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OMURGA CERRAH‹S‹N‹N ÖNCÜLER‹ / FRONTIERS OF SPINAL SURGERY

JOHN HOWARD MOE VE ROBERT WINTER

‹. Teoman BENL‹*

ÖZET:

John Howard Moe, 1905-1988 y›llar›
aras›nda yaflam›fl ve omurga cerrahisine çok
say›da katk›s› olmufl bir cerraht›r. Özellikle
skolyozun modern tedavisine getirdi¤i yenilikler,
e¤itici ve aç›k görüfllü kiflili¤i onu omurga
cerrahisinin öncüleri aras›ndaki hak etti¤i yere
getirmifltir. Onun en meflhur asistan› ise Robert
Winter’d›r.
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ABSTRACT:

One of the surgeons who had many
contribitions for spinal surgery, John Howard
Moe, lived between 1905 and 1988. He is called
as a frontier of spinal surgery because of his
contribitions for development of modern
scoliosis treatment, teachness and open-
minded personality. His famous resident was
Robert Winter.
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G‹R‹fi:

David Corrin isimli bir hastas›, Moe hakk›nda;
"Henüz ben, 10-11 yafl›nda iken, o bir seksen
boyunda, dev gibi bir adamd›. ‹lk
karfl›laflmam›zda önümde durdu¤unda bu dev
adama do¤ru bak›p hemen gözlerimi kaç›rd›m.
Çünkü korkmufltum. Ancak, benimle konuflmaya
bafllad›ktan sonra, çocuklarla iletiflim kurmakta
ne denli baflar›l› oldu¤unu ve gerçekten
çocuklar› çok sevdi¤ini hemen anlad›m. O
gerçekten büyük bir doktordu" demifltir. Gillette
Çocuk Hastanesinin tarihçesini anlatan kitapta
bunlar yaz›lmaktad›r (fiekil-1) (5). John Howard
Moe, gerçekten büyük bir doktordu (fiekil-2).
Omurga cerrahisinde çok büyük geliflmeler
sa¤lam›fl, Bradford ile birlikte yay›mlad›¤›
"Skolyoz" kitab› d›fl›nda yüzlerce yay›na imza
atm›flt›r (1). 

HAYAT H‹KAYES‹:

John Howard Moe, 14 A¤ustos 1905’te
Norveçli bir göçmen ailenin en küçük 6. çocu¤u
olarak, Kuzey Dakota’daki Grafton flehri
yak›nlar›nda bir çiftlikte dünyaya gelmifltir (fiekil-
3). Liseden sonra Kuzey Dakato
Üniversitesi’nde kolej e¤itimini tamamlam›flt›r.
1929 y›l›nda, Northwestern Üniversitesi T›p
Fakültesinden mezun olduktan sonra, ortopedik
cerrahi ile ilgilenmeye bafllam›flt›r. Ortopedi
e¤itimini, Arkansas, Carolina, St. Paul ve
Minesota’da alm›flt›r (6). Ancak, tüberküloz
tedavisi gördü¤ünden e¤itimini yar›da b›rakmak
zorunda kalm›flt›r. 1932 y›l›nda, Gillette Çocuk
Hastanesine asistan olarak e¤itimine yeniden
bafllam›flt›r. 1934 y›l›nda, hastanede uzman
hekim olarak çal›flmak üzere davet edilince,
Twin flehrinde kalmaya karar vermifltir (fiekil-4)
(5). 
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fiekil-1. Gilette Çocuk Hastanesinin öyküsünü anlatan
Koop’un kitab›n›n kapa¤›.

fiekil-2. John Howard Moe (1905-1988), omurga
cerrahisinin en önemli öncülerindendir.



