındığını, agresif bir sinovektomi uygulan-
dığını ve kısmi bursa eksizyonu yapıldığını bildirdiler. 
Çıkarılan kistin histolojik muayenesi ALVAL’i ve kla-
sik bir yabancı cisim reaksiyonunu onayladı.

Hatalı konumdaki asetabular komponent çıkarıldı ve 
Me/Me eşleşme bir Se/Se eşleşmeyle (BIOLOX®delta) 
revize edildi, revizyon olağanüstü iyi sonuç verdi. 
Hastanın preoperatif semptomları postoperatif ta-
mamen yatıştı. 1 yıl sonraki izlem muayenesinde 
hasta komplikasyon veya arzu edilmeyen reaksiyon-
lar olmadan normal bir biçimde iyileşmişti.

“Komponentlerin Se/Se eşleşmeyle revizyonu sorunun 

nedenini ortadan kaldırdı ve psödotümör altı ay sonra 

MRG’de lifleşmiş (fibroze) olarak görüntülendi. Daha  

başka semptomlara neden olmadı.” 

– Picardo ve ark., S. 764

“Bu vakada yazarlar hastanın yaşının göreceli olarak genç 

olduğunu ve bundan sonra artık her türlü krom ve kobalt 

iyonu yükünden uzuk tutulması gerektiğini dikkate alarak 

Seramik/Seramik eşleşmeyi bir Metal/Polietilen eşleşmeye 

tercih ettiler.”
– Algarni ve ark., S. 1069
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Kemp ve ark. (Büyük Britanya) tarafından sunulan 
bildiride psödotümör oluşumlu 3 vaka tanıtıldı. Bu 
vakalarda da Me/Me yüzey değiştirme (HR) büyük 
baş çaplı hibrit Se/Se TKP ile revize edildi ve girişim-
ler ilgili yumuşak doku reaksiyonlarının gerek klinik 
açıdan, gerekse ilerde MRG taramalarında kısa za-
manda yatışmasını sağladı. Her üç vakada ALVAL ta-
nısı histolojik olarak kanıtlandı.
49 yaşında bir kadın hasta bir Me/Me HR implantas-
yonundan 6 yıl sonra sol üst bacağının yüzeyel do-
kusunda oluşan 20 cm x 8 cm büyüklüğünde ağrısız 
bir yumuşak kitle nedeniyle başvurdu. İntraoperatif 
bulgular büyümüş bir bursa, kalınlaşmış bir psoas 
tendonu ve gevşemiş bir stem şeklindeydi. Lezyona 
kapsamlı bir debridman uygulanmadı. Me/Me HR ; 
hibrid Se/Se TKP ile revize edildi.
52 yaşında bir kadın hastanın Me/Me HR implantas-
yonundan 6 ay sonra sağ kasık, kalça ve Trokanter 
majör bölgesinde ağrı oluştu. Bu ağrı 18 ay sonra bir 
psoas çarpması işaretleri vermeye başladı. İntraope-
ratif bulgular pelvise kadar uzanan ve iliopsoas kası-
nı da kapsayan büyük bir psödotümör ve gevşemiş 
bir stem gösterdi. Yumuşak doku kitlesine sınırlı bir 
rezeksiyon uygulandı. Me/Me HR hibrid Se/Se TKP 
ile revize edildi. Girişimden 6 ay sonra MRG’de kalça 
kaslarında atrofi gözlendi, ancak lezyona rastlanma-
dı. 58 yaşında kadın hastanın Me/Me HR implantas-
yonundan 63 ay sonra sol kalçasında şiddetli ağrı ve 
kasık bölgesinde belirgin bir şişkinlik oluştu. MRG’de 
8 cm x 5,5 cm büyüklüğünde ince duvarlı bir kistik 
yapı gözlendi. Hastaya primer girişimden 66 ay son-
ra revizyon uygulandı. İntraoperatif bulgu, kalçanın 
anteriorunda N. femoralisin altından geçerek üst ba-
cağın medial kısmına kadar ulaşan, sıvı dolu, nekro-
tik bir kitle gösterdi. Me/Me HR hibrid Se/Se TKP ile 
revize edildi. Kasık bölgesindeki şişkinlik azaldı ve gi-
rişimden 11 ay sonra MRG’de lezyonun çevresinin 
önemli ölçüde küçüldüğü görüldü.
Diğer vakalarda revizyon sırasında yalnızca sınırlı bir 
debridman uygulandı. Hastaların önceki implantları 
hibrit Se/Se TKP’lerle değiştirildi. Vakaların tümünde 
klinik açıdan şişkinliklerin hızla indiği gözlendi. Pel-
vise kadar ulaşan büyük psödotümörü olan 52 ya-
şındaki hastanın semptomları progresif iyileşme gös-
terdi ve lezyon ortadan kayboldu. Yazarlar, iyi huylu 
kistik şişmelerden başlayarak osteolize ve kapsam-
lı doku nekrozuna varan lezyonların ağırlık düzeyle-
rinin açık biçimde kademeli olduğunu vurguladılar.
Me/Me eşleşmelerin erken aşamada Se/Se ile değiş-
tirildiği durumlarda ihtiyatlı bir yumuşak doku deb-
ridmaninin rehabilitasyon süresini kısalttığının ve uy-
gun bir seçenek gibi göründüğünün altını çizdiler.
 
