
 KALÇA PARSİYEL ENDOPROTEZLERDE 

ASETABULER EROZYONUN  
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bilal Gümüş,Fırat Seyfettinoğlu,Ali Murat Dülgeroğlu,Arslan Bora 

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği 

 

10.Osteoporoz,Osteoartrit ve Eklem cerrahisi Kongresi 2012 

 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.hastane.com.tr/Images/Hospital/Logo/Big/izmir_ataturk_egitim_ve_arastirma_hastanesi__logo.jpg&imgrefurl=http://www.tedavirehberi.net/tag/izmir-ataturk-egitim-ve-arastirma-hastanesi-adresi&usg=__f_TOyxDCjRmBq-nsAwwFrLQBPrY=&h=79&w=78&sz=2&hl=tr&start=1&zoom=1&tbnid=YmHNkwgOTwPp_M:&tbnh=73&tbnw=72&ei=CsmCT5XuDvTa4QS4vNzhBw&prev=/search%3Fq%3Dizmir%2Batat%25C3%25BCrk%2Be%25C4%259Fitim%2Bve%2Bara%25C5%259Ft%25C4%25B1rma%2Bhastanesi%2Bamblemi%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1


 
 
KALÇA PARSİYEL ENDOPROTEZLERDE 
ASETABULER EROZYONUN  DEĞERLENDİRİLMESİ 

Giriş: 
• Yaşlı nüfusun giderek arttığı günümüzde kalça kırıklarının önemi de 

artmaktadır. 

• Uluslararası osteoporoz derneğinin verilerine göre dünya çapında erkek 
nüfusun  %6 sı,kadın nüfusun %8’i osteoporotik kalça kırığı tanısı 
almaktadır.* 

• Tedavide önemli bir seçenek olan parsiyel endoprotezler ve 

komplikasyonları da sıkça karşımıza çıkmaktadır  

 
       * HEPGULER S, CETİN A, DEĞER  Ç, ERKENT Ü  Osteoporotic hip fracture costs in the elderly Turkish population. 

Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45(5):316-325  



 

 

• Asetabuler erozyonun önlenmesinde 

     

    Ünipolar 

    Bipolar 

 

    Yoksa TotaL Kalça Protezi(TKP) ? 

 

 

 

 
       Bhattacharyya T, Koval KJ.  Unipolar versus bipolar hemiarthroplasty for femoral neck fractures: is there a difference? Journal 

of orthopaedic trauma 2009 Jul;23(6):426  
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AMAÇ: 

• Asetabuler  erozyon miktarı ile vücut kitle 
indeksi(BMI),yaş,protez türü,Harris kalça skoru 
arasındaki ilişkinin incelenmesi. 



MATERYAL  

• 2008 ve 2009 yılları arasında parsiyel 
endoprotez yapılan hastalar  retrospektif 
olarak tarandı. 

• Hastalara telefonla ulaşılarak kontrole 
çağrıldı. 

• 207 hastanın 27 tanesi kontrole geldi. 

• Ortalama takip süresi: 28 ay(26-34) 



 



METOD: 

• Hastaların boy-kilo ölçümleri yapıldı. 

• Harris kalça skoru formu dolduruldu. 

• Aynı BT cihazında ve aynı teknisyen yardımıyla 
tam supin pozisyonda  BT çekildi  

• Alınan görüntü kesitlerinden her iki 
asetabulumun  en derin noktalarının göründüğü 
kesit seçilerek Autocad programı kullanılarak 
pelvis orta noktasına protezin modüler başı ve 
sağlam olan femur başının uzaklığı ölçüldü  





• Bulunan erozyon miktarları ve 
BMI,yaş,cinsiyet,protez türü ve Harris 
kalça skoru değerleri arasındaki ilişki 
istatistiksel olarak araştırıldı  

• İstatistiksel analizler için SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) for Windows 
17.0 programı kullanıldı. Tanımlayıcı 
istatistiksel metotların (ortalama,standart 
sapma,yüzde) yanı sıra, Mann Whitney  
test, Kruskal Wallis ve Correlation 
istatistiksel analizleri kullanıldı. Sonuçlar 
%95 güven aralığında p<0,05 düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı, p>0,05 
istatistiksel anlamsız olarak değerlendirildi. 



