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 تاریخ جراحی

  
  

   بريهوش
  برگرفته از کتاب تاریخ مصور جراحی

  *مصطفی جابرانصاري دکتر
  

  

ناشی از اعمال جراحی به کار گرفته شده است و دورة   هاي متفاوتی در طول تاریخ براي کاستن از میزان درد و ناراحتی روش
آور، مخدر و مسکن همچون  مواد خواب. بوده است ها در مسیر تکاملی عدم جراحی ترین درون پیروزي بر درد یکی از مهم

مشروبات الکلی نیز براي کاهش حساسیت بیمار به درد به . حشیش، مهرگیاه و تریاك هزاران سال مورد استفاده قرار گرفتند
ا این حال، ورود ب. گرفتند ها مورد استفاده قرار می منظور ایجاد امکان انجام اعمال جراحی بر روي سطح بدن یا بر روي استخوان

هایی که باعث ایجاد عدم  ی و پیشرفت تاریخچۀ جراحی بدون استفاده از روشحتشکل یافته به حفرات بدن از طریق جرا
  . گردید؛ امکان پذیر نبود حساسیت به درد می

بر اصول مشوش از فرانسه سعی کرد تا روشی از درمان طبی که ) میالدي 1815تا  1734(در اواخر قرن هجدهم فرانز مسمر 
مسمر . استوار بود، ایجاد نماید) که بر روي جزر و مد و بر روي انسان تأثیر مشابهی گذاشت(وي دربارة موج مغناطیسی جهانی 

اي پزشکی گردد، به  نمایشگر و مدیر بزرگی بود و درمان وي از چنان مقبولیتی برخوردار گشت که بیشتر از آن که داراي وجهه
مسمر عقیدة مغناطیس حیوانی را بیان داشت که بر اساس آن بعضی از افراد از قدرت . اعی در نظر گرفته شدعنوان حرکتی اجتم

این نیروهاي کیهانی به ویژه . نامید، برخورداري داشتند می “هاي کیهانی هاي مهار شدة انرژي قدرت”انتقال نیرویی که وي آن را 
  : شرم بیش نبود، کتاب وي با نام وجود آن که مسمر دغل بازي بی با. توانایی زیادي در مهار درد و رنج داشتند

Mémoire Sur La Découverte Du Magnétisme Animal )1779 اي براي پیشرفت علمی  به عنوان پایه) میالدي
  .نامیده شد “مسمریسم”و تلقین در روانپزشکی گردید که بعد از وي به نام  تیزمهیپنو

استفاده از هیپنوتیزم و به دنبال آن خوابگردي، به عنوان روشی براي برطرف ساختن درد در  پس از انتشار کتاب مسمر،
اقدام به نگارش گزارشی از اولین مورد جراحی ) میالدي 1895تا  1810(م پویلیام تو. حین اعمال جراحی مورد استفاده قرار گرفت
قطع عضو از ناحیه لگن ). میالدي 1842(حسی؛ نمود  ان روش بیبه عنو هیپنوتیزممهم انجام شده در انگلستان با استفاده از 

هاي ایجاد شده توسط این عمل جراحی باعث  بحث. م صورت گرفتپو ایجاد هیپنوتیزم توسط تو) جراح(توسط اسکوئر وارد 
  .انتشار مطالب فراوان دیگري دربارة مسمریزم گردید
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یفشایر در اسکاتلند بود پس از سکونت در منچستر به موضوع مغناطیس ، که از اهالی ف)میالدي 1861تا  1795(ید اجیمز بر
تواند باعث ایجاد خواب در فرد  ی روشن و ثابت میئوي ثابت کرد که خیره شدن به شی. مند شد عالقه) میالدي 1841(حیوانی 

که به نفع عبور  آن چیزيیافتن  اي کامالً شخصی بوده و وي موفق به چنین نشان داد که تأثیرات مسمر مساله ید همابر. گردد
  . از شخص فاعل به بیمار باشد، نشده بود “حاوي انرژي  ماده”مایع یا 

