
 ۱۳۸۶، سال ۳، شماره ۱۵نشريه جراحي ايران، دوره 

  
  

  دكتر سيدعباس ميـرمالك: وـنويسندة پاسخگ  پزشكي آزاد اسالمي، واحد تهـران استـاديار گروه جراحي عمـومي، دانشگاه علـوم *
  88787561: تلفن  ريم سعيـديان، ـآ رضائيـان، دكتـر مـ دكتـر پانتـهي، ـوريا حسينـايق تهـراني، دكتـر پـرورش، دكتـر شقـال پــدكتـر لي**

   Email: SAM@Mirmalek.net دكتر علـي غالمـرضانژاد، دكتر مهدي كالنتري، دكتر الهـام كني، دكتر اميـرتيمور مرعشي، راد، دكتـر مـروا طهماسبي
  دكتر اميد ميـرمطلبي، دكترعلي ناظميان

    01/07/1386:تاريخ وصول
   

  

  
  يپژوهش در جراح

  

  منتخبي از چشم اندازهاي تاريخي تكامل علم جراحي

  **رجمينـروه متـو گ *رمالكـعباس ميسيد كترد: ترجمه و تلخيص
  
  

  

  دمهـمق
توسعة مداوم . طي ساليان، پيشرفت در جراحي به واسطة مشاهده، آزمايش، نوآوري، پشتكار و خوش شانسي حاصل شده است

هرچند كه تاريخ جراحي طوالني است، ولـي  . ي، باعث تداوم طراوت و تازگي در علم و تخصص ما شده استاطالعات جديد در جراح
انـد و بـه صـورت     جراحان هميشه بر قله رهبري علم بـوده . سال دارد 250تكامل رويكرد علمي عمري نسبتاً كوتاه و اندكي بيش از 

  .اند منبعي براي نظريات جديد خدمت كرده
بسـياري  . ديون استـها هم م م جراحان به طور يكسان به شكستـد كه تكامل علـهرچن. وفقيت استـار از مراث ما سرشـمي
اين فصل بر روي . اند ونه يادآوري كوچكي كنار گذاشته شدهـدي بزرگ توسعه يافته بودند، بدون هيچگـال جراحي كه با تعهـاز اعم
ر چند كه ديگران نيز علـم جراحـي را بـه واسـطة     ـه. ركز داردـاند، تم دهراحان پيشرويي كه باعث تكامل جراحي شـهاي ج تالش

ـ ـوفق يا اعمـربيات نامـترديد، مشاهدات منفي و تج ـ ـال ج بنجـامين بـارنز    راموش شـده، تحـت تـأثير قـرار داده انـد     ـراحي ف
)Benjamin A. Barnes (كتابTransections Of The American Surgical Association    ـ تـا   1880هـاي   الرا بـين س

ـ ـبه دنبال آن اعم. رور كردـده بودند، مـراموش شـبخشي كه ف هاي اميد براي عمل 1942 ـ  ـال جراحي مت وزيس كـه  ـروك بـراي پت
ايليوم  وزـراه آناستومـرضي به همـولون راست و عـبرداشتن ك( Laneويت شده و عمل ـهاي تق م به مكانـشامل بخيه اعضاي شك

ـ . يد آمدبود پد) به كولون چپ ـ ـيبوست به وسيله برداشتن ك ـ  ،وئيد طويـل ـولون سيگم وئيدوستومي و آپانـدكتومي و  ـايلئوسيگم
شدند و سمپاتكتومي بـراي درمـان صـرع و     ويت گردش خون كشيده ميـاعصاب محيطي براي تق. شد دئودنوژژنوستومي درمان مي

تجـربيات مهيـج  ،اي كوتاه از روزهاي تاريك جراحي ـ سلمـاني اشاره؛ دهد اي از تاريخ تكامل جراحي علمي ارائه مي انداز برگزيده شده چشم ،اين فصل

هاي  در تأسيس برنامه (Halsted) نقش رهبري دكتر هالستد ودر جراحي آرتيمي  (Seaty)در پاتولوژي شوك و سياتي  (Blaluck)دكتـر باللـوك 

 .اشتدخواهد هاي جراحي آلمان  دستياري در آمريكا براساس مشاهدات وي از آموزش كالسيك در دانشكده
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اعمال مطرود و تجربيـات  . ودند ولي با تأخير زيادي مطرود شدندتمام اين اعمال جراحي شايسته ب. شد هاي ديگر استفاده مي بيماري
  .آيند هاي علمي به عنوان يك راهنماي قابل اعتماد به كار مي وفقيتـناموفق نيز درست مثل م

  وعـتاريكي قبل از طل
امي كه جهـل قـرون   هنگ. هاي اثبات نشده، معمول بود ي داشت، و بكارگيري تجربي درمانـراحي اوليه، پشتوانه علمي اندكـج

در . شـد  هـا و جراحـي داراي آمـوزش انـدك ارائـه مـي       ها و سلماني هاي پزشكي در اروپا توسط راهبه رو ريخت، مراقبتـوسطي ف
درمان جراحي به طـور عمـده شـامل قطـع     . ي آزاد بودندـونه آموزش يا نظارتي براي درمان پزشكـها بدون هيچگ انگلستان، راهبه

و تخليه آبسـه  ) Lithotomy(، بريدن يك عضو به منظور درآوردن سنگ )Leeching(حجامت  ،)Scanification(عضو، تيغ زني 
  .شد وشي و ضدعفوني در نظر گرفته نميـم بيهـتا قرن نوزده. بود

 راح هنري پـنجم ـراحي سازمان يافته به وسيله جـكفايت، صنف ج راد حقه باز و پزشكان بيـت جامعه در مقابل افـبراي حفاظ
با توسـعه فيزيولـوژي و   . ل شدـري هشتم تشكيـراح توسط هنـهاي ج انيـانجمن سلم 1540در سال . ود آمدـبه وج 1423در سال 

 ها و جراحان به وسـيله  انفصال بين سلماني. ار شدندـتري را خواست ردهـوزش گستـدهم، جراحان آمـي ربع اول قرن هفـآناتومي ط
هـاي وي، انجمـن    بـا تـالش  . بـود، تسـريع شـد   ) Jone Hunter(جون هانتر  كه استاد) William Cheselden(لدن سويليام چ

ده، تنهـا نمـا از   ـ، مشاههانتردر دوره پيش از . هاي بالفصل آن شد راحان يكي از نسلـراحان تشكيل گرديد و كالج سلطنتي جـج
  .كرد ان و سراسر قاره اروپا اندكي پيشرفتـيك روند علمي بود و جراحي در انگلست

اند  ن زمينه داشتهـي در ايـي اساسي و قطعـم علمـي، سهـهاي باليني علم ريـه با كاربـن محققيني كـانتظام جراحي با داشت
 و) Joseph Lister(جـوزف ليسـتر    وهـانتر  از ) Garnison(گارنيسـون   خ نويس بزرگ پزشـكي، ـتاري. رفتـوبي شكل گـخه ب

  .راحان تاريخ نام برده استـعنوان سه تن از بزرگترين جبه ) Ambroise Pare(ير  ييوز پرآمب

  يك كار آزمايي باليني اوليه: رـي ييوز پرآمب
. رل خونريزي را دوباره معرفي كرده و استفاده از آن را بر مبناي محكمي استوار نمـود ـاستفاده قديمي از ليگاتور براي كنت ير يپ

كـرد،   اي مشابه، در كنار هم در چادري نزديك ميدان نبرد بستري شده بودند، درمان مـي ه  ر سرباز را كه با زخمـاو هنگامي كه دو نف
رل شده و باليني را مشخص نمود؛ زخم سرباز اول به وسيله روش استاندارد كوتريزاسيون با روغـن جوشـان، و   ـربه كنتـوم تجـمفه

او آن شـب را بـدون اسـتراحت     ير يپطبق نوشته . شده بود زخم سرباز دوم با روش دبريدمان، تميز كردن و پانسماني پاكيزه درمان
كرد وضعيت او وخيم باشد، چون درمان او، استانداردهاي درماني در آن  گذراند در حالي كه بسيار نگران سرباز دوم بود، زيرا فكر مي

  .زمان را زير پا گذاشته بود
برد در حالي كه ديگري تب باال، تاكيكاردي و حالت گيجـي   يهيچ عالمت عمومي بارزي به سر م بدون صبح روز بعد، سرباز دوم

من او را درمان كردم، خداوند او را شـفا  " :وقتي به خاطر نتيجه اين رويكرد، به او تبريك گفتند، او بسيار فروتنانه پاسخ داد. داشت
  .اي است كه بر روي مجسمه او حك شده است اين جمله ،"داد

  ي علميذار جراحـبنيانگ: جون هانتر
هاي باليني در جراحي زدود، و در همين حين و بـه صـورتي مشـابه،     ها را با تأمين تجربيات مهم و مشاركت تاريكي ،جون هانتر