Rajpura ve ark. (Büyük Britanya) Me/Me TKP (ağır-
lıklı olarak HR) implante edilmiş ve ALVAL nedeniyle 
başarısız olmuş 13 hastanın (8 erkek, 5 kadın) öykü-
sünü tanıttı. Yazarlara göre yumuşak doku hasarının 
boyutu revizyon girişimini güçleştirebiliyor. Yumu-
şak doku defektlerinin kemik defektlerine göre daha 

endişe verici olduğunu düşünüyorlar. Primer girişim 
sırasında hastaların ortalama yaşı 56’ydı (22-67). 
Ortalama izleme süresi ameliyattan sonra 21 (12–
40) aydı. ALVAL tanısı histolojik olarak kanıtlandı. 
Hastaların tümü nedeni belirsiz kasık ağrılarından 
şikayetçiydi. 4 hastada Trokanter majör bölgesinde 
kitle bulundu, 1 hastada büyük, tekrarlayan bursit 
ve buna bağlı şişlik oluştu, 3 hastada “öğütme sesi”, 
“kilitlenme” ve gıcırdama şeklinde mekanik semp-
tomlar gözlendi, 3 hasta tekrarlayan dislokasyon, 1 
hasta ise siyatik sinir felcinden şikayetçiydi. Radyo-
lojik muayenede 3 hastada asetabular komponen-
tin gevşediğini, 2 hastada da femur boynunun in-
celdiğini gösterdi. İntra-operatif kapsamlı yumuşak 
doku nekrozları (6 hasta), bursa şişkinlikleri ve kre-
ma şeklinde kahverengi sıvı gözlendi. 6 hastada yu-
muşak doku tahribatı tespit edildi. Osteolize seyrek 
olarak rastlandı. Hiçbir hastada gözle görülür metal 
partikül izlenmedi. Yazarlar intraoperatif bulguların 
tipik olduğunu ve semptomların genellikle yüzey eş-
leşmesinin değiştirilmesiyle birlikte yatıştığını belirtti-
ler. Revizyon ortalama olarak primer ameliyattan 45 
(15–87) ay sonra uygulandı. 12 hastaya TKP implan-
te edildi. Bir hastada geniş abdüktor kas nekrozuyla 
bağlantılı kapsamlı bursa şişmesi nedeniyle psödo-
artrozla ile yetinildi. Yazarlar bu tür revizyon vaka-
larında Me/Me eşleşme kullanılmaması gerektiğini 
vurguladılar. İmpingement veya hatalı konumlanma 
nedeniyle ortaya çıkan ALVAL vakalarında da aşırı 
kobalt ve krom duyarlılığının dışlanamayacağının al-
tını çizdiler.
Se/Se eşleşmeler (36 mm femur başı) 10 hastada, 
Me/PE eşleşmeler ise 2 hastada kullanıldı. Bütün 
hastalar ağrıların hemen iyileştiğini bildirdi. Yazar-
lar 5 hastanın hala daha hafif ağrısı olduğunu, an-
cak bunların ameliyat öncesindeki duruma kıyas-
la önemli ölçüde azaldığını belirttiler. Bunun dışın-
da postoperatif komplikasyon bildirilmedi. Yazarlar 
bundan kapsamlı yumuşak doku tahribatı olan vaka-
larda uzun vadeli sonuç hakkında güvenilir bir öngö-
rü yapılamayacağı sonucuna vardılar.
 
Werle ve ark. (Kanada) bilateral Me/Me HR implan-
te edilmiş 45 yaşındaki bir kadın hastanın öyküsünü 
sundular. Hasta sol kalçasında hareket kısıtlılığından 
ve ağrıdan ve sol üst bacağında yavaş yavaş büyüyen 
bir şişkinlikten şikayetçiydi. Yapılan muayenede sı-
kışma(impingement) veya psoas tendonitine rastlan-
madı. MRG’de siyatik sinirini saran ve siyatik sinirinin 
parestezini açıklayan 18 cm x 9 cm x 5 cm boyutla-
rında bir psödotümör oluştuğunu görüldü.
Hastalığın tedavisi implant değişikliği ve psödotü-
mörün eksizyonuyla gerçekleştirildi. Me/Me HR bir 
Se/Se TKP ile revize edildi. Yazarlar hastanın preo-
peratif semptomlarının tamamen yatıştığını ve me-
tal konsantrasyonlarının tekrar başlangıç değerlerine 
döndüğünü, bundan da sağ taraftaki Me/Me HR’nin 
işlevini düzgün gördüğü sonucuna varıldığını belirt-
tiler. n
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Seramik/Seramik yüzey eşleşmeleri displa-
zik koksartrozlu genç ve aktif hastalar için de 
tribolojik açıdan kalça artroplastisinde uzun 
süreli sağkalımın temelini oluşturmaktadır. 
Displazik Koksartrozlu (Crowe I-IV) hastalar-
da Se/Se eşleşme implante edilen büyük vaka 
serileriyle orta ve uzun vadeli sonuçlara yöne-
lik bilimsel yayınların sayısı azdır. Prof. Dr. At-
sushi Kusaba 25 Ekim 2013 tarihinde, Berlin‘de 
düzenlenen Alman Ortopedi ve Kaza Cerrahi-
si Kongresinde (Deutscher Kongress für Ort-
hopädie und Unfallchirurgie – DKOU) güncel 
çalışma sonuçlarını sundu. Oturum yöneticileri 
konuşmasını oturumun en ilgi çekici konferan-
sı olarak nitelendirdiler.