 Neurypnology, or the Rationale of Nervous Sleep: اي با نام ید و مقالهمنا هیپنوتیزم خلسهوي این مسأله شخصی را 
  . در این رابطه به رشته تحریر درآورد) میالدي 1843(

  

  
  

) رـمت 44/2×  92/2چ معادل ـاین 96×  115(وي بزرگ ـاین تابل. (Robert Hicnkley)اثر رابرت هینکلی “ روز اتر”ـ 1تصویر 
ازي تا حدي خیالی نخستین عمل جراحی در جهان است که با استفاده از هوشبرهاي شیمیایی در بیمارستان عمومی ـبازس

معتقدند که هینکلی هنرمند آمریکایی که در پاریس تحصیل . گرفته استمیالدي صورت  1846اکتبر  16ماساچوست در 
میالدي آغاز نموده و بیش از ده سال به پژوهش در باب رویدادهاي تاریخی پرداخته و  1882کرده بود، این اثر را در سال 

که این  (John Collins Warren)در عمق و مرکز تصویر جان کلینز وارن . میالدي آن را به پایان برده است 1893در سال 
  ).کتابخانه پزشکی بوستون(شود جراحی را انجام داده، دیده می
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اکتبر  17ـ نسخه اصلی عکسی که از دومین جراحی انجام شده با استفاده از بیهوشی حاصله از استنشاق اتر در تاریخ 2تصویر 
عکاس  (Josiah Hawes) روز پیش از آن، یوشیا هاوز در طی نخستین جراحی انجام شده در. میالدي گرفته شده است 1846

زده شد که کنترل خود را از دست داد و استودیوي ساوس ورس و هاوز از بوستون با مشاهده خون آنچنان وحشت
در مقایسه این عکس . انداحتماالً وي و یا همکارش در روز بعد حساسیت کمتري داشته. نتوانست هیچ عکسی تهیه نماید

در  که شود که صندلی بیمارکه از اتاق عمل بیمارستان عمومی ماساچوست گرفته شده با نقاشی هینکلی، مشاهده میواقعی 
ان این جمله که ـشود با بیراح که گفته میـجان کالین وارن ج. روز قبل بر روي آن نشسته بوده در طرف راست قرار دارد

دیر به عمل آورده در جلوي تصویر و ـري در طی جراحی تقـرزش هوشباز ا“ !آقایان محترم این فریب و یا دسیسه نیست”
  رکز و عمق عکس ویلیام تی سی مورتونـدر انتهاي تخت جراحی و در م. در سمت راست ایستاده است

(William T. C. Morton) در سمت چپ و . اي شیرنجی به تن داردمتخصص بیهوشی و دندانپزشک ایستاده است که جلیقه
جراح ارتوپد که با چاپ مقاله علمی خود  (Jacob Henry Bigelow)عکس و روبروي وارن، ژاکوب هانري بیگلو  در جلوي

  در ژورنال پزشکی و جراحی بوستون، کشف هوشبري با اتر را به اطالع جهانیان رساند، قرار دارد 
  ).کتابخانه پزشکی بوستون(
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وي در سال . عۀ جراحی و پزشکی سلطنتی را در لندن به عهده داشتریاست جام) میالدي 1868تا  1791(جان الیوتسون 
. همت گماشت Numerous Cases of Surgical Operation Without Pain in the Mesmeric State“”به نگارش  1843
  . هاي شدیدالحنی دربارة نقطه نظرات وي دربارة هیپنوتیزم درگرفت و در نهایت به استعفاي وي انجامید بحث

طبابت در هند  راحی انگلیسی که بهـ، ج)1859تا  1808(ز اسدایل ـتوسط جیم هیپنوتیزمزارش در مورد ـذارترین گـتأثیرگ
ومان هندو، اقدام به انجام بیش از صد عمل جراحی بر روي ـاد حالت مسمري در محکـوي پس از ایج. دـت نگاشته شـپرداخ می

