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  تاریخ جراحی

  
  

  اشعه ایکس
  برگرفته از کتاب تاریخ مصور جراحی

  *مصطفی جابرانصاري دکتر
  

  

توان به تحقیقات ویلهلم رونتگن  از مجموعۀ کشفیات بارز قرن نوزدهم که تأثیر قابل توجهی بر تکامل جراحی گذاشت، می
رونتگن که  میالدي 1895دسامبر سال  28در . ره کردو توصیفی که وي از اشعه ایکس ارایه نمود، اشا) میالدي 1923تا  1845(

، وي که به پدیدة پزشکی ارائه داداي دربارة آخرین کار خویش به جامعۀ  برگ بود به ارایه مقالهرتساستاد فیزیک در وو
اقی موفق به به صورت اتفمیالدي  1895مند شده بود، در نوامبر سال  عالقهدر معرض نور هاي فلزي  فسفورسانس ناشی از نمک

که از  ی شد، وي متوجه تابشی سبز رنگمپ الکترونیبه هنگام عبور دادن جریان از درون ال. دشاي خاص  ده پدیدهـمشاه
وجه شد که ـرونتگن مت. تابش عجیب فوق حتی پس از قطع جریان ادامه یافت. گرفت پایی دستگاه منشاء می 9اي به فاصلۀ  پرده

هاي  مندانۀ بررسی با ادامه دادن عالقه). پالتینوسیانید باریم(فسفورسانس پوشانیده شده است پردة فوق توسط ماه با خواص 
ر از همه آن که، این ـبهت. دـنهست ... هاي نامرعی فوق قادر به عبور از مواد جامد چون چوب، آهن و عهشفوق، وي متوجه شد که ا

کاسی تعبیه شده قابل ـحۀ عـهاي دست وي بر روي صف ه استخواناي ک کردند، به گونه ور میـها از نسوج نرم بدن عب اشعه
موفق به میالدي  1901هاي خویش را ارایه داد و شش سال بعد در سال  ته رونتگن یافتهـدر کمتر از چند هف. دش مشاهده می

  . کسب جایزة نوبل در رشتۀ فیزیک گردید
در مدت زمانی کوتاه، کاربردهاي فراوانی به ویژه . ار گرفتی در عالم طب به سرعت اشعه ایکس مورد پذیرش قرکمکشفیات 

اما از آنجا که هنوز خطرات اشعه ایکس شناخته نشده بود، بسیاري از قربانیان این علم . در نزد جراحان از این اشعه شناخته شد
  . جدید بسیار دیر متوجه جدي اشعه ایکس گردیدند

ها و خارج ساختن اجسام خارجی استفاده  ها، دررفتگی ل شکستگیجراحان به سرعت از این اشعه جهت تشخیص مح
، استاد جراحی کالج طب جفرسون در فیالدلفیا به نگارش اولین )میالدي 1932تا 1837(، ویلیام کین 1896در ماه مارس . کردند

در اواخر . منتشر ساخت American Journal of the Medical Sciencesمقالۀ آمریکایی دربارة اشعه ایکس پرداخت و آن را در 
ترین  مفصل. هاي جراحی به چاپ رسید ماه مارس، آوریل و مه مقاالت دیگري در مورد اشعه ایکس و کاربردهاي آن در تشخیص

ام ـبا ن) میـالدي 1934تا  1850(ک دنیس ـدي فردریـار جلـاب چهـوگرافی در کتـورد رونتگنـوجود در مـات مـاطالع
System of Surgery و بود در یدنیس که استاد اصول و روش جراحی درکالج پزشکی بیمارستان بلو. توسط کین گنجانده شد
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کتاب در ماه . ن در جراحی بپردازدآخرین لحظات از کین درخواست نمود تا به نگارش مطالبی در مورد اشعه ایکس و کاربردهاي آ
اوي مطالبی در مورد اشعه ایکس و رونتگنوگرام حاب آمریکایی که به چاپ رسید و به عنوان اولین کت میالدي 1896سال  ژوئیه