Moe, Minnesota Üniversitesinde akademik
kariyerini sürdürürken Dr. Walter Blount, Dr.
John Cobb, Dr. George Hammond, Dr. George
Garceau, Dr. Claude Lambert ve daha birçok
omurga cerrah›yla birlikte çal›flma f›rsat›n›
bulmufl ve özellikle skolyoza ilgisi artm›flt›r (6).
Sonraki 15 y›l boyunca çocuklar›n t›bbi
sorunlar›yla yak›ndan ilgilenen Moe, 10
Temmuz 1935 y›l›nda, ilk spinal füzyon
ameliyat›n› gerçeklefltirmifltir. Ancak, sonraki 10
y›lda sadece 22 spinal füzyon uygulam›flt›r (1,5,12). 

25 y›l› aflk›n süre içinde omurga kliniklerinin
henüz flekillendi¤i 1947’de, Moe, omurgan›n
ciddi deformitelerinin tedavisini tam anlam›yla
de¤ifltirmifltir. Baflkalar›n› baflar›s›z k›lacak
birçok faktör onun baflar›l› olmas›n› sa¤lam›flt›r
(5). 

1947 y›l›na dek, 13 boyunca tüm hekimlere
liderlik yapm›fl, omurga hastal›klar›n›n
sebeplerinin bulunmas›nda ve anlafl›lmas›nda
büyük enerji sarfetmifltir. Bu y›llar ayr›ca
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fiekil-3. Twin flehri, Minesota, henüz do¤an büyük omurga cerrah›n› beklemekteydi (1905).

fiekil-4. Dr. Moe, Gilette Çocuk Hastanesinin önünde
(1939).



kendisinin Gillette Hastanesinde tan›nmas›n›
sa¤lam›flt›r (5,12). 

1950’lerde tipik bir skolyoz hastas›,
ameliyattan birkaç hafta önce hastaneye
baflvurur ve seri alç›lamalar ile ameliyat öncesi
e¤rilik düzeltilebilece¤i en son noktaya kadar
düzeltilirdi. Ameliyat, alç› üzerinde aç›lan genifl
pencerelerden gerçeklefltirilirdi. Bu, kemik
greftinin deplase olmadan iyileflebilmesine
olanak tan›rd›. Ameliyat sonras› genç hastalar,
bir y›la kadar alç›da tutulurdu. Ancak, ço¤u
zaman solid bir füzyon sa¤lanamaz ve tüm
ifllemler yenilenirdi. Dr. Robert Winter, bu
deneyimi hem hasta, hem doktorlar hem de
hemflireler için "Berbat bir fley" olarak
tan›mlamaktad›r. Bu flartlarda ameliyatta steril
koflullar sa¤lamak neredeyse imkans›zd›. Alç›
testeresi prizde haz›r tutuluyor ve hastayla ilgili
herhangi bir s›k›nt›da alç›s› hemen aç›lmaya
çal›fl›l›yordu (fiekil-5) (5). 

Bu flekilde çal›fl›rken Gillette Hastanesinde
1947’de onun yönetiminde skolyoz servisi
aç›lm›flt›r (fiekil-6) (6). Omurga servisinin
aç›lmas›ndan sonra Dr. Moe, Gillette’de 857
füzyon ameliyat› yapm›flt›r. Çok yetenekli ve
yarat›c› bir cerraht›r ve yeni fikirler gördü¤ünde
de¤iflmeye her zaman haz›rd›r. Tam füzyon
oluflturmak için, 1950’lerin sonunda Teksas’tan
Dr. Paul Harrington’un gelifltirdi¤i metal rodlar›n
de¤erini hemen fark ederek, cerrahi tekni¤ine
eklemifltir. Harrington rodlar› paslanmaz çelikten
imal ediliyordu ve omurgaya metal kancalarla
tutturularak omurga e¤iminin flekli de¤ifltiriliyordu.
Bu hastanede Harrington rodlar› kullan›larak ilk
füzyon ameliyat›, 1960’ta uygulanm›flt›r. Böylece,
ameliyat öncesi düzeltici alç›lara gerek
kalmam›flt›r. Rodlar, ayn› zamanda omurgaya
yeterince stabilite vererek çocuklar›n ameliyattan
k›sa bir süre sonra alç› içinde oturup kalkmalar›na
olanak tan›m›flt›r (5). Paul Harrington’un söyledi¤i
gibi; "John Moe skolyozun modern tedavisinin
babas›d›r" (6). Moe ayn› zamanda, Dr. Walter
Blount ve Albert Schmidt’in skolyozun baz›
tiplerinde ameliyats›z tedaviye olanak veren bir
ortez gelifltirilmesine yard›m etmifltir (5). 