ÖZET

Konu

Literatürde şu ana kadar displazik koksartrozlu genç 
ve aktif hastalarda çimentosuz primer total kalça 
artroplastisinin orta ve uzun vadeli so-
nuçlarını kapsayan büyük vaka serileri-
ne ait veri neredeyse bulunmamakta-
dır. Biz, daha düşük osteoliz oranı ve 
daha uzun sağkalım beklentisiyle Sert/
Sert yüzey eşleşmeleri kullandık. Çalış-
manın amacı revizyon ve komplikas-
yon oranlarını analiz etmekti.

Metodik

1997 ile 2012 yılları arasında 1.879 
hastaya implante edilen Sert/Sert eş-
leşmeli, çimentosuz 2.395 kalça kal-
ça protezinin klinik ve radyolojik so-
nuçlarını değerlendirdik. 1.814 kalça-
ya alüminyum oksit seramiğinden Se/
Se eşleşme (1.772 kalçada 28 mm, 42 
kalçada 32 mm, BIOLOX®forte, Ce-
ramTec GmbH) ve 2011 yılından iti-
baren olmak üzere 29 kalçaya karı-
şık oksit seramiğinden Se/Se eşleşme 
(32 mm, BIOLOX®delta, CeramTec 

GmbH) implante edildi. 479 kalçada düşük karbonlu 
Me/Me eşleşme (28 mm, Sikomet®, Endoplus AG), 
73 kalçada ise yüksek karbonlu Me/Me eşleşme (28 
mm, Metasul®, Zimmer AG) kullanıldı. Ameliyat dö-
neminde hastaların ortalama yaşı 57’ydi. Ortalama 
izleme süresi 5,3 (0,1–15,5) yıldı. Preoperatif tanı 
displazik koksartrozdu, bunların içerisinde 155 ba-
şarısız osteotomi  (Şekil 1) ve 47 konjenital kalça 
çıkığı (Crowe IV)  (Şekil 2) yer alıyordu. Son nokta-
sı revizyon olan sağkalım oranı Kaplan-Meier yönte-
mi ve Log-Rank testiyle belirlendi.

Bulgular ve sonuç

Se/Se eşleşmeli hiçbir hastada radyolojik osteoliz 
tespit edilmedi. Buna karşılık yüksek karbonlu Me/
Me eşleşmeli bir kalçada (%1,4) ve düşük karbonlu 
Me/Me eşleşmeli 40 kalçada (%8,4) osteoliz bulun-
du. Se/Se eşleşmeli (28 mm, BIOLOX®forte) 2 kalça-
da (%0,1) uygun olmayan enstrumantasyon nede-
niyle seramik insert kırığı görüldü. Düşük karbonlu 
Me/Me eşleşmeli 24 kalça (%5,0) komplikasyon 
(metalozis, aşırı duyarlılık reaksiyonu, osteoliz) ne-

Displazik Koksartrozda 2.395 Sert/Sert  
Eşleşmede Sağkalım Süresi Analizi

Yazanlar Prof. Dr. A. Kusaba1, Dr. H. Sunami1, Prof. Dr. S. Kondo1,  
Prof. Dr. Y. Kuroki1, Dr. M. Katsui2, Dr. M. Tsuchida2, Dr. N. Hakuta2,  
Dr. A. Maeda2

1 Eklem Replasmanı ve Romatoloji Enstitüsü, Ebina Genel Hastanesi, Kanagawa, Japonya
2 Ortopedik Cerrahi Departmanı, Showa Üniversitesi, Fujigaoka Hastanesi, Yokohama, Japonya

 Anahtar kelimeler

• Kalça displazisi
• Osteoliz
• Seramik/Seramik
• Metal/Metal
• Kalça total  
 endoprostetiği 

Şekil 1: Preoperatif tanı: 155 başarısız osteotomi 
Şekil 2: Preoperatif tanı: Crowe IV (47 kalça)

1 2
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deniyle revize edilmek zorunda kaldı. Düşük karbon-
lu Me/Me eşleşmeli protezlerde yalnızca bir kalçada 
(%1,4) metalloz nedeniyle revizyon gerekti. Sağka-
lım oranı 5 yıl sonra Se/Se ve yüksek karbonlu Me/
Me eşleşmeler için %100, düşük karbonlu Me/Me 
eşleşmeler için %99,8, 10 yıl sonra ise Se/Se eşleş-
meler için %99,4, yüksek karbonlu Me/Me eşleşme-
ler için %96,4 ve düşük karbonlu Me/Me eşleşme-
ler için % 96 olarak bulundu. 14 yıl geçtikten sonra 
sağkalım oranı Se/Se eşleşmeler için %98,2, yüksek 
karbonlu Me/Me eşleşmeler için %96,4, düşük kar-
bonlu Me/Me eşleşmeler için ise %80 oranlarında 
gerçekleşti.
 