  :نویسد گونه می ها در مورد رونتگنوگرافی بود و این کین به ویژه عالقه فراوانی به واژه سازي و مفهوم واژه. شناخته شد ،واقعی بود
هایی که مخلوطی از زبان یونانی و  چنین واژه. ردباید دقیقاً مورد ارزیابی قرار گی “اشعه نگاري”و  “رادیوگرافی”، “سایه نگاري”

اي  رسد و از کلمه تا بدین لحظه بهترین به نظر می. .. واژة اسکیاگراف. رسند انگلیسی هستند کامالً غیر قابل قبول به نظر می
ت با نام فلوروسکوپ وسیلۀ نسبتاً مشابهی که توسط آقاي ادیسون طراحی گردیده اس ...یونانی به معناي سایه گرفته شده است

  .معروف شده است
راحی فیالدلفیایی با نام ـول بود، جـترین آمریکایی که به کار بر روي اشعه ایکس مشغ الـفع 1896در طول اواخر بهار سال 

. تپرداخ پدي در دانشگاه پنسیلوانیا به کار میوبود که به عنوان استاد جراحی ارت) میالدي 1910تا  1846(فرست ویالرد  ود
. پرداخت رام به همکاران انجمن جراحی آمریکا و انجمن ارتوپدي آمریکا میـربوط به رونتگنوگـویالرد به ارایه اولین تصاویر م

کجی  ري، درگیري زانو توسط بیماري سل،ـکه شامل تصاویري از پاچنب “هاي اشعۀ رونتگن اسکیاگراف” داديـوي به نمایش تع
، یکی از دستیاران استادي )میالدي 1943تا  1860(د و همگی توسط آرتورگوداسپید ش گشتان میو عدم ایجاد مادرزادي انزانو 

  .فیزیک در دانشگاه پنسیلوانیا پرداخت
، استاد جراحی بالینی در پنسیلوانیا، در جریان سخنرانی در نزد انجمن جراحی آمریکا در )میالدي 1916تا  1850(جیمز وایت 

  :گوید اشعه ایکس چنین میدربارة  1897ماه مه سال 
. دشهاي من به سمت یک نوع کاربرد جدید براي این اشعه منعطف  چون هر کشف جدیدي، اندیشه باید اقرار کنم که هم

م یاهفایدگی آنها پی ببرم به آزمایش تصمیم دارم که تا زمانی که به بی ... من هیچ گزارشی براي ارایه ندارم ... درمان سرطان
  . کند ام را تهدید نمی من تقریباً مطمئن هستم که در صورت شکست کامل نیز آسیب و خطري بیماران سرطانی ... ادامه دهم

  تزریق خون
، استاد فیزیولوژي و مامایی در بیمارستان سنت توماس و گاي موفق به )میالدي 1878تا  1790(جیمز بالندل  1818در سال 

در همان سال، بالندل اولین مورد تزریق . گردید ها مقدور می م تزریق خون در سگد که به کمک آن امکان انجاشابداع سرنگی 
با کمک سرنگ و قیف ) مترجم - گرم 392تا  336(اونس  14تا  12مردي مقدار . خون از یک انسان به انسان دیگر را گزارش کرد

بالندل به  1828در سال . ن درگذشتساعت پس از تزریق خو 56بیمار . بالندل از چندین شخص مختلف خون دریافت نمود
تزریق  اساسی بالندل اصول. اعالم کردد، شومعرف اولین مورد تزریق خون از انسان به انسان، بدون آن که باعث مرگ بیمار 

 بالندل با توصیف ده مورد بیمار در. بیان داشت بود،و روش تزریق غیرمستقیم  هاي تزریق بین گونهناسازگارکه شامل  را خون
  .طی ده سال، پس از خال صد ساله مجدد مساله تزریق خون را مطرح ساخته بود

موفقیت به تزریق خون به  با 1881توان به ویلیام هالستد که در سال  از میان سایر پیشروان عالم جراحی در تزریق خون می
 گرغته بود، ون برگرفته از ورید خودبراي این کار از خ. پرداخت) که دچار خونریزي پس از زایمان شده بود(خواهر خویش 

به توصیف ) میالدي 1897تا  1823(یک متخصص زنان انگلیسی به نام جان براکستون هیکس  1869در سال . دکراستفاده 
  .استفاده از فسفات سدیم به عنوان یک ماده ضد انعقادي در جریان تزریق خون پرداخت

