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Vertebromedüller Yaralanmalar›n Tarihine Bir Bak›ﬂ
A Glance at the History of Spinal Cord Injuries
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Giriﬂ
Medüller yaralanmalar›n tedavisine tarih perspektifinden
bakt›¤›m›z zaman görülen ilginç bir geçmiﬂ, heyecan verici
güncel, baﬂar›lar vaat eden bir gelecektir.
Omurga ve medulla spinalis yaralanmas›na eski ahitten
sanat eserlerine de¤in geniﬂ bir spektrumda rastlan›r.
Medüller yaralanma öylesine bir afettir ki süpermeni bile
tekerlekli sandalyeye ba¤›ml› k›lm›ﬂt›r.
Sorunun büyüklü¤ünü dile getirmek için mitolojik canavar
Hidra güzel bir örnektir, bir sorun çözülemeden yeni bir tanesi
karﬂ›m›za dikilmektedir ki bunu çözebilmek için mücadeleden
y›lmayan kahramanlara ihtiyac›m›z vard›r.
Günümüzden beﬂbin y›l önce ilk medüller yaralanma
olgusunu tan›mlayan hekim olan ‹mhotep “tedavisi olanaks›zd›r”
nitelemesi ile günümüze de¤in uzanan nihilizme varan pesimistik
yaklaﬂ›m›n temelini atm›ﬂt›r. Bu yaklaﬂ›m›n nedenini sorgulad›¤›m›zda ise mevcut yasalar çerçevesinde defansif tababet
uygulamas› gereksinimidir.
Hipokrat ile popülarize olan traksiyon, sukasyon ve zorlu
manevralar günümüzde dahi uygulana gelmektedir. Bu dönemde
Galen medüller yaralanmal› olgularda yüksek sesle ﬂark› söylemenin nefes açmak için yarar›ndan söz etmektedir.
Gerçi 1600’lerde Fabricius Hildanus’a de¤in servikal bölge
kötü ﬂöhretli dokunulmazl›¤›n› korumuﬂ ise de torako-lomber
yaralanmalar›n tedavisi dört bir yanda uygulanm›ﬂt›r.
Medüller yaralanmalar karﬂ›ndaki çaresizlik hekimleri zaman
zaman drastik olarak nitelenebilecek eylemlere bile
sürüklemiﬂtir. Postravmatik ödemin çözülmesi için longitüdinal

myelotomiden medulla anastomozuna varan örnekler tarihin
içinde sakl›d›r.
Günümüzde bile süre gelen konservatif cerrahi tart›ﬂmas› 18.
yüzy›lda cerrahi giriﬂimlerin uygulanabilir hale gelmesiyle
baﬂlam›ﬂt›r. “Kaybedecek hiçbir ﬂeyi olmayan paraplejikler için
cerrahi giriﬂim denenmelidir” diyen Sir Astley Cooper ile
“Spinal yaralanmalarda konservatif tedavi etkin bir alternatiftir”
diyen Sir Charles Bell aras›nda geçen bu söz düellosu bu
durumun güzel bir örne¤idir.
Tarihte yerlerini alm›ﬂ ç›¤›r açan hekimler; Louis Pasteur
(bakterileri tan›mlad›), Ignaz Semmelweis (ellerimizi y›kamay›
ö¤retti), Joseph Lister (antisepsi ve yara bak›m›), William Halsted
(cerrahi eldiven), Alexander Fleming (antibiyotik), Humprey
Davy (azot protoksit), William Morton (eter), Jhon Snow (kloroform), Karl Landsteiner (kan gruplar› ve transfüzyon), Conrad
Rontgen (radyografi), Sicard (myelografi) gibi ç›¤›r açan uygulamalar› baﬂlatmam›ﬂ olsalard›, bu gün hala lapa, ﬂarap ve yatak
istirahati yöntemlerini kullan›yor olurduk.
Geçmiﬂ incelendikçe ça¤daﬂ uygulamalar›n pek ço¤unun
kökenlerinin tarihin derinliklerinde sakland›¤›n› görürüz. ‹lk
spinal fiksatörleri uygulayan›n Paul Harrington oldu¤unu
düﬂünürsek ‹bni Sina’ya haks›zl›k etmiﬂ oluruz.
Donald Munroe ve Ludwig Gutman 20. yüzy›l baﬂlar›nda
medüller yaralanmalarda tedavi prensiplerini ortaya koymuﬂ
mortaliteyi %90’lardan %20’lerin alt›na çekmeyi baﬂarm›ﬂlard›r.
‹lginç bir nokta da ikisininde nöroﬂirürjiyen olmas›d›r.
Joel Delisa’n›n iﬂaret etti¤i ilginç bir husus 1939’da
yay›nlanan sinir sistemi rehabilitasyonu konulu temel eserde
medüller yaralanmalara yer verilmemiﬂ olmas›d›r. Belki de
yüksek mortalite meslekdaﬂlar›m›za itici gelmiﬂti o zamanlar.
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Donald Munroe, Ludwig Guttmann, George Bedbrook, Ernest
Borrs, Estin Commar ve John Young medüller yaralanmalar›n
tedavisinde multidisipliner yaklaﬂ›m ve merkezleﬂmeyi savunan
görüﬂleri ile “Model System“ oluﬂturmuﬂlar ve günümüzde de
baﬂar›lara imza atan yap›y› bina etmiﬂlerdir. Bu konuya e¤ilen
hekimlerin çabalar› olmasayd› hastalar›m›za hala geçen
milenyumdaki bak›m ve yaﬂam standartlar›n› sunabilir ve ça¤daﬂ
konfordan yoksun b›rak›rd›k.
Gerçi biz hala özürlülerimize hak ettikleri ilgiyi sunmamaktay›z.
Toplumla entegre olmalar› için yeterince çabalam›yoruz. Pek çok
konuda rehabilitasyonun önemini kavram›ﬂ görünsek de baz› durumlarda tercihimizi al›ﬂveriﬂ merkezi inﬂa etmekten yana kullanmaktay›z.
Sivil toplum kuruluﬂlar›n›n engellerin aﬂ›lmas›nda ne denli etkin
olaca¤›n› düﬂünen Sir Ludwig Guttmann elli y›l önce bu konuda ilk
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ad›m› atarak Uluslararas› Parapleji T›p Derne¤i (International Medical
Society of Paraplegia-IMSOP)’ni tesis etmiﬂtir.
Hekim örgütlenmesinin paralelinde özürlülerin örgütlenmesi
de bireysel özgürlüklerin elde edilmesi için zorunludur.
Bu zorlu yolda mesafe kat edebilmenin yegane yolu multidisipliner tedavi merkezlerinin oluﬂturulmas›d›r. Tedaviye
baﬂlarken hiçbir zaman unutmam›z gereken Cervantesin ünlü
deyiﬂi; “Kader, çarenin gelebilmesi için daima kap›lardan birini
aç›k b›rak›r” olmal›d›r. Geliﬂmeleri sa¤layabilmek için daima genç
kuﬂaklar› teﬂvik etmeli ve Sir Isac Newton’un dedi¤i gibi bizler
bizi bu güne taﬂ›yan devlerin omuzlar›nda yükselen cüceler
olarak daha uzaklar› görmek umutlar› daha ötelere taﬂ›mak için
her geçen gün daha fazla çabalamal›y›z.

