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tarihi
plaklar ve vidalar
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20. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDAN
İTİBAREN KIRIK TEDAVİSİNDE
OSTEOSENTEZİN ÖNEMİ KABUL
EDİLDİ, İMPLANTLAR VE
CERRAHİ TEKNİKLER BUGÜNKÜ
STANDARTLARINA ULAŞTI.
BU SÜREÇ İÇİNDE BEĞENİLEN
VEYA BEĞENİLMEYEN, YAYGIN
KULLANILAN VEYA YALNIZCA BİRKAÇ
CERRAHIN TERCİH ETTİĞİ ÇOK
ÇEŞİTLİ İMPLANTLAR ÜRETİLDİ.
GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZIN ARTIK
YALNIZCA ORTOPEDİ MÜZESİ’NDE
GÖRME ŞANSI BULABİLECEĞİ BU
İMPLANTLAR GÜNÜMÜZE HANGİ
KOŞULLARDAN GEÇEREK GELDİĞİMİZİ
GÖSTERECEK, ŞAŞIRTICI, HATTA
GÜLÜMSETEN BİRÇOK ÖRNEK
İÇERİYOR.

TEKNOLOJİDE, SANAYİDE VE HATTA İLETİŞİMDEKİ GELİŞMELER SAYESİNDE
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ALANINDAKİ İMPLANTLARIN SAYISI BAŞ DÖNDÜRÜCÜ
BİR HIZLA ARTMAYA BAŞLADI. Neredeyse her toplant da karç m za yeni
birkaç ürün ç k yor. Halbuki çok deºil, ortalama insan ömrünün
iki kat kadar bir süre önce bu implantlar n hiçbiri daha icat
edilmemiçti. 1800’lü y llarda ilk örneklerini görmeye baçlad º m z
cerrahi k r k tespit yöntemlerinin günlük yaçamda kullan l r hale
gelmesi bu sürenin yar s ndan daha uzun sürdü. 1846’da ABD’li
diç hekimi Morton’un uygulad º ilk anestezi, 1865’te Lister’in
sterilizasyon ile yapt º femur giriçimi, Röntgen’in 1896 Ocak ay nda
yay nlad º ilk röntgen filmi sürecin giderek h zlanmas n n önemli
ad mlar oldu. 20. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren k r k tedavisinde
osteosentezin önemi kabul edildi, implantlar ve cerrahi teknikler
bugünkü standartlar na ulaçt . Bu süreç içinde beºenilen veya

fekil 1: Hansmann plaº . Plaº n 90 derece bükülen uçlar cilt d ç na ç k yordu.

fekil 3: Lane’in tasarlad º plak.

fekil 2: Steinbach’ n kendi tasarlad º plak
ve tek korteksi tutan vidalar ile yapt º
bir osteosentez. Bu makale osteosentez
konusunda örnek röntgen basan ilk
makalelerden biridir.7

fekil 4: Lambotte’un alüminyumdan ürettiºi plaklar.

Mennen clamp-on plaº : Diyafiz
k r klar nda kullan lmak üzere geliçtirilmiç
bu plak özellikle periprostetik k r klar için
alternatif bir çözüm olarak sunulmuçtu.
Bu ilginç plaº n ç kar lmas n n çok zor
olduºunu tahmin edebilirsiniz. Benzer
tasar mlarla üretilmiç plaklar hâlâ
piyasada bulunmaktad r.

beºenilmeyen, yayg n kullan lan
veya yaln zca birkaç cerrah n tercih
ettiºi çok çeçitli implantlar üretildi.
Genç meslektaçlar m z n art k
yaln zca Ortopedi Müzesi’nde görme
çans bulabileceºi bu implantlar
günümüze hangi koçullardan
geçerek geldiºimizi gösterecek,
çaç rt c , hatta gülümseten birçok
örnek içermektedir.
K r klar n tespitinde kullan lan
ilk implantlar serklaj telleridir.
Çeçitli anlat lardan ve hatta

Glk uygulama an nda saºlanan kompresyonun ameliyat sonras nda da
devam etmesini saºlamak için tasarlanm ç bir yay-pul.