 1930که بعدها در سال ) میالدي 1943تا  1868(هنگامی که کارل لنداشتاینر  1900هاي بیشتر در این زمینه در سال  پیشرفت
 دشهاي خونی   هاي گروه بادي وآنتیزها و ای ژن موفق به دریافت جایزة نوبل گردید موفق به نشان دادن اهمیت ایمنی شناسی آنتی

ن نیویورك بود به معرفی روش سیتراتی تزریق که از جراحا) میالدي 1962تا  1875(ریچارد لوئیسون  1915در سال  و سرانجام
  . خون پرداخت
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که در  (Rudolph von Kolliker)) میالدي 1817-1905(لف کولیکر ورود) آناتومیست(کلیشه رادیوگرافی دست کالبد شناس ـ 1تصویر 
نخستین یادداشت . اخذ شده است (Wilhelm Conrad Roentgen)و تنها نمایش عمومی رادیوگرافی توسط ویلهم کنراد رونتگن نخستین 

کشف این شیوه تصویرسازي چنان . منتشر و توزیع گردید 1896سال و تصویر رونتگن در باب رادیوگرافی در نخستین روزهاي ژانویه 
بیست و سوم ژانویه در . نمود که تقریباً بالفاصله مورد اقبال و پذیرش جوامع علمی قرار گرفتنیاز گسترده و خالء وسیعی را برطرف می

 (Wurzburg) وورزبرگ چنان اشتیاقی براي نمایش عمومی رونتگن وجود داشت که وي در حضور جمع کثیري از مشتاقان در دانشگاه
هاي متعددي از این کلیشه به صورت پوسترهاي کوچکی تهیه و نسخه. اقدام به رادیوگرافی از دست همکار خود رودولف کولیکر نمود

رونتگن که عالقه چندانی به شهرت و یا حضور در مجامع عمومی نداشت، هرگز اقدام به نمایش عمومی . وش قرار گرفتدر معرض فر
  ).شرکت جرمی نورمن همکاران(ننمود  X-rayمجدد 
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  آموزش جراحی
. جراحی بود هاي ساختاري به دست آمده در زمینۀ ترین پیشرفت تغییرات قابل توجهی در راه و روش آموزش جراحان از مهم

سال روش معمول بود جاي خود را به روشی کامالً مدون داد و در آلمان و  2000آموزش بدون برنامۀ جراحان که به مدت بیش از 
ریش جاي انگلستان و فرانسه را به عنوان مراکز دانش جراحی اروپا گرفته بودند و این برتري را تا حد زیادي مدیون روش تا

  . بودندآموزش جراحی آلمانی 
توان به مدرسان تمام وقتی که به تدریس توام علوم پایه و طب بالینی  هاي بارز روش آموزش جراحی آلمانی می از ویژگی

پرداختند و عالقۀ فراوان جراحان جوان به یادگیري و ارایه تشویق و جوایز به بهترین و مستعدترین دانشجویان اشاره  عملی می
اگر رشته انتخابی به . کردند نی رشتۀ تخصصی خود را در سال سوم یا چهارم تحصیل مشخص میدانشجویان مستعد آلما. کرد

هاي علوم پایه در صورت داوطلب به کار  بود، دانشجو به عنوان نمایش دهندة و تکنسین در آزمایشگاه عنوان مثال جراحی می
ار به انجام کارهاي تحقیقاتی ساده در کنار استاد دانشجو به امید کسب شهرت و امکان دریافت امتیاز دستی. شد مشغول می
التحصیلی و در پایان دوره دستیاري که به عنوان جزیی از برنامۀ آموزشی پزشکی عمومی در  در هنگام فارغ. پرداخت خویش می

ستیار جدید د. توانست در صورت داشتن اقبال کافی به عنوان دستیار به کار مشغول شود شد، پزشک جوان می نظر گرفته می
به عنوان جراح دستیار اول . پرداخت گردید که با هدف دستیابی به عنوان دستیار اول به رقابت جدید می سپس وارد گروهی می

