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   آلمان، اتریش، مجارستان و سوئیس
  برگرفته از کتاب تاریخ مصور جراحی

  *مصطفی جابرانصاري دکتر
  

  

  
هاي گریفث اهل برگن واقع در جزایر روگن بود و در دانشگاه) Theodor Billrothمیالدي،  1829 – 1894(تئودور بیلروت 

میالدي مدرك پزشکی خود را اخذ نموده و بالفاصله  1852موده و در سال ، گوتینگن و برلین تحصیل ن(Greifswald)والد 
 1860ها را دریافت نموده و در سال میالدي مجوز تدریس خصوصی مستقل از دانشگاه 1856در سال . دستیار النگن بک گردید

بیلروت که . دانشگاه وین گردیدمیالدي استاد جراحی  1867اد جراحی بالینی دانشگاه زوریخ و در سال ـمیالدي به مقام است
راحی آلمان بود به نام آورترین جراح آن کشور بدل گردید، به عنوان ـهاي فوق العاده جاوردها و پیشرفتـم تمامی دستـتجس

ربی و آزمایشگاهی خود را در عمل و طبابت بالینی خود ـهاي تجوفقیتـادر بود تمامی مـراحی برجسته قـیک متخصص ج
  .محقق سازد

  وي . رد بودـزیست منحصر بفاي که وي در آن میدیدگاه و نگرش بیلروت درباره آموزش جراحی نیز در زمانه
اي در بیمارستان آمادگی الزم براي ارب اولیه حرفهـویان تنها پس از اتمام تحصیالت پزشکی و کسب تجـقد بود که دانشجـمعت

  وانات آزمایشگاهی، دستیاري به ـاد و حیـاعمال جراحی بر روي اجسانجام . واهند بودـآغاز مطالعات جراحی را دارا خ
چه و شرح حال بیماران و کسب ـهاي جراحی، اخذ و ثبت تاریخراحی، مطالعه متون و کتابـسال در یک بخش ج 2- 3مدت 

  . باشندمی راحان براي کار مستقلـهاي الزم جهت آمادگی جان از پیش شرطـتجربیات عملی پیشرفته در یک بیمارست
راقبت از بیماران باید توسط جراحان ـورد نظر بیماران از جمله وظایف پرستاري و مـوارد مـوي عمیقاً بر این باور بود که تمامی م

روت در دنیاي جراحی ترویج و منتشر ـها به وسیله فارغ التحصیالن برنامه آموزشی بیلاین دیدگاه. در حال آموزش تجربه گردند
  .)در زیر مراجعه شودبه کا(شد 
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  )فارغ التحصیالن برنامه آموزشی تئودور بیلروت ( 

  )Vincent von Czernyمیالدي،  1842 – 1916(ونسان فون چرنی 
  )Carl Gussenbauerمیالدي،  1842 – 1903(کارل گوسن باور 

  )Robert Gersunyمیالدي،  1844 – 1924(رابرت ژرسانی 
  )Alexander Von Winiwarterمیالدي،  1848 – 1917(الکساندر فون وینی وارتر 

  )Johanne von Mikulicz-Radeckiمیالدي،  1850 – 1905(رادکی  -یوهان فون میکولیکز 
  )Anton Wölflerمیالدي،  1850 – 1907(آنتون ولفلر 

  )Victor von Hackerمیالدي،  1852 – 1933(ویکتور فون هاکر 
  )Albert Frankelدي، میال 1857 – 1929(آلبرت فرانکل 

  )Anton von Eiselsbergمیالدي،  1860 – 1939(آنتون فون آیزلبرگ 
  )Albert Narathمیالدي،  1864 – 1924(آلبرت نارات 

  

 Allgemeine Krankenhausآگاهی از تحوالتی که در مکتب جراحی وین و ارتباط آن با بیمارستان عمومی آن شهر یعنی 
میالدي توسط فردیناند فون لبر  1784این بیمارستان در سال . هاي بیلروت ضروري استوفقیتصورت گرفته جهت درك م

و  (Kern)ابتدا کرن . که نخسیتن رئیس بخش جراحی آن بود تأسیس گردید) Ferdinand von Leberمیالدي،  1729 – 1808(
  . شین لبر گردیدندجان) Joseph von Waltmanـ  میالدي، 1779 – 1866(بعدها ژوزف فون واتمن 

بخش جراحی بیمارستان به دو بخش یک و دو تقسیم شد ) میالدي 1830 – 1847(ن ـادي واتمـدر دوران ریاست و است
به ریاست بخش یک رسید و بعدها ادوارد ) Johann Dumreicherمیالدي،  1815 – 1880(یوهان دامرایشر ). میالدي 1842(

میالدي  1900میالدي تا سال  1881رت از سال ـادوارد آلب. جانشین وي شد) Eduard Albertمیالدي،  1841 – 1900(آلبرت 
. آوردراهم میـدار سمت استادي جراحی بوده و همپوشانی خدمات وي با خدمات بیلروت موجبات رقابت عظیمی را فعهده

هده داشته و سپس بیلروت جانشین را به ع 2ریاست بخش  1842در سال ) Franz Schuh ،1804میالدي  – 1865(فرانتس شو 
  . در این سمت باقی ماند 1894وي شده و تا زمان درگذشتش در سال 

