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  دمهـمق
كنـد تصـميمات غيرقابـل     اگر چه ضرورت ايجـاب مـي  . رار گرفته استـار راه درك باليني و استنتاج علمي قـراحي در چهـج

ردقيق جراحي نشان داده است كه مطالعة زيركانه عالئـم و  ـم غيـض گرفته شوند، علـضد و نقيص و ـهاي ناق برگشت در حيطة داده
ضرب . تواند ديد عميقي در مورد طبيعت بيماري در اختيار ما قرار دهد ايج درمان ميـداوم نتـدد و مـهاي باليني و ارزيابي مج نشانه

شود، مگر آنكه مورد تجزيه و تحليل و درمـان درسـت    ميتواني و مرگ نا اري، كه موجبـاتي بيمـثب رات بيـدة تظاهـآهنگ مشاه
پافشاري در اين جريان هنگامي كه روش درماني مـؤثر در دسـترس   . دهد ل ميـراح را تشكيـانه يك جزن زندگي روـقرار گيرد، رك

ـ   ـار مـرفتن براي كشف بيمـنبوده يا الهام گ تقـديرگرايي  ود نداشـته باشـد بـه    ؤثر نباشد يا نيروي بيولوژيك مـؤثري در كـار وج
. اند، متمايز كـرده اسـت   راحاني را كه به وسيلة جايزه نوبل در زمينة فيزيولوژي يا پزشكي تأييد شدهـاين عزم راسخ، ج. انجامد مي

ت پـيش  هاي عملي براي مشكال بسيار جهت يافتن راه حلراحاني كه كارشان را با مهارت ـايد كه جـممكن است ناشايسته به نظر بي
 9تخصص جراحي تا به حال اما . وه دانشمندان و دانشگاهيان مورد تمجيد قرار گيرندـاند، از سوي دنياي باشك پا افتاده متمركز كرده

موفقيت هر نسل از اين جراحان از اصول ذيـل سرچشـمه گرفتـه    داليل . ي را به دست آورده استـبرنده جايز نوبل در رشته پزشك
  .است

  

هاي  ار انتخاب نمونهـمعي. الگوهاي پزشكي در زمينه جراحي بسيارند .باشند وي مناسبي براي تفسير ميـها هر چند كه دور از دسترس هستند ولي الگ اسطوره

ن نكته كه جراحان با كار باليني امكان برخورداري از شرايطي كه منجر به كسب جايزه نوبل شوند را اذعان اي. ي به ايشان استـذيل اعطاي جايزه نوبل پزشك

 .كشد شوند را به تصوير مي ت كار جراحاني كه در اين بخش معرفي ميـندارند، عظم
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 اريتوجه به بيم •
 كنجكاوي علمي •
 فعاليت متمركز  •
 جوئي ل كما •

هاي برگزيده خود بيشترين سـود   اي ساليانه به افرادي كه از طريق كار در زمينه از آلفرد نوبل كه قرار گذاشته بود جايزه ميراثي
محوري را در حيطـة دانـش   كنندگان  مشاركت 1901جايزه نوبل در فيزيولوژي و پزشكي از سال . رسانند، اعطا شود را به نوع بشر مي

  .پزشكي كه تأثيراتشان متداول و ديرپا بوده است را مورد شناسايي قرار داده است
  :جراحي كه مورد تأييد قرار گرفتند 9

 ،فردريـك بانتينـگ  والتـرهس،   ،ورنر تئودور اتو فورسـمن ، آلوار گولتراند ،الكسيس كارلرت باراني، ـوخر، ربـودور كـاميل تئ
  هوگينز  ، چارلز بيژوزف اي موري

هـاي بعـد مشـخص شـد      سالدر تنها كارهاي آنها در زمان معاصر خود ناشناخته باقي ماندند و اهميت تعدادي از اين جراحان، 
هـاي و   عليرغم اختالف صريح در زمينة كاري عالئق، مليت. هويت علمي تعداد كمي از آنها سريعاً شناخته شده و به شهرت رسيدند

زندگي آنها كامالً به حل مشـكالت  . سهيم بودندكند،  اين حرفه را تعريف ميهاي بارزي كه هنوز  آنها در ويژگيهمگي مقاطع تاريخي 
هايي كه به خوبي سپري شده بودنـد، پديـد آمـده     جايزه نوبل در جهت شناسايي زندگي. انسان و معماي طبيعت اختصاص يافته بود
  .وده استاست، اما هيچ گاه هدف اصلي اين مردان نب

الزامـاً   مقالهاين . هاي آينده رسد و رهنمودي است براي چالش ت ميـرفه ما به ثبـحادآوري اساس ـراي يـا بـهاي آنه ارتـمه
طور خالصـه ذكـر كـرده     اي از زندگي و كار آنها به كار برود به دمهـوان مقـواند به عنـت ي ميـر در زبان انگليسـرا كه بيشتمنابعي 
  . است

 (Emil Theodore Kocherf) ئودوركوخراميل ت
ـ  1847اوت  25اريخ ـسوئيس در تخت ـدر برن پايت وخرـاميل تئودورك از كـالج   1965د و بـا درجـة عـالي در سـال     ـزاده ش

انداز علمي و جـراحيش   مـراحي و چشـم جـرش علـالتحصيل شد و در خالل سال بعد در جهت گست ارغـگاه برن فـي دانشـپزشك
ت پيوسـتن  ـجه 1966رد و در سال ـدن كـس ديـدر پاري Pasteurو  Edinbary در Lister, Viennaدر  Billorthهاي  كـاز كليني
رياست منصوب گشـت   هرفت و بـور گـلقب پروفس 1872ال ـوخر در سـك. تـبرگشبرن  دداً بهـمج راحي دانشگاهـك جـبه كليني

اي مورد احترام  راحي زبردست در سطح گستردهـوان جـبه عن. اندـت باقي موفقيـن مـوت كرد، در هميـه فـد كـال بعـس 45و تا 
وناگوني در زمينه اعمال جراحـي ارتوپـدي، جراحـي    ـاو مقاالت گ. شدص ـه عالئقش مشخـلة پهنـش به وسيـد و زندگيـع شـواق
ـ  هاي بـدامات الزم براي آسيـدزدايي و اقـگنهايي از  كـتكني ،راويـصف اريـو مج وارشـگ ـ ـناف ـ ـذ و ترمي ق اينگوينـال  ـم فت