ها فعالیت از میان تعدادي از دستیاران کار آزموده و کنهه پس از سال. شد و به عبارت جدیدتر دستیار ارشد نیز نامیده می مقیم
قاعده داري جهت پیشرفت به سمت عنوان دستیار اول وجود نداشت و تنها معدودي از  خط سیر منظم و. ردیدگ کار انتخاب می

دستیار اول تا زمان برگزیده شدن به مقام استادي کرسی جراحی در یکی از . دستیاران به کسب چنین عنوانی امیدوار بودند
  . آورد سته از انتظار به طبابت خصوصی روي میماند و گاه نیز خ هاي کوچک در این سمت باقی می دانشگاه

با وجود آن که هالستد به عنوان فردي . هالستد به استفاده از برنامۀ آموزشی آلمان در بیمارستان جانز هاپکینز پرداخت
اي از جراحان جوان که با  توان در حیطه آموزشی و ایجاد مدرسه شود، پویاترین تأثیر وي را می مؤثر در علم جراحی شناخته می

روش هالستد به عنوان بخش جدایی ناپذیر برنامۀ نوین آموزشی دستیاري . گرفتند می روش و نظریات وي مورد آموزش قرار
  . شود جراحی در نظر گرفته می

هالستد تمایل داشت تا مدرسه . نظیر بود براي آموزش جراحان به کار بست، بی 1889روش دستیاري که هالستد در سال 
هدف . دانست صادر کند جراحی اصولی را که وي صحیح و مورد قبول میاي تأسیس نماید که در نهایت به تمامی دنیاي  جراحی

اما روش وي در عین حال کامالً . پرورانید هالستد تنها تربیت جراحان حاذق نبود، بلکه وي تربیت استادان این فن را در سر می
حجم زیادتري از بیماران جهت . داشت کیدأها و تقسیم وظایف ت تر تشکل تر و شفاف وي بر تبیین دقیق. شبیه روش آلمانی نبود

و اشتغال کمتري با علوم پایۀ صرف داشتند  ... تري با مشکالت بالینی انجام عمل جراحی در اختیار دستیاران که برخورد نزدیک
ته شده در مقاله هالستد که دربارة آموزش جراح نگاش. گردید گرفت و مسوولیت بیشتر متوجه دستیاران و نه اساتید می قرار می

   :پردازد وي به توصیف اهداف و روش خویش می) 1904(است 
ما احتیاج به سیستمی داریم که نه تنها به پرورش جراحان بلکه به پرورش بهترین جراحان بپردازد و جوانان اول کشور را به 

قاي استانداردهاي دانش سمت یادگیري جراحی ترغیب نماید و باعث گردد این جوانان نیرو و زندگی خویش را در جهت ارت
   ... جراحی به کار برند
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چهارتن از  ... اکسترن دستیار پاتولوژي جراحی است. گردد، هشت انترن و یک اکسترن پرسنل جراحی شامل نه نفر می
آیند، اما  یالتحصیلی به این مقام نایل م پردازند و تنها شاگردان اول هر کالس در هنگام فارغ ها براي یک سال به کار می انترن

توجه زیادي در هنگام پر کردن جاي خالی یکی از   ... گردد ها می گروه اصطالحاً دایمی شامل جراح ارشد و سه تن از بهترین
. شود گونه قولی در مورد ارتقاء وي به او داده نمی گیرد و هیچ افتد صورت می اعضاي دایمی که هر دو تا سه سال یک بار اتفاق می

عالوه بر وظایف دستیاران . کند اما سایر دستیاران خیر جراح ارشد حقوق دریافت می. راح ارشد  اختیاري استحیطۀ وظایف ج
در بخش و اطاق عمل؛ انجام تحقیقات و حفظ ارتباط نیز با پاتولوژي جراحی، باکتري شناسی و تا حد امکان فیزیولوژي از ایشان 

  . مورد انتظار است

  پرستاري جراحی 
هاي بهینه پس از جراحی و  ین اصولی که در حین تکامل جراحی در قرن نوزدهم شکل گرفت، درك لزوم مراقبتتر از مهم

ترتیب، پرستاري از بیماران بد حال به وسیلۀ کارکنان آموزش  بدین. جهت انجام این مهم بود اي آگاهی از لزوم تربیت افراد حرفه
  .نستتوان از دستاوردهاي قرن نوزدهم دا دیده را می