یکی از دست پروردگان برجسته بیلروت جانشین )  Anton von Eiselsberg، میالدي 1860 – 1939(آنتون فون آیزلبرگ 
 1842 – 1903(کارل گوسن باور . ک را به عهده داشتریاست بخش یمیالدي  1938تا سال  1901آیزلبرگ از سال . آلبرت گردید

پس از فوت نابهنگام . را به عهده داشت 2ریاست بخش میالدي  1903تا سال  1894جانشین بیلروت شده و از سال ) میالدي
ن یکی از مشهورترین شاگردا) Hochenegg ،1859میالدي  – 1940(، ژولیوس فون هوشنگ 1903میالدي گوسن باور در سال 

در اثر این . جراحی خدمت نمود 2در سمت ریاست بخش میالدي  1930تا  1904هوشنگ از سال . آلبرت جانشین گوسن باور شد
هاي جراحی یک و دو امکان برخورد عادالنه و منصفانه با آلبرت و مسیر شگفت انگیز و ضربدري شکل انتخاب روساي بخش

  .ین میسر گشته استهاي رقیب مکتب جراحی وبیلروت و مابین شاخه
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در ) 1889(در وین  Allgeminekrankenhausصفحه روبرو،تئودور بیلروت در حال انجام عمل جراحی در تاالر اجتماعات ـ 1تصویر 

سالگی و در  60، بیلروت با سیمایی روشن، ریشی سفید رنگ؛ در سن )Anton F. Seligman(این تابلوي نقاشی اثر آنتون اف سلیگمان 
هاي سفید رسد به تازگی پاکسازي و بازسازي شده باشد، درخشش گاندر این تابلو که به نظر می. شهرت به تصویر کشیده شده است اوج

رسد با وجود اینکه بیلروت با استفاده از تجهیزات استریل در حال انجام جراحی همچنین به نظر می. جراحی و موارد مشابه مشهود است
هاي آسپتیک، به حاضرین اجازه داده است که بیش از حد معمول به موضع عمل جراحی نزدیک جام جراحیاست، برخالف اصول ان

هاي نقاش، بیمار مرد مسنی بوده که بیلروت در حال انجام عمل نوروتومی جهت درمان نورآلژي تري ژمینال براساس یادداشت. شوند
ترین افراد شناسایی شده دوك جالب. اضر در تصویر نیز قابل شناسایی هستندهاي حبه عالوه بسیاري از افراد و شخصیت. باشدوي می
دوك در منتهی الیه سمت . باشندیافته و تصویر خود نقاش میهاي درسی بیلروت حضور میکه غالباً جهت سرگرمی در خطابه - باواریا 

  .شودچپ ردیف اول نشسته و سلیگمان نیز در منتهی الیه سمت راست دیده می
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  ،)الديـمی 1859(ایی ـروي دریـش و نیـت در ارتـداشـخ بهـه تاریـل مطالعـددي شامـسته متعـار برجـروت آثـبیل
Die Allgemeine Chirurgische Pathologie und Therapie )1863 وان ـاي درباره جراحی پستان با عنالهـو رس) الديـمی

Die Krankheiten Der Brustdrusen )1880 وي اولین مورد رزکسیون مري را  1872در سال . تألیف نموده است )میالدي
نام بیلروت با ترکیبی از الکل یک بخش، . یک دهه بعد کامل گردید طانگزارش نمود و رزکسیون اولیه پیلور در درمان سر

وموز انتها به انتهاي هاي طحالی، اکسیزیون پیلور همراه با آناستجهت هوشبري، طناب (ACE)بخش  3بخش واتر  2کلروفورم 
و رزکسیون پیلور همراه با قسمت اعظم خم کوچک معده و بستن انتهاهاي برش داده شده دئودنوم و ) Iبیلروت (معده و دئودنوم 

بیلروت فردي فوق العاده جذاب و از نظر شخصیتی مهربان و . باشدمرتبط می )IIبیلروت (معده همراه با گاستروژژنوستومی خلفی 
، 1833 – 1897(ب بود گرایشات و ذوق هنري وي نیز از دوستی مادام العمر و مکاتبات وي با یوهان برامس آهنگ ساز خوش مشر

Johannes Brahms (شودمشهود می .  
) میالدي 1800 – 1877(فرزند آلفرد ولکمن ) Richard Von Volkmann، میالدي 1830 –1889(ریچارد فون ولکمن 

تحصیل کرده و در سال  (Halle)و هال  (Giessen)هاي برلین، گیسن ولکمن در دانشگاه. انی بودـور آلمـفیزیولوژیست مشه
 1857در هال شده در سال  (Blasius)راحی بالسیوس ـار کلینیک جـیک سال بعد دستی. ودـود را اخذ نمـمدرك خ 1854

دزادایی ـهاي گنوي در معرفی تکنیک. افتد به رتبه استادي جراحی دست یـراحی و یک دهه بعـمدرس و مربی جمیالدي 
  ذارـن بنیانگـولکم. ر بودـر ثمـو مثم رانسه راهگشاـگ پروس و فـانی پس از جنـراحانی آلمـبه ج) نتی سپتیکآ(

Deutsche Gesellschaft für Chirurgie )دو . به ریاست آن انتخاب گردیدمیالدي  1876بوده و در سال ) جامعه جراحان آلمان
ناشی از  طانوي آثار مکتوب متعددي درباره جراحی نوشته که توصیف اولین مورد سر. بعد به ریاست دانشگاه هال رسیدسال 