او تمـام اطبـاي متفكـر را    ": گفته است هانتردر مورد ) Osler(اوسلـر  .اي و تاريخ طبيعي را آموزش داد هاي آناتومي مقايسه رشته
در  هـانتر تـأثير  . اي بين طب و علوم طبيعي برقـرار سـاخت   او به مطالعه حيات عضوي بها داد و اتحاد دوباره .دان كرده است طبيعي

  .دوران خودش درك شد و در اثر نفوذ او، اطالعات جديد علمي، رشته جراحي را متحول ساخت
ـ  لـها به عم ربهـربه، و تجـها به تج والـسئ ار دانشـجويان بـه جـاي آمـوزش اصـول      هاي جراحي تبديل شدند؛ و براي اولين ب

، Samual Johnsonانـداز قـرن هيجـدهم، دوره نويسـندگاني مثـل       چشـم . ها كردنـد  پوسيده و كهنه شروع به فراگيري اسلوب
Richard Sheriden  و هنرمنــداني مثــلThomas Gainsborough  وWilliam Hogarth ل ـي مثــــــدانــمنـو دانش

Joseph Priestley  وHenry Cavendish  وSir. Humphry Davy  وJohn Dalton    بود انجمن سلطنتي در آن زمـان فقـط
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ـ  ات مـي ـزين حدسيـربيات جايگـاف بود و تجـان، زمانة اكتشـهواره بود؛ زمـوز در گـم هنـسال قدمت داشت و عل 100 رديد و ـگ
  .شد بارور مي هانترجهان علم آماده با وجود 

ـ . مند بود ز عالقهـواني به همه چيـدر دوران ج. و به دنيا آمدـكالسكدر نزديكي  1728در سال  هانتر الت ـبه غير از يك تحصي
ـ     ه بودم، ميـهنگامي كه من يك پسر بچ«: وم طبيعي عالقه داشت و زماني گفتـرسمي، او به عل ورد ـخواسـتم همـه چيـز را در م

من مردم را با سئوال در مواردي كـه كسـي   . ردمـك ها را نگاه مي رمـو كها  هـه قورباغـها، زنبورها، بچ مورچه  ها و ابرها بدانم؛ فـعل
ـ   او دوره كارآموزي را در لندن،» آوردم مي توهداد، به س ت نميـت يا به آنها اهميـدانس ا نميـزي از آنهـچي ده ـنزد برادر دانشگاه دي

. وختندـآم هانتراصول جراحي باليني را به  Pottو  Cheseldenدر . در برش اناتوميكي ماهر بود William. گذراند Williamخود 
بسـياري از  . او كنجكاوي سيري ناپذيري در علم، عطشي براي دانش نوين و اشتياقي افراطي نسبت به رويكردهـاي تجربـي داشـت   

جراحـي را بـه    دانـش  هـانتر . زن دوران خود در كالج سلطنتي جراحان باقي ماندـبه صورت مخ هانترهاي دقيق  تجربيات و تشريح
روح . آموخـت  Cooperو  Bell Cline, Jenner Abernethyراحان قابل احترام انگلستان در آن زمـان، از جملـه   ـبسياري از ج

ـ   Post ،Morgan ،Shippen،Physickريكا، به وسيله شاگردانش در جراحـي مثـل   ـدر آم هانتر در  Physick. رش يافـت ـگست
  .اخته شدريكا شنـم جراحي آمـآينده پدر عل
ـ . م استـعظي  وم طبيعي،ـراحي و علـدر دانش نوين ج هانترهاي  تـمشارك روق ـمطالعات او در مورد پيوند اعضاء و برقراري ع

رس ـهاي تاج يك خروس را به تاج خ دانهـل علمي شاخص است؛ او يك بار دنـزيه و تحليـدر تج هانترهاي  وان روشـجانبي، به عن
ـ  ـوند دنـرا از طريق پي ن براي اولين بار عمل پيوند زنو گرافتـنيوند زد، و همچـديگر پي . ام دادـدان يك انسان به تاج خـروس انج

چ نوع پس زدنـي در ايـن   ـديد آوردند و هيـوند را پـوفقيت پيـجان و بافت شديداً پر عروق تاج خروس، امكان م اً بيـدندان نسبت
هاي يك بيمـار را   بعدها او تالش كرد كه دندان. روق بودـدد عـدهنده تشكيل مج نروقي بعدي نشاـتزريقات ع. اد نشدـوند ايجـپي

اين امكان بـه طـور مسـاوي وجـود دارد كـه      «: ردـونه توصيف كـات را اينگـوعه اين كشفيـاو مجم. وند بزندـر پيـار ديگـبه بيم
ن آنها تحت شـرايط خـاص بـه هـم متصـل      ـاس بيـتماط و ـراري ارتبـاوت را با برقـهاي متف ي از يك بدن يا بدنـزاي مختلفـاج

  ».كنيم
او بـا اسـتفاده از تزريقـات شـرياني     . مند شـد  روق جانبي عالقهـها به تشكيل ع وزنـرات فصلي شاخ گـبا بررسي تغيي رـهانت

را مشخص » كمحر«باشد، سپس با آزمايش و تجربه پيش رفت تا  روق جديد ميـديد، وابسته به ساخت عـرد كه رشد جـمشاهده ك
شاخ مخملي گوزن، گرمـا و نـبض شـرياني    ) 1785در سال (، وندـوزن در پارك ريچمـارجي يك گـن كاروتيد خـبعد از بست. نمايد

اين پديـده   هانتر. ون، گرماي شاخ به حالت طبيعي برگشتـدد جريان خـراري مجـد از آن، با برقـيك هفته بع. خود را از دست داد
ام كار بزرگي تزايد پيدا كردند و اين همـان تحريـك بـه    ـت براي انجـوچك به سرعـهاي ك قت كانالـدر حقي« :را اينگونه شرح داد

آل بود، عمـل كـرد    ليتهپساله را كه مبتال به آنوريسم پو 45ربي ورزش ـات، او يك مـبراساس اين مطالع. »خاطر نياز و احتياج است
اي  ورال سطحي را در ابتداي پروگزيمال ران در فاصـله ـشريان فم ،ونريزيـر خـخطدر اين عمل براي كاهش  هانتر). 1785در سال (

اين كار يك انسداد شرياني در باالي قسمت سالم عروقي ايجـاد كـرد و از عـروق جـانبي در انتهـاي دور دسـت       . از آنوريسم بست
  .محافظت نمود) ديستال(

ـ   وانات براي توسعه شـيوه ـر بردن حياست كه با بكا  هانترق ـح» ربيـروش تج«ار اوليه ـاعتب راحي، قبـل از انجـام   ـهـاي ج
ادوارد  اش بـه سـؤال   خ جاودانهـاسبي در پاسـور منـل او به طـفه و عمـفلس. ردـرفي كـان، اين روش را معـها بر روي انس وهـشي

را مطالبي زمستاني خوارپشت  در مورد خواب هنگامي كه جنر. آبله، خالصه شده است واكنش در مورد، )Edward Jenner(جنـر 
حل تو فقط در فكر كردن نيست بلكـه در آزمـودن     كنم كه راه ر ميـمن فك": خ دادـر به او پاسـبه طور مختص هانتر ،كرد مطرح مي

  0»تجربه است
  :در چهار كتاب عرضه شده است هانترمشاهدات 

The Netural History of Teeh (1771) 
A Treatise on the Venereal Discase (1786) 
Observation on Certain Parts of the Animal Oeconomy (1786) 
A Treatise on Blood, Inflamation and Gunshot Wound (1794) 
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تذكرات . است هانترهاي استدالالت استنتاجي و ماهرانة  هاي او نمايانگر بهترين نمونه در مورد كتاب William Cliftتوصيفات 
  :دهد فلسفه او را نشان مي، هانتر

هاي فراوانـي در نتيجـه تحقيقـات بدسـت      يعني يافته ،شوند مي ندر تعقيب هر موضوع، بيشتر موارد به شكلي تصادفي روش“
و افزايد كه قبالً وجـود نداشـت،    ها، چيزي به علم ما مي ها و تجربه ناكامي ،ها حتي بدشانسي. آيند كه در ابتدا غير قابل باور بودند مي

ها در كنار آتش يا  به عبارت ديگر، من تقريباً هميشه به تجربه. توانست متصور باشد توانست وجود داشته باشد؛ قبالً نمي احتماالً نمي
يـافتم كـه    آزمودم، نتيجه متفاوت بود، يا در مي ولي وقتي فرضيه را مي. ام ام و همچنين نتيجه را تصور نموده ام فكر كرده در كالسكه

  .”با آن شرايطي كه برايش در نظر گرفته بود قابل اجرا نبودتجربه 
فوت كرد و پس از آن كالج سلطنتي جراحان آن نوشته را بر روي سنگ آرامگاه وي در وست مينستر حـك   1793در سال  هانتر

