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FARKLI SERKLAJ BANT SİSTEMLERİNİN BİOMEKANİK KARŞILAŞTIRILMASI 
Ortolog Araştırma Geliştirme Ekibi
  

Amaç 
Serklaj teknolojisi, artan periprostetik kırık sayısı nedeniyle 
yeniden ilgi görmektedir. Metal hammaddeden üretilmiş farklı 
kablolama teknikleri daha önce önerilmiş ve zaman içinde 
kullanılmıştır. Bundan dolayı Lenz ve ark. tarafından 2013 
yılında yayınlanan çalışmasındaki1 mevcut serklaj teknikleri 
sonuçları ile yeni polimer serklaj bant teknolojileri 
karşılaştırılacaktır. 
 

Materyal ve Yöntem 
Lenz ve ark. çalışmasında yedi farklı serklaj kablo ve tel 
konfigürasyonu, bir test aparatına monte edilmiş bir şaftın iki 
yarısını saracak şekilde sabitlendi. 50 N pik yükten başlayarak 
sürekli artan kuvvetle (0.1N/döngü) sinüzoidal döngüsel 
yükleme uygulandı.  
 

 
Ortholox® UHMWPE Serklaj Bant örnekleri, osteotomize 
edilmiş femur kemiğini taklit eder şekilde birbirini tamamlayan 
iki yarısirküler parçaya çift sarım, tek sarım ve 3 adet tek 
sarım şeklinde tekniğe uygun şekilde monte edilmiştir. Takip 
eden bir kopmanın olacağı çekme ile 50 döngü boyunca 40 N/s 
hız ile 50N’dan 500N’a çıkan bir döngü uygulanmış, kopma 
olmazsa kopana kadar yük verilmiştir.2 
 

 
 

 
 

   

Resim 1. Test edilecek örnekler için kullanılan düzenek örnekleri-
Double loop wire, Dual Polymer Cable x3, Ortholox® UHMWPE Double 
Wrap,  Ortholox® UHMWPE Single Wrap x3 sistemlerinin düzeneğe 
monte edilmiş hali 

 

 
3 adet Dual Polimer kablo, orta hattan osteotomize edilmiş 
kemik modeline tekniğine uygun olarak sarılarak, literatürde 
verilen yönteme [Cohen & Griffin 2002] göre akma kuvvetine 
ulaşana kadar 10 mm/dk hızında yanal olarak distrakte edildi.3 
 
Plastik deformasyonun başlamasına yol açan yük ve toplam 
başarısızlıktaki yük belirlendi. 
 

Sonuçlar 

  
 

Ortholox® UHMWPE Serklaj Bant Sistemi, çift sarım(h) ve 3x 
tek sarım(i) konfigürasyonları, tüm konfigürasyonlarda en iyi 
performansı göstermiştir. Bu iki yapının, plastik deformite 
aşamasında metal multifilament kablolardan(a, b, c) daha iyi 
performans gösterdiği, kopma aşamasında ise yine 
multifilament kablolardan daha iyi veya benzer performans 
gösterdiği görülmüştür.  
 
Ortholox® UHMWPE Serklaj Bant Sistemi tek sarım tek bant ise 
diğer tüm metal serklaj tellerinden(d, e, f, g) daha iyi 
performans göstermiştir.  
 
Diğer yeni bir teknoloji olan Dual Polimer Kablo(j) ile 
Ortholox® UHMWPE Serklaj Bant Sistemi tek sarım tek bant 
sonuçları karşılaştırıldığında, Ortholox® UHMWPE tek sarım 
bant sonuçlarının ümit verici olduğu ve tek implantın, 3 adet 
polimer kablonun 2/3 onanında performans gösterdiği 
görülmüştür.  
 
Öte yandan Lenz ve ark. örgü metal tellerin(g) kullanılmasını 
mekanik olarak tavsiye edilemez bulmuştur. 
 
Tüm sonuçlar karşılaştırıldığında Ortholox® UHMWPE Serklaj 
Bant Sistemi, çift sarım veya birden fazla tek sarım olarak 
kullanıldığında metal multifilaman kablo, Dual Polimer kablo 
ve çelik tel için güvenli bir alternatif sunar. 
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