از ) میالدي 1878( طانو گزارش نخستین مورد اکسیزیون رکتوم جهت درمان سر) میالدي 1875(صنعتی ) قطران(پارافین و تار 
، دژنرسانس بافتی ناشی از ایسکمی که به (Glandular Cheilitis)ها لب) ايغده(نام وي با التهاب گلندولر . دهستنآن جمله 

هاي نرم منجر شده و معموالً به دنبال اختالل در جریان خون به علت تحت ها، فاشیا و سایر بافتاض دیررس عضالت، تاندونـانقب
شوند، دررفتگی مادرزادي والنی و یا تروما حادث میدهند و یا در اثر اسپاسم طار قرار گرفتن عروق بصورت مستقیم رخ میـفش

اي بر پا و دو ستون جانبی براي هاي اندام تحتانی به شکل ناودان و داراي تکهمفصل تیبیوتارسال، نوعی اسپلینت براي شکستگی
گی مفصل زانو ـدررفت هاي مبتال و نیمهبافت هاي پوسیده و یا سایری تیز براي تراشیدن استخوانـت از چرخش، قاشقکـممانع
ر نیز ـدر شعـار ریچارد لینـوع بوده و با نام مستعـردي با عالئق متنـن فـولکم. باشدوالً ناشی از آرتریت سلی مرتبط میـمعم
  . سروده استمی

ي و. و گوتینگن بود (Rostock)هاي روستوك استاد جراحی دانشگاه) Franz Koenig، میالدي 1832– 1910(فرانتس کونیگ 
نخستین فردي بود که از واژه استئوکندریت دیسکانت میالدي  1888راحی ارتوپدي عالقمند بوده و در سال ـدتاً به جـعم

نام وي با نوعی عمل جراحی . دو سال بعد وي توصیف کاملی از درگیري مفصلی در بیماري هموفیلی ارائه نمود. ودـاستفاده نم
اي در حاشیه مادرزادي مفصل هیپ که در طی آن پس از جا انداختن دررفتگی، لبهبراي دررفتگی  (Shelving)قفسه بندري 

شود و سندرمی شامل حمالت وپریوستی از سطح استخوان ایلئوم ساخته میـاي استئاده از برش تکهـفوقانی استابولوم با استف
شود نشانه سل سکوم است، که گفته میخ و غل غل در حفره ایلیاك راست ـ، نف)کولیک(ج ـوست و اسهال، قولنـمتناوب یب
  . همراه است

به دنیا آمده و مدرك پزشکی خود را از  (Riga)در ریگا ) Ernst von Bergmann، میالدي 1836 – 1907(ارنست فون برگمان 
 1870و  1866 هايبه عنوان جراحی نظامی کامالً فعال بوده و در سال). میالدي 1860(دریافت نمود  (Dorpat)دانشگاه دورپات 

ت قدرشناسی از ـجه. ت نمودـدر جنگ روس و عثمانی در ارتش روس خدممیالدي  1877در ارتش پروس و در سال میالدي 
وب شد و سپس کرسی جراحی ـدستاوردهاي بسیاري در جراحی، به عنوان استاد جراحی در محل تحصیل سابق خود منص

  . گاه برلین گردیدـجانشین النگن بک در دانشمیالدي  1882د و در سال به وي اعطا ش) میالدي 1877(دانشگاه وورتزبرگ 
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ـ ارنست فون برگمان آماده انجام یک عمل جراحی اعصاب احتماالً کرانیوتومی که توسط فرانتس اسکاربینا در سال 2تصویر 
نتی سپتیک، هیچ یک از اعضاي هاي آمیالدي در برلین به تصویر کشیده شده است، با وجود مراعات نمودن تکنیک 1906

برگرفته از بازسازي سیاه و ). دستکش جراحی بر دست ندارند(اند کردههاي جراحی استفاده نمیتیم جراحی، از دستکش
   .)شرکت جرمی نورمن و همکاران(میالدي   1907سفید تصویر اصلی در سال 

به علت متد ویژه گندزدایی با استفاده ) ( میالدي 1877(پیشگام بوده  (Asepsis)هاي آسپسیس وي در تحول و تکامل روش
ماستوئیدکتومی میالدي  1888برگمان در سال .) از تصعید فرساینده که بتدریج به استریلیزاسیون با بخار متحول شده است

   Die Chirurgische Behandlung von Hirnkrankheitenلیف وي رساله أترین تشدهشناخته. رادیکال را گزارش کرد
برش جراحی در پهلوها براي در معرض . اندهاي مغزي توصیف شدهباشد که در آن درمان جراحی بیماريمی) 1888میالدي (

  . ها به برش برگمان موسوم استدسترس قرار دادن کلیه
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  الدي می 1900بسانکون، فرانسه،  )E. Mauvillier( موویلیه. تئودور کوخر اثر اي) فتوگراف(عکس ـ 3تصویر 
  ).مجموعه تاریخی کالج پزشکان فیالدلفیا( 
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فارغ  (Marburg)میالدي از دانشگاه ماربورگ  1859ال ـدر س) Carl Heuterالدي، ـمی 1838 – 1882(وتر ـکارل ه
ي وان مدرس و دستیار به همکارـات خود ادامه داده و به عنـس در شهرهاي لندن، پاریس و وین به مطالعـده و سپـالتحصیل ش

