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Kalça Artroplastisinde modüler konsept

Günümüzde modern kalça endoprotezleri modüler olarak yapılandırılmıştır. Bu 

modüler yapı konsepti, özellikle bir stem ile boyun uzunluğu farklı başların kom-

binasyonu, ameliyat sırasında hastanın kişisel durumuna esnek bir şekilde uyum 

sağlamaya izin veren, kabul görmüş bir çözümdür. 

Modülerlik cerraha orijinal eklem anatomisinin rekonstrüksiyonunu optimize 

etme ve hastada mümkün olan en iyi biyomekanik koşulları oluşturma olanağı 

sağlar. Modüler taper bağlantıları sayesinde metal ve seramik gibi farklı mater-

yalleri de birbiriyle bağlamak mümkündür. Konik sıkıştırma yönteminin gerek 

üretimde, gerekse uygulamada uygulanabilir olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer bir 

avantajı korozif oluşumları önleyen yüksek stabilitesidir. Revizyon ameliyatların-

da mekanik kilitli bağlantıyı ayırmak ve başı üreticinin talimatları doğrultusunda 

değiştirmek mümkündür.

Kalça Artroplastisinde Taper: 
Cerrahın Nelere Dikkat Etmesi Gerekiyor?

Leslie F. Scheuber, Sylvia Usbeck, Florence Petkow
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Konik bağlantının tarihçesi

Kalça protezi uzmanlarının aşina olduğu, femur başı ile stem arasındaki konik 

bağlantı 1970’li yılların başlarında Sulzer AG (endoprotez üreticisi ve İsviçre, Win-

terthur’daki bugünkü Zimmer firmasının öncüsü) ile Feldmühle AG (seramik üreti-

cisi ve Almanya, Plochingen’deki CeramTech GmbH firmasının öncüsü)

arasında gerçekleştirilen endüstriyel işbirliği sonucunda geliştirilmiştir. Amaç 

seramik bir başla metalden bir stem arasında güvenilir ve kalıcı bir bağlantı oluş-

turmaktı. Dörre ve ark.1 seramik femur başı ile stemin metal konisi arasındaki kuv-

vetli (konik sıkıştırma) bağlantıya özel bir önem atfetmişlerdir: Konik bağlantılı 

bir kalça endoprotezi ilk kez 1974 yılında bir hastaya takılmıştır. Bu konik sıkıştır-

malı bağlantı prensibi bir İsviçre patentiyle (Nr. 1060601) koruma altına alınmıştır.

Daha sonra, 1990’lı yılların başlarında, tek tip bir taper (ISO/TC150/SC4 N117 bel-

geli „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 spe-

sifikasyonlarına göre diğer özelliklerin yanı sıra geometrileri, 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 2) arasındaki ge-

çişler dahi standart olmayıp üreticiye göre birkaç milimetreye varan farklılıklar 

göstermektedir.
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Şekil 1: Her biri „12/14” spesifikasyonuyla tanımlanmış değişik koniler

 
Şekil. 2: Farklı boyun uzunlukları
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Şekil 3a/3b: Bir implant taperinin özellikleri

Şekil 4: Uyumluluk örneği: Bir seramik femur başı ile sıkı alıştırma örneğinde 
nominel olarak birbirinin aynı iki 12/14 kon arasındaki tasarım farkı

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



İmplant taperlerinin özellikleri

Konik bir bağlantı stem taperinden ve femoral başın içindeki konik bir delikten 

oluşur. Bu konilerin, bileşenlerin birbirine tam olarak uyması açısından belirleyici 

olan, koni açısı, doğruluk, çap ve yüzey nitelikleri gibi karakterize edici özellikleri  

 (Şekil 3a/3b) bulunmaktadır. Güvenli bir konik sıkıştırma için femur başı ile stem 

taperi arasındaki konik bağlantının hassas bir şekilde uyumlu olması büyük önem 

taşır.

Uyumluluk

Yalnızca implant üreticisi tarafından uyumlu olarak tanımlanmış protez stemleri-

nin ve femur başlarının birbiriyle kombine edilmesi zorunludur.2 Implant üretici-

leri taper/femur başı kombinasyonlarının kullanımına izin verme sorumluluğunu 

üstlenir ve bileşenleri hastanelere teslim ederler. Cerrah, kullanma talimatında ve 

diğer bilgilendirme belgelerinde yer alan, implant üreticisnin izin verdiği kombi-

nasyonlarla ilgili bilgilere uymak zorundadır. 

Yeni Zelanda Ortopedi Derneğinin araştırmasına göçre, son 5 yıl içinde cerrahla-

rın 23% implantları yanlış kombine ettiğini ortaya çıkardı, vakaların çoğu TKP.3 

Her bir protez komponentinin uyumluluğunun sıgn  (Şekil4) dikkate alınması 

durumundaki olumsuz klinik sonuçları – örn. Bacak uzunluğu ve yumuşak doku 

reaksiyonlarına (psödotümor) yol açabilen metal debrisine ilişkin etkiler ve erken 

implant başarısızlığı – dişlamak mümkün değildir.4 

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 müm-

kündür.
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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 yuvarlatılmış ve kesin olmayan bir 
şekilde ölçü alarak iki çap unsuru arasındaki mesafeyi belirtmeden 
basit bir şekilde 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 protez tipiyle kul-
lanılmasına 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 çiz-
ginin yuvarlaklığını (daireselliğini) ifade eder.

Yüzey pürüzlülüğü/yapısı: Bu kavram teknik bir unsurun yüzey-
lerinin niteliğini ve parametrelerini belirtir.

Teşekkür

Yazarlar Wolfgang Zitzlaff, Tina Mirus ve Ines Feistel’e (Konstrüksiyon Departmanı, CeramTec 
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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 komponent-
leriyle kombine edilebilirliği 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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