SONUÇ:  

• Cinsiyet ile erozyon miktarı karşılaştırıldığında  

  Erkek:0.23±0,08 mm/yıl 

   Kadın:0,17±0,08 mm/yıl 

   p:0,137  
 



• Protez türüne göre erozyon miktarları araştırıldığında  

   Kalkar destekli protez:0,17±0,08 mm/yıl  

   streight stem parsiyel protez:0,22±0,09 mm/yıl  

   bipolar protez: 0,12±0,05 mm/yıl  

 
    Kalkar ile bipolar arası p: 0,296     

    Kalkar ile streight arası p: 0,268        

    Bipolar ile Streight arası p:0,194 



 



TARTIŞMA 
 

• Parsiyel endoprotezlerde asetabuler erozyon ciddi bir 

komplikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır  
• Minihane ve ark *         deneysel çalışma:6.  ay ciddi      

                              dejenerasyon 

• Hedbeck ve ark**           i)ünipolar erozyon > bipolar 

                ii)miktar? 

 
*Minihane KP,Turner TM,Urban RM,Williams JM,Thoar EJ. Effect of hiphemiarthroplasty on articular cartilage and bone in a canine 

model.Clinical Orthopaedics and Related Research 2005 augs(437):157-63  

**Heedbeck CJ,Blomfelt R,Lapidus G,Törnkvist H,Ponzer S,Tidermark J.Unipolar hemiarthroplasty versus bipolar hemiarthroplasty in 

the elderly patient with displaced femoral neck fractured,controlled trial.  İnternational Orthopaedics 2011 nov;35(11):1703-11  



 
 

 

• Jefcote ve ark *           ünipolar:1,5 mm/yıl 

           bipolar: 0,6 mm/yıl 

 

 

• Moon ve ark**              bipolar: 0,23 mm/yıl 

 

 

 
*    Jeffcote B, Li MG, Barnet-Moorcroft A, Wood D, Nivbrant B. Roentgen stereophotogrammetric analysis and clinical assessment of unipolar versus bipolar 

hemiarthroplasty for subcapital femur fracture: a randomized prospective study ANZ  

         Journal of surgery 2010 Apr 80(4):242(6)  

**       Moon KH,Kang JS,Lee TJ,Lee SH,Choi SW,Woon MH. Degeneration of acetabular articular cartilage hemiarthroplasty Yonsei Medical Journal 2008 Oct 
31;49(5):719-24 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jeffcote%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Li%20MG%22%5BAuthor%5D
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wood%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nivbrant%20B%22%5BAuthor%5D


• Philips*          aktivite                  erozyon 

 

• Moon**           Harris kalça skoru                   erozyon 

 

 

 
 * Phillips TW. Thomson hemiarthroplasty and acetabular erosion. J Bone Joint Surg Am 1989 jul;71(6):913-7 

 

 

          ** Moon KH,Kang JS,Lee TJ,Lee SH,Choi SW,Woon MH. Degeneration of acetabular articular cartilage hemiarthroplasty Yonsei      

Medical Journal 2008 Oct 31;49(5):719-24  
 

 

 

 

 



 

 
• Mc Gibbon         asetabuler kontakt basınç                erozyon 

 

 

 

 

 

 
• McGibbon CA,Krebs DE,Trahan CA,Trippel SB,Mann RW.Cartilage degeneration in relation to repetitive pressure: case 

study of a unilateral hip hemiarthroplasty patient.The Journal of Arthroplasty 1999 jan;14(1):52-8             



   

 SINIRLAYICI ÖĞELER 

 

• Hasta sayısı 

• Takip süresi 

• Yatay düzlemdeki erozyonun 
değerlendirilebilmesi 
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