ن ـجانشی (Rostock)وك ـگاه رستـراحی دانشـاد جـام استـالدي هوتر در مقـمی 1868در سال . تـبا النگن بک پرداخ
: د ازـارت بودنـی وي عبـات اصلـتألیف. تـد را پذیرفـریفث والـی دانشگاه گحراـماه بعد کرسی ج 12ردید و ـسیمون گ

Klinik Der Gelenkkrankheiten )1870 الديـمی(، Die Allgemeine Chirurgie )1873 الديـمی(،  
 Grundriss Der Chirurgie )1880 رود و در آن فرد کار میه ده بـوله معـور دادن لـت عبـنام هوتر با مانوري که جه) میالدي

شی از شریان هاي نااده از ترفاین در خونریزيـفشارد، محل استفبا انگشت سبابه دست چپ زبان را به سمت پایین و جلو می
شود و در آن ارتعاش هاي نرم بین قطعات شکسته استخوان دیده میاي که در صورت قرار گرفتن بافتمننژیال میانی و نشانه

  . شود، مرتبط استحاصله از ضربه به استخوان منتقل نمی
موماً یکی از بزرگترین پیشرو و مبتکر جراحی تیروئید که ع) Theodor Kocher، میالدي 1814 - 1917(وخر ـتئودور ک

مفتخر به دریافت جایزه نوبل در میالدي  1909وي که در سال . شوددر تمامی اعصار محسوب می) اهل سوئیس(جراحان سوئیسی 
گاه شهر زادگاهش شرکت و ـدر آزمون ورودي دانش. به دنیا آمد (Bern)پزشکی گردید، در خانواده اي مرفه و ثروتمند در برن 

وخر به مدت یک سال به سفر ـپس از فراغت از تحصیل ک. مدرك پزشکی خود را از همان دانشگاه اخذ نمود پذیرفته شد و
 سال بعد 7به برن بازگشت و میالدي  1865در سال . هاي جراحی مشهور اروپا بازدید بعمل آوردپرداخته و از تمامی کلینیک

راحی شده و زمان ـف جـراً وقـکوخر در دوران بزرگسالی منحصزندگی . شد ءکرسی استادي جراحی دانشگاه برن به وي اعطا
کرد رت میـدام به مسافـندرت اقه وي ب. تـها داشت در سایر فعالیتـانواده و یا مشارکـناچیزي براي سپري کردن در کنار خ

ابله با شکل ـي مقرین دستاورد و موفقیت وـبزرگت. و هیچ گاه از قاره اروپا خارج نشد) ري به انگلستانـبه جز سف(
زارشاتی از ـصورت متوالی گه کوخر هر ساله ب. راحی بودـو تخفیف عالئم آن از طریق ج (Hyperthyroidism)هیپرتیروئیدیسم 

زارش ـراحی اولیه خود از نخستین گـود و ارتقاي سیوه جـود و در این سري از مقاالت نحوه بهبـنممطالعات خود ارائه می
ایت به کمتر ازیک ـو در نهمیالدي  1883در سال % 13زان مرگ و میر به ـش میـو کاه) میالدي 1878( مکتوب تیروئیدکتومی

  .درصد را شرح داده است
براي توصیف میکرفرم متعاقب تیروئیدکتومی توتال از  (Cachexia Strumipnva)کاربرد عبارت کاشکس استرومی پریوا 

هاي مختلفی از انگونه که از مقاالت متعدد و متنوع وي مشهود است کوخر در حوزههم. باشددیگر تجربیات بالینی مهم کوخر می
، برداشتن )میالدي 1870(اي براي جا انداختن نیمه در رفتگی شانه جراحی فعالیت داشته است و در یکی از مقاالت خود شیوه

براي فتق را نیز در مقاله دیگر خود در سال  در مقاله دیگري و نوعی عمل جراحی) میالدي 1880(رادیکال زبان در کارسینوم 
هاي ابریشمی را به عنوان جزیی از تکنیک جراحی آسپتیک کوخر بخیهمیالدي  1888در سال . گزارش نموده استمیالدي  1892

ریزي بکار هاي خونها در طی اعمال جراحی و یا اعمال فشار در محلر با نوعی کالمپ که براي گرفتن بافتخنام کو. معرفی نمود
رزکسیون مچ دست . دهدبرشی جراحی در مجاورت کناره دنده در طرف راست که کیسه صفرا را در معرض دید قرار می. رودمی

در آزمون فوق . باشدبا استفاده از برش در سمت اولنار خلف مچ دست و آزمونی بالینی در هیپرتیروئیدیسم توکسیک مرتبط می
کند بنجوي که بنظر ه سمت باال پلک فوقانی بیمار سریعتر از کره چشم به سمت باال حرکت میبا حرکت ناگهانی دست پزشک ب

  .(Globe Lag)رسد که چشم عقب مانده است می
اخذ میالدي  1866گاه وین در سال ـراي خود را از دانشـمدرك دکت) Vincenz Czerny، میالدي 1842 – 1916(ونسان چرنی 

