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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Bu bölümde başvuruya konu olan projenin içeriği detaylı olarak anlatılacaktır. Detay
raporu, belge içeriğindeki başlıkları baz alarak yarışma kurallarının dışına çıkılmadan akademik
rapor formatında hazırlanarak en kısa şekilde proje hakkında detaylı bilgi verme amacı güdülerek
hazırlanmıştır.

Çelik Bilek Takımı ağırlıklı olarak Biyomekanik A.B.D.’da görev almakta olan İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi’nin akademik personel ve öğrencilerinden oluşmaktadır. Proje amacı, ayak
bileği deformasyonu bulunan hastalar için, düşük maliyeti ile kolay ulaşılabilir kişiye özel ayak
bileği protezi tasarımı ve prototip üretimi gerçekleştirmektir.

Yapılan araştırmalar sonucu ayak bileği protezi pazarında bir açık olduğu, yerli ve milli
ürün bulunmadığı ve yurt dışından gelen ürünlerin pahalı olması nedeniyle hastaların engelli
olmaya mahkum edildikleri görülmüştür. Son yıllarda çok hızlı gelişen katmanlı imalat
uygulamalarının adapte edilmesi ile ayak bileği protezinin hızlı, düşük maliyetli ve kişiye özgü
olarak üretimi amaçlanmıştır. Mevcut durumda, SolidWorks kullanılarak ürün tasarım çizimleri
yapılmış ve polilaktikasit (PLA) gibi yaygın kullanılan bir malzeme ile ürün ön prototipi
üretilmiştir. Fakat bu tür ürünler vücut içine yerleştirilebilir şekilde biyouyumlu olmadığı ve düşük
mekanik dayanıma sahip oldukları için bu tasarımın titanyum veya nispeten daha düşük maliyetli
olan PEEK kullanılarak gerçek prototiplerin üretilmesi hedeflenmektedir. Son olarak mekanik
testlerin ve biyouyumluluk testlerinin yapılması hedeflenmektedir. Böylece tamamen yerli ve
milli, daha kolay erişilebilir ve uygulanabilir bir ayak bileği protezi ürününe ulaşması
beklenmektedir.

Şekil 1. PLA malzeme kullanılarak üretilen ilk prototip.
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2. Problem Durumunun Tanımlanması:

Ezilme, burkulma, spor yaralanması, aşırı fiziksel aktivite ve iltihaplanma gibi çeşitli
sebeplerden ötürü ayak bileklerinde şekil bozukluğu oluşmaktadır. Bu durumda, hastalarda şiddetli
ağrı şikayetlerinin de geliştiği gözlenmektedir. Bu gibi durumlarda hastaya üç tedavi yöntemi
önerilmektedir. Ayak bileği postürünün bozulmadığı durumlarda en çok tercih edilen yöntem ayak
bileğinin artroplasti adı verilen operasyon ile sabitlenmesidir.

 

 

 Şekil 2. Sabitlenmiş ayak bileğinin radyografi görüntüsü.

 Anteriyör düzlem (A), lateral düzlem (B).

 
Bu yöntem uygulandığında, hastanın ayak bileği eklemi hareket kabiliyetini kaybetmekte

ve dolayısıyla hasta yaşamını olumsuz etkileyecek şekilde yürüme bozuklukları (topallama gibi)
yaşanmaktadır. Diğer bir seçenek ise amputasyon uygulanmasıdır. Tercih etmekten en kaçınılan
yöntemdir ve bunun sebebi operasyon sonucunda uzuv kaybının meydana gelmesidir.
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 Şekil 3. Diz altı amputasyon örneği.

Son ve en yeni yöntem ise operasyonla ayak bileği ekleminin yerini alacak bir ayak bileği
protezi ile değiştirilmesidir. Total ayak bileği değişimi operasyonları her ne kadar başarılı olsa da
hasta memnuniyetsizlikleri ile karşılaşılabilmektedir. Bu tür sorunları çözmek için birçok çalışma
yapılsa da nispeten daha büyük eklemlere (diz, kalça gibi) yoğunlaşmışlardır. Protezlerin;
ulaşılabilirliğinin zor, pahalı ve operasyon aşamasında hastaya özel olmamasından kaynaklı olarak
sorunların çıkabilmesi sebebiyle eklem dondurma yoluna gidilen hastalarda hayat konforunun
düşmesi bizi bu çalışma alanına itmiştir. Ülkemizde SGK tarafından karşılanan limitin çok
üzerinde olan satış fiyatı nedeniyle, hastaların ayak bileğinin sabitlenmesi ve ömür boyu engelli
olarak yaşamayı göze almasına sebep olmaktadır.

