
Eklem Protez 
Enfeksiyonlarında 
Ortopedik Tedavi 

 
  

 

Semih Aydoğdu 



ARTROPLASTİ; 
• Ortopedistlerin en sık 

uyguladığı girişimlerden; 

• Erken-orta dönem başarısı 
en yüksek girişim(lerden); 

• Vücuda en fazla «yabancı 
cisim/metal» yerleştirilen 
girişim(?)lerden… 

• “Sanayi”nin en fazla yatırım 
yaptığı(?) ortopedik girişim. 



Artroplasti gereksinimi artışı 

 

• Yaşam (yaşlılık) uzuyor 

• Obesite 

• Daha uzun süreli aktif yaşam 

• Daha ağrısız ve kaliteli yaşam talebi 

• Genç-orta yaşlıların artan talebi 



ABD’de 2030 yılı için TKP-TDP 
beklentileri 

Yıllık sayı Artış oranı 

TKP 572.000 %174 

TDP 3.480.000 %673 



• «Başarısız bir 
artroplasti»den daha 
başarısız bir ortopedik 
ameliyat yoktur… 



• En  korkunç  

• En  maliyetli 

Protez  

komplikasyonu 



 

 

 

 

 

 

• Prevalans: %1-3 

• Rev TDP’nin en sık nedeni,     
 Rev TKP’nin en sık 3.nedeni 

• Ölüm riski non-enf Rev TDP’den 5 kat daha fazla. 

 

 

 



Sınıflama 

 

• Akut post-op (ilk 3 ay) 

 

• Akut geç (hematojen) 

 

• Kronik 



2 önemli sorun: 

 

• TANI 

 

• TEDAVİ 



Tanı 

• Yakın zamana dek net tanı ölçütleri yoktu… 

• Altın standart: KAB’da m.org üretimi 

• Olağan şüpheliler: 

– Uzayan sızıntı (DVT prf!) 

– Uzayan kızarıklık, 

– Uzayan sıcaklık, 

– Yüksek sedim, CRP…. 

– Ağrılı protez !!! 

 



PJI : Tanımlama 

• MSIS Çalışma 
Grubu 

 



PJI : Tanımlama 

World Consensus Meeting 2013 



Tanı’ya gidiş aşamaları 

 

• Klinik «şüphe» 

– Öykü 

– Fizik bakı 

 

• Ağrılı  ± şiş /kızarık/sıcak TDP/TKP 



«Pozitif» ayrımcılık 

 

• Başkasının olgusuysa 

– A.T.da en önce; 

 

• Kendi olgumuzsa 

– A.T.da en son  



Tanı’ya gidiş aşamaları 

1. Sedim / CRP 
a. Eşik değerler: 30 mm/s, 10 mg/L 

1. Erken post-op kullanım? 

2. Enfl hst? 

2. Diz ponksiyon materyeli 
1. Kültür :  

a. %20 Hatalı (-) 

b. Hatalı (+) sonuçlara da dikkat (Kontaminasyon) 

2. BK sayımı: Eşik değer: 1700 hücre/µL 

3. PNL oranı: Eşik değer: >%65  



İlk 6 hafta eşik değerleri: 

• Sedim   : güvenilir değil 

• CRP   : 100 mg/L 

• Sinovyal sıvı BK  : >10.000 

• PNL oranı  : >%90 



Tanı’ya gidiş aşamaları 

3. Görüntüleme 
1. FDG-PET:  %85 duyarlı, %93 

özgün 

2. Lökosit işaretli ve Galyum 
sintigrafi: Zayıf-orta kanıt 

4. Histolojik değerlendirme ? 
1. Frozen 

1. Değişken olabilen sonuçlar 

2. Ne tam doğrular, ne tam 
dışlar… 

 

 



Tanı’ya gidiş aşamaları 

5. İntra-op intra-artikuler doku kültürü 
1. Altın standart? 

2. %2-18 kültür (-) PJI 
1. Uygun Olmayan Besi Yeri 

2. Biofilm Oluşumu 

3. Ab kullanımı 

4. Yetersiz kültür süresi (2 Hafta!) 

 

 



Yeni / olası tanı yöntemleri: 

• Sinovyal sıvıda lökosit esteraz 
• Kolorimetrik strip 

• «Anında» sonuç 

• Ucuz  

• >%80 duyarlı – özgün 

• Kan varsa ??? 

• Sinovyal sıvıda CRP 
• Serum CRP den daha güvenilir 

• Ucuz, kolay 

 



Yeni / olası tanı yöntemleri: 

• Sinovyal sıvıda enflamatuvar proteinler: 
• IL-6 : %87 duyarlı, %100 özgün 

• IL-8 

• IL-1 

• α-2 makroglobulin 

• VEGF 

• Ibis T5000 universal biosensor 
• Konv PCR dan daha yüksek doğruluk 

• Hatalı (+) sonuç oranı yüksek 



• 294 sayfa 

• 15 tavsiye 

• Tanı’ya 
yönelik 

• 7 kişilik  
work-group 

• C. DellaValle 
J. Parvizi 



«Kuvvetli» tavsiyeler 

• Sedim / CRP bakılması 

• Sedim ve/veya CRP anormalse : Eklem 
aspirasyonu (Kültür, BK, PNL oranı) 

• İntraop gram boyama değil frozen 

• Reop sırasında multipl kültür 

• Kültür örnekleri alınıncaya kadar AB başlama! 