  .نوشت
در تمـامي عمـرش در   . بار هم تجديـد چـاپ شـد    4اپ رسيد و ـبه چ 1892ورد جراحي براي اولين بار در سال ـاب او در مـكت

جـامعي در مـورد عمـل جراحـي غـده      د كه كوخر تجربيات ـث شـر باعـام ك شايع بود و اينـواتر آندميـر برد كه گـمناطقي بس
هاي مجدد در مورد نتـايج   كوخر با بررسي. مرگ و مير انجام داد% 1از ر ـرا با كمتومي ـتيروئيدكت 9000او بيش از . يد كسب كندتيروئ

ناميـد،   Chachexa Strumipriviaام ايـن گونـه اعمـال جراحـي كـه آن را      ـيك سلسله شرايط پس از انج توتال وميـتيروئيدكت
  .شناسايي كرد

كرده و اصول قابـل قبـول و   توانند ايجاد كرتينيسم مادرزادي  ناميده شده، مييديسم كه امروزه ميكزادم اين شرايط هيپوتيروئ
جايزه نوبل را به خاطر كارهـايش در   1909كوخر در سال . هاي تيروئيد داشته باشد هاي جايگزيني هورمون معقولي را در جهت درمان

  .افت كردزيولوژي، پاتولوژي و جراحي تيروئيد دريزمينة في
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. داد اش ادامه مـي  همچنان به اعمال جراحي 1917جوالي سال  27سالگي در تاريخ  75كوخر تا چند هفته قبل از مرگش در سن 
اي كـوخر   هاي مانور كوخر جهت متحرك كردن دئودنوم، برش زيـر دنـده   اش در زمينه نام او در جراحي مدرن به خاطر مهارت كاري

هـاي در رفتـه    در ارتوپدي بـراي شـانه  و روش جااندازي كوخر  براي تيروئيدكتوميرضي كوخر ـ، برش عسيستكتومي باز براي كوله
  .شهرت يافته است

 (Allvar Gullstrand) تراندلآلوار گو
ـ  .شـد  هزاد 1862ن سـال  ـژوئ 5وپنهاگ در ـكوچكي نزديك ـر كـشه Land Kronaدر  ولتراندـوار گـآل رفة پزشـكي  ـاو ح

در انسـتيتو   1890مقالـة او در سـال   . التحصيل شـد  فارغ 1888در سال  Uppsalaرد و با درجة دكترا از دانشگاه ـپدرش را دنبال ك
Royal Caroline او در سـال  . گذاري كـرد  ي را بنيانـم پزشكـي در چشـهاي يك كار علم هـ، پاياتيسمـورد منشاء آستيگمـدر م

طـور توسـعه و    و همـين شـد   Uppsalaم پزشكي در دانشـگاه  ـديد چشـج انـاد و رئيس دپارتمـي استـسالگ 32در سن  1894
هاي مربوط بـه چشـم را رهنمـون     هاي باليني در مورد بيماري هاي آزمايشگاهي كاربردي در زمينة تشخيص  رش تستـل گستـتكام
  .شد

اختالالت هندسي در قرنيه ارائه  هايي در زمينة رضيهـزيك در پهنة وسيعي پرداخت و فـراگيري رياضيات و فيـايي به فـبه تنه
ـ . ودـايي بـت درك بينـراه اختالالتي در جهـف نور به همارـنحااي براي  ايهداد كه پ هـاي كلـي را در زمينـة محورهـاي      اوتـاو تف

ند، اختـراع  كن گيري مي ي را كه به درستي اندازهـزهاي دقيقـاران مطرح ساخت و لنـبيمرنيه و ارتباط آن با عالئم ـعمودي و افقي ق
  .كرد

كند كه هم به تغييرات در تحدب  به عالوه او ثابت كرد كه عمل تطابق در جهت سودرساني به قدرت انكساري عدسي مداخله مي
  .بستگي دارد ،داخلي عدسي كه سابقاً ناشناخته بودعدسي و هم به تغييرات در خود ساختمان 

هـاي   توانند براي بافـت  عموماً نمي ،س شيشه و ساير مواد متجانس قرار دارندكه براساپي برد كه قوانين موجود بينايي  گولتراند
  .زنده در چشم انسان به كار برده شوند

ـ   Slit Lampگسترش داد و هـم   Symblepharonعمل جراحي را براي درمان يك  ولتراندـگ وسكوپ پيشـرفته  ـو هـم افتالم
Reflex-Free راحي كردـرا ط .Slit Lamp قرنيـه، عنبيـه، عدسـي و زجاجيـه را در      با آن جزئيـات  ا داشت كه بتوانقابليت اين ر

  .پديد آوردهاي تشخيصي  اصالح روش سي كرد كه اين امر دگرگوني عظيمي در جهتره برـرض چند دقيقـع
گير او از موفقيـت چشـم  . به جهت فعاليتش بر روي ديوپترها و تطابق بينائي دريافت كـرد  1911جايزه نوبل را در سال  گولتراند

  .تمركز در زمينة كاربرد دانش رياضيات و فيزيك در دنياي باليني چشم پزشكي سرچشمه گرفته بود

  )Carrel Alexis( الكسيس كارل
 28او در . ها پس از مرگ به درستي شـناخته نشـد   الـراتش تا سـراحي بود كه تأثيـدم در جـپيش قي ردـفس كارل ـالكسي

التحصـيل   ة دكترا در پزشـكي فـارغ  ـبا درج Lyonsاز دانشگاه  1900ال ـسرانسه زاده شد و در ـف Lyonsي ـدر نزديك 1873ژوئن 
  .شد

آناسـتاموزهاي  اش را در مورد بررسي  اولين مقاله كارلگذشت،  اش مي التحصيلي درست زماني كه دو سال از فارغ 1902در سال 
روق را به عنوان كليـد موفقيـت   ـق و ظريف موجود در جراحي عـدقي ارـهاي بسي كـاو كاربرد تكني. اندـروق خوني به چاپ رسـع

