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SUMMARY :

Russel  A. Hibbs is an orthopaedic surgeon
that his name is very well known by a spinal fu-
sion. At the beginning of the 20th century, he
had some great contributions in the treatment
of the spinal disorders. He applied the first spi-
nal arthrodesis which had been inspired by
knee arthrodesis. The rules that he described
about spinal fusion are still being accepted as
the important tips for a successful spinal fusi-
on.
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ÖZET :

Russel A. Hibbs ad� s�kl�kla spinal füzyon ile
an�lan bir ortopedik cerraht�r. 20. yüzy�l�n baß-
lar�nda omurga hastal�klar�n�n tedavisine bu-
yük katk�s� olmußtur. Kendisi diz artrodezinden
esinlenerek ilk spinal artrodezi gerçekleßtirmiß-
tir. Spinal füzyon konusunda tan�mlad�¤� teknik
detaylar günümüzde de baßar�l� bir spinal füz-
yon için önemli gerekliliklerdir.
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Russel A. Hibbs (1869-1932)



20. yüzy�l baßlar�ndaki omurga cerrahisinde
gelißmelerin öncülerinden Russel A. Hibbs
1869 y�l�nda Kentucy (ABD�da do¤du. On ço-
cuklu bir ailenin en küçük çocu¤uydu. Vander-
bilt üniversitesini bitirdikten sonra t�p e¤itimi
için Louisville üniversitesine devam etti ve
1890 y�l�nda buradan mezun oldu. Mezuniyet
sonras� Kentucy hekimli¤e baßlad�. Ancak k�sa
bir süre sonra yak�n aile bireylerinin kayb� ne-
deniyle s�k�nt�l� bir döneme girdi. Bu dönemde
yo¤un bir depresyon yaßay�p t�bbi prati¤i tama-
men b�rakt�. Hem  hekim hem de tarihçi olan
Frank H. Bassett,  bu döneme dair, tamamen
içine kapand�¤�n� hatta  alkolik oldu¤una dair
söylentiler oldu¤unu ifade eder. Ancak bu s�-
k�nt�l� süreci atlatt�ktan sonra 1894 y�l�nda New
York�da ortopedi e¤itimine baßlad�. Asistan
olarak çal�ßt�¤� New York Ortopedi Hastanesi
ABD�de ortopedi e¤itimini vermeye baßlayan
ilk hastanedir ve Dr. Hibbs bu e¤itimi alan ilk
cerrahlardand�r. Bu hastanede Dr Shaffer�in al-
t�nda çal�ßmaya baßlad�. Dr. Shaffer, o döne-
min prestijli ve tan�nan ortopedik cerrahlar�n-
dand�. Aylar süren süren bir Avrupa gezisinde
klini¤i Dr. Hibbs�e b�rakt�. Döndü¤ünde Dr.
Hibbs�in klinikte bir çok de¤ißiklik yapt�¤�n� gör-
dü ve bundan hoßlanmad�. Kovulmas� için Dr.
Hibbs� i hastane yönetimine ßikayet etti. Bu ßi-
kayetin sonucunda Dr. Hibbs, 30 yaß�nda yeni
klinik ßefi oldu ve Dr. Shaffer�in görevine son
verildi. Dr. Hibbs kariyerinin sonuna kadar bu
klinikte kald�.

Russel A. Hibbs� in esas üne kavußmas�n�
sa¤layan konu  ßüphesiz tarihte ilk kez uygula-
d�¤� spinal füzyon oldu. Ancak bundan önce
aßil uzatmas� ile ilgili baz� teknikleri tan�mlad�.
Tüberküloz ve polio hastalar� dönemin hasta
grubunun ço¤unu olußturmaktayd�. Özellikle
tüberküloz hastalar�n�n tedavisi ile ilgili o dö-
nemde oldukça az tedavi yöntemi vard�. Dr.
Hibbs zaman�n�n ço¤unu eklem tüberküloz so-

nucu olußan deformitelerin tedavisine ay�rd�.
Eklem tüberkülozunun da akci¤er tüberkülo-
zunda oldu¤u gibi ortam de¤ißikli¤inden  olum-
lu etkilendi¤ini gösterdi. Bu konuda 1906 y�l�n-
da bir makalesi yay�nland�. Dr. Hibbs Tüberkü-
lozlu dizlere yapt�¤� artrodezden esinlenerek 9
Ocak 1911 de ilk spinal füzyonu gerçekleßtirdi.
Bundaki amac� omurgay� dondurmak ve defor-
mitenin ilerlemesini engellemekti. Bu konuda
iyi bir periosteal s�y�rma ard�ndan iyi bir dekor-
tikasyonun ve füzyon sa¤lamaya yetecek ka-
dar greft uygulamas� Dr Hibbs�in günümüze b�-
rakt�¤� miraslardan birkaç�d�r. Dr. Hibbs hasta-
lar� ameliyat sonras�nda 8-10 haftal�k yatak is-
tirahat�ndan sonra brace ile mobilize etmißtir.
Kendisinin titizlikle uygulad�¤� bu teknik detay-
lar sonucunda füzyon oranlar� di¤er cerrahlara
göre oldukça iyidir. Pott hastalar�ndan sonra
Hibbs skolyoz hastalar�nda da füzyon ameliya-
t� gerçekleßtirdi. 1917 y�l�nda üç skolyoz hasta-
s�na füzyon uygulad�. Bu vakalardan sonra,
korreksiyonda elde edebilmek için hastalara
füzyon ameliyat�ndan önce bir süre gövde alç�-
s� uygulad�. Bir miktar düzelme elde ettikten
sonra füzyonu gerçekleßtirdi ve hastalar� ame-
liyat sonras� yatak istirahati ve 6-12 ay brace
ile takip etti. 56 hastay� bu ßekilde tedavi eden
Dr Hibbs skolyoz tedavisinde yeni bir dönemin
öncülü¤ünü yapt�. Kariyerini sonuna kadar 360
hastada 427 skolyoz ameliyat� yapt�. Opere et-
ti¤i hasta grubunun % 44�u poliolu hastalardan
olußmakta idi. Bu hasta grubundan  7 hastan�n
öldü¤ünü, sadece 15 hastada psödoartroz ge-
lißti¤ini bildirmißtir. 

Baßar�l� cerrahi geçmißinin yan�nda e¤itime
önem veren kimli¤i de kendisini ön plana ç�kar-
d�. Ortopedi kütüphanesine  ba¤�ßlad�¤� yüklü-
ce bir miktar para ile e¤itime destek verdi. Ölü-
münden sonra meslektaßlar� taraf�ndan an�s�n�
yaßatmak için kütüphaneye onun ad� verildi.
Þu an Columbia üniversitesinde hizmet veren
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Russel A. Hibbs  kütüphanesi  ABD�nin en es-
ki ve köklü kütüphanelerinden birisidir.

1947 y�l�nda t�p e¤itimini ve ortopedik cer-
rah yetißtirme program�n� desteklemek için
Russel A Hibbs derne¤i kurulmußtur. 1960
y�l�na kadar dernek sadece New York�lu
hekimlerin kat�ld�¤� küçük bir grup iken bu y�l-
dan sonra d�ßar�ya aç�lm�ßt�r. Günümüzde  bu
dernek ortopedinin tüm alt dallar�nda ortopedi
e¤itimine destek veren bir kurum olarak iß-
lemektedir.

Dr. Hibss�in Skolyoz alan�nda da ad�n� yaßat-
mak için  SRS (Scoliosis Research Society)
taraf�ndan  y�ll�k kongrelerde en iyi bildirilere
Russel A. Hibbs destek ödülü verilmektedir.
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