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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 toplantÇda kar ÇmÇza yeni 
birkaç ürün çÇkÇyor. Halbuki çok de il, ortalama insan ömrünün 
iki katÇ kadar bir süre önce bu implantlarÇn hiçbiri daha icat 
edilmemi ti. 1800’lü yÇllarda ilk örneklerini görmeye ba ladÇ ÇmÇz 
cerrahi kÇrÇk tespit yöntemlerinin günlük ya amda kullanÇlÇr hale 
gelmesi bu sürenin yarÇsÇndan daha uzun sürdü. 1846’da ABD’li 
di  hekimi Morton’un uyguladÇ Ç ilk anestezi, 1865’te Lister’in 
sterilizasyon ile yaptÇ Ç femur giri imi, Röntgen’in 1896 Ocak ayÇnda 
yayÇnladÇ Ç ilk röntgen filmi sürecin giderek hÇzlanmasÇnÇn önemli 
adÇmlarÇ oldu. 20. yüzyÇlÇn ikinci yarÇsÇndan itibaren kÇrÇk tedavisinde 
osteosentezin önemi kabul edildi, implantlar ve cerrahi teknikler 
bugünkü standartlarÇna ula tÇ. Bu süreç içinde be enilen veya 

Osteosentezin

tarihi

ekil 1: Hansmann pla Ç. Pla Çn 90 derece bükülen uçlarÇ cilt dÇ Çna çÇkÇyordu.

PROF. DR. ÖNDER KILIÇOĞLU

plaklar ve vidalar



be enilmeyen, yaygÇn kullanÇlan 
veya yalnÇzca birkaç cerrahÇn tercih 
etti i çok çe itli implantlar üretildi. 
Genç meslekta larÇmÇzÇn artÇk 
yalnÇzca Ortopedi Müzesi’nde görme 
ansÇ bulabilece i bu implantlar 

günümüze hangi ko ullardan 
geçerek geldi imizi gösterecek, 
a ÇrtÇcÇ, hatta gülümseten birçok 

örnek içermektedir. 
KÇrÇklarÇn tespitinde kullanÇlan 

ilk implantlar serklaj telleridir. 
Çe itli anlatÇlardan ve hatta 

adli kayÇtlardan serklaj telinin 
1770’lerde kullanÇldÇ Ç anla Çlsa 
da1, akademik kayÇtlara ilk geçi i 
1827’de Dr. Kearny Rodgers’in 
yaptÇ Ç humerus psödoartrozu 
tedavisi ile olmu tur.2 Hartshorne, 
bu giri imden 16 gün sonra tellerin 
kendili inden vücut dÇ Çna çÇktÇ ÇnÇ 
anlatmaktadÇr. Demir, kur un ve 
gümü  gibi çe itli malzemeden 

lk uygulama anÇnda sa lanan kompresyonun ameliyat sonrasÇnda da 
devam etmesini sa lamak için tasarlanmÇ  bir yay-pul.

Mennen clamp-on pla Ç: Diyafiz 
kÇrÇklarÇnda kullanÇlmak üzere geli tirilmi  
bu plak özellikle periprostetik kÇrÇklar için 
alternatif bir çözüm olarak sunulmu tu. 
Bu ilginç pla Çn çÇkarÇlmasÇnÇn çok zor 
oldu unu tahmin edebilirsiniz. Benzer 
tasarÇmlarla üretilmi  plaklar hâlâ 
piyasada bulunmaktadÇr.

ekil 2: Steinbach’Çn kendi tasarladÇ Ç plak 
ve tek korteksi tutan vidalar ile yaptÇ Ç 
bir osteosentez. Bu makale osteosentez 
konusunda örnek röntgen basan ilk 
makalelerden biridir.7

ekil 4: Lambotte’un alüminyumdan üretti i plaklar.

ekil 3: Lane’in tasarladÇ Ç plak.
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yapÇlan serklaj telleri 20. yüzyÇlÇn 
ortalarÇna kadar en önemli 
osteosentez materyalleri arasÇnda 
yer almaya devam etti. VidalarÇn 
ilk kullanÇmÇnÇn ise 1840’larda 
oldu u tahmin edilmektedir. FransÇz 
cerrahlar Cucuel ve Rigaud 1850’de 
yayÇmladÇklarÇ makalelerinde 
vida kullanarak redükte ettikleri 
bir sternum ve bir olekranon 
kÇrÇ Ç olgusunu bildirmektedir.3 
Ancak, kÇrÇk fragmanlarÇn birbirine 

vidalanmasÇ tekni ini ilk yazan 
cerrah, bilindi i kadarÇyla uzun yÇllar 
sonra, 1890’da Lambotte oldu.4 
KÇrÇklarÇn cerrahi tedavisinin ate li 
bir taraftarÇ olan William Arbuthnot 
Lane (1856-1943) de 1895’te 
tibia kÇrÇklarÇnÇn vida ile tespitini 
savunmaktaydÇ.5