Faset füzyon tekni¤ini anlamas› ve
gelifltirmesi, rijit internal tespitle artrodez
yapmas›, Milwaukee ortezinin uygulanmas›na
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fiekil-5. ‹diopatik skolyozu olan bir çocuk hastaya alç›
tedavisi uygularken (1947).

fiekil-6. Gilette Çocuk Hastanesi (1960)



yapt›¤› katk›lar, çift e¤riliklerde selektif füzyon
konsepti onun katk›lar›ndan sadece baz›lar›d›r (6). 

1964’te Minnesota Üniversitesinde skolyozun
araflt›r›lmas› ve tedavisiyle ilgili ilk konferans
John Moe taraf›ndan düzenlendikten sonra
Skolyoz Araflt›rma Toplulu¤u (SRS)’nun kurucu
üyelerinden biri olmufl ve ilk baflkan› seçilmifl ve
1966’da ilk kongrelerini yapm›flt›r (5-6). 

SRS, ilk toplant›s›n› 1966 y›l›nda onun
baflkanl›¤›nda yapm›fl ve aç›l›fl konuflmas›
olarak yapt›¤› skolyoz dersini ülkedeki ve
Avrupa’daki bir çok ortopediste yeni ufuklar
açm›flt›r (6).

Dr. Moe’nun çocuklardaki omurga deformiteleri
ile ilgili çal›flmalar›, onun hat›r› say›l›r bir üne
kavuflmas›n› sa¤lam›flt›r. 1958’de Minnesota
Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedik Cerrahi
Anabilim Dal› baflkan› olmufltur (5). 1900 y›l›nda, Dr.
Gillette’in baflkan› oldu¤u Amerikan Ortopedi
Birli¤i’nin 1971’deki baflkan› seçilmifltir (fiekil-7) (5). 

1974’te John Moe omurga üst ihtisas
program›na Minnesota Üniversitesi’nde
bafllanm›flt›r. Bu merkez, Dr. Moe’nun
önderli¤inde omurga araflt›rma ve e¤itim
merkezi haline gelmifltir. Dünyan›n birçok
ülkesinden doktorlar, onunla birlikte çal›flmak
ve ondan bir fleyler ö¤renmek için buraya
gelmifllerdir. Dr. Moe’nun bu gayretleri, say›s›z
makale, kaynak kitap, araflt›rma projeleriyle
t›p dünyas›na katk›da bulunmufltur (6).  

John Moe kariyeri boyunca bir çok ödül
alm›fl ve bir çok defa onurland›r›lm›flt›r.
Amerikan Ortopedi Birli¤i (AOS) üyeli¤i
d›fl›nda, Kanada Ortopedi Birli¤i (Canadian
Orthopedic Association) onursal üyesi, Klinik
Ortopedi Derne¤i (Clinical Orthopedic
Society), Dünya Ortapedi ve Travmatoloji
Birli¤i (SICOT -La Société Internationale de
Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie),
Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi
(AAOS-American Academy of Orthopedic
Surgeons) ve Amerikan Cerrahlar Koleji
(American College of Surgeons) üyesi
olmufltur (6). 

1980’de emekli olduktan sonra, aflk› ve en
büyük destekçisi olan efli Mary Lou ile sakin
bir hayat sürerken 2 Nisan 1988 y›l›nda beyin
tümörünün komplikasyonlar›ndan hayat›n›
kaybetmifltir.  John Moe’nun b›rakt›¤› miras;
aç›k fikirlilik, ailesine ba¤l›l›k, ahlakl› bir
çal›flma hayat›, hiç bitmeyen bir merhamet
duygusu ve belki de en önemlisi insanlara
duydu¤u sevgidir (6).