adli kay tlardan serklaj telinin
1770’lerde kullan ld º anlaç lsa
da1, akademik kay tlara ilk geçiçi
1827’de Dr. Kearny Rodgers’in
yapt º humerus psödoartrozu
tedavisi ile olmuçtur.2 Hartshorne,
bu giriçimden 16 gün sonra tellerin
kendiliºinden vücut d ç na ç kt º n
anlatmaktad r. Demir, kurçun ve
gümüç gibi çeçitli malzemeden
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fekil 6: Souttar, plaklar n vida ile tespit
edilmesinin kemiºe zarar verdiºini ve
serklaj ile tespit etmenin daha doºru
olduºunu savunuyordu11 (1913)
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fekil 5: Lambotte’un tasarlad º el aletleri ve implantlar n tan t m n
yapan 1950 bas m bir ilan.

yap lan serklaj telleri 20. yüzy l n
ortalar na kadar en önemli
osteosentez materyalleri aras nda
yer almaya devam etti. Vidalar n
ilk kullan m n n ise 1840’larda
olduºu tahmin edilmektedir. Frans z
cerrahlar Cucuel ve Rigaud 1850’de
yay mlad klar makalelerinde
vida kullanarak redükte ettikleri
bir sternum ve bir olekranon
k r º olgusunu bildirmektedir.3
Ancak, k r k fragmanlar n birbirine

Gki delikli plak. Özel olarak üretilmiç
bu plaº n hangi amaçla kullan ld º
bilinmiyor. Günümüzde kullan lan “8”
plaklar na benzerliºi dikkat çekiyor.

vidalanmas tekniºini ilk yazan
cerrah, bilindiºi kadar yla uzun y llar
sonra, 1890’da Lambotte oldu.4
K r klar n cerrahi tedavisinin ateçli
bir taraftar olan William Arbuthnot
Lane (1856-1943) de 1895’te
tibia k r klar n n vida ile tespitini
savunmaktayd .5
Plak benzeri bir implant klinikte
kullanan ilk cerrah, 1886’da 21
olguluk serisinin sonuçlar n bildiren
Hansmann’d r.6 Bu plaº n 90 derece

Femur boynu ve
intertrokanterik bölge
k r klar nda kullan lmak
üzere üretilmiç Deyerle
plaklar .15 Plak paralel
gönderilen çok say da
ince vida ile tespit
edilmekteydi.

Vidalar konusundaki ilk standartlar 1920’lerin sonunda Sherman taraf ndan koyuldu.
Sherman vidas uzun y llar kullan ld . Ancak bugüne kadar çok çeçitli vida tasar mlar
ortaya ç kt . Özellikle vida baçlar n n hiçbiri diºeri ile uyumlu deºildi. Üst s rada soldan
birinci, k r lm ç bir Knowles vidas d r.

bükülmüç bir ucu cilt d ç na ç kmakta
ve yaln zca tek korteksi tutan konik
vidalar ile kortekse tutturulmaktayd
(fekil 1). Vidalar n uzun arka uçlar
da cilt d ç na uzan yordu ve bu
sayede implantlar ameliyattan
dört-sekiz hafta sonra kolayca
ç kar labiliyordu. Hansmann’dan 14
y l sonra, 1900’de Philadelphia’dan
Lewis W. Steinbach (1851-1913)
kendi tasarlad º , tek korteksi tutan

vidalar ile tespit edilen, gümüç bir
plak ile yapt º tedavilerin sonucunu
sunarak plak seçeneºini tekrar
gündeme getirdi. Bu makalede plak
uygulanm ç olgular n röntgenleri de
yay mlanm çt 7 (fekil 2).
1900’lerin baç ndan itibaren
plak kullan m n n yayg nlaçt º n
görüyoruz. 1906’da Edward Martin
(1859-1938) plak ile tedavi edilen bir
seriyi yay mlarken8, Lane 1907’de
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Leinbach Contour olekranon
vidas . 1950’lerde olekranon
k r klar n n intramedüller tespiti
için kullan lmaktayd . Uzun ve ince
oluçu intramedüller yerleçtirilmesini
kolaylaçt rmaktayd .

