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ÖZET:

John Robert Cobb,  skolyotik e¤rili¤in
de¤erlendirilmesinde ve tedavisinde çok
önemli katk›lar› olan ABD’li bir ortopedik
cerraht›r. Günümüzde skolyozun
de¤erlendirilmesinde kullan›lan ölçüm yöntemi
onun ad›yla an›lmaktad›r.

Anahtar Kelimeler: John Robert Cobb,
Cobb metodu, idiopatik skolyoz

Kan›t Düzeyi: Düzey V, biyografi

SUMMARY:

John Robert Cobb is an American
orthopedic surgeon whose contributions on
evaluation and treatment of scoliosis were
very important . Recent scale for the
evaluation of scoliotic curve is referred with his
name.
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John Robert Cobb, 1903 y›l›nda Amerika
Birleflik Devletlerinde, Brooklyn’de do¤mufltur.
Disiplinli birisi olan babas› taraf›ndan ilk e¤itimi
askeri akademide bafllam›flt›r. Üniversite
yaflant›s›nda ise Dr Cobb, ailesinin maddi
imkâns›zlar› nedeni ile yazlar› çal›fl›p okul
ücretlerini biriktirmek zorunda kalm›flt›r. 

Kendisi iyi bir sporcudur. Gürefl ve özellikle
yüzme ile yak›ndan ilgilenmifltir. Yüzme ile
yak›n u¤rafl› ona bu konuda para kazanmas›n›
sa¤lam›fl ve uzun süre yaz sezonlar›nda
cankurtaranl›k yapm›flt›r. 

Brown Üniversitesi ‹ngiliz Edebiyat›
bölümüne girmifl ve 1925 y›l›nda bu bölümden
mezun olmufltur. Ö¤rencili¤inin son y›llar›nda
t›p alan›yla ilgilenmeye bafllam›flt›r. T›bba
bafllamadan önce bir y›l Harvard
Üniversitesinde biyolojik bilimlerde, mezuniyet

sonras› ö¤rencisi olarak çal›flm›flt›r. Takibinde
Yale T›p Fakültesine girer ve 1930 y›l›nda
doktor olarak mezun olur. Mekanik çizimlere
olan yetene¤i onu ortopedi alan›na yaklaflt›r›r
ve mezuniyetinden iki y›l sonra New Haven
Hastanesi Ortopedi Bölümünde asistanl›¤a
bafllar (4-6). 

1934 y›l›nda, ilk ortopedi profesörü ünvanl›
Virgil P. Gibney’in ad›n›n yaflat›ld›¤› "Gibney
Ortopaedic Fellowship" program›na
baflvurmufltur (7). New York’ta genç ve dinamik
bir ekiple çal›flmaya bafllam›flt›r. Zamanla
omurgaya ilgilenmeye bafllam›fl ve bir süre
sonra skolyoz klini¤ini oluflturmufltur. 

Skolyoz, o zamanlar daha çok bilinmezi
içinde bar›nd›ran bir hastal›k olarak birçok
cerrah için gizemli bir u¤rafl› alan›yd›. Tedavisi
tam oturmam›fl uygulanan yöntemlerle yo¤un
tart›flmalar›n sürdü¤ü bir dönemdi. O zaman›n
önde gelen isimleri Boston’da Robert Lovett
ve Albert Brewster, New York’ta ise Russel
Hibbs ve Joseph Risser’di. Farkl› tedavi
algoritmalar› aras›ndan Dr. Cobb’un en çok
uygulad›¤› yöntem Turnbuckle alç›s› ile füzyon
uygulamas›yd›. Kendisi e¤rilik ölçümlerini
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fiekil-1. John Robert Cobb (1903-1967)

fiekil-2. Cobb Metodu



büyük bir titizlikle yapar hasta kay›tlar›n›
özenle tutar onlar› uzun süre gözlemlerdi. Bu
süreçte yapt›¤› hassas ölçümlerle skolyozun
her olguda ilerlemedi¤ini fark etti. Bu
konservatif tedavi ad›na çok önemli bir
bulguydu. 

Gözlem ile takip kavram›n› Cobb’un bu
saptamas› pekifltirmifltir. Sonuç olarak
hastalar›n sadece % 10’unun tedaviye ihtiyaç
duydu¤unu ifade etmifltir. Bununla birlikte Dr.
Cobb çok say›da ameliyat gerçeklefltirmifltir.
Kongenital ve nöromusküler skolyozla ilgili
ay›r›c› tan›da tan›mlamalar yapm›flt›r. 

Nörofibromatozisli hastalar›n e¤riliklerinin
h›zl› ilerledi¤ini gözlemlemifl, bu hastalarda
cerrahi tedaviyi öncelikle önermifltir. Tüm elde
etti¤i bulgular› yay›nlamadan önce

do¤ruluklar›ndan emin olmak için takip
sürelerini tamamlayana kadar beklemifltir (1-3). 

Malin hipertansiyon en büyük düflman›
olmufltur. Bu sa¤l›k sorunu nedeniyle ikinci
dünya savafl›na kat›lmam›flt›r. 1954 y›l›nda
geçirdi¤i serebral vasküler atak nedeniyle bir
süre yata¤a ba¤l› kalm›fl, ancak iki y›l sonra
tekrar iyileflip mesle¤ine tamamen geri
dönmüfltür. 1965 y›l›na kadar baflar› ile
çal›flm›fl, ancak geçirdi¤i ikinci inme ata¤›ndan
sonra iyileflememifltir ve 1967 y›l›nda ölmüfltür. 

John Robert Cobb neredeyse tüm hayat›n›
skolyoza adam›fl bir hekimdir. Ne hofl
tesadüftür ki, kendisinin titizlikle yapt›¤›
skolyotik e¤rilik ölçümleri, flu an omurga
cerrahisinin alfabesi gibi kullan›lmakta ve
onun ad› sürekli yaflamaktad›r (1). 
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fiekil-3. Cobb’un orjinal ilk çizimleri. (J Bone Joint Surg  1960; 42-A: 1413-1425’den al›nm›flt›r)
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