ـ     دگي ناشي از كالمپـش ها از له رد كه اين تكنيكـدر اين عرصه ارزيابي ك كردنـد و   ال جلـوگيري مـي  ـهـا و آسـيب اليـه آندوتلي
روق در امتداد خطـوط بخيـه   ـهاي ع در برگشت، كنارهت كرد كه ـرد و بسيار دقـذب نازكي را به كار بـرقابل جـطور بخيه غي همين

  . قرار گيرند
روق را به هم وصل بكننـد تشـكيل شـده    ـاي عـاند تا دو انته دهـاي كه به يك فاصله زده ش دارندهـبخيه نگاه 3آناستوموز از 

 ،متسـع شـود   تواند اي عروق به شكل مثلث تغيير شكل يافته است و پيرامون آن مي به وسيلة كشش بر روي نخ، محيط دايره. است
  .شوند رار گيرند با هم يكي ميـهاي مثلث مادامي كه تحت كشش ق سپس لبه
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تعداد زيادي از كارهـاي  . دگير ميشده امروز هم مورد استفاده قرار  شرح داده كارلاين تكنيك كه تقريباً يك قرن پيش توسط 
  . انشگاهي ناكام مانددر ايالت متحده انجام شد در فرانسه در مواجهه با ديوان ساالري د كارل

 1905ت و تا قبل از اينكه سرانجام پسـتي را در دانشـگاه شـيكاگو در سـال     ـداري پرداخ هـرد و به گلـاجرت كـاو به كانادا مه
اري را جلب كرد و به اين ترتيـب  ـروق توجه بسيـوز عـكار او بر روي آناستوم. ردـك ي ميـرال به سادگي زندگـول كند در مونتـقب
و هيأت علمي دانشگاه شد و تا قبـل از  ـعض 1912در سال  كارل. ويورك را به دست آوردـدر ني Rockefellerو ـت در انستيتويـعض

اجـازه داد تـا    كـارل ايت انستيتو به ـل و حمـامكانات و آزادي عم. باقي ماند Rockefellerدر انستيتو  1939ي در سال ـبازنشستگ
ـ  ـري پيـات شامل بكارگيـطالعاين م. دـرش دهـاتش را گستـمطالع هـاي عروقـي، جراحـي    Patehوژن، ـوندهايي از وريـدهاي ات

او اولـين كسـي بـود كـه بكـارگيري      . شـد  هاي پيوند اعضا مـي  واني در زمينه روشـايشات حيـت بافتي و اولين آزمـورت، كشـآئ
اپلژي ناشي از ايسكمي طنـاب نخـاعي شـرح    ورت توراسيك به منظور جلوگيري از پارـن عمل جراحي روي آئـهايي را در حي شنت
  .داد

حتـي تعـداد زيـادي از    . پس عروق كرونري قابل اطمينان بود توصيفات او در رابطه با عمل جراحي دريچه قلب و پيوندهاي باي
ر جهـت  در مورد آناستوموز عـروق او را بـه سـمت آزمايشـاتي د     كارل تجربيات. ورد اعضا هم بسيار برجسته بودـنظريات وي در م
هاي مختلف از جمله كليه  انتقال بافت از قسمتي از بدن به قسمت ديگر ارگان Auto Transplantationدد اندام و ـجايگزيني مج

تواند تكنيك پيوند  اي آن ارگان مي او شرح داد كه كاشتن قسمتي از پروگزيمال عروقي مثل آئورت در اتصال عروق تغذيه. سوق داد
او . به اين موضوع توجه كرده بود كه عمر پيونـدهاي اتوگرافـت بيشـتر از هتروگرافـت اسـت      كارلهمچنين  .دي را آسان سازدـبع

زدن در فـرد   شناختي كه ميـانجي پديـده پـس    تر از روند زيست ت اجراي پيوند اعضاء بستگي به درك عميقـد كرد كه قابليـتأكي
به جهت فعاليتش در زمينه بخيه عروق و پيوند عـروق خـوني و ارگـان     جايزه نوبل را 1912در سال  كارل. و است، داردـگيرنده عض
تأكيد بعدي او زماني صورت گرفت كه جراح داوطلب نظامي در زمان جنگ جهاني اول در فرانسه بود و محلـولي جهـت   . دريافت كرد

معـروف شـد،    Heary Drysdule Dakinدان انگليسـي بـه نـام     تميز كردن زخم كه حاوي هيپوكلرايد سديم بود و توسط شيمي
  .معرفي كرد
خواسـت بـه دسـت     گاه تأييدي را كه از كشور خودش فرانسـه مـي   اما هيچ. مدال خدمات برجسته آمريكا را دريافت كرد كارل

  .نياورد
ـ  ماوراء اين كتاب عالقه زياد او را به. چاپ شد 1935در سال  Man the Unkown““كتاب او  ت و اثـرات ضـد انسـاني    ـالطبيع

كـه بـراي انسـان و    م، زماني ـدالل كرد كه اصل علـطور است اين  كارل. ردـك س ميـوژي صنعتي، منعكـرايي و تكنولـگ سفه ماديفل
 كتـابي را بـه نـام   كارل و ليندبرگ . هاي انساني و خردمندانه آن كمك خواهد كرد  دن و ريشهـظ تمـرده شود به حفـجامعه به كار ب

““The Culture of Orange در اين كتاب جراح و خلباني نامـدار تجربيـات خـود را در خصـوص     . به چاپ رساندند 1938سال  در
اختـراع  كردند و آرزو داشتند كـه پمپـي مكـانيكي     بر روي قلب مصنوعي كار ميكارل و ليندبرگ . نگهداري اعضاء بيان كرده بودند

  .شدكنند كه بتواند پرفيوز كند و در داخل ارگان هم قابل نگهداري با
خيلي زود او را مجبور ساخت كه اياالت متحده را ترك كند و سـرانجام بـه    داشت Rockefellerانستيتو با   كارل كه كشمكشي
پـس از شكسـت    Vichyاش با رژيم  هاي او در رشته پزشكي در وزارت بهداشت عمومي در فرانسه و همكاري تالش. فرانسه باز گردد