 



PJI: Tanı 
 
World 
Consensus 
Meeting 
 



Tedavi seçenekleri 

• Antibiyotik baskılama 

• Artroskopik debritman-yıkama (diz) 

• Açık debritman ± PE değişimi 

• Tek aşamalı revizyon 

• İki aşamalı revizyon 

• Rezeksiyon artroplastisi 

• Artrodez 

• Amputasyon  



• Ne yazık ki,     
 «kısa-kestirme» çözümler 
protez+enfeksiyon varlığında 
başarılı değil ! 



Tedavi seçenekleri 

• Antibiyotik baskılama 

• Artroskopik debritman-yıkama 

• Açık debritman ± PE değişimi: Erken / Akut 

• Tek aşamalı revizyon 

• İki aşamalı revizyon : Geç / Kronik 

• Rezeksiyon artroplastisi 

• Artrodez 

• Amputasyon  



2 aşamalı revizyon 













Postop 2.ay 



Postop 7.ay : Protez çıkarma 



Postop 15.ay : 2.debritman 



Postop 2,5 yıl : 2.aşama 



Postop 2,5 yıl : 2.aşama 





«World Consensus» 

• J.Parvizi öncülüğünde 

• 10 aylık ön çalışma 

• 3500 çalışma inceleme 

• Taslak metin 

• 207 başlıkta uzlaşı arayışı 

• AAOS 2010 dokumanı 
temelli 



International Consensus Meeting 
Philadelphia, Ağustos 2013 

• 400 delege 

• 52 ülke  

• 130 dernek (TOTBİD dahil) 

• 15 çalışma grubu 



Oylama sonuçları 

• Delphi yöntemi 

• 1 Oybirliği (%100): Ameliyathane trafiği azaltma 

• 202 Kuvvetli uzlaşı (%66-99) 

• 2 zayıf uzlaşı (%60-65) 

• 2 uzlaşı yok (%1-59) 



PJI : Uzlaşı alanları 

1. mitigation and education on comorbidities associated with increased 
SSI/PJI,  

2. perioperative skin preparation,  
3. perioperative antibiotics,  
4. operative environment,  
5. blood conservation,  
6. prosthesis selection,  
7. diagnosis of PJI,  
8. wound management,  
9. spacers,  
10. irrigation and debridement,  
11. antibiotic treatment and timing of reimplantation,  
12. one-stage versus two-stage exchange arthroplasty,  
13. management of fungal or atypical PJI,  
14. oral antibiotic therapy,  
15. prevention of late PJI.  





%100 uzlaşı: 1/207 



Uzlaşı yok : 2 / 207 



Güncel araştırma alanları 

• Enfeksiyon biyomarkerları 

• Stf aureus aşıları 

• Biyofilm tabaksı bozucu teknolojiler 

• Anti-adezyon kaplama 



«Eğitici» olgu örneği 

• 68 yaş, kadın, 

• Bir yıl önce sağ TDP, 

• Başlangıçtan beri ağrılı, 

• Akıntı Ø, 

• Hafif ısı artışı 

• Hafif sedim/CRP yüksekliği 

• Ponksiyon materyeli: Üreme Ø 







1. Operasyon 

 

• Artroskopi 

 

• Sinovyal sıvı ve 
doku kültürü Ø 



4 ay sonra 

• Klinik bulgular devam 

• Lab aynı 

• Ponksiyon: Üreme Ø 

 

• 2.Operasyon: Tek aşamalı revizyon 







Bir yıl sonra 

• Ağrılar devam 

• Lab: Hafif Sedim/CRP yüksekliği 

• Akıntı Ø 

• Ponksiyon: Üreme Ø 

 

• 3.operasyon: Re-revizyon 

 







9 ay sonra 

• Sağ diz klinik ve lab olarak stabil  
 (Hafif sedim/CRP yüksekliği !) 

• Hasta artık diğer dizden yakınıyor 

 

• 4. operasyon: Sola TDP 





3 ay sonra 

 

• Sağ dizde ilk kez akıntı !!! 

• Üreme Ø 

• Lab aynı 

 

• 5.operasyon: Debritman 

• 6.operasyon (2 ay sonra): Debritman 





6 ay sonra  

 

• Ağrı devam, 

• Akıntı devam, 

• İlk kez üreme: Stf aureus 

• Lab aynı 

 

• 7.operasyon: TDP çıkartılması 









Bir yıl sonra (Bşl dan 4,5 yıl) 

• 9 aydır akıntı yok, 

• 7,5 aydır Ab Ø 

• Çift koltuk değneği+ cihaz 

• Lab ılımlı sedim/CRP yüksekliği 

• Kemik stok (öz. femur) yetersiz 

 

• 8.operasyon: Artrodez 
– Çift plak + Eksternal tespit 

– Fibula otogreft 







İki ay sonra 

 

• Yeniden akıntı ! 

• Stf aureus 

 

• 9.operasyon: Debritman+AbTerapi 

 

• 10.operasyon: İmplant çıkarma 





İki yıl sonra (Bşl dan 7.5 yıl sonra) 

• Artrodez kaynamadı 

• Zaman zaman akıntı 

• Lab aynı 

• Sürekli cihaz kullanımı 

• Yürüyememe 

 

• Yapılabilecek ne kaldı? 

 











Ben ne yapıyorum? 

• TDP/TKP de enf tedavisinin nerede 
sonuçlanacağı belirli değil, 

• TDP/TKP’yi sık uygulayan hekimlerin, bu en sık 
erken dönem komplikasyonlarını tedavi 
etmeleri görev ve sorumlulukları, 

• Ben başkalarınca opere edilmiş olgulara 
mümkün olduğunca «bulaşmamaya 
çalışıyorum». 



• «Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları» ile birlikte 
çalışmaya   

 EVET, 
• «Ortopedik İmplant-Protez Enfeksiyonu»na  

 HAYIR… 

TEŞEKKÜR EDERİM 