ر در زمينه قـوانين حيـات   كا باتحسين هوش او به عنوان يك معلم برجسته، و مفسر قدرت رباني و خرد،  جاودانه نمودنبراي «: كرد
  .»عنوان بنيانگذار جراحي علمي به خدمات او به جامعه بشري نهجسماني، و تكريم حق شناسا

  كشف ضدعفوني: لـرد ليستر
و پاستور را به صورت يك مسابقة راگبي با هم  ليستر، هانترهاي  ، مشاركت)Sir Bekeley(بكلي  1927در سال  هانتردر كنگرة 
گفتم ايـن   گر ممكن بود كه من براي بيان ارتباط بين اين سه مرد بزرگ، از تشبيهي در زمين راگلي كمك بگيرم، ميا": مقايسه كرد

جوزف  ".را در موقعيت كسب امتياز قرار داد ليستربود كه  هانترداد، اگر چه اين فرماندهي  ليستـرور بود كه پاس نهايي را به ـپاست
تحصـيالت   ليسـتر . اي متحول شـده بـود   در اين زمان آموزش علم جراحي به شكل قابل مالحظه .به دنيا آمد 1837در سال  ليستر

اولين تجربة بـاليني او بـه عنـوان يـك     . قرار گرفت) Sharpey(شارپي  دانشگاهي را گذراند و تحت تأثير يك فيزيولوژيست به نام
سالگي به مقام استادي در دانشگاه گالسكو  33او در سن . در ادينبورگ بود James Symeجراح خانگي، به استادي جراحي به نام 

خود را عرضه   جايي كه خدمات جاودانة. دو سال بعد، به عنوان جراح يك بيمارستان كوچك سلطنتي مشغول به كار شد. نائل گرديد
التهـاب،    اي عضالني غيـرارادي، اش را در مورد قابليت حيات بافت، فيبره تأليفات او مشاهدات تجربي و باليني ،طي اين دوره. داشت

هاي جراحي را كه محرك او در انجام آزمون بودند، بـه دقـت مطالعـه     در حقيقت، او بسياري از عفونت. گانگرن و انعقاد منعكس كرد
خـود را  نظريـة   ليسترهاي عفوني جراحي و آزمايشات انجام شده و بكارگيري نتايج به شكل باليني،  به علت تلفيق معاينه زخم  كرد،

  .در مورد ضد عفوني بسط داد و عموميت بخشيد
هـاي   كردند جوش خوردن زخم با اولين مراقبت ها، عفوني شده و چرك مي ، تقريباً تمام زخمليسترات ـقبل از بكار بردن كشفي

يا اين   يافتند، ر ثانويه بهبود ميشدند بيماران يا به طو هاي بسته، قرمز و دردناك شده، خودبخود باز مي والً زخمـاوليه نادر بود، و معم
از ارائـه   بعـد  دو سـال  .شـدند  رن عفـوني مـي  ـونريزي، سپسيس، باد سرخ، كزاز و يا گانگـكالت بزرگي از قبيل خـار مشـكه دچ
بـود، و اعمـال   % 45ر ناشي از جراحي، در آن بيمارسـتان كوچـك سـلطنتي    ـرگ و ميـوني، مـورد ضد عفـدر م  ليسترهاي  شيوه
در جهـت    سينه قفسه و هاي شكم ود، و جراحيـنم ظ حيات آنها ضروري ميـال براي حفـي محدود به كساني بود كه انجام اعمجراح

  .مقاصد علمي وجود نداشت
هـا توسـط    متقاعـد شـد كـه عفونـت     ليستر. را با تجربيات پاستور آشنا كرد ليستريك شيميدان اهل گالسكو،  1865در سال 

او اسيد كربوليك را به جاي حـرارت خشـكي   . شود شوند، ايجاد مي ت ذراتي معلق كه به وسيله هوا منتقل ميموجودات ريز، به صور
در اولين تأليفات خـود در مـورد ايـن موضـوع      ليستر. كه پاستور براي استريل كردن حين جراحي پيشنهاد كرده بود، انتخاب نمود

در  ".برخـورد كـردم   Carlisleراوان اسيد كربوليك بر روي فاضالب شـهر  ـرات فـ، من بيشتر با تأثي1864در سال ": اظهار داشت
در سـال  . هاي آغشته به اسيد كربوليك آغـاز كـرد   وضوع، با پارچهـورد اين مـود را در مـات باليني خـاو اولين مطالع 1865مارس 
ـ  ر كرد، و دـوني كردن در جراحي را منتشـورد ضد عفـكار اصلي خود در م ليستر، 1867 اراني كـه شكسـتگي مركـب    ـربـاره بيم

ـ  . ده بودند، شرح دادـآميزي با پانسمان آغشته به اسيد كربوليك درمان ش وفقيتـداشتند و به طور م اتش را ـنتيجه جـامع توضيح
ـ  Medico-Chirurgicalن ـبه انجم 1868كه در سال  و ارسـال كـرده بـود، حـاوي بهتـرين توصـيفات وي در مـورد        ـدر گالسك
ـ ـود كه با جايگـاد نمـپيشنه را ها، اين نكته ر شريانـاو با كار كالسيك بر روي بست. بودتجربياتش  هـاي قابـل    وتـزين كردن كاتگ

تجربيات خـود را در زمينـه ضـد     ليستر. يابد به طور قابل توجهي كاهش مي  ونريزيـو خ  ونتـهاي ابريشمي، عف ذب به جاي نخـج
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اين ماده به طور اسـتاندارد در اتـاق عمـل او اسـتفاده     . ر يافتة اسيد كربوليك گسترش دادـيوني كردن، با استفاده از نوع تبخـعف
وارد بسيار مشكل به كار برد و به اين ترتيب تـا  ـورد ضدعفوني كردن حتي در مـود را در مـورانه اصول خـار جسـاو بسي. دـش مي

در آن زمـان تنـزل   % 8/1سال قبل از آن به  15در % 45ميزان  رگ و مير در آن بيمارستان كوچك سلطنتي ازـزان مـمي 1879سال 
  .يافت

اش و كـاربرد   دي بود كه نسبت به فرضـيه ـورگ به دست آورد در اثر پافشاري و احساس تعهـمناصب پي در پي، كه او در ادينب
دن و آمريكا مورد قبول قـرار  ، مكتب وي در لنليسترهاي  وفقيتـرغم مـعلي .ردـك وني در جراحي احساس ميـعنوان ضدعف به آن
سـال قبـل از آن، يعنـي زمـان      20هاي عمل شبيه به شـرايط   دن بازگشت شرايط اتاقـبه لن 1877گامي كه در سال ـرفت و هنـنگ

دان با روش ـرانان و منتقـ، بيش از نيمي از سخن1883ريكا در سال ـراحي آمـن جـدر سومين اجالس انجم. بود ليسترويي ـدانشج
وني كردن به آهستگي تكامل يافـت و در بعضـي از مراكـز اروپـايي     ـربوط به ضدعفـول مـر حال اصـبه ه. ت كردندـمخالف ليستر
 , ,Thierschبـه آلمـان داشـت، مـورد اسـتقبال       1875در سال  ليستررتي كه ـه شد در مسافـت پذيرفتـبه سرع ليسترب ـمكت

Mikullicz Volkman , Nussbuam ـ  رليست. رفتـرار گـق ـ   ـشايستگي اح ه جراحـي علمـي را   ـراز جايگـاهي در نزديكـي قل
همان طور كه . وار نمودـشود هم ام ميـروزه انجـراحي كه امـوني در جـام عمل ضدعفـون او بود كه راه را به سوي انجـداراست، چ

ـ ـتوانن اند مي زيسته رـليستل از ـط كساني كه در دوران قبـفق«: گفته است اولسر ي كـه او در جراحـي بـه وجـود آورد،     د از انقالب
  .»دير كنندـتق

  هاي آموزشي رسمي توسعة برنامه
هـاي آلمـان،    راكز درماني دانشـگاه ـوزدهم در اروپا و بخصوص در مـرن نـدوم ق ةراحي، طي نيمـوزش جـوهاي اصلي آمـالگ

اي اتخـاذ   ر مقتـدر بودنـد، اصـول پايـه    ان تحت نظارتشان بسـيا ـراحي كه در بيمارستـد جـاساتي .اد شدـريش و سوئيس ايجـتا
اري و به اوج رسيدن مفهـوم اجـراي كامـل آمـوزش طـي دوره سردسـتياري را بنيـان        ـوزش دستيـهاي آم رنامهـت در بـمسئولي

هـاي آمـوزش    استاد جراحي دانشگاه برلين به عنـوان پـدر برنامـه   ) Bemhard von Longenbeck(ن بك گفون لون .ذاشتندـگ
  .اخته شده استجراحي مدرن شن

ـ  ـه بود، كـراحي برجستـي و جـق بالينـايي، محقـربي استثنـاو يك م ـ   33ري ـه بـا بكارگي راحي، داراي ـروش اصـلي در ج
ـ      Chariteرت بيمارسـتان  ـت شهـبه عل. اي است ژهـار ويـاعتب بيلـروت   وآموزان شـامل ـدر شـهر بـرلين، او گـروه زيـادي از ن

)Billroth( كوخر ،)Kocher(دلنبرگ ، ترن)Trendelenbrug( كه هر كدام از آنها به رهبري مقتـدر   ،و بسياري ديگر را جذب كرد
اي را كـه   همچنين اولين فردي بود كـه مجلـه   لونگن بك. اي بزرگ در احقاق حقوقشان بدل شدند در مدارس خود و مشاركت كننده

  .فقط به جراحي اختصاص داشت منتشر كرد
، بيلـروت اسـتاد   لـونگن بـك  بعد از تكميـل دوره  . ور استـز مشهـ، نيArchiv Longenbeckه نام ـن بـه همچنيـاين مجل

  .بود Allegemeines Krankenhausراحي در زوريخ، و دو سال بعد از آن در دانشگاه وين شد كه در آنجا جراح اصلي در ـج
ـ . سالگي، استاد دانشگاه بـرن گرديـد   31هم در سن اعجاب انگيز تئودور كوخر  نيـز صـاحب كرسـي در دانشـگاه      دلنبرگترن

Leipzig شد.  