در . رین دانشجویان بیلروت بدل گردیدـدستیار در کلینیک بیلروت برگزیده شد و به یکی از مهمتدو سال بعد به سمت . نمود
دام شد و در عرض شش ماه به رتبه استادي ـبه عنوان مدرس جراحی در دانشگاه وین بصورت رسمی استخمیالدي  1871سال 

  . باشدفوق العاده وي می ها و تواناییاي از قابلیتجراحی در دانشگاه فرایبرگ رسید که نشانه
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چرنی مدرسی خارق العاده . ازدواج نمود) Adolph Kussmoul، میالدي 1822 – 1902(در همین اوان با دختر آدولف کوسمول 
وي از مهارت تکنیکی . نشین سیمون گردیدام استاد جراحی دانشگاه هایدلبرگ نائل آمد و جاقبه ممیالدي  1877بوده و در سال 

هاي اینگوئینال اي برخوردار بوده و در همان سال مجموعه مقاالتی دربارة شیوه جدید عمل جراحی رادیکال براي فتقفوق العاده
جراحی  وي اولین مورد هیسترکتومی توتال از طریق واژن را انجام داد و دو سال بعد نوعی عملمیالدي  1879در سال . نوشت

ریاست جامعه جراحان آلمان میالدي  1901چرنی در سال . براي برداشت فیبروئیدهاي تحت صفاق رحم از طریق واژن ابداع نمود
(Deutsche Gesllchaft für Chirurgie)  نام وي با . عهده داشته ریاست کنگره بین المللی جراحان را بمیالدي  1908و در

ور از ـدر آن سوزن بخیه از طریق سروز وارد الیه زیر مخاطی یا عضالنی شده و سپس پس از عباي از بخیه زدن روده که شیوه
  . همراه است ،شودالیه زیر مخاطی یا عضالنی طرف مقابل از سروز خارج می

ت کلینیک ـیکی از نخستین جراحان دستیار بیلروت بوده که در سمت ریاس) میالدي 1842 – 1903(کارل گوسن باور 
بیلروت مبادرت به اولین مورد برداشت کامل میالدي  1873در آخرین روز سال . ی شماره دو وین جانشین استاد خود گردیدجراح

گوسن باور در اولین عمل جراحی برداشت تومور مثانه از طریق شکم نیز دستیار بیلروت بوده و در . را نمود طانجنجره در سر
نمود  ها را توصیفگوسن باور روشی عملی براي اکسیزیون پیلور در سگمیالدي  1876 در. آن را گزارش نمودمیالدي  1875سال 

هفت سال بعد گوسن باور به نخستین جراحی که . که در نهایت به اعمال جراحی مشهور بیلروت در رزکسیون معده منجر شد
اي به شکل اي رودهنام گوسن باور با بخیه. ردیدـود، بدل گـراحی درمان نمـراس را از طریق مارسوپیالیزاسیون جـکیست پانک

  . مرتبط است (8)انگلیسی  8عدد 
به دنیا آمده ولی مطالعات پزشکی خود را در  (Geneva)در ژنو ) Jacques Rewerdin، میالدي 1842 – 1929(ژاك ریوردین 
و چهار سال بعد دستیار فلیکس گایون  (Interne des hôspitaux)انترن بیمارستان شده میالدي  1865در سال . پاریس انجام داد
(Felix Guyon)  نکر وگایون، ریوردین کار خود بر روي پیوند پوست آزاد را آغاز  در بیمارستان). میالدي 1831 -   1920(گردید

ین فرانسه و پس از جنگ ب. متفاوت بود ،شددار استفاده میهاي پایههاي قبلی که از فلپاین روش با شیوه) میالدي 1869(نمود 
  . ، ریوردین به ژنو بازگشت و جراح اصلی بیمارستان آن شهر و استاد پاتولوژي دانشگاه ژنو شدمیالدي 1870آلمان در 

سال بعدي وي همچنان در شهر زادگاهش اقامت داشته و مقاالت حائز اهمیت بسیاري به ویژه دربارة ایجاد میکزدم  30در طی 
  . د تألیف نمودتیروئی هتجربی با برداشتن غد

اهل برلین بوده و مدرك دکتراي خود را از ) Friedrich Trendelenburg، میالدي 1844 – 1924(فردریش ترندلنبرگ 
بود که به  De Veteruin Indorum Chirurgiaisعنوان پایان نامه دکتراي وي ). میالدي 1866(دانشگاه همان شهر اخذ نمود 

ترندلنبرگ ابتدا در ارتش آلمان خدمت کرده و پس از دو سال به عنوان . پرداختباستان می بحث دربارة تاریخ جراحی در هند
به ریاست بخش جراحی بیمارستان فردریش در شهر میالدي  1874در  .دستیار کلینیک النگنبک شهر برلین برگزیده شد

تا  1882از سال . شد (Koenig)ن کونیگ سال بعد به دانشگاه استوك رفته و در مقام استاد جراحی جانشی. زادگاهش رسید
 (Thiersch)آخرین کرسی استادي وي در دانشگاه الیپزیگ بود که جانشین تیرش . استاد جراحی دانشگاه بن بودمیالدي  1895
اي ترندلنبرگ کارهاي بزرگ و قابل مالحظه بسیاري در حوزه جراحی انجام داده است، از جمله تجویز هوشبر داخل تراشه. گردید