3. Çözüm

Bu proje önerisinde ise bilgisayar destekli çizim ve katmanlı imalat uygulamalarından
yararlanılarak hem yerli bir alternatif sunmak hem de karşılaşılan memnuniyetsizliklerin
minimuma indirilmesi amaçlanmıştır. Tek bir protezin hasta ihtiyaç ve anatomisine göre kalibre
edilmesindense bu yöntem kullanılarak her hasta için kısa bir sürede özel olarak protez
üretilebilecektir. Böylelikle hasta ayak bileği deformasyonuna özel olarak çözüm önermek
mümkün kılınacaktır. Hastalar için özel olarak protez geliştirilmesi de operasyon sırasında ek
kalibrasyon gerektirmeyeceğinden operasyonların daha hızlı ve minimum riskle gerçekleşmesine
olanak sağlanacaktır. Bunun yanında katmanlı imalat yöntemiyle ürünlerin üç boyutlu yazıcılarla
tam otomatik olarak üretilecek olması ile zaman, işgücü ve maliyet tasarrufu da hedeflenmektedir.

Ayak bileği protezleri 2 komponent ve 1 insert olmak üzere 3 parça halinde üretilmektedir.
Komponentler ayak bileğini oluşturan tibia ve talus kemiklerine protezi bağlar. Günümüzde
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pazarlanmakta olan ayak bileği protezlerinde komponentler titanyum kullanılarak üretildiğinden
iki parça arasına korozyonu önlemek amacıyla ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen
(UHMWPE) malzeme ile üretilen insert adı verilen bir parça eklenmektedir. Projenin tasarımları
bu esasa bağlı kalarak üç parça halinde dizayn edilmiştir.

Projede yapılan ayak bileği protezi tasarımı SolidWorks bilgisayar destekli çizim yazılımı
üzerinden yapılmıştır.

Şekil 4. Tibial komponent tasarımı.

Şekil 5. Tibial insert tasarımı.
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Şekil 6. Talus (Talar) komponent tasarımı.

Yapılan tasarımlar kullanılarak PLA malzeme ile ilk prototip üretilmiştir. Prototip test

aşamasındadır.

 
4. Yöntem

Elde edilmiş ve ilk prototipi üretilmiş tasarımlar kullanılarak insan vücuduna
implantasyonu mümkün olan bir malzeme ile final prototip üretilerek bu model üzerinde
validasyon için gerekli olan testler gerçekleştirilecektir. Güncel ayak bileği protezlerinde titanyum
malzeme kullanılmaktadır fakat maliyetin düşürülmesi amacıyla son zamanlarda sıklıkla medikal
implant üretimlerinde kullanılmaya başlanan medikal sınıf PEEK malzeme ile üretim
hedeflenmektedir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomekanik Laboratuvarında bulunan üç
boyutlu baskı cihazları ile ilk prototip üretilmiştir fakat final prototip için laboratuvar imkanları
yetersizdir. Dolayısı ile prototip maliyetini düşürmek maksadıyla hizmet alımı yöntemi
kullanılarak PEEK malzeme ile final prototip üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Final prototip üretildikten sonra validasyon için gerekli olan yorulma, yıpranma, triboloji
ve hücre testleri gerçekleştirilecektir.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Tek bir protezin hasta ihtiyaç ve anatomisine göre kalibre edilmesi yerine bu proje konusu

ürün kullanılarak her hasta için kısa sürede kişiye özel olarak ayak bileği protezi üretilebilecektir.

Böylece hastanın ayak bileğinde oluşan deformasyonun şekline göre değişken bir çözüm önermek

mümkün olmaktadır. Hastalar için özel olarak protez geliştirilmiş olmasından dolayı, protezin

takılması için yürütülen cerrahi operasyon süresi kısalacak, anatomiye bağlı ek kalibrasyon

gerektirmeyecek ve olası tüm riskler minimuma indirgenecektir. Bunun yanında katmanlı imalat

yöntemiyle ürünlerin üç boyutlu yazıcılarla tam otomatik olarak üretilecek olması ile zaman,

işgücü ve maliyet tasarrufu da hedeflenmektedir.
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6. Uygulanabilirlik