  پدر دستياري جراحي نوين در اياالت متحده: هالستد
التحصيل شدن او از دانشگاه پزشـكي   سال، فاصله بين فارغ 45طي . جريان داشت ليستربه موازات زندگي  هالستدزندگي پربار 

اين تغييرات به طور عمده به علت هـوش  . قابل توجهي پيشرفت كرد، جراحي به ميزان 1922و جراحي نيويورك تا مرگ وي در سال 
، شناخت دقيقي هالستددر مورد  Harvey Cushingتوصيفات . هاي باليني وي بود اش و نيز كاربري او، مطالعات اصلي آزمايشگاهي

  :كند از شخصيت او را ارائه مي
زاده در تعليم و تربيـت،   هايش، يك نجيب در عالئق و دوستي او مردي بود با شخصيتي منحصر به فرد، قدري منزوي، سختگير“

توان او را بـه عنـوان مؤسـس يـك      تفاوتي نسبت به بهداشت، با اين حال مي هاي متمادي بي داراي خوي پژوهشگري و قرباني سال
صور نادري داشت كه مشكالت و او قدرت ت. در وين بود، در نظر داشت بيلروتدانشگاه جراحي آمريكايي كه قابل مقايسه با دانشگاه 
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اي موفقيـت آميـز، بـا     ساخت كه با اميـد بـه نتيجـه    وي را قادر مي ،ديد و پافشاري كه در مسائل داشت هاي تكنيكي را مي توانايي
اش و در پزشكي به طور كلـي، بنيـادي بـوده، و داراي اهميـت فراوانـي       هاي وي در حرفه بسياري از مشاركت. مشكالت مبارزه كند

  .”باشند مي
هاي چركي شـده جراحـي را ديـد بـرخالف جـو       براي اولين بار چهره وحشتناك زخم هالستدبود كه  Bellevueدر بيمارستان 

بـه   هالستدها،  از طريق تمرينات آن. بردند هاي ضدعفوني را به كار مي راحان در اين بيمارستان شيوهـومي چند تن از جـشكاك عم
هاي جراحي افزايش يافت و اين تحقيقات در تمام عمـر او   ونتـبعد از آن عالقه او به ريشه كني عف. راحي پرداختـمقايسة نتايج ج

ت آن بيمارستان، نقش بسزايي در آموزش عالي، كنجكاوي علمي و زندگي ـوژيسـ، پاتول)William Welch(ولش  .ه پيدا كردـادام
سـفر كـرد در    Volkmannو  ,Von Bergmann Billrothي ، او بـه مراكـز درمـان   ولـش اد ـبه پيشنه. داشت دـهالستشخصي 

ترين جراحت بـافتي و خـونريزي بنيـاد     راحي ضدعفوني شده را براساس اهميت قائل شدن نسبت به كمـين جاولبازگشت، او اصول 
  .كرد

كـه بيمارسـتان   ، عضو هيئت علمي دانشگاه تازه تأسيس جانز هاپكينز شد و تـا مـوقعي   ولشبه همراه  هالستد، 1886در سال 
به عنوان جـراح موقـت معرفـي     هالستدسپس ). 1889(ول به كار گرديد ـجا مشغ افتتاح شد، به تنهايي در آزمايشگاه تحقيقاتي آن

نشان دادند كه عليرغم تميز كردن پوسـت بـه    ولشاو و . روه جراحي نائل گرديدـام استادي و رياست گـبه مق 1892شده و در سال 
هـا، او را   ها روي آن وجود دارند، مطالعات ميكروسكوپي مبسوط او در مورد زخم ريـوز باكتـها، هن وني كنندهـفطور جدي و با ضدع

هـا اهميـت    به اين حقيقت رهنمون شد، كه مراقبت دقيق از بافت به منظور جلوگيري از عفونت درست به اندازه اجتنـاب از بـاكتري  
  .دارد

ربي ـراحي علمي بود، او به شكلي تجـل در جـهاي مستق تـدد پيشرفـوارد متعـو از مـز، مملـدر جانز هاپكين هالستدزندگي 
رد، درك ايـن مسـئله منجـر بـه تشـكيل      ـگي اط آن نشأت ميـت زير مخـور اوليه از قسمـدرت ديوارة روده به طـنشان داد كه ق

  :گفت هالستددر مورد  Councilmanيشگاه تر در رودة كوچك شد همكار او در آزما تر و تقويت شده وزهاي مطمئنـآناستوم
سـگ  . شد بود، رهبري مي هالستداين بسيار مشكل است كه فكر كني جراحي با دقت بيشتري از آن چيزي كه جراحي تجربي “

سـنجد در   متفاوت و علمي بود، او تمامي مفاهيم نظري هنر جراحي را از طريق تجربه مـي  هالستدجراحي . شد مثل انسان درمان مي
  .”اند تجربيات اين گونه در پيشرفت جراحي مفيد نبوده هانترهيچ زماني به جزء دورة 

هـاي تميـز را    او براي اولين بار، زخم ،هاي اعمال جراحي سود جست از آزمايشات اوليه خود به بعد از قوانين براي شيوه هالستد
ها، بافت كـائوچوئي، و   بريشم نسبت به كاتگوت و معرفي دستكش، در برتري استفاده از نخ ا1913نوشتة او در سال . بدون درناژ بست

و عروق براي كنترل خونريزي، هنوز جايگاه كالسـيك خـود را در   ) Transfixing(هاي تثبيت كننده  اي و فوايد بافت هاي نقره ورقه
مي راديكال و درمان راديكـال در  نتيجة رويكرد علمي او بود كه شامل ماستكتو هالستدهاي جديد و پيشرفتة  عمل. جراحي داراست

  .ها و عمل گواتر بود فتق، بستن آنوريسم
 النگـن نـك  و  بيلـروت روي از مدارس  و با دنباله هالستدهاي آموزشي دستياري جراحي توسط  در اياالت متحده، توسعه برنامه

 1878از مراكز درماني بزرگ اروپا از سـال  ريكاي شمالي، به طور منظم ـراح در آمـترين ج به عنوان برجسته هالستد. معرفي گرديد
در ايـن  . هـا قـرار گرفـت    م پيشرفته و كامالً اختصاصي آموزش جـراح آن ـر سيستـت تأثيـاو تح. كرد تا پايان زندگيش بازديد مي

دسـتياري   كردند تا به تدريج به مرحلـة  وزش خود را شروع ميـوان كارورز آمـوش بايستي به عنـوزان جوان و باهـنوآم ،مـسيست
ة سردسـتياري،  راد داشت كه در هنگام تكميل دوـاو اعتق. يافت زايش ميـشان نيز به تدريج اف ن حين مسئوليتـد و در هميـبرسن

ـ    هاي دانشـگاهي كسـب كـرده    انـويان بايد توانايي مشابه با توانايي اساتيد بيمارستـدانشج ـ ـباشـند، متع داد زيـادي از  ـاقباً تع
موفقيـت  . ز براي مناصب ارزشمند دانشـگاهي، انتخـاب شـدند   ـدر جانز هاپكين هالستدل برنامه آموزشي ـكميدانشجويان بعد از ت

و  ,Wangensteen Blalock, Ravdinهـاي شـاخص ديگـري نظيـر      انگيز او در آموزش جراحان بعدها بـه وسـيلة چهـره    حيرت
Rhoads افزايش پيدا كرد.  

