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Konik ve Uyumluluk
Cerrahın Nelere Dikkat Etmesi Gerekiyor?

Kalça Artroplastisinde Taper:
Cerrahın Nelere Dikkat Etmesi Gerekiyor?
Leslie F. Scheuber, Sylvia Usbeck, Florence Petkow

Kalça Artroplastisinde modüler konsept
Günümüzde modern kalça endoprotezleri modüler olarak yapılandırılmıştır. Bu
modüler yapı konsepti, özellikle bir stem ile boyun uzunluğu farklı başların kombinasyonu, 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 materyalleri de birbiriyle bağlamak mümkündür. Konik sıkıştırma yönteminin gerek
üretimde, gerekse uygulamada uygulanabilir olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer bir
avantajı korozif oluşumları önleyen yüksek stabilitesidir. Revizyon ameliyatlarında mekanik kilitli bağlantıyı ayırmak ve başı üreticinin talimatları doğrultusunda
değiştirmek mümkündür.
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Beyond comparison since 1974

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, Winterthur’daki bugünkü Zimmer firmasının öncüsü) ile Feldmühle AG (seramik üreticisi 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 oluşturmaktı. Dörre ve ark.1 seramik femur başı ile stemin metal konisi arasındaki kuvvetli (konik sıkıştırma) bağlantıya özel bir önem atfetmişlerdir: Konik bağlantılı
bir kalça endoprotezi ilk kez 1974 yılında bir hastaya takılmıştır. Bu konik sıkıştırmalı bağlantı prensibi bir İsviçre patentiyle (Nr. 1060601) koruma altına alınmıştır.
Daha sonra, 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 spesifikasyonlarına 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

12/14 S

12/14 M

12/14 L

Şekil. 2: Farklı boyun uzunlukları
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12/14 XL

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

Şekil 3a/3b: Bir implant taperinin özellikleri

Kavite: Metall taper
ile seramik femur
başının çarpışması

Şekil 4: Uyumluluk örneği: Bir seramik femur başı ile sıkı alıştırma örneğinde
nominel olarak birbirinin aynı iki 12/14 kon arasındaki tasarım farkı
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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 stemlerinin ve femur başlarının birbiriyle kombine edilmesi zorunludur.2 Implant üreticileri 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 kombinasyonlarla ilgili bilgilere uymak zorundadır.
Yeni Zelanda Ortopedi Derneğinin araştırmasına göçre, son 5 yıl içinde cerrahların 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 olmadığı durumlarda nasıl davranacağını laboratuvar deneyleriyle belirlemek mümkündür.
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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 komponentleriyle 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.

Teşekkür

SÖZLÜK

Yazarlar Wolfgang Zitzlaff, Tina Mirus ve Ines Feistel’e (Konstrüksiyon Departmanı, CeramTec
GmbH) sağladıkları aktif ve kapsamlı destek için teşekkür eder.

Eurotaper: Kalça protezlerinde standardize edilmemiş bir kavram

Kaynak

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

1 Dörre E, Dawihl W, Altmeyer G. Dauerfestigkeit keramischer Hüftendoprothesen. Biomedizinische Technik 1977; 22(1-2):3–7
2 Willi R, Rieker C, Thomsen M, Thomas P. AE-Manual der Endoprothetik-Hüfte und Hüftrevision, Springer Verlag Heidelberg:57

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

3 Stokes AP, Rutherford AD. Mismatch of modular prosthetic components in total joint arthroplasty. The New Zealand experience. JBJS Br 2005 87-B:(SUPP I), 32.

Koni açısı: Koninin ekseni yönündeki tam yükseliş açısı

4 Bisseling P, Tan T Lu Z, Campbell PA, Susante JLC. The absence of a metal-on-metal bearing
does not preclude the formation of a destructive pseudotumor in the hip – a case report.
Acta Orthop 2013;84(4):437–441

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

Daha fazla kaynak
Arregger Michel C. Product-Mismatch - What is Permitted? European and Materials 2009;17(1):8

Femur başlarının asgari tanımları:
Örnek: 32 12/14 M 0 5°,46’ tanımı bir femur başın şu özelliklerini
belirtir

Barrack RL, Burke DW, Cook SD, Skinner HB, Harris WH. Complications related to modularity of
total hip components. J Bone Joint Surg Br 1993;75-B:688-692
Browne JA, Bechtold CD, Berry DJ, Hanssen AD, Lewallen DG. Failed Metal-on-Metal Hip Arthroplasties. A Spectrum of Clinical Presentations and Operative Findings.Clin Orthop Relat Res
2010;468:2313-2320

• Femur baş çapı = 32 mm
• Kon çapı:
Konunbaşlangıcı = yaklaşık 12 mm
Konun sonu = yaklaşık 14 mm
• Boyun uzunluğu = M (medium))
• Kon açısı = 5°46’

Chana R, Esposito C, Campbell PA, Walter WK, Walter WL. Mixing and matching causing taper
wear. J Bone Joint Surg Br 2012;94-B:281-286
Hanks GA, Foster WC, Cardea JA. Total Hip Arthroplasty complicated by mismatched implant sizes.
Report of two cases. J Arthroplasty 1986;1(4):279-282
Hernigou P, Queinnec S, Lachaniette Flouzat CH. One hundred and fifty years of history of the
Morse taper:from Stephen A. Morse in 1864 to complications related to modularity in hip arthroplasty. International Orthopaedics (SICOT) 2013;37:2081-2088

Endoprotez üreticisinin seramikfemur başın ilgili protez tipiyle kullanılmasına izin vermiş olması gereklidir.

Hohman DW, Affonso J, Anders M. Ceramic-on-Ceramic Failure Secondary to Head-Neck Taper
Mismatch. Am J Orthop. 2011;40(11):571-573

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

Ljung P, Lidgren L, Rydholm U. Hip socket wear due to component mismatch. A case report. Acta
Orthop Scand 1989;60(2):223-224
Morlock M, Nassutt R, Janssen R, Willmann G, Honl M. Mismatched wear couple zirconium oxide
and aluminum oxide in total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2001;16:1071-1074

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.

Ratzel R. Unterschätztes Problem: Kombination von Komponenten verschiedener Hersteller bei der
Hüftendoprothetik.Orthopädie im Profil 2007;1.
Steens W, von FG, Katzer A. Severe cobalt poisoning with loss of sight after ceramic-metal pairing
in a hip - a case report. Acta Orthop 2006;77:830-832
Tucker JK, Pickford M, Howard PW, Newell C. Results of “Mixing and Matching” Components
from Different Manufactureres in a Total Hip Replacement. Poster 086, AAOS 2014
Willmann G. [Ceramic cups for hip endoprostheses. 4: Never mix and match]. Biomed Tech (Berl)
1998;43:184-186
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