  :در کتابی با ناممیالدي  1846وق را در سال ـده فـیره کننهاي خ تـاسدایل موفقی. وده بودـایشان نم
Mesmerism in India, and Its Practical Application in Surgery and Medicine در بازگشت به اسکاتلند، . منعکس نمود

ي پذیرش وضعیت خود از هندوهاي تأثیرپذیر، از حساسیت کمتري برا هاسدایل متوجه گردید که اروپاییان عموماً متکی ب
  . باشند هیپنوتیزم برخوردار می

. خطرتر جلوگیري از درد افزایش یافت هاي بی هاي جراحی، تحقیق براي یافتن روش با پیشرفت دانش آناتومی و ارتقاء روش
راي به احیاي عقیدة اعمال فشار بر روي عصب به عنوان روشی ب) میالدي 1834تا  1763(، جیمز مور میالدي 1784در سال 
 A Method of Preventing or Diminishing Pain in Several Operations ofدر کتابی به نام . حسی، پرداخت ایجاد بی

Surgery ها پرداخت اي ویژه جهت قطع اندام وي به تشریح روش استفاده از گیره.  
، که )میالدي 1829تا  1778(ري دیوي هامف. ، اتر، اکسید نیترو و کلروفورم کشف شده بودندمیالدي 1830اوایل دهۀ  در

نیترو گردید و پیشنهاد  بري اکسید هاي هوش مدتی را به عنوان کمک جراح به فعالیت پرداخته بودند، موفق به شناسایی ویژگی
ام در هنگ) میالدي 1830تا  1800(، هانري هیکمن )میالدي 1800(نمود تا از این ماده در جریان اعمال جراحی استفاده گردد 

وي موفق به انجام عمل جراحی بدون درد  میالدي 1824در سال . عضویت به کالج سلطنتی جراحان لندن تنها بیست سال داشت
فعالیت وي که در واقع اولین تحقیق واقعی در زمینۀ . بر روي تعدادي از حیوانات، پس از استفاده از گاز دي اکسیدکربن گردید

  . گاه مورد استفاده بالینی نیافت هنگام جراحی بود، مورد توجه چندانی قرار نگرفت و هیچ هوشی استنشاقی در استفاده از بی
  . یافت نیترو و اتر در ایاالت متحده افزایش می همزمان با تحقیقاتی که در اروپا در حال انجام بود، عالقه به اکسید

با استفاده از آثار شادي بخش این ترکیبات، اوقات خوشی افراد جوان . کاربرد زیادي داشت “بخش اتر شادي”و  “آور گاز خنده ”
شیمی به روستاها و شهرهاي مختلف سفر کرده و  “استادان”، میالدي 1840و  1830هاي  در طول دهه. کردند براي خود ایجاد می
ا، استفاده از حاضران جوان ه ترین بخش این نمایش معموالً مهم. کردند آور این گازها سخنرانی می بخش و شادي در مورد آثار فرح
اي  این افراد حس تعادل خود را از دست داده، درد کمتري حس کرده و رفتار خویس را به گونه. نیترو بود براي اتر یا اکسید

 ردید که آثار ضد درد اتر و اکسیدـف آمریکایی مشخص گـکان و دندان پزشکان مختلـبراي پزش. دادند تر نشان می آزادانه
ورد ـدندان پزشکی از هارتف میالدي 1842ر ـدر دسامب. باشد دن دندان را دارا میـراحی و کشیـبلیت کاربردي اعمال جنیترو قا

وي براي اعالن عمومی کشف خود از . هوشی استنشاقی گردید موفق به درك پدیدة بی) میالدي 1848تا  1815(با نام هوراس ولز 
 1845در ژانویه سال . استاد جراحی بیمارستان عمومی ماساچوست بهره جست، )میالدي 1856تا  1778(جان کالینزوارن 