ها را كه در اساس براي تمام مراكز درماني اصلي يكسـان   هاي مقبول آلماني ه برنامهدر حقيقت هدف ما اين بود ك«: گفت هالستد
هاي بزرگ نسبت به اعضـاي گـروه كـه كـار تحقيقـاتي انجـام        هرگونه تسهيالت و تشويق": او بعدها تأكيد كرد. »بود، تقليد كنيم

  ".دادند، ايجاد شده است مي
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  كردنـد، او بـه طـور اخـص،     اي درگير مـي  در تحقيقات پايه را ني بود كه خودهاي كسا به طور عميقي تحت تأثير كمك هالستد
  .را به عنوان بنياد علم جراحي نوين معرفي كرد ليستر، پاستور و هانتركشفيات 

  :بيان داشت كه  1904در سال  Yaleورد تعليم يك جراح در ـدر نوشتة كالسيك خود در م هالستد
ات اصـلي را تعقيـب كننـد و در تمـاس     ـرود كه تحقيق ار ميـال جراحي، انتظـام اعمـو انج اران عالوه بر كار بخشـاز دستي“

افراد جواني كه به تحصيل در رشتة جراحـي  . زيولوژي باشندـشناسي و تا حد ممكن في ريـراحي، باكتـشناسي ج بـنزديك با آسي
وضوعات بنيادي مربوط به رشتة اختصاصـي خـود   ـورد مـم اشتغال دارند، بايد در زندگي خود به دنبال به دست آوردن اطالعات در

  .”باشند
مفـاهيم تعلـيم   . دادنـد  ن مناصب ارزشمند دانشگاهي را تشكيل مـي ـرين منتخبيـ، بيشتهالستدراد ـردان افـدر نتيجه شاگ

ت در همه جا گسترده شد، و مورد تقليد ديگـران واقـع   ـق، به سرعـراه با تحقيـهاي باليني هم ريـد بر برتـبا تأكي هالستدجراحي 
  .گرديد

Emile Holman در جهان علم، جوايز به افـراد  ": كند ده اينگونه اشاره ميـدر آين هالستدر ـه تأثيـار او بـرين سردستيـآخ
ر اصـلي و خـالق را بـراي    ردي نقش يك متفكـر به فـبه طور آشكار و منحص هالستدراحي، ـرد، در تاريخ جـگي ق ميـر تعلـمتفك
  ".بخشد دود تجسم ميـاي نامح ديون هستند، در زمان حال و نيز آيندهـاً به او مـا عميقـراسر دنيـه در سـراحاني كـام جـتم

امـري الزامـي اسـت      وزش محققين جراحي، براي اعضاي هيئت علمي در هركجـاي دنيـا كـه باشـند،    ـپذيري در آم مسئوليت
Samuel Johnson  رن پيش گفتـاز دو قبيش:  

  هر رشته علمي با جديت دانشجويان معاصر با آن و تقويت متوالي كشفيات انجام شده در يك عصر و ارتقاء آنها در عصر بعـدي، 
يا اين كه بـه وسـيلة روش سـاده      حتي حقايقي كه تاكنون شناخته نشده است بايد با مدركي قوي اثبات شود،. پيشرفت كرده است

  .تر توضيح داده شود هاي روشن يا با مثال تسهيل گردد،
Arthur Komberg اظهـار   ”خط حيات پزشـكي  ـتحقيق  “نوبل در يك مقاله با عنوان   جايزة  يكي از برندگان شناخته شدة

  :داشته است
بـراي  هاي كليدي  در ميان انواع مشاركت. شناسي است پيشرفت در علم پزشكي ناشي از كشفيات در فيزيك، شيمي و زيست“

درمان و پيشگيري از بيماري، تجزيه و تحليل نشان داده است كه دو ثلث اين كشفيات به جـاي بكـارگيري يـك تحقيـق       تشخيص،
هايي كه در آينـده   ، ابداعات، مانند پيشرفت بدون اساسي محكم در دانش علوم پايه. اند اي سرچشمه گرفته جديد، از مشاهدات پايه

  .”رسند، در خواهند آمد توخالي به نظر ميبه صورتي پوچ و توخالي و 
ها را در ذهن داشـته   ترين فيزيولوژيست يكي از بزرگ Julius Comroe  است كه هميشه جملة به اساتيد جراحي توصيه شده

  .باشند
هاي  ليتاين است كه منبع هوش و آگاهي باشد تا بتواند قاب  اصلي يك عضو هيئت علمي،  من هميشه معتقد بودم كه مسئوليت“

هاي باليني در آموزش و تحقيقات هدايت كند، و سپس آنها را براي انجام بهترين كـاري كـه    خاص دانشجويان پزشكي را در مراقبت
شود مگـر در صـورتي كـه دانشـجويان      شان انجام دهند، تشويق نمايد و اين امر ميسر نمي غيرمتداول صالحيت  توانند در حيطة مي

  .”پزشكي با تحقيقات در تماس باشندموزش در دانشكده آضمن 
ـ ـويان، كارهاي تحقيقـوب است كه دانشجـال مطلـه كمـال حاضر، اين مسئلـدر ح تـر   ر چـه عملـي  ـاتي خود را به صورت ه

  .شروع كنند

  كشفيات در شوك و جراحي قلبو باللوك 
Isador Ravdin  نمايانگر يكي از بهتـرين جراحـان داراي    وكبالل ": كند ر ميـونه ذكـره اينگـرا در اين زنجي باللوكاهميت

التحصـيل   فـارغ ) Georgia(به دنيا آمد و از دانشگاه جورجيا   1899در سال  باللوك ".است هالستدزيولوژيكي، پس از ـذهنيت في
ود را در ـي خارـدوران دستي باللوك. قرار گرفت هالستدوي سال دوم در دانشكده جانزهاپكينز، تحت تأثير ـبه عنوان دانشج. دـش

Vanderbilt ـ ـاو در آنجا و در جانز هاپكين. وان يكي از اعضاء باقي ماندـا به عنـسال در آنج 16دت ـام كرد و به مـتم اتي ـز مطالع
  .هاي مادرزادي قلب منتهي گرديد اريـان شوك و بيمـاري در درمـهاي ماندگ تـه به پيشرفـام داد كـانج
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سـرم و   PHاي انجام دادند كه رابطـة معكـوس بـين     تحقيقات اوليه) Tinsley Harrison(ن هاريسو و باللوك، 1925در سال 
 Barcroftو  Anrepبـا   1928بعد از ابتال به سل، مدتي از كار باليني كناره گرفت و در سـال   باللوكداد،  ده قلبي را نشان مي رونـب

ات، ـاين مطالع. ورد شوك را فرا گرفتـات در مـل مطالعـم براي تكميهاي الز وهـود كه او شيـا بـرد و در همانجـريچ كار كـدر كمب
ـ ـم بـعلت ك: ربيـشوك تج"او كتاب كالسيك  1930در سال . زنده شد Vanderbiltدوباره در  اد شـده بـه   ـودن فشار خون ايج

ات ـرم، مايعـلت آسيب شديد بافت نان داد كه به عـاي اصلي او نش  حهـصف 12الة ـمق. ر كردـرا منتش "اي چهـماهي  بـآسي  وسيلة
رد كـه رهـا   ـدر ابتدا معلوم ك باللوك. آيد ون به وجود ميـم خـزان حجـكاهش در مي% 66شوند و حدود  ارج ميـل وريدي خـداخ

  .ات داخل وريدي مفيد استـوك نيست، و تزريق مايعـروق، علت شـؤثر روي عـوم مـشدن سم
ساله را براي  41 باللوكافراد، بازگشت   در آن جا همة. ز از بين رفتـحي در جانزهاپكينات جراـروح تحقيق هالستدپس از مرگ 

در حال بررسي بسياري از كودكاني بود كـه مبـتال بـه    ) Helen Taussig(تاوسينگ  دكتر. دانستند تجديد حيات جراحي مؤثر مي
 Vanderbiltبر روي نتايج شكست اوليه تجربـه   باللوك، براي بررسي اين مشكل. ناپذير سيانوتيك قلبي بودند هاي برگشت بيماري
قـرار    ها را كه به واسطة وي در سگـشناسي ناشي از پرفشاري ري كوشش كردند كه تغييرات بافت Vivian Thomasاو و . اتكا كرد

ري و در طـي زنـدگي يـك    ـدر معاينة ظاه« باللوكبه گفتة . آمد، كشف كنند ود ميـونر به وجـكالوين به پولم دادن يك شنت ساب
دي را نه در ريه و نه در شريان پولمونر چپ ـوپي هيچ نكتة ارزشمنـات ميكروسكـتر از ريه راست بود؛ تحقيق چپ صورتي  سگ، رية
دفش نرسـيد، نتـايج منفـي ايـن بررسـي، سـرآغاز       ـزايش داده شده بود، ولي او به هـهر چند كه جريان خون ريه اف. »نشان نداد

