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

  *مصطفی جابرانصاري دکتر
  

  

اتریش که نگران از دست دادن ) میالدي 1814 – 1815(در پی شکست ناپلئون کنفرانس صلحی در وین تشکیل گردید 
قل آلمانی بود، از پیوستن به این ائتالف جهت تشکیل اتحادیه ملی هاي مستدار و نفوذش در صورت ائتالف با سایر ایالتـاقت

هاي حاشیه رود راین را هایی از سرزمیننس، پروس قسمتی از ساکسونی و بخشدر نتیجه این کنفرا. ودداري نمودـآلمان خ
ایالت مستقلی که در گذشته  300از بیش از . هایی از شمال ایتالیا نیز به اتریش واگذار گردیدونیز و قسمت ،ودـتصاحب نم

  جایگزین ) کنفدراسیون آلمان(ایالت باقی ماند و اتحادیه ژرمن  38تنها  ،دادندراتوري مقدس روم را تشکیل میـامپ
  . امپراتوري شد
هاي پاره پاره آلمانی پروس براي رهبري ایالت. جنبش نوینی جهت وحدت آلمان رخ دادمیالدي  1850و  1860هاي در طی دهه

به پادشاهی پروس رسید و بالفاصله به حامی ) میالدي 1797– 1888(ویلهم اول  1861در موقعیت مناسبی قرار داشت در سال 
بیسمارك به . جهت وحدت کنفدراسیون بدل گردید) میالدي 1815– 1898(مقتدر اهداف صدراعظم خود اتوفون بیسمارك 

امپراتوري آلمان یا . سه به وحدت کنفدراسیون آلمان جامه عمل پوشانیدوسیله سه جنگ، با کشورهاي دانمارك، اتریش و فران
و ) میالدي 1871(ویلهلم اول ملقب به امپراتور آلمان یا قیصر گردید . رایش دوم ناشی از غلبه تحرکات ملی گرایی در آلمان بود

  . جهت اداره امور حکومتی، بیسمارك را به صدارت عظمی برگزید
که جانشین پدر ) میالدي 1831 – 1888(فردریک سوم . آلمان موجب تقویت اقتدار این ملت گردید رشد و توسعه صنایع

  فردریک دختر ملکه ویکتوریا را به . حنجره درگذشت طانروز اول سلطنت به علت ابتال به سر 100خود گردید، در طی 
ن، از مورل مکنزي جهت درمان بیماري ولیعهد دعوت همسري انتخاب کرده بود و به علت این ارتباط خانوادگی با ملکه انگلستا

ولیعهد آلمان که عمیقاً تحت نفوذ همسر خویش قرار داشت، . بعمل آمد ولی وي در روند تشخیص تومور دچار اشتباه گردید
مراقبت مورل علیرغم توصیه جراحان متعدد آلمان از جمله تئودور بیلروت به انجام الرنژکتومی، ترجیح داد همچنان تحت نظر و 

  . مکنزي باشد
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  هاي پپتیک را نشان داد تسکین در زخم –مصرف غذا  –ـ تصویر موینیهان که ترتیب و توالی عالئم درد 1تصویر 
  )شرکت جرمی نورمن و همکاران(
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فرزند ) میالدي 1859 – 1941(قصور تشخیصی مکنزي تبعات سیاسی وخیمی در آینده به همراه داشت، چرا که ویلهلم دوم 
هاي سیاست. فردریک بیسمارك را برکنار نموده و بر سازماندهی مجدد و تقویت ارتش و نیروي دریایی آلمان تأکید و اقدام نمود

اشتباهات . نظامی وي بریتانیا را نگران نموده و دوستی روسیه را نیز از دست داد و موجب بروز دشمنی در کشورهاي اطراف شد
که احتماالً ناشی از رسیدن وي به امپراتوري در سن نسبتاً پایین به علت مرگ زودرس پدرش بوده یکی از محاسباتی ویلهلم دوم 

و با فرار وي ) میالدي 1918(در نهایت ویلهلم دوم مجبور شد از آلمان بگریزد . علل متعدد وقوع جنگ جهانی اول بوده است
  .و وي آخرین امپراتور آلمان بود دوران فرمانروایی سلسله هوهنزولرن نیز به پایان رسید

. قرار داشت) میالدي 1773– 1859(اداره امور حکومت اتریش عمالً در اختیار کلمنس فون مترنیخ میالدي  1815 – 1848از 
هاي لیبرال و ملی نمود که جنبشوي وزیر امور خارجه امپراتوران خاندان هابسبورگ بود و با جدیت و پشتکار تمام تالش می