Plak benzeri bir implantÇ klinikte 
kullanan ilk cerrah, 1886’da 21 
olguluk serisinin sonuçlarÇnÇ bildiren 
Hansmann’dÇr.6 Bu pla Çn 90 derece 

U çivisi (zÇmba) 

ki delikli plak. Özel olarak üretilmi  
bu pla Çn hangi amaçla kullanÇldÇ Ç 
bilinmiyor. Günümüzde kullanÇlan “8” 
plaklarÇna benzerli i dikkat çekiyor.

ekil 5: Lambotte’un tasarladÇ Ç el aletleri ve implantlarÇn tanÇtÇmÇnÇ 
yapan 1950 basÇmÇ bir ilan.

ekil 6: Souttar, plaklarÇn vida ile tespit 
edilmesinin kemi e zarar verdi ini ve 
serklaj ile tespit etmenin daha do ru 
oldu unu savunuyordu11 (1913)



bükülmü  bir ucu cilt dÇ Çna çÇkmakta 
ve yalnÇzca tek korteksi tutan konik 
vidalar ile kortekse tutturulmaktaydÇ 
( ekil 1). VidalarÇn uzun arka uçlarÇ 
da cilt dÇ Çna uzanÇyordu ve bu 
sayede implantlar ameliyattan 
dört-sekiz hafta sonra kolayca 
çÇkarÇlabiliyordu. Hansmann’dan 14 
yÇl sonra, 1900’de Philadelphia’dan 
Lewis W. Steinbach (1851-1913) 
kendi tasarladÇ Ç, tek korteksi tutan 

vidalar ile tespit edilen, gümü  bir 
plak ile yaptÇ Ç tedavilerin sonucunu 
sunarak plak seçene ini tekrar 
gündeme getirdi. Bu makalede plak 
uygulanmÇ  olgularÇn röntgenleri de 
yayÇmlanmÇ tÇ7 ( ekil 2).

1900’lerin ba Çndan itibaren 
plak kullanÇmÇnÇn yaygÇnla tÇ ÇnÇ 
görüyoruz. 1906’da Edward Martin 
(1859-1938) plak ile tedavi edilen bir 
seriyi yayÇmlarken8, Lane 1907’de 

Vidalar konusundaki ilk standartlar 1920’lerin sonunda Sherman tarafÇndan koyuldu. 
Sherman vidasÇ uzun yÇllar kullanÇldÇ. Ancak bugüne kadar çok çe itli vida tasarÇmlarÇ 
ortaya çÇktÇ. Özellikle vida ba larÇnÇn hiçbiri di eri ile uyumlu de ildi. Üst sÇrada soldan 
birinci, kÇrÇlmÇ  bir Knowles vidasÇdÇr.

Femur boynu ve 
intertrokanterik bölge 
kÇrÇklarÇnda kullanÇlmak 
üzere üretilmi  Deyerle 
plaklarÇ.15 Plak paralel 
gönderilen çok sayÇda 
ince vida ile tespit 
edilmekteydi. 
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yayÇmladÇ Ç kitabÇnda kÇrÇklarÇn plak 
ile tespitinden bahsetmekteydi. 
Lane’in tasarladÇ Ç plak kemi e 
konik monokortikal vidalar ile 
tespit edilmekteydi ve günümüzde 
Sherman pla Ç olarak bilinen 
plaklar ile benzerdi ( ekil 3). Yine 
1907’de, Brükselli bir cerrah olan 
Albin Lambotte uzun süreden 
beri devam eden çalÇ malarÇnÇn 
sonuçlarÇnÇ “Yeni ve Eski KÇrÇklarÇn 
Cerrahi Tedavisi” ba lÇklÇ kitabÇnda 
yayÇmladÇ4. lk defa bu kitapta 
osteosentez teriminin kullanÇldÇ ÇnÇ 
görüyoruz. Alüminyumdan yapÇlmÇ  
ve kemi e monokortikal vidalar ile 

tespit edilen, kendi tasarÇmÇ bir plak 
( ekil 4) ile elde etti i sonuçlar da 
kitapta yer almaktaydÇ. Lambotte 
takip eden yÇllarda osteosentezin 
temel prensiplerini oturtacak, 
halen kullanmakta oldu umuz 
birçok el aletinin ilk örneklerini 
tasarlayacaktÇr ( ekil 5). 