، اولـين عمـل   )Longmire(النگ ماير  و باللوك، 1944نوامبر  29در . بود تاوسينگ» هاي غمگين بچه«خوش يمن براي  هايي درمان
بيمار را كه با انجام اين عمل به نحو  610دود ـح تاوسينگو  باللوكبعدها . وت انجام دادندـرالوژي فالـآميز شنت را براي تت موفقيت
ر از هر عمل ديگري به عنوان يك محرك براي عصـري جديـد در   ـاين عمل بيشت. زارش كردندـآميزي درمان شده بودند گ موفقيت

  .جراحي قلب مطرح گرديد

  پدر جراحي آريتمي: سيلي
ود كننده تاكيكاردي فـوق بطنـي داشـت، در دانشـگاه     ـدد و عـهاي متع الي، كه دورهـاي شمـير در كارولينـرد ماهيگـيك م

Duke پاركينسون ـ وايت  وان سندرم ولف ـبه عن)WPWS (اي  و همكارانش نقشه سيلي، 1968در دوم ماه مي . تشخيص داده شد
بعـدها   Boineauيكي از همكاران اين گـروه بـه نـام    . ه كردندـرار دادن باي پاس قلبي ـ ريوي تهي ـح پريكارد را، قبل از قـاز سط

م سينوسـي و در دهليـز راسـت در    ـن راست در هنگام ريتـبطه ـرا در ناحي] دسته كنت[ريك ـما محل پيش از تح«: چنين نوشت
يك برش بـه  «: با اتكا به محل نقشه برداري شده نوشت يـسيل. دـرار شـروقي برقـوزيون قلبي عـپرف» رديمـپيدا ك PSVTحين 
كـرد، داده   ز بطـن جـدا مـي   ز را اـز راست كه كامالً دهليـاره راست دهليـز راست به كنـر از انتهاي زائده دهليـسانتيمت 6-5طول 
ـ ـترين منط زود هنگام ،ددـاي مج ه نقشهـتهي. »شد ـ  ـقه فعاليت را كه از محل ـ  ن راسـت منشـاء مـي   ـي طبيعـي بط رفت و زود ـگ

ر با ضربان طبيعي قلب به خانه بازگشت و ـرد ماهيگيـم. ت بود، نشان دادـطه فعاليـرين نقـال را كه اكنون آخـترين نقطة فع هنگام
ـ  ـسال بعبيست و هفت . آيد ود ميـب به وجـطبيعي در قل رـدر اثر يك مسير غي WPWSابت كرد كه ث سيلي رد ـد از آن عمـل م
  . وز سالم بودـر هنـماهيگي

ها، متخصصين قلب و جراحان را براي ساليان متمادي به خود مشـغول داشـته و متحيـر     زيولوژيستـدستگاه هدايتي قلب، في
او به طور تجربي مشخص كرد كه هدايت غيرعـادي  . ا كردـزيولوژي باليني ايفـوري در توسعة الكتروفيـحنقشي م سيلي. رده بودـك

مرد مـاهيگير بـا   "پس از برخورد با  Dukeو همكارانش در دانشگاه  سيليطه، ـن حيـدر همي. راحي تغيير كندـتواند با عمل ج مي
عادي نشأت گرفته بودند، به كـار   دايتي غيرـهايي كه از يك راه ه تميم را عليه آريـيك روش درمان جراحي مستقي "ضربان سريع

راحان را براي درمان بيماران در تمام جهـان آمـوزش   ـج ،در دانشگاه جراحان مخصوص آريتمي سيليسال پس از آن  25در . بردند
لقب پدر علـم جراحـي آريتمـي     سيليا به وجب گرديد تـآوردها به وضوح م اين دست. ود قرار دادـر خـت تأثيـا را تحـداده يا آنه
  .داده شود

قبل از اين موفقيت او با تجربيات و كار باليني خود در مورد هيپوترمي، كوآركتاسيون آئورت و جراحي قفسه سينه در جراحـي  
  .مشاركت بسيار كرده بود
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در مورد  سيليعالقة . يني مطلب نوشتنداي در مورد هيپوترمي تجربي و بال ، او و همكارانش به طور گسترده1957سپس در سال 
  :او گفت. آريتمي قلبي با كار اخيرش تزايد يافت

. رسيد فيبريالسيون بطني بود درجه مي 28، هنگامي كه دماي بدن بيماران به زير )در هنگام هيپوترمي عميق(مشكل اساسي “
فرسـتاديم   از ديوارة قفسه سينه مستقيماً به سمت قلب مي ولتي را 120برق جريان مستقيم  ،ها از فيبريالسيون براي خارج كردن آن

منـد   وقع بود كه ما به آريتمي ايجاد شده در اثر هيپـوترمي عميـق، عالقـه   ـدر آن م. گرداند و اين كار، آنها را به ريتم طبيعي باز مي
  .”شديم

هـاي متفـاوت    در وضـعيت  EKGك وري در تالش براي درـهايي مح نقش Wallaceو همكار سومي به نام  Boineauو  سيلي
ـ  اريـدر بيم EKGرا ـآنها اين سوال را مطرح كردند كه چ. ام دادندـآسيب شناختي انج ابي و مـادرزادي قلـب تفـاوت    ـهاي اكتس

ـ ـات قلبـن اين ضايعـاز بي سيلي. دارد ـ ـي در مورد نقص ديوارة دهليزي تترال وت و هيپرتروفـي بطـن چـپ، شـروع بـه      ـوژي فال
ـ  ي ميـداشت و سع ها را به صورت تجربي برمي وسي سگـره سينـاو گ. ي كردبردار هـنقش ـ  ـكرد كه م م ضـربان  ـكان جديـد تنظي

هـاي فـوق بطنـي     عادي او به سمت آريتمـي  رـغي EKGدا كرد و ـزي پيـوتر دهليـوانات فلـيكي از اين حي. داخلي را كشف كند
  .ودـت نمـپيشرف

ر دچار يك آريتمي با الگـوي ناپايـدار   ـرد ماهيگيـدي پس از مـدي بررسي شد بيمار بععلل اوليه به وسيله رويكردهاي اپيكار
ـ    او در اثر آريتمي برگشت .گرديد و هيچگاه مسيرها در او مشخص نشد وت كـرد و مـرگش باعـث توقـف     ـناپذيري پـس از عمـل ف

با بررسي گذشته، اين نكته معلـوم شـد   . بود ا كردهـوفقيت اوليه ايفـشانسي نقش مهمي در م خوش. هاي جراحي آريتمي شد برنامه
در مورد ماهيگير وجود نداشت،  WPWSتر  تري را دارا بوده است و اگر آسيب شناختي ساده دهـكه بيمار دومي راه پاراسپتال پيچي

، تعـداد  سيلي، 1974ها تعديل گرديد و در سال  وهـشي. شد از ميـر آغـآمد و نه حذف به كمك كاتت ود ميـنه جراحي آريتمي به وج
در  Dukeهايي در دانشگاه  بندي جمع. وردـخ ها به چشم مي ر در بين آنـرفي نمود كه فقط يك مورد مرگ و ميـمورد اوليه را مع 20

ت عمل جراحي قرار گرفته بودند، به تفصـيل  ـتح 1984در سال  James Coxو  سيليكه توسط  WPWSبيمار مبتال به  200مورد 
از  WPWS، هـزار مـورد جراحـي    1987تـا سـال   . بيماران كشف شد% 18ط در ـآزاد فق  رهاي مستقيم ديوارةـيمس. عرضه گرديد

عمـل  . شـد  هاي راديويي به تدريج جايگزين جراحـي مـي   ركانسـسراسر جهان گزارش شد و اين هنگامي بود كه تخريب با كمك ف
WPWS هاي نوين مبتني بر كاتتر، گشود و اسـاس موفقيـت آينـده را     كارانش، راه را براي روشـو هم سيلياي ـو تأثيرات راهگش
  .بنياد نهاد

  تحقيق توسط دانشجويان
 Andreas Vesalius .رسـد  ود آمده است بسيار جذاب به نظر مـي ـوجه ويان پزشكي بـدانشج  ات بزرگي كه به وسيلةـكشفي

ـ   De Humani Coporis Fabricaوان ـومي با عنـود در مورد آناتـكتاب بزرگ خ وي پزشـكي بـود   ـرا هنگامي كه يـك دانشج
  اولـين مشـاهدة  . ، آن را منتشـر نمـود  )Padua(اش به عنوان پزشك از دانشـگاه پـادوا    التحصيلي ماه پس از فارغ 4رد و ـآماده ك

كه يك دانشجوي پزشـكي بـود،    Jun Swammerdumتوسط  1665ويرگي در سال ـروق مـريان عـرد جـروسكوپي عملكـميك
ـ  Humphry Davy.ريان دارندـويرگي جـهاي م كهـرمز در شبـهاي ق ولـاو نوشت، گلب. دـش انجام  19وي پزشـكي  ـيك دانشج