Bu vaka serisinde periprostetik osteolizler nedeniy-
le başarızlığa uğramayan yegane kombinasyon Se/
Se yüzey eşleşmeleridir  (Şekil 3). Daha fazla uzun 
vadeli veri beklemek gerekmektedir.

Prof. Dr. Atsu shi 
Kusaba Japonya, 
Kanagawa, Ebina 
Genel Hastanesinin 
Eklem Replasmanı 
ve Romatoloji Ensti-
tünün Direktörüdür. 
Süpervisor hekim 
ve Japon Romatolo-
ji Birliğinin Yönetim 
Kurulu Üyesidir ve 

uzman hekim olarak Japon Ortopedi Birliği-
ne kayıtlıdır. Prof. Kusaba aynı zamanda Al-
man Ortopedi ve Ortopedik Cerrahi Derne-
ğinin (Deutsche Gesellschaft für Orthopädie 
und Orthopädische Chirurgie – DGOOC) ve 
Uluslararası Artroplasti Teknolojisi Derneğinin 
de (International Society for Technology in 
Arthroplasty – ISTA) üyesidir. Alman Ortope-
di ve Kaza Cerrahisi Kongresinde (DKOU) her 
yıl konferans veren yegane Japon cerrahtır. 5 
ders kitabı, 45 orijinal makale ve İngilizce veya 
Almanca olmak üzere 127 sunum yazmıştır, 
Japonya'da yayınladığı çok sayıda yayın buna 
dahil değildir. Prof. Kusaba hem Japonya'da, 
hem Almanya'da hekimlik ruhsatına sahiptir. 
Kalça endoprostetiğinde, Crowe IV displazileri 
gibi ağır vakalar da dahil olmak üzere, “önce 
yüzey eşleşmesi” ilkesini izler.
 
 

 İletişim adresi:
Prof. Dr. Atusushi Kusaba
Institute of Joint Replacement  
and Rheumatology
Ebina General Hospital
JP-1320 Kawaraguchi, Ebina 
Kanagawa 243-0433
Japonya
Telefon: +81-462-33-1311
Faks: +81-462-32-8934
E-posta: weardebris@aol.com

Şekil 3: Se/Seyüzey eşleşmelerinde osteoliz başarısızlık nedeni olarak göze çarpmadı.

Sonuç: Osteoliz

Ø 28mm Se/Se, 
karışık oksit seramiği
(BIOLOX®delta)

Ø	  28mm	  SeSe,	  
alüminyum oksit seramiği	  
(BIOLOX®forte)	  

Ø	  32mm	  SeSe,	   
alüminyum oksit seramiği	  	  	  	  	  	  	  	  
(BIOLOX®forte)	  

Ø	  28mm	  Me/Me	   
düşükkarbonlu (Sikomet®)	  

Ø	  28mm	  Me/Me yüksek-
karbonlu (Metasul®)	  

	  Prevalans 	  (%)	  

	  	  	  0	  

	  	  	  0	  	  	  

	  	  	  0 	  	  

0,5

1,4

p=0,000	  
t=89,74
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Kanada’nın Winnipeg kentindeki Concordia Eklem Replasmanı Gru-
bu (Concordia Joint Replacement Group – CJRG) Biyotriboloji Ekibinin 
Teknik Yöneticisi Dr. Jan-M. Brandt, 25 Ekim 2013 tarihinde, Berlin’de 
düzenlenen Alman Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahisi Kongresinde 
(DKOU) Heinz Mittermeier Araştırma Ödülü ile ödüllendirildi.

“Clinical failure analysis of contemporary ceramic-on-ceramic total hip replace-
ment” (Modern Seramik-Seramik Total Kalça Replasmanında Klinik Başarısızlık 
Analizi) başlıklı çalışması nedeniyle Alman Ortopedi ve Ortopedik Cerrahi Der-
neği (DGOOC) tarafından ödüle layık görülmüştür. 5.000 Avro tutarındaki ödül 
CeramTec tarafından bağışlanmıştır.
Çalışmanın konusu Seramik/Seramik eşleşmeli (BIOLOX®delta und BIOLOX®for-
te, CeramTec GmbH) kalça endoprotezlerinde in vivo aşınmaydı. Dr. Brandt bu 
amaçla araştırma ekibiyle birlikte 34 eksplantı analiz etti. Çok yüksek bir inkli-
nasyon açısının şerit şeklinde aşınmaya (stripe wear) neden olduğunu ve en iyi 
kayganlaştırma durumunun metal aktarımı nedeniyle olumsuz etkilenebileceği-
ni ortaya çıkardı.