  ، فرانسیس ژوزف اول میالدي 1848پس از برکناري اجباري مترنیخ در . ي درون امپراتوري هابسبورگ را سرکوب نمایدگرا
  . گردید) میالدي 1867( مجارستانبه امپراتوري اتریش رسید و در نهایت نیز پادشاه ) میالدي 1830 – 1916(

تحت فرمانروایی  مجارستانراتوري اتریش و پادشاهی ـشد، امپده میجدید که غالباً پادشاهی دوگانه خوان مجارستان –در اتریش 
  . داري هر دو کشور درهم ادغام شدند ولی هر یک حکومت ملی خود را داشتندامور خارجه، جنگ و خزانه. یک حاکم متحد شدند

کنگره وین، . تأسیس نمودایالت  19و جمهوري فدرالی با  ءناپلئون قانون اساسی جدیدي به سوئیس اعطامیالدي  1803در 
  . طرفی در سراسر قرن همچنان پا برجا بودبیطرفی سوئیس را تضمین نمود و این بی

آموزش و تحصیالت جراحی در کشورهاي . ترقی و تعالی پزشکی و جراحی آلمان تا پیش از نیمه دوم قرن نوزدهم رخ نداد
. تري همچنان در وضعیت توسعه نیافته و عقب مانده بودت طوالنیآلمانی زبان در مقایسه با بیشتر کشورهاي اروپاي غربی مد

اي از واحدهاي سیاسی مستقل و جدا از بدون شک علت اصلی این تأخیر و عقب ماندگی این بود که در آغاز قرن، آلمان مجموعه
براي نشان دادن اثرات . انستهم بود و هیچ شهر اصلی و بزرگی وجود نداشت که بتوان آن را کانون و مرکز تشکیالت حکومتی د

هاي بهداشتی و آموزش و تربیت پزشکان، کشورهاي آلمانی زبان در پایان قرن هجدهم و ابتداي سیاست بر نحوه تأمین مراقبت
  . باشندقرن نوزدهم بهترین مثال می

غاز ورود آلمان جدید به با آ. روند وحدت آلمان به رهبري پروس در قرن نوزدهم فرصت نامحدودي در اختیار جراحی نهاد
نظام میالدي  1825در . کید و توجه خاصی داشتأهاي خود تبازار بین الملل، جهت ارائه تصویري مناسب از خود بر دانشگاه

ها و هم براي جراحانی که به دو این سیستم هم براي پزشکان فارغ التحصیل از دانشگاه. آموزشی پزشکی در پروس تنظیم گردید
بایست به مدت سه سال یا در دانشگاه و یا یک کالج پزشکی جراحان طبقه اول می. رفتشدند به کار میه تقسیم میگروه و طبق

این مسئله احتماالً نشان دهنده این . کردند و بر خالف پزشکان ضرورتی نداشت که با زبان التینی آشنا باشندجراحی تحصیل می
جراحان طبقه دوم تنها به وسیله شاگردي نزد جراح طبقه . شدتر نگریسته میعملی اياست که به جراحی بیشتر به عنوان پیشه

در اکثر موارد جراحان طبقه دوم براي مدتی کوتاه در یک بیمارستان نظامی خدمت نموده . دیدنددوم در حال فعالیت آموزش می
سط قرن حکومت پروس اعالم نمود که تنها یک در اوا. نمودندجراحی شرکت می - هاي معدودي از کالج پزشکی و یا در کالس

در . طبقه از پزشکان باید وجود داشته باشند و جهت کسب مجوز فعالیت پزشکان باید بیش از یک مدرك پزشکی اخذ نمایند
 ساله در پزشکی و جراحی را الزامی نمود در حالی که براي پزشکان دهکده طی 5دولت اتریش گذراندن یک دوره میالدي  1810

جراحی ارتش که به آکادمی ژوزفین در  - دوره آموزشی در آکادمی پزشکی میالدي  1822در . کردساله کفایت می 2یک دوره 
قدرت و اختیار میالدي  1850در . به این کالج اعطا شد) مدرك(سال افزایش یافت و حق صدور گواهینامه  5وین مشهور است به 

هاي هاي آموزشی شان اعطا گردید ولی جدایی کامل کالجختلف در طراحی دورههاي مخیلی بیشتري به اساتید دانشگاه
 1872تنها در سال ). رخ نداد(به وقوع نپیوست میالدي  1873دانشگاهی از سایر مؤسسات متنوع آموزش پزشکی تا سال 

  .بود که مدرك جدایی براي جراحی حذف گردیدمیالدي 
  . هاي دولتی نیز حاصل شدردهاي آموزشی عظیمی به شکل تأسیس دانشگاهبا رشد و توسعه امپراتوري آلمان دستاو