جراح و دانشمندي كه   كارل. هاي محور نسبت به او شد هاي شديد و سپس اتهام همكاري با قدرتموجب انتقاد 1940در سال فرانسه 
  .درگذشت 1944جنگ جهاني بود در نوامبر سال  2درخشش هنرش در بين 

 (Robert Barany) ربرت باراني
جـة دكتـري در رشـتة پزشـكي     بـا در  1900اطريش زاده شد و در سال پايتخت در وين  1876آوريل  22باراني در تاريخ ربرت 

را زيـر نظـر    نورولـوژي  عمـومي ويـن و  در بيمارسـتان   را قبل از بازگشت به سرزمين مادريش آمـوزش جراحـي  . التحصيل شد فارغ
Heidelberg  وKraepin عالقه و توجه او به نورولوژي او را به سمت جراحـي دقيـق گـوش و تـأثير     . ه كردـمطالعAdam Politzer 

  . سوق داد
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شـود و   مـي ر ـها ظاه ريضـه در مجـوس و سرگيـوش نيستاگمـانال گـوي كـشست و شگام ـه هنـرد كـده كـراني مشاهاـب
داد كـه تغييـرات درجـه حـرارت در كانـال      او نظر . كنند ر ميـول شستشو، تغييـرارت محلـه حـها چشمي با تغيير در درج هـيافت

ـ  ت بدن منـتج مـي  ـه درك حركـر بـن امـه ايـده كـوش شـل گـايع در داخـت مـوجب حركـوستيبوالر م ـ  .ودـش جه در ـسرگي
ه ـرا ارائ هرضيـن فـي ايـباران. ت نكندـچ حركتي را دريافـائي هيـس بينـله حـا از جمـه ام حسـه تمـود كـش اد ميـاني ايجـزم

ـ ـيوش مـاري گـه بيمـاراني كـريك در بيمـكالريك ـگام تحـال در هنـرمـخ نـه پاسـداد ك بـا  او . شـود  مـي ند، ديـده  ـاني دارن
ـ  رضيهـب، فـال داوطلـراد نرمـاران و افـبررسي مفصل روي بيم ـ ـاش را به اثب ـ ـات رس بـر روي  ولي را بـراي بررسـيش   ـاند و اص

ـ  هـاند، پايـرسبه چاپ  1906ه در سال ـوش كـگ والرـگاه وستيبـالئم از دستـروز عـراهي آن با بـنيستاگموس ريتميك و هم زي ري
  .ردـك

هـاي   هاي بعدي او در مورد آسيب بررسي. باراني براي تشكيل يك واحد جراحي نظامي فرستاده شداول، در زمان جنگ جهاني 
 Harry Cushingهاي مغزي ناشي از گلوله بود اقدامات مشـابهي كـه بعـدها بـه وسـيلة       جنگ شامل تميز كردن زخم ژيكيوولرنو

  .اء و اعتبار يافتمعروف آمريكائي ارتق  نورولوژيست
در آنجـا بـود كـه خبـر     . كمپ اسراي جنگي تركستان فرستاده شد ط ارتش روسيه دستگير شد و بهـتوس 1915باراني در سال 

آزاد شـد در   1916زماني كه در سال . ت كردـرا درياف 1914وستيبوالر در سال خاطر كارهايش بر روي سيستم دريافت جايزه نوبل به 
 كامل تبرئه شـد و بـه سـوئد   طور  پس از اينكه از اين ابهام به. كارانش به سرقت علمي و ادبي متهم شدـسوي هم ازبازگشت به وين 

 1936او در سوئد ماند تـا ايـن كـه در سـال     . شود Uppsalaپذيرفت كه دستيار استاد در دانشگاه رفت و در آنجا در كمال فروتني 
  . درگذشت

 (Fredrick Banting) فردريك بانتينگ
والـدين او كـارگر   . در نزديكي تورنتو در كانادا زاده شـد شهر كوچكي  Allistonدر  1891سال نوامبر  14در  ردريك بانتينگـف

دانشگاه تورنتو ثبت نام كرد، چيـزي كـه   مدرسة پزشكي  1912در سال بانتيگ . ودـد كه او كشيش شـودند و آرزو داشتنـزرعه بـم
ـ   روه پزشكيـدر گ گـبانتيناني اول ـگ جهـزمان جن در .دـش پدرش ميدي ـنااميوجب ـم ـ ـارتش سلطنتي كانـادا ق رفت و ـرار گ

عليرغم آسيب جـدي در  . اء شدـبه او اعطامي ـدال نظـمذراند و يك ـرانسه گـامي را در فـات نظـدورة خدم. ان شدـعازم انگلست
ـ ـي ارتوپراحـو بازگشت و دورة جـبه تورنت 1919در سال  گـبانتينراستش بازوي  رب و قابـل اعتمـادش   ـدي را زير نظر دوست مج

(Clarence Star) ارستان ـي را در بيمـاو پست. ردـل كـتكميOntario ـ  ي زود بيـا خيلـام. ذيرفتـپدن ـدر لن اش شـروع   ابيـت
ديابـت ملتيـوس و    دراش  او عالقـه . بـراي او مفـري بـود    Western Ontarioدر دپارتمان فيزيولوژي در دانشـگاه  راني ـسخن. شد
پانكراتيت صفراوي بود و در حـين ايـن مطالعـات وي     هاي او بر روي پاتوفيزيولوژي پايه استدالل. زيولوژي پانكراس را بسط دادـفي
او بـا  . اسـت اي مهار شود، عملكـرد غـدة انـدوكرين خيلـي بهتـر قابـل مطالعـه         اگزوكرين به وسيلهرد ـشد كه اگر عملكوجه ـمت

J.J.R.Macleod طور مكرر  اش وارد مذاكره شد؛ اما نظرياتش به تورنتو در زمينة تحقيقات پيشنهاديزيولوژي در دانشگاه ـستاد فيا
  .شد رد مي

و اجازه داد كه اين جراح جوان در غيـابش از  هم در نهايت انعطاف نشان داد  Macleodدر اين زمينه،  بانتينگبه سبب پافشاري 
  .ه كندآزمايشگاه او در تورنتو استفاد