ÖZET

TKP’de modern Seramik/Seramik yüzey eşleşmelerinde  
klinik başarısızlık analizi

İn vivo aşınma davranışını belirlemek için TKP’de kullanılan Seramik/Seramik yü-
zey eşleşmelerine bir hasar analizi uygulandı. 34 eksplantla gerçekleştirilen ana-
liz yüzey değişimlerinin kantitatif değerlendirilmesini, pürüzlülük ve yuvarlak-
lık ölçümlerini ve elektron mikroskopuyla yapılan değerlendirmeleri kapsıyordu.
Seramik femur baş ve insertlerde gözlenen yüzey değişimlerinin ölçüsü implan-
tasyon süresiyle ilişkiliydi. Bunun ötesinde, seramik başların doğrusal aşınma-
sı ile metal aktarımının düzeyi ve adeziv aşınma (stripe wear) arasında bir ilişki 
bulundu. Asetabular komponentin 45°’yi aşan bir inklinasyon açısıyla implante 
edildiği durumlarda seramik insertlerdeki yüzey değişimlerinin 2,2 kat fazla ol-
duğu tespit edildi. Asetabular komponentin inklinasyon açısının > 45° olduğu 
durumlarda seramik başların aşınma oranı 25,5 ± 21,3 µm/yıl olarak bulundu. 
Bu doğrusal aşınma oranı shell’in inklinasyon açısının ≤ 45° olduğu durumlarda-
ki 4,2 ± 2,3 µm/yıllık doğrusal aşınma oranının 6 katıdır. Seramik/Seramik yüzey 
eşleşmelerinin üzerine metal aktarımı optimal kayganlaştırma durumunu olum-
suz etkileyebilir ve eğer inklinasyon açısı da çok yüksekse, adeziv aşınmaya (stri-
pe wear) yol açabilir.
Ortopedik İnnovasyon Merkezinde (Winnipeg, Kanada) 10 yıllık bir süre içeri-
sinde 815 Seramik/Seramik eşleşme (BIOLOX®forte) implante edildi. Bu grupta 
9 hastaya revizyon uygulandı, dolayısıyla sağkalım olanı %98,9 oldu. Seramik/
Seramik yüzey eşleşmeleri genç, aktif hastalar için güvenli bir seçenek olmayı 
sürdürüyor.

Se/Se Yüzey Eşleşmelerinde Aşınma Konulu 
Çalışmaya Heinz Mittelmeier Araştırma Ödülü

Dr. Jan-M.  
Brandt 2009 yılın-
dan beri Kanada, 
Winnipeg'deki Con-
cordia Eklem Rep-
lasmanı Grubunun 
(CJRG) Biyotriboloji 
Ekibinin Teknik Yö-
neticisidir. 2009 yı-
lında Kanada, yapay 
diz eklemlerinin tri-

bolojik davranışı üzerine doktorasını yaptı.
Dr. Brandt Manitoba Üniversitesi, Cerrahi De-
partmanında Yardımcı Profesör, Kanada Or-
topedi Birliği (Canadian Orthopaedic Asso-
ciation) üyesi ve yine Kanada, Winnipeg'de 
bulunan Ortopedik İnovasyon Merkezinin 
(Orthopaedic Innovation Centre) teknik danış-
manıdır.
CJRG'nin Biyotriboloji Ekibi mühendislik bilim 
dallarında araştırmalar yaparak tıp tekniğini 
geliştirmeyi kendine hedef edinmiştir. CJRG, 
Ortopedik İnovasyon Merkezi (OIC) ile yaptığı 
işbirliği sayesinde Eksplant ve Analiz Labora-
tuvarı, simülatörler, FEA, Hızlı Prototip Oluş-
turma ve ölçüm ekipmanı gibi en yeni tekno-
loji ürünü olanaklardan yararlanma imkanına 
sahiptir. 

 İletişim:
Dr. Jan-M. Brandt 
Concordia Joint Replacement Group,  
1155 Concordia 
Avenue Suite 310, 
Winnipeg, MB R2K 2M9, Kanada  
E-posta: jbrandt@cjrg.ca  
www.cjrg.ca  
www.orthoinno.com
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Seramik implantların kullanımına yönelik Cep Kılavuzu ve E-Kitap

Springer Verlag yayınevi 2014 yılının ikinci çeyreğinde primer 
tedavide seramik implantların kullanımıyla ilgili bir klinik kılavuz 
yayınlıyor. 
Bu Cep Kılavuzu hem hızlı hem de kapsamlı bilgilenmek iste-
yen ortopedik cerrahlara hitap ediyor. Primer tedavide seramik 
implantların kullanımına yönelik yararlı ipuçları içeren ve bunla-

rı açık, özlü bir şekilde canlandıran yararlı bir kılavuz olarak ta-
sarlanmış.  
 

 Cep Kılavuzu İngilizce ve Almanca dillerinde piyasaya sunu-
lacak.

SON DAKİKA HABERLERİ

OKUMA ÖNERİLERİ 

Uluslararası Periprostetik Eklem Enfeksiyonu Konsensus Kongresinin Sonuç Raporu

31 Temmuz ve 1 Ağustos 2013 tarih-
lerinde Filadelfiya’da (ABD) düzenlenen 
Uluslararası Periprostetik Eklem Enfeksi-
yonu Konsensus Kongresine tüm dünya-
dan 400’ü aşkın ortopedist katıldı Prof. 
Dr. Javad Parvizi (ABD) ile Prof. Dr. Thors-
ten Gehrke’nin (Almanya) yönetiminde pe-
riprostetik enfeksiyonların önlenmesi, tanı-
sı ve tedavisine ve bu alanda elde edilmiş 

sonuçlara ilişkin güncel bilgi durumu sistematik bir şekilde der-
lendi. 