) میالدي 1864تا  1800(تئودورفلیدنر . در طول قرن هفدهم و هجدهم، جایگاه و کارآیی زنان در بیمارستان بسیار پایین بود
هاي کایزرورس در راین بود، به احیاي عقیدة تنظیم برنامۀ آموزشی براي زنان پرداخت، که بدین ترتیب امکان انجام  که از کشیش

که مشهورترین شاگرد ) 1910 میالديتا  1820(فلورانس نایتینگل . گردید بیماران به ایشان اعطا می خدمات عمومی و مراقبت از
  .وي بود، زندگی خویش را وقف پرستاري نمود

ینیا علیه ربر سر تصاحب جنوب غربی اروپا و با اتحاد انگلستان، فرانسه، ترکیه و ساد) میالدي 1856تا  1854( مهجنگ کری
والن جنگ مشکالت فوق را به مردم انگلستان ئمس. باري داشت بیمارستان انگلیسی در اسکوتاري شرایط تأسف. روسیه درگرفت

نارضایتی عمومی باال گرفت و وزیر جنگ از نایتینگل خواست تا رسیدگی به بیمارستان پادگان را در اسکوتاري . دادند انتقال می
  . به عهده بگیرد

اي که در مدت کمتر از سه ماه نزدیک به ده هزار مرد از خوراك جوجۀ  به گونه. اصالح نمودنایتینگل ساختار بیمارستان را 
درصد کاهش  2درصد به  42میزان مرگ و میر سربازان به سرعت از . نمودند وي تغذیه کرده و نیازهاي پایه خویش را دریافت می

گلستان وي موفق شد تا مقادیر کافی کمک مالی جهت موفقیت نایتینگل خیره کننده بود و در هنگام مراجعت به ان. یافت
که اولین برنامۀ مدون آموزشی براي پرستاران و مؤسسۀ آموزشی با استقالل ) میالدي 1860(تأسیس مدرسۀ آموزشی نایتینگل 

) میالدي 1860( “Notes on Nursing” و) میالدي Notes on Hospital“ )1859”هاي  آثار وي با نام. آوري نماید کامل بود را جمع
اد شده در ـاري ایجـدارس پرستـورد استفاده در سایر مـون اساسی مـبه عنوان متون کالسیک پزشکی شناخته شدند و مت

ویش را به ـت فوق به زودي راه خـدند و حرکـش شـه جا پخـدر هم“ پرستاران نایتینگل”. نقاط مختلف جهان به کار رفتند
و براي پرستاران یبه تأسیس مدرسه بیمارستانی بلو) میالدي 1912تا  1821(که کالرا بارتون  ده پیدا کرد، جاییحایاالت مت
  .)2تصویر ( )میالدي 1873(پرداخت 

اي دربارة آالم عمیق مجروحان جنگ  که از نوع دوستان سوئیسی بود، به نگارش مقاله) 1910 میالديتا  1828(هانري دونان 
المللی جوامع  به برگزاري کنفرانس بین) میالدي Un Souvenir De Solférino )1862: وي با نام اثر. رینو پرداختفدر سول کریمه

  . انجامید 1864و تنظیم کنوانسیون ژنو در سال  1863صلیب سرخ در سال 
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  فلورانس نایتینگل که بدون شک . مجروحی در اسکوتاريـ فلورانس نایتینگل در حال پذیرش سرباز 2تصویر 
نقاش رنگ روغن اثر جري . شودها است در مرکز این تابلو دیده میآورترین پرستار تمامی دورانترین و نامشده شناخته
  .)لندن. هاي ملیبا اجازه گالري تصاویر شخصیت(در اواخر سده نوزدهم  (Jerry Barratt)بارات 
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  ها و مجالت جراحی جامعه
هاي پزشکی، نقش مهمی در تکامل  نامه ري و رشد گاهـگی لی جراحی و شکلالمل رقابل اجتناب جوامع ملی و بینـپیدایش غی