هاي متعدد بوده و همواره نیز در حال هایی که فوق العاده سازماندهی شده و از نظر آکادمیک آزاد و داراي آزمایشگاههدانشگا
آزادي در انتخاب مطالب آموزشی و : دگردیهاي منحصر به فرد ذیل مشخص میسیستم دانشگاهی آلمان با ویژگی. توسعه بودند

مواد درسی، فقدان هر گونه اجباري در تربیت، انتخاب رشته و طول مدت دوران تحصیالت بجز مواردي که براي گذراندن 
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هاي ثابت در هاي مختلف سالیانه براساس طی کردن دورهبندي دانشجویان به کالسامتحانات ضرورت داشت، عدم وجود تقسیم
هاي گوناگون، سیستم تدریس در خارج دانشگاه و رقابت آکادمیک بین ال، چرخش علمی دانشجویان بین دانشگاهطول یک س

  .هاي مختلفاساتید موضوعات مشابه در یک مؤسسه و یا دانشگاه
ان نظام آموزشی آلممیالدي  1914تا  1860موفقیت و دستاوردهاي ملی آلمان به سرعت جنبه بین الملل یافت و از دهه 

در طی یک ظهور آکادمیک مقتدرانه و در عرض کمتر . دانشجویان مشتاق از جمله پزشکان و جراحان را از سراسر دنیا جذب نمود
وق و برتري خود ـسال جراحان آلمانی عرصه جراحی جهانی را که در اختیار انگلستان بود از سلطه آن کشور در آورده و تف 40از 

تشکیل گردید و این  (Deutsche Gesellschaft für Chirurgie)انجمن جراحان آلمان یالدي م 1872در . را اعمال نمودند
هاي سالیانه برگزار نمود که در طی آن مقاالت متعددي ارائه و مورد بررسی و نقد قرار رانسـها و کنفسازمان ملی بزودي نشست

ها و عقاید نوین جراحان آلمان بدل نی و تبادل آزاد اندیشهیی جراحان آلمااع و گردهمـها به محل تجماین نشست. رفتندـگمی
  . گردید

باشد ولی بدون شک با تغییرات اقتصادي و پذیر نمیتعیین علل و دالیل پیشرفت سریع جراحی در آلمان به سهولت امکان
ها، وحدت در دانشگاههاي جراحی باشد، چند برابر شدن تعداد کرسیسیاسی، فرهنگ عمومی و جو علمی موجود مرتبط می

ها جهت ها و جوامع علمی همراه با انتشار مجالت و ژورنالهاي مختلف هنر درمان با یکدیگر و سازماندهی انجمنها و شاخهرشته
وزش جراحان ـاله خود به عنوان آمـویلیام هالستد در مق. توان از مهمترین عوامل دخیل در این امر برشمردنشر دستاوردها را می

اي نقطه نظرات خود را اعالم نموده هاي خیره کننده نظام آموزشی آلمان به شکل متقاعد کنندهدر مورد پیشرفت) میالدي 1904(
  : است
  

هاي متمادي از عمر خویش را صرف آمادگی براي شوند که یک جوان آلمانی سالهایی موجب میچه انگیزه
باشند؟ چه افـرادي که آنان اینگونه مشتاق اشتغال به آن می اي استکار در زمینه جراحی نماید؟ این چه پیشه

  گیرند که دستاوردها و موفقیت آنان بزرگترین محرك و انگیزه براي جوانان الگـو و سرمشق آنان قرار می
هاي بزرگ دانشگاهی در آلمان باشد؟ نه تنها دستیار ارشد بلکه تمامی پرسنل دپارتمان جراحی کلینکمی

موارد و مطالب . ها برخوردارندز امکانات و تسهیالت ایده آلی براي آموزش جراحی و یا انجام پژوهشتقریباً ا
- اعمال جراحی از صبح زود شروع شده و غالباً بدون وقفه تا اوایل شب ادامه می. بالینی به وفور در دسترس است

. شوندته و توسط دستیار وي اداره میهاي بیماران سرپایی تحت نظارت جراح ارشد قرار داشدپارتمان. یابند
هاي بدست آمده شوند که نتوان آنان را پیگیري نمود نمونهبیماران ترخیص شده به درمانگاه دیگري ارجاع نمی

. شوندگیرند و در صورت لزوم در موزه نگهداري میهاي ویژه مورد ارزیابی قرار میدر طی جراحی در آزمایشگاه
هر گونه . ها باشندهاي جراحی در دانشگاههاي مهم و عمده دپارتمانینی باید از ویژگیهاي این چنوجود موزه

  ... گیرد کند قرار میها در اختیار هر فردي که مبادرت به انجام پژوهش میتسهیالتی و بزرگترین مشوق
  