وي عمل جراحی براي لیگاتور کردن ورید صافن میالدي  1890در سال ). میالدي 1871(در بیماري که تراکئوستومی شده بود 
هاي ود بی کفایتی دریچهـت پی بردن به وجـداد و همچنین تستی بالینی جه بزرگ جهت درمان وریدهاي واریش ساق پا را انجام

راحی نمود که نخستین مداخله ـه جـوي اقدام به درمان هیدرونفروز از طریق مداخل در همان سال. وریدي را توصیف نمود
ف نمود که در آن ـترندلنبرگ وضعیتی را توصیمیالدي  1890همچنین در سال . جراحی ثبت شده در درمان این اختالل است

بیمار باالتر از ) لگن(ویس ـبه طوري که پل ،کشددرجه دراز می 45تخت جراحی و یا تخت بیمارستانی با شیب  بیمار به پشت روي
  . سر قرار گیرد
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ترندلنبرگ ). میالدي 1895(پیشنهاد نمود ) هیپ(گی مادرزادي مفصل ران ـص دررفتـونی بالینی براي تشخیـوي آزم
نام ) یالديم 1908(اگرچه این عمل با موفقیت همراه نبود  .وي نمودـومی ریـراحی بود که اقدام به آمبولکتـن جـنخستی

اي قابل اتساع که جهت بستن تراشه در طی اعمل جراحی حنجره و دهان مورد ترندلنبرگ با نوعی کانوالي همراه با کیسه
هاي عضالنی پیشرونده دیده روفیـرد و همچنین راه رفتن اردك مانند در فلج عضالت گلوتئال که در دیستـگیاستفاده قرار می

  . شود، مرتبط استمی
آن  (Lazarus)اهل برلین بوده و ریاست بیمارستان الزاروس ) Carl Langenbuch، میالدي 1846 – 1901(النگن بک کارل 

در . گرچه بطور رسمی هیچ پست دانشگاهی نداشت، اعمال جراحی قال توجه بسیاري را به انجام رساند. شهر را بعهده داشت
ه سال بعد نیز نخستین جراحی خارج کردن کیسه صفرا را ب 5بدخیم و  وي نخستین نفرکتومی در یک بیماريمیالدي  1877سال 

  . آمیزي انجام دادصورت موفقیت
بود که مبادرت به یکی از اولین  (Zurich)جراحی در زوریخ ) Rudolf Krölein، میالدي 1847 – 1910(رودولف کرونلین 

رزکسیون بخش قدامی . رفته بود، نمودـم دنده قرار گاعمال جراحی رزکسیون بخشی از یک لوب ریه را مورد تهاجم سارکو
  . باشنددیواره جانبی اربیت و فتق اینگوئینال پروپریتونئال با نام کرونلین مرتبط می

هاي در دانشگاه. شودذاران اورولوژي مدرن محسوب میـگیکی از بنیان) Max Nitze، میالدي 1848 – 1906(ماکس نیچه 
در همان سال در . دریافت نمودمیالدي  1874ود را در سال ـراي خـورتزبرگ تحصیل نموده و مدرك دکتهایدلبرگ، الیپزیگ و و

پس از سپري نمودن زمان در پژوهش در وین . ودـسال در آنجا خدمت نم 4دت ـبیمارستان ایالتی درسدن استخدام شده و م
 1877در سال . به استادي اورولوژي منصوب شدمیالدي  1890در سال . نیچه به دانشگاه برلین رفته و مجوز تدریس دریافت نمود

راحی مثانه را ـهاي چشمگیري در جراع نمود که پیشرفتـشد را اخت، سیستوسکوپی که با نیروي الکترسیته روشن میمیالدي
. تألیف نمود Lehrbuch Der Kystoskopieتقریباً یک دهه بعد رساله مهمی درباره سیستوسکوپی با عنوان . پذیر ساختامکان

  . وپ جراحی نیچه برداشت تومور مثانه در محل را ممکن ساختـسیستوسکمیالدي  1890در اواخر دهه 
مدرك دکتراي خود را از وین اخذ نموده و ) Alexander von Winiwarter، میالدي 1848 – 1917(الکساندر فون وینی وارتر 

اي عملی براي پیش از آن وینی وارتر شیوه). میالدي 1876(یافت نمود پس از شش سال دستیاري بیلروت، مجوز تدریس در
در دوران تدریس . ده منجر گردیدـروت در رزکسیون معـهاي بیلها را نشان داده بود که به پژوهشاکسیزیون پیلور در سگ

لروت شاغل بود، ترومبوآنژئیت که وي نیز در کلینیک بی) Felix، میالدي 1852-  1931(وینی وارتر، برادر کوچکتر وي فلیکس 
وینی وارتر بزرگ کرسی استادي جراحی میالدي  1878در سال . را توصیف نمود (Thromboangiitis Obliterani)ابلیترانی 

  .را پذیرفت و تا پایان عمر خود در آنجا ماند (Liege)دانشگاه لیژ 
مدرك دکتراي خود را از دانشگاه ) Johann von Mikulicz-Rodecki، میالدي 1850 – 1905(رادکی  -  یوهان فون میکولیکز

که کرسی استادي میالدي  1882رادکی تا سال  - میکولیکز. و دستیار کلینیک بیلروت گردید) میالدي 1875(وین اخذ کرد 
پنج سال بعد به کونیگزبرگ . نمودهمچنان نزد بیلروت فعالیت می. را پذیرفت (Kracow)جراحی دانشگاه کراکوف 