جهـت   1921در تابسـتان سـال    (Charles Best) ارلز بستچ به ناماز شاگردانش يكي  در اسكاتلند بود، Macleodهنگامي كه 
  .تعيين شد بانتينگهمكاري با 
تجارب كالسيك دنبال كردند و پي بردند كـه مجـراي پـانكراس آتروفيـه شـده      را با يك سلسله تحقيقاتشان  و بست بانتينگ

  . مانع كوماي ديابتيك در سگ شودتواند  مي
تداركات اوليه براي درمان پسر جواني كه مبتال به كتواسيدوز ديابتيك شده بـود در بيمارسـتان عمـومي     1924در ژانويه سال 

  .اهداء شد Macleodو  بانتينگجايز نوبل جهت كشف انسولين به  1923در سال  .مهيا شد تورنتو
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. را در نظر نگرفته بود، بسيار ناراحت شد بست چارلز را به رسميت شناخته و Macleodه تنها به خاطر رأي كميسيون ك بانتينگ
اي در ساختار همكاري علمـي شـد كـه     تقسيم كرد و همين امر موجب ايجاد مناقشه بستاز پولي را كه دريافت كرده بود با او نيمي 

  .امروز هم مناسبت آن باقي است
از آن خود كرد موجب شهرت دانشگاه و افزايش ميزان خوشبيني مردم نسـبت بـه   سالگي  32در سن  بانتينگجايزة نوبل را كه 

شـگاه تورنتـو موجـب تمركـز     دان در بانتينگ و انستيتو بانتينگتشكيل بنياد تحقيقاتي  .ها شد انجام تحقيقات در مورد ساير بيماري
  .انتظار بودتحقيقات پزشكي شد، كه در آن زمان به صورت بسيار جدي مورد 

. ملحق شد و تحقيقات مربوط به جنگ را در آمريكاي شـمالي هماهنـگ كـرد    به ارتش گـبانتيناني دوم ـگ جهـاز جنـدر آغ
كه به وسيلة آن بتوان خلبانـان را   ات و ايجاد ابزاري براي تنظيم فشار ناشي از پروازـتحقيقرش ـت گستـدر جه گـبانتينو ـانستيت

هنگامي كه براي انجام آزمايش بر روي ايـن ابـزار در حـال     بانتينگ. اي داراي قدرت باال حفظ نمود، كمك كرددر زمان انجام مانوره
كـه   كسي يك بار ديگر زندگي. از دست داد New Foundlandدر ملة هوائي حاش را در يك  زندگي بود، انـبه سوي انگلست روازـپ

چون و چراي طبل جنگ، قرباني  مشكالت اجتماعي زمان خود و ضرب آهنگ بيآن زمان وقف پزشكي و علوم شده بود، به وسيله تا 
  .شد

  )Walter Hess( والترهس
از دانشـگاه زوريـخ    1905او درجة دكترايش را در تاريخ  .سوئيس زاده شد Frauenfedدر  1881مارس  18در تاريخ  رهسـوالت

يـك سلسـله   چندين سال پرثمر و انجـام  پس از سپري كردن  هس. ي شدـهاي بعد وارد رشتة چشم پزشك ت كرد و در سالـدرياف
ـ    ـتحقيقزوريخ بازگشت و يك سلسله به دانشگاه دداً ـرادي مجـهاي انف آزمايش ون ـاتي بـر روي هموديناميـك و ويسـكوزيتي خ

ـ ـكنتت ـ، به سمBonnگاه ـدر دانش Max Verworn رـت تأثيـتح هسه ـعالق. دادام ـانج خـون و   ونوم، سيسـتم گـردش  ـرل ات
ـ  هساني اول، ـان جنگ جهـان در زمـپس از مدتي كار در زمينة جراحي در ارتش سلطنتي آلم. تنفس سوق داده شد كـار   دداًـمج

ـ ـد، كارهاي بعـوژي شـزيولـان فيـس دپارتمـي رئيـسالگ 36رفت و در سن ـود را در زوريخ از سرگـخك ـآكادمي ر ـدي او بيشت
هـايي از   قسمتابي ـاو به صورت انتخ. تـركز يافـز تمـي مغـده رد سازمانـوانات در زمينة عملكـورد حيـاتي در مـبر روي مطالع

روزه به نـام ديانسـفال   ـز را كه امـهايي از مغ تـقسمايت آناتومي آن ـرد و توانست در نهـك ريب ميـريك يا تخـز مياني را تحـمغ
ـ  همچنين آگاهي او بر روي كنترل. اتي بدن است، توضيح دداتونوميك عملكردهاي نب رلـشود و كارش كنت ده ميـنامي وژيكي ـبيول
ـ  ـاولي هس. ردـربه كـواطف از زماني به دست آمد كه تحريكات الكتريكي بر روي هيپوتاالموس حيوانات را تجـع ود كـه  ـن كسـي ب

ـ     ودـاي ب زيولوژيكي را براي هر قسمت مغز تعيين كرد و اين كار برجستهـص فيـمشخرد ـعملك اي  رفهـبراي كسـي كـه زنـدگي ح
ـ ـبه جه 1949نوبل را در سال جايزه  هس. ام آزمايشات انفرادي در زمينة چشم پزشكي شروع كرده بودـود را با انجـخ ش ـت فعاليت

  .هاي داخلي بدن دريافت كرد هاي ارگان كنندة فعاليت رد مغز به عنوان هماهنگـبر روي عملك

 (Werner Theodor Otto Forssman) ورنر تئودور اتو فورسمن
ـ  1928در برلين آلمان زاده شد و در سال  1904ال ـوست سـآگ 29در  ورنر تئودور اتو فورسمن كي از دانشـگاه  ـدر رشتة پزش

Fredrich Willhelm التحصيل گشت فارغ.   
ولين كاتتريزاسيون داخـل  چندي كه از كار بر روي اجساد به دست آورد، اتجارب فورسمن در طول دورة آموزش جراحي پس از 

كرد و يك كاتتر حالب را به سمت قلـبش   Cut Downاو وريد بازوي چپش را . وريدي براي قلب انسان را بر روي خودش كار گذاشت
كاتتر در داخل بطن راست قلـبش  فرستاد و با همان كاتتر به بخش راديولوژي بيمارستان رفت و به وسيلة اشعة ايكس موقعيت نوك 