 Raporun tamamını EFORT İnternet sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz: 
 
https://www.efort.org/wp-content/uploads/2013/10/Philadelp-
hia_Consensus.pdf

Seminars in Arthroplasty (Artroplasti Seminerleri), Sayı 4/2013

Seminars in Arthroplasty (Editör Dr. Seth 
Greenwald) her sayısında artroplasti ile il-
gili yalnızca bir konuya odaklanarak kap-
samlı ve güncel genel bakış sağlayan bir 
meslek dergisi. Seramik konusuyla ilgili bir 
güncelleme sunan 4/2013 sayısında art-
roplastide çok tartışılan korozyon, implant 
patolojisi, implant alerjisine yönelik soru-
lar ile VKİ/vücut ağırlığının implant seçimi 

üzerindeki etkileri ve kalça eklemi replasmanının sonuçları gibi 
konular ele alınıyor.

 
 Dergiyi çevrim içi temin edebilirsiniz:  

www.semarthroplasty.com  
(Kayıt olmak gerekmektedir))

Kas ve İskelet Sisteminin Enfeksiyonları: Temel Bilgiler, Profilaksi, Tanı ve Tedavi

İsviçre Ortopedi ve Travmatoloji Derneği 
(swiss orthopaedics) 2006 yılında «Kas 
ve İskelet Sisteminin Enfeksiyonları» adlı 
bir uzmanlar grubu oluşturdu; grup özel 
eğitim görmüş, deneyimli enfeksiyon 
hastalıklar uzmanı ve mikrobiyologlarla di-
siplinler arası işbirliği yapıyor.

Bu uzmanlar grubu 2013 yılından beri tüm 
ortopedistlere, travma cerrahlarına ve en-
feksiyon hastalıkları uzmanlarına meslek 
üstü eğitim aracı veya kritik durumlarda 
kılavuz olarak yararlanabilecekleri özlü bir 
referans kitabı sunuyor. Belli durumlarda 
ne şekilde davranılmasını gerektiği yönün-
de öneriler içeren kılavuz somut vakalarda 
önemli bilgilerin el altında olmasını sağla-
yan bir kaynak. Kas ve iskelet sisteminin 
enfeksiyonlarıyla ilgili temel bilgiler, pro-
filaksi, tanı ve tedavi konuları anlaşılır ve 
özlü bir biçimde açıklanıyor, tedavi sıra-

sında sıkça tekrarlanan hatalar da gösteriliyor. Eser ortopedist-
ler ile enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının işbirliğinin ne kadar 
önemli olduğunu gözler önüne seriyor – Bu işbirliğinin hasta 
yatağının başına kadar yansıması gerektiğini her iki gruptan 
uzmanlar birlikte vurguluyor. 

Cep kitabının ekinde implant ilişkili enfeksiyonu olan hastaların kullanabileceği 
bir “Enfeksiyoloji karnesi” veriliyor. Bunun nasıl kullanılacağı ve nereden temin 
edilebileceği kitapta belirtilmiş. Karne halihazırda Almanca, Fransızca ve İtal-
yanca dillerinde temin edilebiliyor.

 
 Cep kitabını ve enfeksiyoloji karnesini ücretsiz  

olarak buradan isteyebilirsiniz:

Schweizerische Gesellschaft für Orthopädie  
und Traumatologie (swiss orthopaedics) 
E-posta: info@swissorthopaedics.ch

Herausgegeben durch die Expertengruppe „Infektionen des Bewegungsapparates“ der  
Schweiz. Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie (swiss orthopaedics) und der  
Schweiz. Gesellschaft für Infektiologie SGInf (Swiss Society for Infectious Diseases).

Infektionen des 
 Bewegungsapparates
Grundlagen, Prophylaxe, Diagnostik und Therapie

Deutsche Erstausgabe im Eigenverlag swiss orthopaedics. Grandvaux 2013

Infektiologischer Pass
für Verlaufskontrollen bei orthopädischer Infektbehandlung mit Antibiotikatherapie.
Durch den Patienten bei allen Konsultationen mitzubringen!

Name  Geb  /  / 

Diagnose 

Antibiotika-Allergie 

Informationen für den Arzt
Bei diesem Patienten haben wir einen Knochen- bzw. Gelenksinfekt operativ saniert und eine 
 Antibiotikatherapie eingeleitet. Um den Verlauf der Therapie zu kontrollieren, sind wir auf die lücken-
lose Dokumentation der laborchemischen Parameter angewiesen. Wir bitten Sie höflich in regel
mäßigen Abständen Laborkontrollen durchzuführen und die Werte auf den nachfolgenden  Seiten 
 einzutragen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Sollten aufgrund der 
 klinischen Zeichen oder der Laborwerte Änderungen in der Antibiotikatherapie notwendig  werden, 
sind wir gerne bereit dies interdisziplinär (Orthopäden und Infektiologen) zu besprechen und 
 Therapieempfehlungen abzugeben. Faxen Sie als Grundlage Seite 2 und 3 dieses Passes an den für 
die Behandlung verantwortlichen Arzt (s. unten).