Sosyal Güvenlik Kurumu Ayak bileği protezleri tibial komponent, tibial insert ve talus
komponent için üç parça için toplamda 5995,37 TL (kaplamasız) ila 7008,13 TL (çift kaplamalı)
ödeme yapmaktadır. Bu projede, PEEK malzeme ile katmanlı imalat yöntemi kullanılarak
yapılacak olan üretim için yapılan pazar araştırması üzerinden yapılan öngörüde proje konusu
ürünün ticari versiyonunun son kullanıcı satış fiyatı SGK tavan ödeme miktarından %20 ila %30
daha ucuz olması beklenmektedir. Uluslararası piyasada mevcut olan rakiplerin ürün mekanik
testleriyle rekabetçi olması hedeflenen ürünümüzün fiyat avantajı, yerli ve milli ürün olması,
ulusal pazardaki bir boşluğu doldurması, en önemlisi kişiselleştirilmiş tasarımı ile hasta konforunu
arttırması, yenilikçi yapısı ile uluslararası arenada rekabetçi bir alternatif olması beklenmektedir.

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Tablo 1: İş Plan Tablosu

Öncelikli hedef olan projenin PEEK malzeme ile üretilmesi için gerekli olan ilk yatırım
maliyetinin yüksek olması sebebiyle prototip üretimi için baskı hizmeti alınmasına karar
verilmiştir. Test aşamasında hastaya implantasyonu yapılmayacağından medikal sınıf
PEEK yerine aynı mekanik dayanımlara sahip olan sıradan PEEK malzeme ile baskı
alınacaktır. Baskı hizmeti veren firmalar araştırılmış ve en uygun fiyat belirlenmiştir. Bu
fiyat her bir prototip için (prototip başına 3 parça) 2100 TL + KDV olarak tespit edilmiştir.
Prototipin uygulanacağı ve özellikle basma çekme testlerinin gerçekleştirileceği ayak bileği
kemik modelleri ise 1500 TL maliyetle edinilebilmektedir. Bu tür protezlerin validasyonu
için 7 ayrı model için test yapılması gerektiği ekip üyeleri tarafından belirlenmiş olup
testlerin İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde gerçekleştirilecek olması göz önünde
bulundurularak toplam maliyet 28000 TL olarak belirlenmiştir. Piyasada alıcı bulan benzer
ürünlerin tane fiyatı gayri resmi olarak 20000 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla
projemizin maliyetleri değerlendirildiğinde piyasaya uygun fiyatlı alternatif üretiminin
mümkün olabileceği görülmüştür.
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

 Bu projede üretimi hedeflenen ürün, ayak bileğinde eklem deformasyonu bulunan tüm
hastalar için uygulanabilecektir. Bu rahatsızlığa sahip hasta sayısı hakkında tam net bir
istatistiki bilgi bulunmamaktadır. Cerrah ve ortopedi uzmanı tıp doktoru danışmanlarımızı
tarafından, bu kitlenin çeşitli makalelerde nüfusa oranla yaklaşık %0,2 civarında olduğu
yönünde fikir belirtmişlerdir. Bu durumda sadece Türkiye 160 binden fazla potansiyel
hasta kitlesi bulunduğu düşünülebilir. Tüm dünyada ise tahmini 15 milyon civarı potansiyel
hasta kitlesi olduğu öngörülebilir.

9. Riskler

Projenin hayata geçirilmesindeki en büyük risk PEEK malzemenin tasarımda
kullanıldığında hedeflenen mekanik dayanımları vermemesi ve hücre testlerinde başarılı
olamamasıdır. Böyle bir riskin oluşması durumunda tasarı revizyonu ile problemin
çözülememesi durumunda daha önce de bahsedildiği gibi ürünün titanyumdan üretilmesi
gündeme gelebilir. Bu durumda maliyet değişiklikleri görülebilir.

Bunun dışında baskı kalitesinin istenildiği gibi olmaması, kemik modele uygulama
sırasında yaşanabilecek problemler, test aşamalarında meydana gelebilecek problemler az
etkili riskler olarak görülmüştür. Bu risklerin oluşması durumunda baskı hizmeti alınacak
olan firma ve yetkin ekip üyelerimizin bilgi ve tecrübesi ile kolaylıkla aşılacağı
umulmaktadır. Projeye etkisi gecikme olarak görülmektedir.

ŞİDDET

OLASILIK CİDDİ HAFİF

Az Testlerin Başarısız Olması Baskının Başarısız Olması

Tablo 2: Risk Tablosu
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