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

FRED HOUDLETTE ALBEE

ESAT KITER (1)

ÖZET:

Kemik füzyonu konusunda öncü bir ortopedik
cerraht›r. Kendi gelifltirdi¤i ekipmanlar ortopedik
cerrahideki uygulamalar› oldukça
kolaylaflt›rm›flt›r. Özellikle omurga füzyonu
konusunda akla gelen ilk isimlerden birisidir.
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SUMMARY:

He is a pioneer orthopaedic surgeon about
bone fusion. He developed many helpfull
orthopaedic equipments for orthopaedic
practice. His most  known field is spinal fusion
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Fred Houdlette Albee  ad›n›n s›kça
an›lmas›na neden olan kemik ameliyatlar›ndaki
özel uygulamalar›yla tarihe geçmifl Amerikal› bir
ortopedisttir (1). 1876 y›l›nda do¤du ve yoksul bir
çocukluk geçirdi. Yedi kardeflin en büyü¤üydü.
Marangoz olan büyükbabas›ndan, belki de,
ileride kendine meslek  edinece¤i ortopedistlik
ad›na en temel ö¤retileri ald›. Büyükbabas›n›n
yan›nda meyve a¤açlar›n› afl›lamay› ö¤renmesi,
ileride kendisine temel baflar›s›n› kazand›racak
kemik afl›s› üzerine çal›flmalar›n› ne kadar
etkiledi bilinemez ama çocukluk ça¤›nda
yaflad›¤› bu deneyimlerinden bu konudaki
felsefesinin etkilendi¤ini söylemek çok yanl›fl
olmaz (2-5).

1903 y›l›nda Harvard T›p Fakültesinden
mezun oldu. Boston’da ilk doktorluk
deneyimlerini yaflad› ve ayn› hastanede çal›flt›¤›

ortopedik cerrah olan Dr. Charles Ogilvy’den
etkilenerek ortopedi alan›na ilgi duymaya
bafllad›. 1906 y›l›nda New York’a tafl›nd› ve
bölgenin en ünlü iki ortopedik cerrah›yla Dr.
Gibney ve Dr. Whitman ile çal›flt›. Ayn› y›l
ortopedi literatüründe daha önce yap›lmam›fl bir
ameliyat› gerçeklefltirdi ve osteoartritik bir
kalçaya artrodez uygulad›. Ameliyat baflar›l› oldu
ve fazlas›yla ses getirdi. 1909 y›l›nda birçok
bilimsel platformda, yapt›¤› uygulamay› anlatt›.
Elde etti¤i baflar›ya ra¤men daha çok gençti ve
t›p fakültesini bitireli sadece alt› y›l olmufltu (2-3).

Ayn› y›l omurga tüberkülozunda kendi orjinal
greftleme ve füzyon ameliyat›n› gerçeklefltirdi.
Bu operasyon American  Orthopaedic
Association’un toplant›s›nda 15 may›s 1911 de
sunuldu ancak 9 Eylül 1911’e kadar bas›lmad›.
Toplant›da sunulmas›ndan 13 gün sonra yan› 28
may›s 1911’de New York’lu baflka bir cerrah
olan Dr. Russell A. Hibss taraf›ndan farkl› bir
spinal füzyon tipi tan›mland›. Üzerinden geçen
y›llar boyunca ilk spinal füzyon tan›mlamas›n›n
Dr. Albee’ye mi, ya da Dr. Hibss’e mi ait oldu¤u
tart›flmas› yafland›. Ancak birçok platformda
spinal füzyon ad› bu iki araflt›rmac›n›n an›s›yla
an›lmaktad›r (2-5).

Dr Albee güçlü motorize cihazlar› kemik
cerrahisi için hassas ve daha kullan›fll› hale
getirerek, cerrahi ifllemlerin pratikleflmesine
öncülük etmifltir. Kaba bir benzetmeyle
büyükbabas›ndan ö¤rendi¤i ahflap ifllemecili¤i
onun prati¤inde baflar›l› bir flekilde kemik
ifllemecili¤ine dönüflmüfltür. Bu do¤rultuda 1909
y›l›nda özel aparatlar› ile elektrikli bir testere
1913 y›l›nda özel bir k›r›k masas› gelifltirdi.
Kendine ait bu k›r›k masas› 1936 y›l›nda hidrolik
ekipmanla revize edilmifltir ve bilinen ad›yla
Albee-Comper masas› olarak ortopedik
ifllemlerde kullan›lm›flt›r. Kemik de¤irmeni
olarak an›lan greft ö¤ütücü yine kendisi
taraf›ndan gelifltirilmifltir (4-5).
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Resim-1. Fred Houdlette ALBEE (1876-1945).



Tüm bu gelifltirdi¤i ekipmanlar›n yan›nda
kemik füzyonu ad›na birçok hayvan deneyi yapt›
ve özellikle köpek modelleri üzerinde çal›flt›. Her
türlü transplant materyalini deneyerek otogreftin
üstün oldu¤unu ilk gözlemleyenlerden biri
olmufltur. Non-unionlar›n greftlenmesi, kalçan›n
kemik pegleri ile ekstraartiküler artrodezi, dizin
interpozisyon artrodezi, bel a¤r›s› ve miyofasial
a¤r›lar üzerine ço¤u alan›nda öncü olan birçok
çal›flma yay›nlad›. Akademik yaflant›s›na 234
makale ve 5 kitap s›¤d›rd›. Yazd›¤›
makalelerden 100’e yak›n› kemik greftlemesi ile
ilgilidir (1-5).

Tüm bu çal›flmalar› onun kemi¤i kaynatmak
konusunu hem mekanik hem biyolojik anlamda
tüm enerjisi ile irdeledi¤ini ve bu konuda geçen
y›llar boyunca tam bir otör oldu¤unu
göstermektedir. Çok yo¤un çal›flan, evini
sadece ikinci bir çal›flma ofisi olarak gören Dr.
Albee’nin sosyal yaflant›s› çok canl› olmam›flt›r.
Efli, dansetmeyi çok seven birisi olmas›na

ra¤men Dr Albee’nin dansetti¤i görülmemifltir.
Kendisini tan›yanlar Dr. Albee’nin de¤iflik bir
kiflili¤i oldu¤unu ifade ederler. H›rsl›, kuralc› ve
mücadeleci oldu¤u ve kendine hedef edindi¤i
fleyi mutlaka tamamlad›¤› ifade edilir. Yak›n
çevresi "kendi kendine anayasas› olan"  olarak
anar Dr Albee’yi. fiüphesiz, yaflant›s›na
s›¤d›rd›¤› baflar›lar›nda, belki de sosyal
yaflant›s›na olumsuz etkileri olan bu
özelliklerinin rolü büyüktür (2-3). 
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