n CRP, Leukozyten alle  Wochen bestimmen

n Leberwerte (ASAT, ALAT, alk. Phosph.) alle  Wochen bestimmen
bei Anwendung von Rifampicin, Chinolon, Fusidinsäure, Daptomycin

n Kreatinkinase alle  Wochen bestimmen
bei Anwendung von Daptomycin

n Nierenwerte (Krea, Harnstoff) alle  Wochen bestimmen

n Quick (bei antikoagulierten Pat.) alle  Wochen bestimmen
bei Anwendung Rifampicin engmaschige Kontrollen, cave bei Absetzen von Rifampicin

n Andere 
 alle  Wochen bestimmen

n Clostridien Antigen-Test nur bei Auftreten von Durchfall unter Antibiotikatherapie 
(> 3 Entleerungen von flüssigem Stuhl / Tag)

Für die Behandlung verantwortlicher Arzt

Stempel Name

Telefon

Fax

E-Mail

Laborkontrolle am CRP Leuk* Krea** Andere  
Parameter**

*  Leuk > 10000 Differenzierung notwendig; < 3000 Differenzierung und rotes Blutbild, 
ggf. Rücksprache mit behandelndem Arzt

**  falls notwendig, siehe Empfehlungen für Leber- u. Nierenwerte unter Antibiotikatherapie auf S. 1

Dieser Pass kann kostenlos in deutscher, französischer und italienischer Sprache bezogen werden bei:
Heraeus Medical GmbH, Philipp-Reis-Str. 8/13, D-61273 Wehrheim, contact.medical@heraeus.com

Layout und Druck: Heraeus Medical GmbH
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(Quelle: Elsevier)
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Disiplinler Arası Prostetik Eklem  
Enfeksiyonu Çalıştayı

PRO-IMPLANT Vakfı (Charité Üniversite Hasta-
nesi Berlin) 2014 yılı için periprostetik enfeksi-
yonun tanıdan tıbbi ve cerrahi tedaviye kadar 
tüm önemli konularını kapsayan 3 disiplinler 
arası çalıştay (İngilizce) planlamıştır. Kurslar 
uzmanlar tarafından verilecek konferanslar, 
vaka tartışmaları pratik uygulamalı çalışmalar 
içermektedir. Ayrıca, European Implant Co-
hort Study EICS (Avrupa İmplant Kohort Çalış-
ması) tanıtılacaktır.

Kurs tarihleri:  18-19 Eylül 2014

Yer:  Berlin 

 
 Bilgi ve çevrim içi kayıt: 

www.pro-implant- 
foundation.org 

 
 
33. European Bone and Joint Infec-
tion Society EBJIS (Avrupa Kemik ve 
Eklem Enfeksiyonu Derneği) Yıllık 
Kongresi 

Disiplinler arası 33. EBJIS Kongresinde (Utre-
cht, Hollanda, 11–13 Eylül 2014) kas ve iske-
let sisteminin enfeksiyonlarıyla ilgili temel bil-
giler ve enfeksiyon tanı ve tedavisi, biyofilm 
ve mikrobiyoloji gibi güncel konular ele alına-
caktır.

 
 Bilgi ve çevrim içi kayıt: 

www.ebjis.org/

 
EFORT Tribology Day 

Tribology Day (Triboloji günü) 15. EFORT 
Kongresi (Londra, 4–6 haziran 2014) kapsa-
mında 4 Haziran günü Prof. Dr. Karl Knahr’ın 
yönetiminde gerçekleştirilecektir. Etkinliğin 
ağırlık noktasını implant materyalleri ve kalça 
ve diz artroplastisinde debris oluşumu konula-
rında bir güncelleme oluşturacaktır. 

 
 Bilgi ve çevrim içi kayıt: 

www.efort.org/tribology2014

SON DAKİKA HABERLERİ

CeraNews digital 

CeraNews dünya genelinde ortopedistler için geçerli bir bilgi kaynağı ola-
rak yerini pekiştirdi. 10 dilde 20.000’i aşkın nüsha olarak basılan bir yazılı 
basın ortamıdır. Basılı dergi 2014 yılından itibaren yeni bir sayfa düzenine 
kavuşacak ve dijital ortamdan da sağlanabilecektir. Dijital ortamda alışıl-
mış redaksiyonel yazılar video, resim galerisi ve animasyon gibi multime-
diyal araçlarla desteklenecektir. 

 Dergilerini bundan sonra da basılı nüsha halinde almayı tercih 
eden okurlarımızın bunu e-posta (ceranews@ceramtec.de) veya 
faks (+49 7153 611950) aracılığıyla bize bildirmelerini rica ederiz.

Latin Amerika CCJR Kongresi “Yolculuk Sürüyor” 

Current Concepts in Joint Replacement (Eklem Replasmanında Güncel 
Konseptler) bu yıl “Yolculuk Sürüyor” başlığı altında Latin Amerika’da bir 
CCJR Kongresi düzenliyor: 17–20 Eylül 2014, İIguaçu, Brezilya. Prof. Dr. 
Javad Parvizi tarafından yönetilecek olan “Advanced Bearing Symposi-
um” (Gelişmiş Yatak Sempozyumu) BIOLOX® Akademisi tarafından des-
teklenecektir. 