بچۀ محصل  حسی در یک پسر نیترو براي ایجاد بی هاي درس مدرسۀ طب هارواد، ولز از اکسیددر مقابل یکی از کالس میالدي
دلیل کودك در هنگام عمل فریاد حسی ایجاد شده چندان عمیق نبود و به همین  میزان بی. استفاده کرد) براي کشیدن دندان(

  . گاه نتوانست خود را از این حادثه ناخوشایند آزاد سازد ولز به عنوان فردي دروغگو شناخته شد و هیچ. کشید
وي . شریک بود میالدي 1840در اواسط دهۀ ) میالدي 1868تا  1819(پزشک دیگري با نام هویلیام مورتون  ولز با دندان

مدت کوتاهی بعد، مورتون در بوستون ساکن . گذاشت، اما این موضوع پیامدي نداشت مورتون در میان میهاي خود را با  یافته
هوشی  هاي مربوط به کشف بی ترین شخصیت گرا و عجیب یکی از برون) میالدي 1880تا  1805(گردید و در آنچا با چارلز جکسون 

بود، بیش از آن که یک  میالدي 1829طب هاروارد در سال  التحصیالن مدرسۀ جکسون که از فارغ. در جراحی آشنا گردید
، جکسون به مورتون پیشنهاد نمود که خواص میالدي 1846در سپامبر سال . شناس و زمین شناس بود پزشک باشد، یک کانی

وي از . ون گذاشتمورتون این عقیدة جدید را به بوته آزم. باشد بري سولفور اتر مخلوط شده با هوا بیش از اکسیدنیترو می هوش
مورتون به ارایۀ اولین  میالدي، 1826در شانزدهم اکتبر . وارن اجازه خواست تا مادة جدید را به بیمار دیگر تجویز کند جان کالینز

بود پرداخت و پس از تجویز این ماده به بیمار، اقدام به خارج سازي توده  “نام بی”نمایش عمومی از مایعی که تا آن هنگام 
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پس از اتمام جراحی، وارن کامالً تحت تأثیر این کشف جدید قرار گرفت و جملۀ . دي عروقی کوچکی از گردن بیمار نمودمادرزا
. مورتون نمایش موفقیت آمیزخویش را روز بعد تکرار نمود. را بر زبان آورد “بندي نیست آقایان این چشم”معروف خویش 

با . و براي خارج سازي لیپوم کوچکی در ناحیۀ بازو صورت پذیرفت) ديمیال 1863تا  1791(جراحی دوم توسط جرج هیوارد 
ها موفق بود، اما مورتون در ابتدا به جهت ثبت قانونی کشف خویش اجازة انجام نمایش عمومی براي  وجود آن که هر دو نمایش

  . مدت سه هفته را نداد
تر توسط  هاي بیش به اعمال فشار و جهت ارایه نمایش) ديمیال 1890تا  1818(و لگ، هانري بیمیالدي 1846اوایل نوامبر  در

شک کرده و حتی این موضوع را با مورتون ) سولفوراتر(هاي وي بدون اثبات تأثیر ماده  مورتون پرداخت و بیان نمود که موفقیت
بیمار توسط مورتون،  ی درهوش بی ءترتیب، در ششم نوامبر، مورتون پذیرفت و روز بعد پس از القا بدین. در میان گذاشته بود

مورتون سپس بیگلو را مامور ساخت تا به ارایه اعالن عمومی مفصلی در مجلۀ . هیوارد با موفقیت عمل قطع عضر را به پایان برد
اخبار این واقعۀ بیاد ماندنی به سرعت در ایاالت متحده و . پزشکی و جراحی بوستون در هجدهم نوامبر همان سال بپردازد

اندرکارانی که با اکتشاف  زندگی بسیاري از دست .اي جدید از تاریخ جراحی آغاز شده بود مرحله: وپا انتشار یافتسراسر ار
بري  مورتون و جکسون بر سر موضوع تقدم در کشف هوش. انگیزي داشت بري در جراحی سر و کار داشتند پایان غم هوش