(Königxgurg)  منتقل گردید و در برسلو(Breslau) اي وي پایان پذیرفتمعده درگذشت، فعالیت حرفه طاندر اثر ابتال به سر .
وي عملی براي . هاي جراحی نوین متعددي را معرفی نموده استمیکولیکز مقاالت بسیاري در حوزه جراحی تألیف نموده و تکنیک

را توصیف ) میالدي 1888(، روشی جهت درمان پروالپس کامل رکتوم )میالدي 1887(بینی  هاي فرعیهاي سینوسدرمان بیماري
اي رزکسیون تومورهاي رکتوم اولین انتروسییستوپالستی را انجام داده و در نهایت عمل در مرحلهمیالدي  1889نموده و در سال 

   .)میالدي 1903(را تکمیل نمود 
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هاي و موجب پیشرفت) میالدي 1879(شد سکوپی که با استفاده از جریان الکتریسیته روشن میتصویر اولین سیستو ـ 4 تصویر
طراحی و  )Max Nitze(میالدي توسط ماکس نیتزه  1877این سیستوسکوپ که در سال . هاي مثانه گردیدعظیمی در جراحی
هاي مختلف بسیاري به کار زه در جراحیجراحی آرتروسکوپ و الپاراسکوپیک که امرو) پیش درآمد(دار ساخته شد طالیه

  .)کتابخانه ملی پزشکی، بتسدا(روند، بوده است می

  



83  آلمان، اتریش، مجارستان و سوئیسـ  مصطفی جابرانصاريدکتر 

رادکی نخستین فردي بود که از ازوفاگوسکوپ الکتریکی استفاده کرد و پنج سال بعد عمل  - میکولیکز میالدي  1881در سال 
. باشدنام میکولیکز با موارد زیر همراه می. ودمري را کامل نم طانسر بازسازي مري متعاقب رزکسیون بخش گردنی آن در

که در  (Klebsiella Rhinoscleromatis)رزکسیون استئوپالستیک پا، ماکروفاژهاي کف آلود حاوي کلبسیال رینواسکلروماتیس 
یک الیه از  هاي متعددي از گاز پانسمان که توسطشوند، نوعی درن متشکل از رشتههاي مخاطی در رینواسکلروما دیده میندول

ها قبل از اعمال جراحی شکمی با تزریق شوند، روشی براي افزایش مقاومت در برابر عفونتهمان جنس در کنار هم نگه داشته می
، عضله استرنوکلئیدوماستوئید در تورتیکولی، نوعی عمل پیلوروپالستی (Nucleinate of Sodium)محلولی از نوکلئینات سدیم 

شود، هاي غیرقابل جذب دوخته میطولی روي پیلور ایجاد و سپس بصورت عرضی معموالً با یک الیه از بخیهکه در آن برش کوتاه 
هاي شکمی مورد هاي متعدد گاز پانسمان به شکل مکعب که جهت اعمل فشار بر روي احشاء در طی جراحیاز الیه) بالشتکی(پد 

  . گیرنداستفاده قرار می
غدد بزاقی و اشکی را که ) متقارن(رادکی براي نخستین بار سندرمی از التهاب قرنیه  - زمیکولیکمیالدي  1892در سال 

وي همچنین نخستین جراحی بود . شود را توصیف نمودتوسط جایگزینی بافت لنفوئیدي به جاي ساختار طبیعی غدد حادث می
  . که استفاده از ماسک جراحی صورت در تمامی اعمال جراحی را الزامی ساخت

به دنیا آمد و تحصیالت پزشکی  (Grudziadz)در گرادزیادز ) Ludwig Rydygier، میالدي 1850 – 1920(ودویگ ریدیگایر ل
که  (Chelmno)به شهر چلمو میالدي  1879در سال . هاي برلین، گریف والد و استراسبورگ به پایان رساندخود را در دانشگاه

وي اقدام میالدي  1880در نوامبر . ت و شورع به طبابت در کلینیک شخصی خود نمودبازگش ،خانواده اش در آنجا سکونت داشتند
هاي خود را اصالح نمود و بزودي در طی سال بعد وي تکنیک. که با موفقیت همراه نبود به اکسیزیون پیلور در کارسینوم نمود
  . آمیزي کامل نمایدموفق گردید که عمل را بصورت موفقیت

ده سال . شد (Kracow)رادکی متصدي کرسی جراحی دانشگاه کراکوف  - پس از میکولیکز میالدي  1887ریدیگایر در سال 
  . رسید (Lvor)بعد وي به ریاست بخش جراحی و ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه لور 

یافت نموده و از وین درمیالدي  1874مدرك دکتراي خود را در سال ) Anton Wölfler، میالدي 1850 – 1917(آنتون ولفلر 
وي تکنیک عمل جراحی گاستروانتروستومی را کامل نمود و به میالدي  1881در سال . پس از آن تحت نظر بیلروت فعالیت نمود