Moe’nun büyük eseri, "Skolyoz ve Di¤er
Omurga Deformiteleri" kitab›d›r. Daha
önceleri, "Skolyoz", "Omurga Hastal›klar›" ,
"Omurga Bozukluklar›" isimleriyle ç›kan kitap,
1987 y›l›nda "Moe’nun Skolyoz ve Di¤er
Omurga Deformiteleri Baflvuru Kitab›" (Moe’s
Textbook of Scoliosis and Other Spinal
Deformities) ad›yla ç›km›flt›r (fiekil-8) (1).
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fiekil-7. Moe, 1900 y›l›nda, Dr. Gillette’in baflkan›
oldu¤u Amerikan Ortopedi Birli¤i’nin 1971’deki baflkan›
seçilmifltir (1970).



Kitab›n di¤er editörleri, Bradford, Lonstein,
Ogilvie ve Winter taraf›ndan kitap, Moe’ya
ithaf edilmifltir. Skolyozla ilgili büyük
deneyimlerini ve o güne kadar yay›nlad›¤›
yüzlerce çal›flmay› içeren kitap, halen yeni
bask›lar› yap›lan skolyoz ve omurga
deformiteleri konusunda yaz›lan en önemli
eser olma özelli¤ini korumaktad›r.

Moe, hem skolyoz’un tan›s›nda önemli
yöntemler tariflemifl, hem de hastal›¤›n do¤al
seyriyle ilgili önemli bilgiler elde edilmesini
sa¤lam›flt›r. Vertebral rotasyon ölçümünü
tarifleyen de Moe’dur (2). Nash ile birlikte
yapt›klar› bu klinik yöntem halen
kullan›lmaktad›r (fiekil-9)

Moe’nun idiopatik skolyozun tedavisinde
getirdi¤i en önemli kavramlardan biri füzyon
sahas›n›n seçimidir. Bu konuda, King ile
birlikte yapt›klar› çal›flmalar, bir yöntemden
daha çok bir s›n›flama olarak alg›lanm›fl ve
yaklafl›k 30 y›l boyunca omurga cerrahlar›n›n
idiopatik skolyoz konusunda ortak bir dil
kullanmalar› sa¤lanm›flt›r (3-4).

Yard›msever yaklafl›m›, aç›k görüfllü olmas›,
yeniliklere aç›k olmas›, bildiklerini paylaflmay›
sevmesi onun kiflisel özelliklerindendi (6).  Dr. Moe,
ayn› zamanda iyi bir ö¤retmendi. Hastanedeki
tüm çocuklar› görüp ameliyatlar›n› yapt›¤› ve
asistanlar› e¤itti¤i, Çarflamba günleri "Omurga
Günü" olmufltur. Seminerler vermek yerine
asistanlar›, "S›cak Sandalye" diye adland›rd›¤›
röntgen filmlerinin oldu¤u bir çerçeveyi gören bir
sandalyeye oturtup, kendi aralar›nda yer
de¤ifltirerek e¤itmeyi tercih ederdi (fiekil-10). Bu
flekilde olgular› inceleyerek önemli prensipleri
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fiekil-9. ‹diopatik skolyozda vertebral rotasyonun Nash
– Moe yöntemi ile ölçümü

fiekil-8. Bradford ve arkadafllar›yla birlikte yazd›¤›
"Skolyoz ve Di¤er Omurga Deformiteleri" kitab›n›n
kapa¤›



kazanmalar›n› sa¤lard›. Bu asistanlar›ndan biri
de, Robert Winter’d› (fiekil-11) (5). 

Robert Winter, Iowa, Cedar Rapids’de
do¤mufl ve 1954’de Grinnel Koleji’nden mezun
olmufltur. Washington Üniversitesine ba¤l›
Shriners Hastanesinde staj yaparken, alç› ile
tedavi edilen skolyozlu çocuklar› görmesi,
pediatriyle ilgilenmemesine neden olmufltur.