Bolt vidas . Özellikle tibia platosu
k r klar nda fragmanlar aras kompresyon
için kullan l rd .

SONBAHAR 2013 • SAYI: 301

Destek plaº . Dispazik asetabulumun tavan n n köçesine yerleçtirilen
plaº n, femur baç n n migrasyonuna engel olacaº ümit ediliyordu.

yay mlad º kitab nda k r klar n plak
ile tespitinden bahsetmekteydi.
Lane’in tasarlad º plak kemiºe
konik monokortikal vidalar ile
tespit edilmekteydi ve günümüzde
Sherman plaº olarak bilinen
plaklar ile benzerdi (fekil 3). Yine
1907’de, Brükselli bir cerrah olan
Albin Lambotte uzun süreden
beri devam eden çal çmalar n n
sonuçlar n “Yeni ve Eski K r klar n
Cerrahi Tedavisi” baçl kl kitab nda
yay mlad 4. Glk defa bu kitapta
osteosentez teriminin kullan ld º n
görüyoruz. Alüminyumdan yap lm ç
ve kemiºe monokortikal vidalar ile

tespit edilen, kendi tasar m bir plak
(fekil 4) ile elde ettiºi sonuçlar da
kitapta yer almaktayd . Lambotte
takip eden y llarda osteosentezin
temel prensiplerini oturtacak,
halen kullanmakta olduºumuz
birçok el aletinin ilk örneklerini
tasarlayacakt r (fekil 5).
ABD’nin metal sanayisi merkezi
olan Pittsburgh’da, Carnegie
Steel Company ile birlikte çal çan
William O’Neil Sherman (18801979) hem plak hammaddeleri
hem de tasar mlar konusunda
çal çma çans buldu. Sherman’ n
çeçitli deneylerden elde ettiºi
sonuçlara dayanarak, vanadiumçelikten ürettiºi plaklar n tasar m
günümüzde dahi kullan lmaktad r.
Sherman 1912’de yay nlad º
kitab nda plaklar tek korteksi
geçen vidalar ile tespit ederken9,
1926’da çift korteks tespiti
kullanmaktayd .10 Londra’l bir
cerrah olan Henry S. Souttar
(1875-1964) ise 1913’te yay mlad º
makalesinde minimal invazif tespit
önermekte, plaklar n ince vidalarla

Moe plaº . Bugün yeni ürün olarak karç m za ç kan anatomik kalça plaklar n n atas kabul
edilebilecek bir plak

veya kemik delinmeden, serklaj ile
tespit edilmesini savunmaktayd .11
(fekil 6)
Plak ve vida osteosentezinin
emekleme y llar n n Lane ve
Lambotte’dan sonra gelen son
büyük cerrah n n Bristol’lü Ernest
William Hey Groves (1872-1944)
olduºu söylenebilir.12 Hey Groves
plaklar yan nda osteosentezin
her çeçidi üzerinde birçok çal çma
yürüttü. Glkini 1916’da13, ikincisini
1921’de14 yay mlad º kitaplar nda
günümüzdeki travma kitaplar nda
yer alan temel prensiplerin büyük
bir k sm n n yer ald º söylenebilir.15
Hey Groves’in yapt º hayvan
deneylerinin sonuçlar ve o günlerde
kullan lan implantlar n biyomekanik
özellikleri de bu kitaplarda yer
almaktayd .
Osteosentezin k r k tedavisinde
standart bir tedavi yöntemi olarak
kabul edildiºi bu y llardan sonra
plak ve vida tasar mlar h zla
çeçitlenmeye baçlad . Anatomik
bölgelere ve k r klara özel çok
say da implant tasarland . Büyük
bir k sm silinip gitse de, baz lar n n
geliçtirildiºi ve günümüzde
kullan lan implantlar n ilk
örneklerini oluçturduºu biliniyor.
Makalede göreceºiniz vida ve plak
örnekleri koleksiyonumda bulunan
çok say daki implant aras ndan
seçilmiç, günümüzde aktif olarak
çal çan hemen hiçbir ortopedistin
karç laçmad º n tahmin ettiºim
tasar mlard r.

Wainwright Hammond
osteotomi plaº
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