د درد قابل توجـه ايـن گـاز را    ـام كرد و بدين ترتيب اثر ضـه و استشمـرو، تهيـد نيتـداري گاز اكسيـمق 1799ساله بود، در سال 
ـ  ـري از درد ناشي از عمـماده روزي براي جلوگي رد كه اينـبيني ك ن پيشـود و همچنيـكشف نم ورد اسـتفاده قـرار   ـل جراحـي م

اتـر را بـه عنـوان داروي بيهوشـي در      William T.G.Mortonوي پزشكي ديگري به نام ـدانشج 1846در سال . د گرفتـخواه
در بـرلين كـار    Virschow وي پزشكي بود كـه بـا  ـيك دانشج Paul Langerhans. ردـارستان عمومي ماساچوست به كار بـبيم
يـك   Ivar Sandstrom.روف استـود او معـم اكنون نيز به نام خـح داد؛ كه هـن بار جزاير پانكراس را توضيـكرد و براي اولي مي

اي ارائـه   داتش را طـي رسـاله  ـف كرد و مشاهـروئيد را كشـده پاراتيـود كه غـگاه اوپساال در سوئد بـي در دانشـدانشجوي پزشك
  .نمود
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يك دانشجوي پزشكي بود، اما جايزه نوبل تنهـا   Bestكه اولين كاشفان انسولين بودند،  Bantingو  Best ،Macleodدر گروه 
يك دانشجوي سال دوم پزشكي بود كه وقتـي در آزمايشـگاه فيزيولـوژي     Jay Meclend. تعلق گرفت Bantingو  Macleodبه 

William H.Howell  موفق به كشف هپارين گرديدمشغول كار بود،  1916در.  
راواني كه داشت، ـون به دليل جرئت فـراحي شناخته شد، چـرين كارورز جـبهت  ونةـنم Wemer Forssmann 1929در سال 
ـ ـي را براي انجـرديد، از آن جا كه نتوانسته بود داوطلبـي را سبب گـكشف بزرگ ـ ـام اين روند تج د كنـد، يـك كـاتتر    ـربي متقاع

ود انديشيد كه آيـا  ـود، با خـب او بـگامي كه كاتتر در قلـرار داد هنـت رسيدن به قلب قـپ خود، جهـوريد بازوي چ ادراري را در
ورانة انساني ارائه ـن آزمايش متهـاي براي اي كننده درك قانعـبايست م كرد يا نه، بنابراين انديشيد كه مي دـاين كار او را باور خواهن

ـ ـت تا گـان را باال رفـت جراحي برخاست و چندين پلكـتخجه از روي ـد، در نتيـكن ـ     ةرافي از قفس رد، سـپس  ـسـينه خـود بگي
زارشش در جايي كه وي از خوانندگان عـذرخواهي  ـرين جمله گـمندانه او در آخ تـراحت شرافـص. ودـبرگشت و كاتتر را خارج نم

حي شده ـوني سطـار يك زخم عفـود را برداشت دچـان بازوي خـه بعد پانسمـي كه يك هفتـكند، كامالً منعكس است زيرا وقت مي
ـ  ب بيـريل كردن را به سبـود، روش استـل تاريخي خـن عمـرد به طور حتم در ضمـبود، او احساس ك ام انجـام داده  ـمباالتي ناتم

  .است
وزشي جديد، رويكـرد  ـهاي آم  روزه سيستمـام. "كند ن آماده را حمايت ميـذه  شانس،": روفي داردـارت معـلوئي پاستور عب

انگيز توسط كودكان، بسيار عـادي   تـام كارهاي شگفـكنند و انج ويان ميـده را خيلي زود وارد زندگي دانشجـوضوعات پيچيـبه م
دهند، ولي پيشرفت آموزش گام به گام به عنوان  ان علمي آينده را تشكيل ميـهر چند كه اين افراد درصد كمي از محقق. شده است

هـم اكنـون بسـياري از دانشـجويان پزشـكي      . مانـد  بهترين و قابل اعتمادترين روش براي تربيت و پرورش محققان خالق باقي مي
هـر چنـد كـه    . دهنـد  كنند و در دانشكده پزشكي آن را ادامـه مـي   ات اصلي خود را هنگامي كه در كالج هستند، شروع ميـتحقيق
راي پزشكي، نقش مؤثري را در  آموزش محققين پزشـكي داشـته اسـت، امـا     ـرجه دكترا و دـدكت ةوزشي در درجـهاي آم هـبرنام
هاي آموزشي دستياري  هـبسياري از برنام. ت بيشتري دارندـوزشي دستياري جراحي اهميـهاي تكميلي تحقيقاتي طي دوره آم دوره

ـ ـاز م اريـاتي رواج داد و در بسيـذراندن يك سال يا بيشتر را در دورة تحقيقـنظريه گ ويان تجربـة تحقيقـاتي   ـراكز، اكثر دانشج
ذراندن دو سال به صورت تمام وقت را بـه  ـاران جراحي، گـريباً تمام دستيـتق Dukeدة ـآموزشي دانشك  در برنامة. كنند كسب مي

ـ     ن،ـروه از محققيـات يكي از اعضاي هيئت علمي، يك گـهمراه انجام تحقيق انتخـاب    هي،هـاي آزمايشـگا   وقعيتـيـا گـاهي در م
  .كنند مي

بـه  . انـد  هاي پزشكي و مراكز تابعه بـوده  هايي منبع اغلب تحقيقات آكادميك جديد در زمينه جراحي، در دانشكده چنين برنامه
موارد انتشار يافته   طور كلي، يك انتصاب دانشگاهي در حال حاضر، بسته به قابليت نشان داده شده در امر تحقيق است كه به وسيلة

  .ي اثبات شودمشخص

  !بيني كند گذشته ممكن است آينده را پيش: ريـگي نتيجه
كه يك جراح متفكر و زبردست بود، در نطق خوب هنگام رياست، خطاب به كـالج جراحـان    Alexander Waltهمان طور كه 

اده شود تـا نخسـت جلـوي    گردد، تاريخ جراحي به او آموزش د التحصيل مي بايد هنگامي كه شخص از دانشگاه فارغ": آمريكا گفت
شانسـي يـا    هـاي گذشـته بـا خـوش     تكرار خطاهاي گذشته گرفته شود و نيز براي اين كه هيجان در شناخت چگونگي رفع چـالش 

هـاي   متأسفانه در بسياري از تجمعات جراحي نوين، ارتباطات تاريخي، به وسيلة توهم نسبت به مراقبت. ريزي برانگيخته شود برنامه
ما بايستي خود و دستيارانمان را آموزش دهيم كـه  . هاي پيچيدة بيمار ناديده گرفته شده است آوري جديد و مراقبت نف  انجام شده،

هاي جديد به خاطر آوريم، ما بايد از خود بپرسيم كـه   هاي گذشتگان را قبل از دست زدن به تجربيات و عمل دست آوردها و شكست
  آيا اين كار قبالً انجام شده است؟

آزمايشـگاهي بـا   . آزمايشـگاه هسـتند    هـاي عمـل،   ها و اتاق بخش": گفت بايستي مورد توجه قرار گيرد كه مي هالستدر هشدا
هايي هستند كه به كشـفيات جراحـي منتهـي     هايي، محل پرورش مشاهدات و كاربري ، به دليل اين كه چنين مكان"باالترين مرتبه

ريخي دقيق سرآغازي براي يك مشكل جراحي خواهد شد كه ممكن است تجربـي يـا   ر كدام از ما، يك تحقيق تاـبراي ه. گردند مي
، آزمايشـات ناكـام   هالستداز اسيدكربوليك، مطالعات دقيق  ليستر  باكانة بي  ، استفادةهانترهاي  ات ابتدائي گوزنـمطالع. باليني باشد
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هاي عالي كه كمتـر تهـاجمي هسـتند، يـا      به ديدن عمل ما. اند ر كدام يك گام در تحول عمل جراحي بودهـ، هسيليو عمل  باللوك
به هر حال اين وظيفه ماست كه نااميد نشويم، بلكه به طور مداوم . دهيم دارند، ادامه مي  تري دگي كمـآوري كه پيچي هاي فن پيشرفت

گفـت بـه يـاد داشـته      هانتر در سخنرانيش در مورد Sir Berkleyآنچه را كه . راحي علمي بيافزاييمـج  طةـبه دانش جديد در حي
  .باشيم
  ".درس بگيرد هانترهاي  ها، از شكست وفقيتـتواند درست به اندازة م روزي ميـوان امـجراح ج"
باشد، منطقي است كه نسبت بـه   جراحي مي  تحصيالت دانشگاهي در رشتة  ريزي براي يك دورة راح جواني كه در حال برنامهـج

شناسي در جراحي نوين به طور مشخصي رو به رشـد   ل نشان دهد و بداند پاية زيستـالعم عكس  ،جراحي  اصول فعلي حاكم بر حيطة
ژنتيك و ساير   آمارحياتي،  وژي، داروشناسي،ـبيوشيمي، ايمونول  وژي، پاتولوژي،ـهاي فيزيول به خصوص در رشته  ق دانش،ـعم. است
يـك يـا دو     ري بدون علم كافي دربارةـهاي جراحي چشمگي يشرفتبسيار سخت است كه پ. هاي پديدار در تحقيق مهم است زمينه