كمكي براي تحويل داروها به داخل قلب باشد، ولي كاربرد بـالقوه آن  اگر چه فورسمن در ابتدا قصد داشت كه اين روش . مشخص شد
به جهت انجام كـاري كـه معتقـد بودنـد وحشـيانه و       تعدادي از همكاران. در تحقيقات متابوليك و هموديناميك نيز مشخص گشت

  .كوم كردندحخطرناك است، او را م



  ۱۳۸۷سال ، ۳، شماره ۱۶نشريه جراحي ايران، دوره 

 نه داد و در زمان جنگ جهاني دوم به عنـوا ـوژيست به كارش ادامـوان يك اورولـالتش به عنـل تحصيـاي تكميورسمن برـف
ن، دوباره بـه سـوي كارهـاي بـاليني در آلمـان      ـوان زنداني متفقيـاش به عن ائيـد از اسارت و رهـبع. ردـت كـراح ارتش خدمـج

در نيويـورك   Dickinson W.Richardsو  Andre F. Cournandقلب توسـط  در اين ضمن كار او بر روي كاتتريزاسيون . تـبازگش
سال پس از انتشار اولين تحقيقـات وي   25يعني  1956ب در سال ـقلون ـشركت فورسمن در گسترش كاتتريزاسي. رش يافتـگست

تجربيات جديد امـروزي  . كردتقسيم  Richardsو  Cournandاو جايزه نوبل را با . دـون نوبل به رسميت شناخته شـاز طرف كميسي
اش  باكانـه  هاي اين ارولوژيست و تجربيـات بـي   راني هستند، مرهون تالشـرادي كه در شرايط بحـراقبت از افـوژي و مـكارديولدر 

  .است

  )Charles B. Huggins ( هوگينز  چارلز بي
نفـره در نزديكـي    25زماني كه از كالسـي  . ه شدكانادا زاد Halifaxسپتامبر در  22بود كه در ارولوژيست يك هوگينز   چارلز بي

  .ليسانس علوم انساني خود را دريافت كرد ،شدالتحصيل  فارغ Nova Scotiaدر  Acadiaدانشگاه 
بـه مدرسـة    1927قبـل از آن كـه در سـال    . رفتـاروارد گـگاه هـي را از دانشـراي پزشكـدرجه دكت 1924در سال  زـهوگين

غـدة  هـوگينز فيزيولـوژي   . گذرانـد  ميشـيگان ود، دسـتياري را در دانشـگاه   ـق شـكاگو ملحـاه شيگـس دانشـپزشكي تازه تأسي
و اسـتروژن  هـاي آنـدروژن    ال به وسيلة هورمـون ـنرم تاـرد كه پروستـده كـرار داد و مشاهـورد مطالعه قـات سگ را مـپروست
داً توانست ثابت كند اركيكتـومي  ـرد، بعـات كـرطان پروستالجه سـله در زمينة معـاطي كه از اين مسئـبا استنب. ودـش م ميـتنظي
پروسـتات   طانص متاسـتاز سـر  ـاتاز كه شاخـح سرمي اسيد فسفـش سطـوجب كاهـتواند م زوژن ميـروژن اگـرفه يا استـدو ط

، نشـان داد كـه   زارش باليني او بر روي نتايج اركيكتومي بر روي بيماراني كه متاستاز سـرطان پروسـتات داشـتند   ـگ. ودـاست، ش
هوگينز بعداً اين اسـتدالل  . باشد شود و در بقاء دراز مدت نيز مؤثر مي هاي مركزي موجب بهبود عالئم باليني مي ونـدستكاري هورم

ها و آدرنالكتومي كه با جايگزيني  برداشتن تخمدان. ان به كار بردـپست طاناتش بر روي تنظيم اندوكرين در سرـرا براي انجام تحقيق
كشـفيات وي در مـورد   . پيشرفته پستان حمايت شـد  طانرين در بهبودي سرـان آندوكـده بود به عنوان درمـورتيزون دنبال شـك

جايزه نوبل را براي فيزيولـوژي يـا پزشـكي از آن     1966ات موجب شد كه در سال ـها بر روي سرطان پروست ورمونـنقش درماني ه
  .خود كند

  )Joseph E.Murray( ژوزف اي موري
جايزه را بـا   1990او در سال . ردـب كـل را كسـزه نوبـابي به جايـي تـار دسـافتخراً ـت كه اخيـراحي اسـجوري ـژوزف اي م

E. Donnall Thomas  آميز نوع انساني بين دو  اولين پيوند موفقيت. ها تقسيم كرد و سلولبه خاطر كشفياتش در زمينة پيوند اعضاء
ـ . رفتـتوسط موري انجام گ 1954 سپتامبر 22اي در  حي جسورانهجراقلوهاي يكسان در عمل  ت الزم بـراي يـك   ـبصيرت و شهام

ـ نكننده كليه هنوز به روش داءـبيني سالمتي فرد اه سال پيش 40ذشت ـروز پس از گـحتي ام. چنين تعهدي چشمگير بود دور ـي مق
به اين امـر  طلبيد و اعتماد  ي در اين مقياس ميـاستواري كه عملان ـو تداركي كه عمل پيوند اعضاء نياز داشت، ايماستدالل . نيست

هاي مربوط به تجسم بخشيدن به ماهيت، كمال مطلوب در جراحي باشـد، از جملـه    هاي فني پزشك بايد در مقياس چالش كه مهارت
  .مسائلي بود كه فراروي پزشك قرار داشت

دورة . التحصـيل شـد   از مدرسة پزشكي هاروارد فارغ 1943سال در ماساچوست زاده شد و  Milfordدر  1919موري آوريل سال 
ريكا به عنوان سـتوان اول  ـت در ارتش آمـون به خاطر خدمـدر بوست Peer Bent Brigharmاش در بيمارستان  راحيـدستياري ج
هـاني دوم، كـه اغلـب دچـار     زماني كه مسئول مراقبت از سربازان زخمي در جنگ ج. نيمه كاره ماند Valley Forgeان ـدر بيمارست