1958’de Minneapolis General Hospital ortopedi
servisinde çal›fl›rken fikrini de¤ifltirerek
ortopedist olmaya karar vermifltir.  Minnesota
Üniversitesinde Dr. Moe’ nun yan›nda asistan
olarak göreve bafllad›ktan bir süre sonra,
Gillette Çocuk Hastanesi’ne geçen Winter, Dr.
Moe’nun yo¤un çal›flma temposunu yak›ndan
izleme f›rsat›n› bulmufltur. Winter, son 6 ay›n›
New Orleans el cerrahisi merkezinde geçirerek
1963 y›l›nda asistanl›k e¤itimini tamamlam›flt›r.
St. Paul’de genel ortopedist olarak çal›flmaya
bafllad›ktan k›sa bir süre sonra, Dr. Moe
kendisini omurga servisine kat›lmas›n› ve
konjenital omurga deformiteleri olan çocuklarla
ilgilenmesini istemifltir. Bu görev ve 1966’da
Brezilya’ya Dr. Moe ile yapt›¤› yolculuk
kariyerinin dönüm noktalar› olmufltur (6,12). 

Dr. Moe’nun ünü kendisinin dünya çap›nda
bir çok hastaneye davet edilmesini sa¤lam›flt›r.
1966’da Brezilya Sao Paola’daki skolyoz
merkezine üç ayl›¤›na Winter’la birlikte giden
Dr. Moe, sadece üç hafta kalabilmifl ve yerine
Winter’› b›rakm›flt›r. Winter, böylece kendini
baflka bir "s›cak sandalye"de bulmufltur (5).

1971’de Winter genel ortopedi prati¤ini
b›rakarak, tüm zaman›n› emekli oldu¤u 1995’e
kadar sadece omurga deformitelerine vermeye
bafllam›flt›r (5). 

Winter, Moe’nun birçok özelli¤ine sahip
olmas› d›fl›nda, çok çal›flman›n hastalar›nda iyi
sonuçlar elde etmesi için flart oldu¤unu bilen
ola¤and›fl›, ödüllü bir cerraht›. Bir e¤itici olarak
da özel yeteneklere sahipti. Kariyerinin erken
dönemlerinde sonraki hastalara faydal›
olabilmesi için bilgiyi toplama, inceleme,
düzenleme ve ortaya ç›karman›n önemini
göstermifltir. Bu, ona bugün hala kaynak olarak
gösterilen birçok makaleye imza atmas›n›
sa¤lam›flt›r. Minnesota Üniversitesinde
profesör olduktan sonra, 1973’te SRS’nin
baflkanl›¤›na seçilmifltir (fiekil-12) (5).
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fiekil-10. Moe’nun ö¤rencilerinin e¤itimi için uygulad›¤›
"S›cak Sandalye" uygulamas›, onun asistan› Dr. Winter
taraf›ndan da e¤itim metodu olarak devam ettirilmifltir.

fiekil-11. Dr. Robert Winter, Dr. Moe’nun en önemli
asistan› idi (1963).



Winter’›n en önemli çal›flmalar› idiopatik
skolyozun do¤al seyri ve konjenital omurga
deformiteleri üzerinedir. Konjenital skolyoz ve
kifozdaki s›n›flamas› halen kullan›lmaktad›r.
Winter, konjenital deformiteleri bafll›ca: Tip-1.
fiekillenme (Formasyon) kusurlar›, Tip-2.
Ayr›lma (Segmentasyon) kusurlar› ve Tip-3.
Kar›fl›k (Mikst) tip olarak  s›n›fland›rm›flt›r (7).
Winter konjenital skolyozun tedavisinde de
önemli çal›flmalar yapm›flt›r. Büyümenin
durdurulmas› ile spontan düzelme sa¤lanan
hastalara ait uzun dönem çal›flmalara sahiptir
(8-10).

Winter, ülkemizi de bir çok defa ziyaret
etmifl ve dergimizde de bir yay›n› ç›km›flt›r (11).
Hem Moe, hem de onun asistan› ve takipçisi
Winter, omurga deformitelerinin

anlafl›lmas›nda ve tedavisinde büyük at›l›mlar
sa¤layan en büyük isim olma özelliklerini hak
ederek kazanm›fllard›r.
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