به  در این زمینه یسصی با همکاران جراح و انتشار مقاالت اساـاي به وسیله ارتباطات شخ ارتباطات حرفه. راحی ایفا نمودندـج
خود را به دقت  “کار زورم”که هاي گذشته  سدهراحان ـبرخالف ج. پذیرفته شد همه جانبهرفت ـی براي پیشـعنوان روش

حین  قات به عمل آمده درـها و تواف ار یافتهـد زیادي بر انتشـهاي جدید تاکی کلـاي این تشـکردند، اعض نگاهداري می
  . ها داشتند نشست

ي ها هاي این جامعه در بین سال گزارش. ی جراحی در فرانسه بودـوق آکادمی سلطنتـراحی فـع جـورد از جوامـاولین م
 Bulletinو  Memoriesوان به ـت م میـهاي جراحی قرن نوزده کلـالت تشـاز میان مج. تـیاف ار میـانتش 1838تا  1743

، )1872( Deutsch Gesellschaft für Chirurgieمربوط به  Verhandlungen، )1847(راحی پاریس ـمربوط به ج
Transactions of the American Surgical Association )1883 ( وMémories, Etc.  وProces-Verbaux ربوط به ـم

هاي  زارشـم در انگلستان که مبادرت به انتشار گـهیچ تشکل جراحی در قرن نوزده. راحی فرانسه اشاره کردـره جـکنگ
به انجام اي را  چنین وظیفه  رگ، انگلستان و ایرلند هیچـراحان ادینبـهاي سلطنتی ج ود داشت و کالجـاي نماید وج رفهـح

  .رساندند نمی
. دانست کردن آن المللی توان تمایل به مسأله بین نوزدهم را می سدههاي طب و جراحی در اواخر  یکی از بارزترین ویژگی

، )1879(، آمستردام )1877(، ژنو )1876(، فیالدلفیا )1875(، بروکسل )1869(، وین )1869(فلورانس  در هاي پزشکی  کنگره
شروع جنگ . دش؛ برگزار )1913(و لندن ) 1909(، بوداپست )1906(، لیسبون )1903(، مادرید )1884(نهاگ پ، ک)1881(لندن 

  . جهانی اول برنامه فوق را متوقف ساخت
دادند، پیدایش مجالت و اضافه شدن آن به  ها و مقاالت همواره اساس نوشتارهاي پزشکی را تشکیل می با وجود آن که کتاب

  .اري جراحان، تأثیر قابل توجهی در پیشبرد جراحی قرن نوزدهم باقی گذاشتمجموعه ابزار نوشت
گردید که حداکثر تالش خود را در جهت پیشرفت این علم به  المللی شدن روزافزون جراحی، توجه بیشتر با افرادي می با بین
هاي  چنین تفاوت هم. ن و زنان بزرگ دانستنامۀ مردا اي از زندگی توان مجموعه ترتیب، تاریخ جراحی را می بدین. دادند خرج می

هاي به دست آمده در یک کشور لزوماً با دست آوردهاي سایر  گردید که پیشرفت موجود در میان کشورهاي مختلف، باعث می
  . خوانی نداشته باشد کشورها هم
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  هاي جراحی عمومی نامه گاه

  
  )1771(  Chirurgische Bibiothek        )1812تا  1742(آگوست ریشتر         

  )1805(   Bibliothek Für Die Chirurgige      )1851تا  1776(کنارد النگنبک   
Neue Bibliothek Für Die Chirurgie Und Opthalmologie                                    )1815(  

  
  )1870تا  1828( هون گریففت شآلبر  
             Journal Der Chirurgie Und Augen-Heilkunde )1820(  

  
  )1843( Journal De Chirurgie            )1865تا  1806( هگنیجوزف مالگا  
  )1860( Archiv Für Klinische Chirurgie      )1887تا  1810(ک ببرنارد النگن  
  )1924تا  1829(لوك  و ژرژ) 1882تا  1838( رکارل هوت  
            Deutsche Zeilschrift Für Chirurgie         )1860(  

  
 Revue De Chirurgie        )1900تا  1830( هلیوا و لئوپولد) 1908تا  1837( هلوئی تری  

  )1885(          Annal of Surgery        )1917تا  1844(لوئیس پیلچر  
  )1889(                    Archive of Surgery                  )1913تا  1828(جاناتان هاتچینسون          

  
  

 