ـ  وهـري شيـذكور و توانايي در اجرا و بكارگيـهاي م ورد از رشتهـم همكـاري نزديـك بـا محققـين     . ردـهاي آزمايشگاهي انجام گي
ورد تأئيد در حيطه مربوطه و كنندگان م ن، شايسته پافشاري يا مشاركتـدوده زماني معيـبرجسته و يا يك گروه تحقيقي در يك مح

اي در جراحي دانشگاهي مورد نياز اسـت   حرفه. ريزي شود راحي است و بايد طرحـوزش دستياري جـهاي آم مشورت با مجري برنامه
اين نكته را بسـيار خـوب بيـان     باللوك. ها هم باشد تواند سرچشمه هيجانات و بسياري از رضايتمندي ولي اين موضوع هم چنين مي

  :تداش
به خصوص اگر آن تحقيقات به درمان . شود ت نميـود دارد، يافـد و زايا وجـات مولـچ رضايتي مانند آن چه كه در تحقيقـهي“

كنـد كـه چـرا ايـن      رد باهوش تعجب ميـم در پزشكي به طور كلي ساده است، و يك فـات مهـكشفي. رددـر گـر بيماري منجـبهت
ردن و پرورش نيروي ـد، كه تمايل به كار كـردي متعهـوالً توسط فـات معمـدم كه تحقيقـقمن معت. وضوع زودتر كشف نشده بودـم

ـ ـات ممكن است توسـكشفي. ده خود، بيش از استعداد ذاتيش داشته، انجام گرفته استـمشاه ردي در مقابـل روش رايـج   ـط كار ف
هـا توسـط    الزم نيسـت كـه همـة تجزيـه و تحليـل      .دستگاههاي ساده ممكن است كافي باشند. روه بزرگ تحقيقي انجام پذيردـگ

ـ   ـهاي اساسي و مه ريهـنظ. هميشه مقادير زيادي پول ضروري نيست. ها انجام شود نـتكنسي واره ـم احتماالً از سـوي اشـخاص هم
قان محق. ان به ذهن آنها خطور كرده استـدس و گمـه يا حدريزي ش ورت طرحـه چه برحسب تصادف و چه به صـشوند ك مطرح مي

ره جسـتن از ايـن نباشـد، بايسـتي از ايـن كـار       ـاگر كسي عالقمند به. م دارندـوبي براي رسيدن به كشفي مهـپرتالش شانس خ
  .”نظر كند صرف

را مدنظر قرار دهند؛ او يكي از ) William Osler(اولسر  راحي تحقيقاتي شوند، بايد بياناتـهمة كساني كه قصد دارند وارد ج
هـاي فـراوان او و    انگيـزش بـه وسـيلة شـادماني     رن حاضـر بـود، زنـدگي حيـرت    ـا در نيمة اول قـسراسر دنيبزرگترين پزشكان 

و بيمارسـتان   McGillوزشي پزشكي در دانشگاه ـاد و رئيس گروه آمـي استـسالگ 30او در سن . گردد هايش مشخص مي وفقيتـم
اد سمت باالتري در پزشكي، در آمريكـا و در دانشـگاه   ـآن پيشنهوتاهي پس از ـونترال شد به فاصلة كـومي مونترال در شهر مـعم

به او پيشنهاد شد كـه سـمت رياسـت پزشـكان و اسـتاد       1889د در سال ـول كرد چند سال بعـد و او نيز قبـوانيا به او شـپنسيل
ـ ـت بيمارستـداد زيادي تخـب تعـز را بپذيرد كه بدين ترتيـس جانز هاپكينـارستان تازه تأسيـي در بيمـپزشك گاه ـاني و آزمايش

ـ     ها وقفي بودند، و مي تـون اين تخـچ. رفتـگ رار ميـار او قـت اختيـبه طور كامل تح اري بـا هـر   ـتوانسـتند در اختيـار هـر بيم
ادر بود كـه دانشـجويان پزشـكي را بـه     ـق اولسررار گيرند، ـه به وسيله رئيس بيمارستان انتخاب شده بود قـادي كـموقعيت اقتص

ـ . دـام دهنـاران انجـي را بر روي بيمـاينات بالينـد كه معـا اجازه دهـها معرفي كند و به آنه شبخ ن يـك محقـق بـارز    ـاو همچني
او در تشخيص مـاهر، در  . العاده در پزشكي را كه حدود نيم قرن در دست چاپ بود ويرايش نمود ي بود كه تأليف كتابي خارقـپزشك
پيشنهاد بهترين سمت در پزشـكي يعنـي كرسـي سـلطنتي در      1905در سال . باليني مشهور بود دـراني عالي و يك دانشمنـسخن

هنگامي كه از وي سئوال شد چرا در زندگي آنقدر موفق بـود، و چـرا بـين دوسـتان و     . ورد انگلستان به او داده شدـدانشگاه آكسف
شد به سادگي پاسخ  برد، شناخته مي رفه پزشكي لذت ميهاي ح العاده بشاش كه از همة جنبه همكارانش به عنوان يك شخصيت فوق

  :داد
رسد در چنين موقعيتي، شريف و صادق بودن يك وظيفه قطعي است، بنابراين من قصد دارم راز زندگي را بـه شـما    به نظر مي“

كـنم،   ا كه من براي شما بيان ميام خودم آن را بازي كنم، مطلبي ر طور كه سعي كرده ام و همان گونه كه من بازي را ديده بگويم، همان



 احيژوهش در جرـدکتر سيدعباس ميـرمالک ـ پ

 

اي  اگرچه آن مطلب بسيار كوچك است، با اين وجود كلمه. اميدوارم بله مطمئنم كه حداقل تعدادي از شما از آن سود خواهيد جست
تمـام  بزرگترين متعادل كننده در جهان يك سنگ اكسيري واقعـي كـه   . اي ست باز بر هر در بستها  اي كار؛ كار روزنه. حكيمانه است

انسان باهوش را بـه موجـودي زيـرك و     ،از بين شما، انسان احمق را موجودي باهوش. سازد فلزهاي بنياد انسان را به طال تبديل مي
گـردد، بـدون آن هـر     با اين كلمه جادويي در قلب خود همه چيزها ممكـن مـي  . سازد انسان زيرك را به موجودي استوار تبديل مي

براي جوانان اميد، و براي ميانسـاالن اطمينـان و بـراي    . گي با آن همواره استداعجاز زن. و آزردگي استاي فقط موجب تكبر  مطالعه
قرن گذشته در پزشكي رخ داده  25مستقيم مسئول همه پيشرفتهايي است كه طي  كار به طور. آورد سالمندان آرامش به ارمغان مي

  .”است

  رـتفسي
ونگي تكامل جراحي علمي از نقطه برتري يكي از روساي جراحي ـورد چگـاي را در م انداز تاريخي برگزيده شده اين فصل چشم

اين مسئله به اين . كند راحي را ارائه ميـوزشي جـروه آمـوي پيشين او و رسيدن او به سمت رياست در يك گـريكايي و دانشجـآم
هر مولف . باشد اري از منابع ديگر قابل دسترسي ميراحي در بسيـزيرا تاريخ ج ،معني نيست كه اين فصل تاريخ جامع جراحي است

در چـاپ دوم   Sabistonفصـل دكتـر   . ها تا حدودي با هم متفاوتنـد  زارشـاي نگاشته است و گ ور جداگانهـل، آن را به طـاين فص
ـ   . ها را در هم آميختيم ن، اين مشاركتـلفيؤازه از مـبا كسب اج. وردـخ كتابمان به چشم مي ل، اعتبـار خـود را از   توانـايي ايـن فص
ها باشـد، بـه عهـده     ونه تناقض يا تداخل مطالب را كه ناشي از تركيب اين مشاركتـويراستاران مسئوليت هر گ. نويسندگانش دارد

  .گيرند مي
أكيـد  انـد، ت  ها بوده كه نقطه اتكاي ما در اين امر حتمي، از روزهاي تاريك جراحي سلماني ليسترو  هانترهاي  مؤلفين بر مشاركت

هـاي كالسـيك در    هاي دستياري در آمريكا براساس ايـن كـه او در جريـان آمـوزش     در تأسيس برنامه هالستدنقش رهبري . دارند
هاي مهيج  مثال. آورد هاي رايج آموزش دستيار جراحي را براي ما فراهم مي اي از برنامه كي ريشه هاي جراحي آلمان بود، در دانشكده

تواند بـه عنـوان الگـويي بـراي محققـين جـواني كـه بـا          در جراحي آرتيمي مي سيليفيزيولوژي شوك و در پاتو باللوكهاي  كمك
  .هاي رايج رو به رو هستند، به كار گرفته شود چالش
  