گیري مورتون از دندان پزشکی  ی صورت گرفت و در نهایت به کنارهدادخواهی فراوان. جراحی با یکدیگر اختالف پیدا کردند
فقر کامل و در اثر سکتۀ مغزي در وي در . مورتون سپس درگیر مشاغلی شد که یکی پس از دیگري با شکست همراه بود. انجامید

در اواخر عمر، مورتون توسط کنگرة ایاالت متحده تا . راه منزل وکیل خود جهت تنظیم شکوایه جدیدي علیه جکسون، درگذشت
اي که تعدادي از اعضاي کنگره از دعاوي مورتون به عمل آورده بودند و  این مهم با بررسی. حدودي محق تشخیص داده شد

. از پزشکان پس از استماع دفاعیات هر دو طرف صورت گرفت و به وي اجازة برخورداري از مزایاي اکتشاف اعطا گردیداي  کمیته
بري در طول سه جلسۀ متفاوت تقدیم کنگره گردید، اما  صورت حسابی به میزان هزار دالر براي کشف روش علمی براي هوش

. العمر خویش براي اثبات حقانیت خود در کشف فوق ادامه داد مادام هاي جکسون به تالش. گاه مورد تصویب واقع نشد هیچ
هاي وي باعث ناپایداري روانی وي گردید و او پانزده سال آخر عمرش را با تشخیص جنون در آسایشگاه مک لین در  تالش

ود تا تقدم خود را در ایاالت بري استنشاقی ارایه داد، ولز تالش نم پس از اعالنی که بیگلو دربارة هوش. ماساچوست به سر برد
به علت ریختن  میالدي 1848وي به نیویورك رفت و در ژانویه  میالدي 1847در اواخر سال . متحده و فرانسه ثابت نماید

نمود، با بریدن  همان شب ولز که از نظر روانی ناپایدار می. اسیدسولفوریک بر روي یک فاحشه بازداشت و محکوم به اعدام گردید
  . ز وریدهاي دستش به زندگی خویش پایان دادیکی ا

وي که . هوشی داشت نیز نقشی مهم در ابتداي تاریخچۀ بی) میالدي 1878تا  1815(النگ  فوردوجراح آمریکایی با نام کر
  به توصیه دوستانش اقدام به نگاهداري میالدي 1842نویه سال اها به جراحی در جرجیا چرداخته بود، در ژ مدت

دوستانش پس از استنشاق اتر به شوخی با یکدیگر پرداخته و در این راه متحمل . در خانه خویش نمود “بخش اتر شادي”
ها نشده بودند و النگ نتیجه گرفت که احتماالً  هیچ یک از آنها متوجه این جراحت. هایی در بدن خود شدند ها و کوفتگی بریدگی

 میالدي 1842تصمیم به تحقیق دربارة فرضیۀ جدید خود گرفت و در مارس سال  درنگ او بی. گردد اتر باعث از بین رفتن درد می
ژوئن همان سال، عمل جراحی دومی . با موفقیت اقدام به خروج کیست از گردن فردي که تحت درمان با اتر قرار گرفته بود، شد

قدام به انجام هشت عمل جراحی النگ ا میالدي، 1846با فرا رسیدن سپتامبر سال . نیز بر روي همان شخص صورت گرفت
وي پس از اطالع از اختالف نظر موجود بین جکسون و مورتون و ولز اقدام به انتشار . مختلف با استفاده از ماده فوق نموده بود

تر تر از مورتون موفق به استفاده از ا نمود و بدین ترتیب با وجود آن که النگ چهار سال پیش میالدي 1849نتایج خود در سال 
  . گاه موفق به کسب اعتبار این کشف نگردید بري جراحی گردیده بود، هیچ جهت هوش

