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SUMMARY :

Paul Harrington one of the most famous
spine surgeons of the 20th century. He deve-
loped an spinal instrumentation system and
correction concept for spinal deformities. Alt-
hough Harrington instrumentation was not the
first metallic internal device for spinal defor-
mity, it was the one that succeeded.  He paid
big attention to education and he spent great
effort to share his knowledge and experience
with spine surgeons. His pioneering legacy
has a great importance in the history of spine
surgery.
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ÖZET :

Paul Harrington 20 yüzy�l�n en önemli
omurga cerrahlar�ndan birisidir. Omurga de-
formiteleri için spinal enstrumantasyon sistemi
gelißtirmiß ve deformitenin düzeltilmesi ile ilgili
baz� kavramlar� tan�mlam�ßt�r. Harrinton enst-
rümantasyonu omurga cerrahisi tarihinde uy-
gulanan ilk internal tesbit olmasa da, belirgin
baßar�l� sonuçlar� olan ilk cihazd�r. Kendisi e¤i-
time çok önem veren bir bilim adam� olarak,
omurga cerrahisindeki bilgilerini ve tecrübele-
rini paylaßmak için çok çal�ßm�ßt�r. B�rakt�¤�
miras omurga cerrahisinin tarihinde önemli bir
yere sahiptir.

Anahtar kelimeler: Harrington, HRSF, ve
idiyopatik skolyoz.

17

1 Pamukkale Üniversitesi T�p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal�, Denizli.

2006; 17 (3): 17-19



Omurga cerrahisinde deformitenin düzeltil-
mesi konusunda Paul Harrington�un katk�lar�,
ßu an ki güncel konsepte ulaßmada önemli bir
yer tutar. Günümüzde,  paylaß�mc� kißili¤iyle
ve daha da önemlisi ad�yla an�lan klasikleßmiß
enstrümantasyon sistemiyle en çok tan�nan ve
bilinen omurga cerrahlar�ndan birisidir. Ancak
onun da hayat� ilginç tesadüfler ile yönlenmiß
ve belki ummad�¤� bir alanda bu kadar söz sa-
hibi bir konuma gelmißtir. 

Paul Randal Harrington, 1911 y�l�nda ABD-
Kansas dünyaya geldi. Üniversite e¤itimine
basketbol bursu ile Kansas üniversitesinde
baßlad�. �lk hayali fizyoterapist olmak iken spor
bölünün koçu taraf�ndan t�p okumaya yönlen-
dirildi. Kansas Üniversitesi T�p Fakültesinden
1938 y�l�nda mezun oldu ve 1942-1945 y�llar�
aras�nda, II dünya savaß�n�n sürdü¤ü y�llarda
orduda çal�ßt�. Savaß bittikten sonra ABD-Ho-
uston doktorluk yapt�. Bu dönemde ilgi alan�
daha çok karß�laßt�¤� hastal�k grubu olan polio
oldu ve özellikle bu hasta  grubunda omurga
deformitelerinin düzeltilmesi ile solunum fonk-
siyonlar�n�n düzelmesi üzerine çal�ßmalar yap-

t�. Kendisinin tan�m�yla bu dönem polio�nun
epidemik oranlara ulaßt�¤� ve y�lda 300000 ye-
ni polio vakas�n�n gözlendi¤i bir dönemdir. Öy-
le ki polio hastalar�na özel kliniklerin kurulma-
s�n� gerektirecek ßekilde olgu say�lar� fazlad�r.
Polio hastalar�n�n skolyoz problemlerinin ya-
n�nda eßlik eden kardiopulmoner problemleri-
nin varl�¤� poliolu hastalara özel solunumsal
rehabilitasyon merkezlerinin de kurulmas�na
neden olmußtur. 

Dr Harrington 1950�lerin baßlar�nda Texas
Institute for Rehabilitation and Research�da
çal�ßmaya baßlad�. Bu klini¤in polio bölümü-
nün, 1953 y�l�nda ülkenin ikinci büyük solu-
mum rehabilitasyon klini¤i oldu¤unu kendisi
ifade eder. Dr. Harrington, bu dönemde bir or-
topedist olarak bu gibi hastalara bir ßeyler
yapmak gerekti¤inin fark�na vard�. �lk deneme-
leri k�sa basit müdahalelerle skolyozu düzeltip
faset vidas� ile faset eklemleri tespit etmek
ßeklinde oldu. Ama bu yöntemin baßar�s�zl�¤�-
n�n fark�na k�sa zamanda vard�. 1950�lerin or-
talar�nda orthotist ve mühendis olan Thorkild
J. Engen ile birlikte spinal enstrümantasyon
setini olußturmaya baßlad�. Bu sistem ile daha
öncesinde faset vidas� ßeklinde olan internal
fiksasyon sistemi kompresyon ve distraksiyon
güçlerinin de uygulanabilece¤i kanca ve rotla-
ra dönüßmüßtür. Aslen Danimarkal� olan En-
gen, 1924 y�l� Danimarka do¤du. E¤itimini Da-
nimarka�da tamamlad�ktan sonra 1952 y�l�nda
ABD ye geldi ve 1954 y�l�nda Texas da South-
west Poliomyelitis Respirology Center da ça-
l�ßmaya baßlad�. �lk implantlar el yap�m�d�r ve
Engen taraf�ndan ya da ameliyattan bir gün
önce Dr. Harrington taraf�ndan yap�lm�ßt�r. Er-
gen�in de katk�lar�yla çengel ve rot kombinas-
yonundan olußan set  Zimmer  Firmas�
taraf�ndan �Harrington Spinal seti� ßeklinde
1958 y�l�nda piyasaya ç�kt�. 

Dr Harrington�un erken dönemde bu imp-
lantla baßarmak istedi¤i e¤rili¤i dinamik olarak
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düzeltmekti. Ancak implanta yönelik kompli-
kasyonlar�n s�kl�¤� nedeniyle prosedürün füz-
yon ile çok daha baßar�l� oldu¤unu farketti. Bu
arada implant� gelißtirmek ve daha uygun me-
taller kullanmak ad�na bir çok çal�ßma yapt�.
Faset fiksasyonundan dönemin güncel imp-
lant�na gelinceye kadar 47 kez sette de¤ißiklik-
ler yap�lm�ßt�r. Bu de¤ißikliklerin ço¤u çengel
dizayn� ve metal üzerine olmußtur. Nihai ola-
rak setin 1959 y�l�nda son ßekline geldi¤ini ifa-
de eder. Harrinton�un seti her ne kadar ticari
olarak piyasaya sürülmüßse de setin kullan�m�
ile ilgili kat� k�s�tlamalar vard�. Belli bir e¤itim-
den geçmeyen cerrahlar seti sat�n al�p kulla-
nam�yordu.   Dr Harrington  ülkesinin bir çok
yerini gezerek deformite düzeltme konusun-
daki görüßlerini ve tecrübelerini meslektaß-
lar�yla paylaßmaya baßlad� ve bu konuda
e¤itim verdi.  

Cerrahi yetene¤inin yan�nda iyi bir golf
oyuncusu, ve daha sonra kullanabilece¤i bir
katamaran bot�u dizayn edebilecek kadar

mühendislik yetene¤i gelißmiß birisi idi. Skol-
yozun cerrahi tedavisine yönelik gelißtirdi¤i
omurga seti bir çok omurga problemlerinin
cerrahi tedavisinde de kullan�ld�. Günümüzde
tarihsel bir önem taß�yan Harrington seti, hem
implant dizayn�, hem de felsefesi ile omurga
hastal�klar�n�n cerrahi tedavisine çok katk�s�
olmußtur. 
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