 Daha fazla bilgi için: 
www.biolox-symposium.com 
www.ccjr.com

 
Bildiri sunumu çağrısı 

Alman Ortopedi ve Ortopedik Cerrahi Derneği (DGOOC) 2014 yılında 
da bir araştırmacıyı 5.000 Avro değerindeki Heinz Mittelmeier Araştır-
ma Ödülüyle ödüllendiriyor. Sponsorluğunu CeramTec GmbH firmasının 
üstlendiği ödül, biyoseramiklere ve artroplastide aşınmayla ilgili sorunla-
ra yönelik alanlarda ve seramik implantların klinik sonuçlarıyla ilgili konu-
larda AR-GE çalışmalarına olağanüstü katkıda bulunmuş 40 yaşına kadar 
klinisyenlere, mühendislere veya bilim insanlarına verilmektedir.

DGOOC’ye başvuruların posta damgası basılış tarihi itibariyle en geç 31 Ağustos 2014 tari-
hine kadar yapılmış olması gereklidir. Ödül, 28-31 Ekim 2014 tarihlerinde Berlin’de düzenle-
necek olan Alman Ortopedi ve Travma Cerrahisi Kongresi (DKOU) kapsamında sahibini bu-
lacaktır.

 Başvuru prosedürüyle ilgili daha fazla bilgi için: 
 
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und  
Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC) 
Langenbeck-Virchow-Haus 
Luisenstr. 58/59 
D-10117 Berlin, Almanya 
Telefon: +49 3084 712131 
Faks: +49 3084 712132 
E-posta: info@dgooc.de 
www.dgooc.de

MESAJLAR KONGRE VE ÇALIŞTAYLAR

ŞU ANDAN İTİBAREN:

CeraNews Online

www.ceranews.com/plus

www.ceranews.com

Metin (Son Dakika Haberleri) 
S. Usbeck, L.F. Scheuber, F. Petkow



CERANEWS ORTOPEDİK DURUM BİLGİLERİ DERGİSİ

LÜTFEN BANA BİLGİLENDİRME MATERYALİ GÖNDERİN:

Lütfen bu faksı şu numaraya gönderin: + 49 7153 611 16513 veya aşağıdaki adrese e-posta yollayın 

  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 e-postayla (PDF) düzenli olarak bana gönderin.

  Lütfen CeraNews’in basılı bir nüshasını 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
Haben Sie einen Tablet PC? Evet  iPad  Android  Diğer cihazlar   Hayır

 CeraFacts: USB bel-
lekte medya belgeli-
ği (animasyonlar, canlı 
ameliyatlar ve videolar)

 Güvenlik Bilgi 
Notu BIOLOX® insertle-
ri ve BIOLOX® femoral 
başları implante eden 
bir cerrah nelere dikkat 
etmeli?

 BIOLOX® insertleri 
için yerleştirme aleti ile 
ilgili bilgiler

 Seramik kırığı  
sonrası revizyonlar için 
eklem yüzeyi eşleşme-
si seçimi

 Fretting and Cor-
rosion at Modular 
Junctions – Can cera-
mics address this clinical 
issue?  
Bir Kaynak Kitapçık

1st step

3rd step 4th step

BIOLOX® 
ceramic 
insert

Liner handle 
(curved)

Connector

Mounting 
Device

22ndnd 
step step

BIOLOX® InsertsSafety Reminder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Always remember

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

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

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

• Do not use an insertion instrument for impaction. 

• Carefully assemble the components. 

•  Don’t combine products from different manufacturers. 

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

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

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

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

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

BIOLOX® Ball HeadsSafety Reminder

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

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

2. Trial reduction with 
trial femoral ball head 
only

3. Careful cleaning 
and drying of the 
stem taper 

4. Correct handling of 
the BIOLOX® femoral 
ball head

5. Fixation of the 
BIOLOX® femoral 
ball head

6. Avoid intraoperative 
damage as well. 

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

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

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

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

Always remember 

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

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

• Carefully assemble the components.

• Confirm proper assembly and then impact.

• Don’t combine products from different manufacturers.

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

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

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

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

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

4, 5 Figure Source: CeramTec 

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

Material und Methode

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

Inserts:  Crosslinked UHMWPE 32 mm, UHMWPE 32 mm

Fremdpartikel: Aluminiumoxidkeramik (Al
2
O

3
)-Partikel    

 (BIOLOX®forte) 

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

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

2
O

3
-Parti-

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

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

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

2
O

3
-Partikel vor Testbeginn eingebracht 

Gleitpaarungswahl bei Revision nach Keramikfraktur

Schlussfolgerung

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

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

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

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

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

Resultate

Keramik/PE und Keramik/XPE 

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

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

Abb. 5: Primärversorgung

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

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 6: Versorgung nach Keramikfraktur
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Keramikpartikeln 
bis 5 mm

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

Primärversorgung

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

2

1,5

1

0,5

3

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

0–1,0 Mio. Zyklen
1,0–5,0 Mio. Zyklen

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

Abrieb Ke/Ke

Abrieb Ke/PE 
(XPE)

Abrieb Me/XPE
< 0,1

Abriebvolumen 

Versorgung nach Keramikfraktur

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

315,5

315

1

0,5

316

0,56 ± 0,21
0,31 ± 0,17

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

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

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