کامالً  میالدي 1847بري رال براي کشف جدید به کار برد و تا پایان سال  واژة هوش) میالدي 1894تا  1809(الیور وندل هولمز 
از ) میالدي 1867تا  1794(ر همان سال ماري فلورانس د. هاي روزمره ایشان قرار گرفت کید و کاربرد جراحان در واژهأمورد ت

توجه ناچیزي به مقالۀ مبذول . بري کلروفرم را در حد اتر دانست اي نمود که در آن اثرات هوش پاریس اقدام به نگارش مقاله
م به عنوان یک عامل از ادینبرگ مستقالً به تبیین ارزش کلروفر) میالدي 1870تا  1811(گردید تا آن که جیمز یانگ سیمپسون 

  . بري پرداخت هوش
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  و 317-309صفحات  ـ تصویر صفحه اول مقاله علمی هانري ژاکوب بیگلو به همان صورتی که در3تصویر 

به چاپ رسیده و کشف اتر به عنوان هوشبر در  میالدي 1846ژورنال پزشکی و جراحی بوستون در سال  35جلد  379-382
  ).شرکت جرمی نورمن و همکاران(رساند جراحی را به اطالع جهانیان 
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  )موزه وارن ـ دانشکده پزشکی هاروارد(ـ دستگاه استنشاق اتر مورتون 4تصویر 

. سالگی موفق به کسب پروانۀ طبابت گردید 19سیمپسون تحت نظارت رابرت لیستون به یادگیري جراحی پرداخت و در سن 
به عنوان استاد  میالدي 1840به انجام رسانید و در سال ) میالدي 1846تا  1765(تري را نزد جان تامسون  وي تحصیالت تکمیلی

  . مامایی در دانشگاه ادینبرگ شناخته شد
بري ولی  اي با خواص هوش وي که سعی در یافتن ماده. به استفاده از اتر پرداخته بود میالدي 1847ژانویه  اوایل سیمپسون از

در پانزدهم . گردید) که در ابتدا به اتر کلري معروف بود(وفق به کشف مزایاي کلروفرم ها و بینی داشت م با تحریک کمتر چشم
  هوشی، با تجویز کلروفرم به یک پسر بچۀ چهار ساله پرداخت و جیمز میلر  ، اولین نمایش بیمیالدي 1847نوامبر سال 

سیمپسون به . هاي ساعد این کودك اقدام نمود نیز که استاد جراحی بود به برداشت یکی از استخوان) میالدي 1864تا  1812(
  اي به جامعۀ پزشکی جراحی ادینبرگ ارایه کرد  ارایه نظریۀ برتري کلروفرم بر اتر پداخت واین موضوع را به صورت مقاله

  . وي استفاده از کلروفرم را نه تنها در جراحی بلکه در زایمان نیز مورد استفاده قرار داد). میالدي 1847(
روفرم کودکان ملکه ـی، با کنک کلـ، ماماي سلطنت)میالدي 1858تا  1813(و ـ، جان اسنمیالدي 1857تا  1853هاي  لدر سا

له اولین افرادي که ـتوان از جم الی بوستون بود را میـکه از اه) میالدي 1876تا  1786(ر چانینگ ـوالت. ویکتوریا را به دنیا آورد
  :دام به نگارشـاق میالدي 1848وي در سال . زنان اهتمام ورزید، به حساب آوردبري در جراحی  به استفاده از هوش

A Treatise on Etherization in Childbirth  نمود که اهمیت این بخش از رشتۀ زنان را به پزشکان آمریکایی گوشزد
اشت، حال آن که در ایاالت متحده عکس ، استفاده از کلروفرم بیش از اتر در اروپا رواج دمیالدي 1850با فرارسیدن دهۀ . نمود