ABD’nin metal sanayisi merkezi 
olan Pittsburgh’da, Carnegie 
Steel Company ile birlikte çalÇ an 
William O’Neil Sherman (1880-
1979) hem plak hammaddeleri 
hem de tasarÇmlarÇ konusunda 
çalÇ ma ansÇ buldu. Sherman’Çn 
çe itli deneylerden elde etti i 
sonuçlara dayanarak, vanadium-
çelikten üretti i plaklarÇn tasarÇmÇ 
günümüzde dahi kullanÇlmaktadÇr. 
Sherman 1912’de yayÇnladÇ Ç 
kitabÇnda plaklarÇ tek korteksi 
geçen vidalar ile tespit ederken9, 
1926’da çift korteks tespiti 
kullanmaktaydÇ.10 Londra’lÇ bir 
cerrah olan Henry S. Souttar 
(1875-1964) ise 1913’te yayÇmladÇ Ç 
makalesinde minimal invazif tespit 
önermekte, plaklarÇn ince vidalarla 

Leinbach Contour olekranon 
vidasÇ. 1950’lerde olekranon 
kÇrÇklarÇnÇn intramedüller tespiti 
için kullanÇlmaktaydÇ. Uzun ve ince 
olu u intramedüller yerle tirilmesini 
kolayla tÇrmaktaydÇ.

Bolt vidasÇ. Özellikle tibia platosu 
kÇrÇklarÇnda fragmanlar arasÇ kompresyon 
için kullanÇlÇrdÇ.

Destek pla Ç. Dispazik asetabulumun tavanÇnÇn kö esine yerle tirilen 
pla Çn, femur  ba ÇnÇn migrasyonuna engel olaca Ç ümit ediliyordu.



veya kemik delinmeden, serklaj ile 
tespit edilmesini savunmaktaydÇ.11 
( ekil 6)

Plak ve vida osteosentezinin 
emekleme yÇllarÇnÇn Lane ve 
Lambotte’dan sonra gelen son 
büyük cerrahÇnÇn Bristol’lü Ernest 
William Hey Groves (1872-1944) 
oldu u söylenebilir.12 Hey Groves 
plaklar yanÇnda osteosentezin 
her çe idi üzerinde birçok çalÇ ma 
yürüttü. lkini 1916’da13, ikincisini 
1921’de14 yayÇmladÇ Ç kitaplarÇnda 
günümüzdeki travma kitaplarÇnda 
yer alan temel prensiplerin büyük 
bir kÇsmÇnÇn yer aldÇ Ç söylenebilir.15 
Hey Groves’in yaptÇ Ç hayvan 
deneylerinin sonuçlarÇ ve o günlerde 
kullanÇlan implantlarÇn biyomekanik 
özellikleri de bu kitaplarda yer 
almaktaydÇ. 

Osteosentezin kÇrÇk tedavisinde 
standart bir tedavi yöntemi olarak 
kabul edildi i bu yÇllardan sonra 
plak ve vida tasarÇmlarÇ hÇzla 
çe itlenmeye ba ladÇ. Anatomik 
bölgelere ve kÇrÇklara özel çok 
sayÇda implant tasarlandÇ. Büyük 
bir kÇsmÇ silinip gitse de, bazÇlarÇnÇn 
geli tirildi i ve günümüzde 
kullanÇlan implantlarÇn ilk 
örneklerini olu turdu u biliniyor. 
Makalede görece iniz vida ve plak 
örnekleri koleksiyonumda bulunan 
çok sayÇdaki implant arasÇndan 
seçilmi , günümüzde aktif olarak 
çalÇ an hemen hiçbir ortopedistin 
kar Çla madÇ ÇnÇ tahmin etti im 
tasarÇmlardÇr.
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Wainwright Hammond 
osteotomi pla Ç

Tirbu on ekilli 
ankorlarÇn ilk 
örneklerinden biri.

Moe pla Ç. Bugün yeni ürün olarak kar ÇmÇza çÇkan anatomik kalça plaklarÇnÇn atasÇ kabul 
edilebilecek bir plak