 1886اي وي در زمینه جراحی سبب گردید تا در سال هاي حرفهموفقیت. میزان قابل توجهی مورد تحسین و تقدیر قرار گرفت
 (Prague)یک دهه بعد استاد جراحی دانشگاه پراگ . منصوب گردد (Graz)جراحی دانشگاه گراتز  به سمت استاد کرسیمیالدي 
ها در داخل روده ها هاي وسیعی از سروز به هم بخیه شده و گرهاي که در آن الیهغدد تیروئید فرعی و نوعی بخیه روده. گردید

  . باشندگیرند به نام ولفلر موسوم میقرار می
به تحصیل پرداخته و  (Leipzig)هاي هال و الیپزیک گاهـدر دانش) Paul Kraske، میالدي 1851 – 1930(ه راسکـپاول ک

به میالدي  1883هاي تکنیکی وي در جراحی به وضوح مشهود بوده و در سال مهارت. ردیدـگ (Volkmann)ن ـدستیار ولکم
تکنیک رزکسیون رکتوم در کارسینوم از طریق ساکرال را رایبورگ منصوب شد و در آنجا ـگاه فـراحی دانشـمقام استاد ج
  ). میالدي 1887(تکمیل نمود 

 1878در وین به دنیا آمد و مدرك پزشکی خود را در سال ) Victor von Hacker، میالدي 1852 – 1933(ویکتور فون هکر 
در زادگاهش  Sophien- spitalبیمارستان  پس از دستیاري نزد بیلروت، هکر به ریاست. از دانشگاه وین دریافت نمودمیالدي 
و بعدها نیز به سمت استاد جراحی میالدي  1895در سال  (innsbruck)سپس به عنوان استاد جراحی دانشگاه اینزبروك . رسید

هنگام انجام اولین عمل جراحی رزکسیون پیلور و . منصوب گردیدمیالدي  1903در سال  (Graz)دانشگاه گراتز 
عهده داشت و بعدها نخستین گزارش این عمل را ه تومی خلفی توسط بیلروت، هکر دستیاري وي را طی عمل بگاستروژژنوس
  . هاي جراحی به چاپ رسیدروش گاستروستومی هکر در گاهنامهمیالدي  1886در سال . منتشر نمود
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د شده و به مقام استادي جراحی متول (Weidenau)در ویدنائو ) Adolf Lorenz، میالدي 1854 – 1946(آدولف لورنتز 
عالئق اصلی وي در رشته ارتوپدي بود و روشی براي جا انداختن بسته و بدون خونریزي دررفتگی مادرزادي . دانشگاه وین رسید

سازي جهت درمان دررفتگی مادرزادي مفصل هیپ که نوعی عمل جراحی دو شاخه). میالدي 1894(مفصل هیپ پیشنهاد نمود 
شود و خشکی ستون تومی مایل قسمت فوقانی فمور انجام شده و قطعه دیستال در داخل استابولوم جاگذاري میدر آن استئو

  . شوندشود به نام لورنتز خوانده میفقرات توراسیک که در مراحل اولیه سل ریوي دیده می
بوده و تحصیالت پزشکی خود  (Mont-La- Ville)ویه  - ال –اهل مونت ) Cesar Roux، میالدي 1857 – 1926(سزار روکس 

ر به ـاقامت گزیده و در آن شه (Lausannee)در نهایت در لوزان . را در دانشگاه برن به انجام رسانده و دستیار کوخر گردید
وي بیشتر به خاطر عملی که در آن انتهاي دیستال ژژنوم . سیس شهر منصوب شدأاه جدیدالتگکرسی استادي جراحی در دانش

شود، نوم پیوند میژوز اول به کناره ژـمعده آناستوموز شده و انتهاي پروگزیمال نیز حدود سه اینچ پایین آناستوم جدا شده به
  . مشهور است

در سیلسیا به دنیا آمد و با ولکمن در هال و النگن بک در برلین ) Fedor Krause، میالدي 1857 – 1927(فدور کراوس 
راوس به رتبه استادي رسیده و به ریاست بیمارستان شهر آلتونا منصوب گردید و در آنجا کمیالدي  1889در سال . تحصیل نمود

را ) میالدي 1892(بود که تکنیک خود در برداشتن گانگلیون گاسرین  بصورت اکسترادورال در درمان نورآلژي عصب سه قلو 
رت به سیستکتومی توتال و و مباد) میالدي 1893(گرافت پوست تمام ضخامت را تعمیم بخشد . گزارش نمود

کراوس به ریاست بخش جراحی بیمارستان آگوستا میالدي  1909در سال ). میالدي 1903(اورتروسیگموئیدوستومی دو طرفه نمود 
سال  رآمیز تومور پینه آل دوزه جراحی اعصاب باالخص برداشتن موفقیتحوي به خاطر کارهایش در . در شهر برلین منصوب شد

ایجاد  نکراوس همراه با ویلیام مک اون و هاردي کوشینگ از پیشگاما. به شهرت و اعتبار بین المللی دست یافتمیالدي  1913
 Lehrbuch Der Chirurgischen Operationenکتاب درسی . رشته جراحی اعصاب به عنوان یک رشته تخصصی جراحی بودند

  اب جامع و دو جلديـکت ده وـه شـسی ترجمانیایی و روـی، اسپـهاي انگلیسکه به زبان) میالدي 1912(
Chirurgie Des Gehirns und Ruckenmarks Nach Eigenen Erfahrungen )1911 – 1908 از تألیفات ) میالدي  

  . باشندکراوس می