  . این موضوع صحت داشت
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که استفاده از کلروفورم به عنوان هوشبر را معرفی نمود  (James Young Simpson)ـ عکس جیمز یانگ سیمپسون 5تصویر 
  )کلکسیون تاریخی، کالج پزشکان فیالدلفیا(
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دا در پزشکی بدل گشت، اما تقریباً تمامی کارهاي در مراحل بري در نهایت خود به یک تخصص ج با وجود آن که رشته هوش
در کتاب . بري شناخته شد اسنو به عنوان اولین پزشک با تخصص هوش. اولیه تکامل این رشته توسط جراحان صورت پذیرفت

موضوع تنظیم  وي به) میالدي On the Inhalation of the Vapour of Ether in Surgical Operation“ )1947” :وي به نام
سال بعد وي به توصیف یک دستگاه بخور . کند گردد، اشاره می دستگاه بخور که باعث تنظیم مقدار اتر تجویز شده به بیمار می

  :ترین اثر وي با عنوان مهم. پرداخت
On Chloroform and Other Anesthetics: Their Action and Adminstration”“  براي به تبییین شالودة قوي علمی

  . بري در جدول آمده است سایر اکتشافات در رشتۀ هوش. تجویز کلروفرم و اتر پرداخت
  
  

  بري در قرن نوزدهم کشفیات به عمل آمده در رشتۀ هوش
  

  )1848(کلریداتیل     )1869تا  1798(یوهان هیفلدر   
  )1882(سیکلوپروپان     )1892تا  1835(آکوست فروند   
  )1899(یروکائین     )1917تا  1856(آلفرد آبنهورن   
  )1868(نیترو  -مخلوط اکسیژن     )1904تا  1824(ادموند آندروز   
  )1872(بري  داروي پیش از هوش      )1916تا  1832(لئون الب   
ره      )1874(بري داخل وریدي انسانی  هوش      )1889تا  1828(پیراُ

  
  

حسی موضعی کوکائین  اشی از کشف خصوصیات بیقسمت اعظم اعتبار ن. معرفی شدمیالدي  1884حسی موضعی در سال  بی
با این حال بعضی از تحقیقات نشان . که از دستیاران چشم پزشکی آلمانی بود، تعلق دارد) میالدي 1944تا  1857(به کارل کلر 

  در یک مقاله که به آثار کوکائین اختصاص داشت ) میالدي 1939تا  1856(دهد که طرح مشاهدات سیگموند فروید  می
حس کننده کوکائین توسط فروید، شاید در القاي عقیده استفاده از کوکائین به عنوان اولین  و شناخت آثار بی) میالدي 1884(

کوکائین استفاده نمود و % 2کلر از محلول . حس کننده موضعی که باعث ایجاد انقالب در چشم پزشکی گردید، مؤثر بوده باشد بی
پس از انجام یک سري از آزمایشات بر روي . س کنندة موضعی قرنیه و ملتحمه شرح دادح اثرات قوي آن را به عنوان بی

هاي مختلف در زمینۀ  حیوانات، وي ابتدا به امتحان کوکائین بر روي خود و سپس به بیماران پرداخت و مبادرت به انجام جراحی
دست آمده در مقاله مهم خویش به عنوان شار نتایج به ت، کلر به انمیالدي 1884در سپامبر سال . چشم پزشکی نمود

sthesirung Am AugeäVortäufige Mitteilung  Uber Locale An کشف وي مورد استقبال فراوانی قرار . پرداخت
  . هاي وي به زودي در اعمال جراحی مختلف گوش و حنجره به کار گرفته شد گرفت و روش

در نیویورك  Medical Recordنامۀ  در گاه) میالدي 1900تا  1832( کشف کلُر توسط مقالۀ کوتاهی که توسط هانري نویس
این مقاله عالقه زیادي را در میان جامعه پزشکی شهر نیویورك ایجاد نمود . به چاپ رسید، بین پزشکان آمریکایی انعکاس یافت

بسیاري از همکاران وي در بیمارستان ویلیام هالستد و . گیري یافت و تقاضا براي مشتقات قلیایی برگ کوکا ناگهان افزایش چشم
اقدام به انجام آزمایش با این دارو ) میالدي 1923تا  1855(و جیمز کرنیگ ) میالدي 1897تا  1856(ریچارد هال : روزولت شامل