ـ ـمهارتش را به عن ي بودند، شد؛ـسوختگ ـ  ـوان ج ـ . رش دادـراح پالسـتيك گست اش را بعـد از جنـگ در    وري دورة دسـتياري ـم
اش را در زمينـة جراحـي سـر و گـردن و جراحـي پالسـتيك در        به اتمام رساند و به ترتيب تحصيالت قبلي Brigharmبيمارستان 

Memorial Sloun Keteling او براي تصدي سمتي در بخش جراحـي بيمارسـتان    .و بيمارستان نيويورك ادامه دادBrigharm   بـه
  .بوستون بازگشت
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ـ   اريـة درمان بيمـت كه در زمينـال داشـز فعـش دياليـارستان يك بخـاين بيم وي كـه در مراحـل آخـر بودنـد،     ـهـاي كلي
ـ ارب را بر ـوري يك سلسله تجـم. تـار داشـت بسيـمشارك ـ ـروي حي هـاي پيونـد و    گاهي جهـت گسـترش روش  ـوانات آزمايش

به رسميت شناخته شد  David Humaكارش ـكارهاي وي از طرف هم. روع كردـكننده ارگان جديد ش تـدريافل ـرانس و تحمـتول
مينـة پيونـد پوسـت،    وندي كه از يك جسد گرفته شده بود، پس زده شد و از طرفي با توجه به تجربياتش در زـه پيـو زماني كه كلي

او تسـت  . رد گيرنده از ميان برداشته شوندـپذير است كه سدهاي ايمني ف د كه عمل پيوند زماني امكانـجه رسيـوري به اين نتيـم
آخـر نارسـائي كليـوي    در مراحـل   Richard Herrickريضي به نام ـهنگامي كه م 1954رضيه در سال ـاش را بر روي اين ف ائيـنه
آميز بود و بدين وسيله مـريض   وفقيتـاين عمل م. ام دادـانج ،اش را به او بخشيد وي يكسانش يك كليهـبرادر دوقلد و ـرفي شـمع
مـوري بعـدها   . رزند هم شـد ـف 2ان صاحب ـرد و در آن زمـكاوري ازدواج كـده ماند و با پرستار اتاق ريـر زنـسال بيشت 8دود ـح

م ايمني فرد توسط القاء دارويـي مهـار شـده    ـود دارد كه قبالً سيستـد وجـاز روي جسوند كليه ـثابت كرد كه در صورتي امكان پي
  . باشد
ـ ـم سر و سامان داد، تا از اين استعـراحي پالستيك هـدي به كارش در جـوري تا حـم ـ ـدادش ه ره ببـرد و سـپس بـا    ـم به

Donlad Matson  رئيس بخش جراحي اعصاب بيمارستانBrigham هـايي كـه تومـور     رد و به جهت درمان بچهشروع به همكاري ك
  .كاسه چشم داشتند، رويكرد كرانيوفاشيال را گسترش داد

  گيري نتيجه
اي و يـا زنـدگي    حرفـه تواند رنگ و غـذاي زنـدگي    برنده جايزه نوبل نميجراح  9اين توضيحات ضروري و مختصر در خصوص 

تواند اين نكتـه را يـادآوري    كند؛ ليكن مي كمكي نمي مطالب ذكر شده. ها را به عنوان همسر، پدر و دوست به درستي ادا كند انسان
انـداز   هـا بـا مضـموني مشـترك طنـين      آنها از لحاظ زماني و مكاني از ما جدا شده است، ولي همة اين زندگي زندگي كند كه چگونه

زشـك عمـومي و هـم بـه عنـوان      به طور همزمان كارشناسي فني و جراحي مجرب بود كه هم زمان هم به صـورت پ كوخر . هستند
اما رويكرد او از طريـق توجـه دقيـق و يكسـان     . كار وي بر روي عناوين بسياري در جراحي متمركز بود  دامنة. كرد متخصص كار مي

ـ  گولتراند. شد تواند بهتر انجام شود، متمايز مي  مورد اين كه چگونه جراحي مينسبت به تمام جزئيات و ارزيابي مداوم در  يقش با تحق
جراح ديگر هر يـك بـه    7. فيزيك و رياضي را به بالين بيمار آورد Slit Lampدر مورد انكسار نور به وسيلة چشمان انسان و تكامل 

گذاري فني و دانشمندي رويـائي در زمينـة    بدعتكارل . كردند جهت خدمت به كشورهايشان كار مينحوي با جنگ در تماس بودند و 
و به صورت معمايي بود كه عليرغم احترام و شكوه و جالل زيادي كه داشت با تلخي و ياس و نوميدي در  جراحي عروق و پيوند عروق

او در عين حال بـه وسـيلة افـراد    . گذار اتونورولوژي، جايزه نوبلش را در زماني كه اسير جنگي بود، دريافت كرد  باراني بنيان. گذشت
. به خاطر راه و روش آكادميكش در خارج از اطريش مـورد تعقيـب قـرار گرفـت     معاصرش در مملكت خودش مورد انتقاد واقع شد و

ريزي كرد و ديانسفال را تعريـف   ي بود كه نقشه مغز را طرحستافتالمولوژي هـس . جراح ارتوپدي بود كه انسولين را كشف كرد  بانتينگ
يون را در داخل قلب يك انسان زنده در سطح جهان خويش اولين كاتتريزاس يفورسمن هم ارولوژيستي بود كه به تنهائي بر رو. كرد

هايش را در بـالين بيمـار بـه كـار گرفـت و يـك پايـة         دانشمند علوم آزمايشگاهي و جراحي فعال بود، يافته ههوگينز ك. انجام داد
و اولين پيوند كليه را  كرد ولوژي سر و گردن كار ميـموري جراح پالستيك كه در زمينة انك. آندوكريني در درمان سرطان برقرار كرد

  .در جهان انجام داد
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  ـ جراحاني كه برنده جايزه نوبل بودند۱جدول 

  سال  نام  كشوري كه در آن متولد شدند  هاي فعاليت زمينه

  Emil Kocher ۱۹۰۱  سوئيس  فيزيولوژي و پاتولوژي و جراحي غده تيروئيد

  Alver Gullstrand ۱۹۱۱  سوئد  ديوپتر و تطابق بينائي

  Alexis Carrel ۱۹۱۲  فرانسه  بخيه زدن و پيوند عروق

  Robert Barany ۱۹۱۴  اطريش  هاي تعادلي فيزيولوژي و پاتولوژي دستگاه

  Fredrich Banting ۱۹۲۳  كانادا  كشف انسولين

كنندة  هماهنگعملكرد تشكيالت داخلي مغزي به عنوان 

  هاي داخلي هاي ارگان فعاليت

  Walter Hess ۱۹۴۹  سوئيس

  Wemer Forssman ۱۹۵۶  آلمان  كاتتريزاسيون قلبي

  Charles Huggins ۱۹۶۶  كانادا  پروستات طاندرمان هورموني سر

  Joseph Murray ۱۹۹۰  آمريكا  پيوند كليه

  برنده جايزه نوبل بياموزيم؟ 9توانيم از اين  چه چيزي را ما مي
كـه نـه بـه سـادگي      ناين جراحا. تحقيقات آنها بسيار دقيق بود. دفعال در مراقبت از بيماران بودنكنندگاني  همة آنها مشاركت

كردند، همه مهارت و تالش خود را براي حل مسـائل   دادند و نه از زير بار مسئوليت خود شانه خالي مي خونسردي خود را از دست مي
در كشورهايشان در زمان جنگ در جهت  نفر از آنها همچون تعداد زيادي از جراحان 7. تكنيكي و معماهاي بيولوژيك متمركز كردند

شود، كه نه تابع مرزهايي بـود   اي متمايز مي مندانهدتالش علمي آنها با كنجكاوي خر. كردند ها خدمت مي مراقبت از بيماران و زخمي
آزادي كه افـراد  . دهايي كه به وسيلة همكارانشان پيرامون آنها پديد آمده بو كرد و نه تابع محدوديت كه تخصص رسمي آنها ايجاد مي

علمـي بـه يـك ارتوپـد و يـك        هاي موجـود در عرصـه   اعتنائي كودكانه به محدوديت در زمينة خودآموزي داشتند، از طرفي، و بي
هـا، آزمايشـگاه و    هاي ارتباطي بين تخصـص  پل. داد كه در زمينة كارديولوژي و آندوكرينولوژي پيشگام باشند ارولوژيست اجازه مي

  . اخته شدندبالين بيمار س
هـاي فـردي، بلكـه همچنـين بـه       هاي مدرن جراحي، نه تنها به تالش ميزان سرعت و سير در پيشرفت آينده ما در عرصه عمل

تعلقات خاطر و فشارهايي كه امروز جراحان با آن مواجهند، بدون چـون و  . هاي حفظ شده در اين حرفه بستگي خواهد داشت ارزش
تهديد از دست رفتن منافع شخصي و نيروهاي اقتصـادي  . از مسائلي كه در گذشته مطرح بودندحادتر چرا جدي و حاد هستند اما نه 

هاي بـاليني و   مراقبت. شوند هاي حقيقي جراحي مدرن تلقي مي چالش سازند، خويشتن مي نو سياسي كه ما را وادار به محدود ساخت
آينـده  . كند اي به صورت امري نادر بروز مي ه بيمار، به نحو فزايندهتحقيقات آكادميك در عرصه جراحي، به عنوان مسئوليت نسبت ب
. هاي علمي و اجتماعي، هدايت كنـيم  كننده در عرصه عاملي تعيينجراحي بستگي به اين خواهد داشت كه ما زندگيمان را به عنوان 
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اً در برابر مانعي كه در سـر راه پيشـرفت   زنند، غالب هاي مربوط به عمل جراحي خود سرباز مي جراحاني كه از بحث در خصوص چالش
امكانات تنها در صورتي بـه  . كنند خورند و تعصب و بدگماني به شكلي موذيانه در برابرشان قد علم مي آيد، شكست مي آنها پديد مي

ر چهره انساني از جراحان كه از سويي تحت تأثي. پيوندند كه با ديدي خوشبينانه نسبت به عمل و آموزش، برانگيخته شوند تحقق مي
اند كه در كار روزانـه   شدهبيماري قرار دارند، و از سوي ديگر به سبب داشتن ذهنيتي ترتيب يافته داراي قدرت عمل هستند، متعهد 

اي شرافتمندانه ادامه خواهـد   به كمال مطلوب دست يابند و همواره به عنوان گواه عامه مردم به آنچه كه جهت تبديل شدن به حرفه
  . كنند ، خدمت مييافت

  تفسير
. كنـد  هاي مرجع خاص خويش را عرضه مـي  جايزه نوبل، داوري يك كميتة تشخيصي از كشوري واحد و معيارهاي تاريخي و واژه

هاي خود را در عرصه علم جراحي، مبتني بر معيارهايي از قبيل، مراقبت از بيماران خـاص،   بسياري از جوامع جراحي در دنيا قهرمان
گنجد، شايد جراحي روزي فهرسـت افتخـارات خـود را داشـته      احي و مهارت فني دارند كه در محاسبات كميتة نوبل نميداوري جر

ها و زنـدگي   نگاهي تازه به زندگي، مشاركت مقالهاين . كنيم ب ميـترغي» راحيـت جـشراف«داتوري ـدگان را به كانديـخوانن. باشد
  .حي استجراح برنده جايزه نوبل در جرا 9اي  حرفه

هاي مشتركي را همچون مراقبت از بيماران در سطح باال، شور و اشتياق، كنجكاوي علمي و سطحي از تمركـز   آنان همگي ويژگي
بـروز   ـ تا جايي كه در وسعت و گستره دو جنـگ مطـرح شـدند     ـ كه به آنها امكان داد تا عليرغم مشكالت كار خود را تكميل كنند 

اي براي محققان جوان جراحي باشد و اين پيـام را   تواند نمونه در زندگي، ميبراي رسيدن به كمال مطلوب  تعهد هر يك از آنها. دادند
  .رسند، نشوند هاي رايج، فشارها و موانعي كه به نظر غيرقابل حل مي به آنان ارائه دهد كه مرعوب دلواپسي

  