بهره تر نیز  هاي عمقی حسی آن در قسمت هاي بدن از آثار بی توان با تزریق آن به تمام قسمت پرداخته و نشان دادند که می
. حسی هدایتی به دلیل استفاده ساده از مقادیر حداقل کوکائین به سرعت از محبوبیتی وسیع برخوردار گردید چنین بی. جست

  : میالدي به نگارش اولین مقالۀ این تحقیق گروهی پرداخت 1884هال در دسامبر سال 
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او محلول چهـار درصـد اسـتفاده    . ی بر روي خودنمودمبه منظور تعیین بهتر راه استفاده از آن، من اقدام به انجام آزمایشات
و باعث از بین رفتن کامل حس ... لیتر از ماده فوق به سطح خلفی ساعد به صورت زیر جلدي تزریق گردید میلی 3/0حدود ...شد

هـاي سـطحی    که مشخصاً به علت توزیع ماده در مسیر یکی از شاخه... یافت گردید اي که به سمت پایین گسترش می در منطقه
بدین ترتیب در تعدادي از آزمایشات که توسط دکتر هالستد و من صورت گرفت، نتیجه بر آن شد که پـس از  ... عصب اولنار بود

آشکار است که پس ... شود تر از محل تزریق نیز دیده می اینچ پایین 3الی  2حسی تا آثار بی... تزریق زیر جلدي در ساق یا ساعد
  . توان از آن به عمل آورد هاي بسیار فراوانی را می خطر این ماده، استفاده یاز شناسایی حدود ب

از نقاط . پرداخت Practical Comments on the Use and Abuse of Cocaine، هالستد به نگارش میالدي 1885در سال 
ر روي خود بود که تا پایان عمرشان نیز تأسف بار در پیشرفت جراحی، اعتیاد هال و هالستد به کوکائین پس از امتحان این ماده ب

. اش، به علت پارگی آپاندیس درگذشت فرنیا در جهت بهبود وضعیت سالمتییهال پس از عزیمت به سانتاباربارا، کال. ادامه یافت
نش مخفی ترین دوستا هالستد که یکی از بزرگترین جراحان آمریکا بود، مسأله اعتیاد خویش را از همه به جز معدودي از صمیمی

  . نگاه داشت
. حسی کوکائین بسیار طوالنی خواهد شد حسی، اثرات بی ار بیـرسانی منطقه دچ رنینگ نشان داد که با کاهش خونوـک
دد کوکائین و در نتیجۀ عوارض احتمالی مصرف مقادیر ـال جراحی طوالنی بدون نیاز به تزریق مجـکان انجام اعمـترتیب ام بدین

رنینگ موفق به وحسی کوکائین، ک ال پس از اثبات آثار بیـر از یک سـتر آن که، در کمت مـمه. گردید راهم میـباالي آن، ف
  چنین اقدام به نگارش وي هم). ی هدایتیـحس تنها ده ماه پس از کشف بی(ردید ـاعی گـمسدود کردن نخ

Local Anesthesia in General Medicine and Surgery حسی موضعی  ر یافته در زمینۀ بینمود که اولین کتاب انتشا
  . گردید محسوب می

  ). میالدي 1892(حسی تراوشی را ارایه نمود  روش بی ،انی بودـکه از جراحان آلم) میالدي 1922تا  1859( اشالیشکارل 
. ست آوردورد نظر بدـحس کننده به درون بافت م ول بیـم محلـوضعی را با تزریق مستقیـحسی م توان بی وي نشان داد که می

  اش  ب جراحیـدر مط) میالدي 1949تا  1861(هاي کارل بیر  ی هر دو با فعالیتـحسی تراوش حسی هدایتی و بی بی
  . هاي بیشتري گردیدند دستخوش پیشرفت) میالدي 1899(