  
پس از آن . شودصصی دعوت میشود که از وي براي پذیرش یک کرسی تخزندگی حقیقی یک جراح آلمانی هنگامی آغاز می

وي این انگیزه را دارد که مشوق و الهام بخش دیگران براي . وي باید ثابت کند که شایستگی این پست جدید را داشته است
شود، کند و تمایل به ارتقاء و پیشرفت در او زاده میوي از آن پس خود را با معیارهاي نوینی ارزیابی می. رسیدن به موفقیت باشد

   .ها بپروراندهایی شایسته بزرگترین دانشگاهها و گلپاشد که شکوفهذري میب
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  وپلد ریخترـد لئـاب آرنولـوپدي که از کتـده ارتـادانه ساخته شـهائی که استتگاهــ یکی از دس 2تصویر 
(Arnold Leopold Richter) 1798 – 1876 قع تمامی انواع ابزار و آالت در این کتاب ریختر در وا. میالدي گرفته شده است

  ).کتابخانه پزشکی بوستون(جراحی در دسترس در آن دوره را به تصویر کشیده است 

گاه زیادي ـورهاي اروپایی صرف هیچ میزانی از تالش، زمان و یا از خود گذشتگی براي تصدي کرسی جراحی در دانشـدر کش
. مـقی آن نیستیـدر حدي است که ما در ایاالت متحده قادر به درك حقیت ـدر آلمان جایگاه و موقعیت این سم. شودتلقی نمی

اتی ـور به سبب خدمـداد کثیري از جراحان مشهـگاهی هر کرسی استادي سنن زوال ناپذیري دارد، یاد و خاطره تعـدر هر دانش
  ایش ـریم و ستـود و مورد تکشرامی داشته میـگ ،اندود نمودهـور و به هم نوعان خـم، به دانشگاه و به کشـکه به عل
  .گیرندقرار می

هاي ناپلئون موجب شدند تا نیاز مبرم و عاجلی به جراحان نظامی به ویژه در اتریش سال اول قرن نوزدهم، جنگ 15در طی 
ین وین در بین کشورهاي آلمانی زبان آن دوره داراي برترین و بهتر. که محل وقوع زد و خوردهاي متعددي بود، پدید آید

  و جیوانی برامبیال) میالدي 1727– 1808(ردینالد لبر ـهایی که توسط فهاي جراحی بود، باالخص آموزشگاهآموزشگاه
(Giovanni Brambilla) )1800 – 1728 گذاري و تأسیس شده بودندپایه) میالدي .  
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  فرانتس هسلباخ . بودند الـان فعـاري در آلمـاز اندك شمـراحان ممتـم، جـرن نوزدهـهاي اولیه قالـدر س
  ت و در ـبه تحصیل پرداخ (Siebold)د ـدر وورتزبرگ و نزد سی بل) Franz Hesselbach ؛میالدي 1759 – 1816(

  ها با عنواناي درباره فتقتدریس آناتومی عملی دستیار وي بود از هسلباخ عمدتاً به سبب نگارش رساله
Anatomisch – Chirurgische Abhandlung uber Des Ursrorung Der Leistenbruche (1806) وي در این . شودیاد می

راه با دیورتیکول با حدودي لوبوله و مثلث ـرساله فاسیاي کریبریفرم روي کانال فمورال، لیگامان اینترفووئوالر، فتقی هم
دود آن را ـعمقی یا تحتانی حریک ـکه لیگامان اینگوینال، کناره عضله راست شکمی و شریان اپیگاست) تشریحی(آناتومیک 
  . سازند را توصیف نموده استمشخص می

هاي به دنیا آمده و در دانشگاه (Graz) در گراتز) Vincenz von Kern، 1760میالدي  – 829(فون کرن ) ونسان( وینسنت 
برگزیده  (Laibach)یباخ به سمت استاد جراحی در المیالدي  1797در . سالزبورگ، تریسته و ونیز به تحصیل جراحی پرداخت

به عنوان استاد جراحی بالینی و عملی دانشگاه وین انتخاب شد و بدین ترتیب به مهمترین و معتبرترین میالدي  1805در . شد
میالدي  1824اش در سال گیريکرن کلینیک جراحی بزرگی دایر نمود و تا زمان کناره. مقام جراحی در اتریش دست یافت

با پیوستن به دانشگاه وین، کرن به عضویت آنچه که . تربیت جراحان را در آلمان و شمال ایتالیا بعهده داشت مسئولیت آموزش و
هاي تجربی بر اي براي انجام جراحیوي موسسه. شود درآمدهاي بعدي نخستین مکتب وین خوانده میبراي تمایز از دانشکده

سازي درمان از کرن بیشتر به سبب ساده. باشدین چنینی در اروپا میروي اجساد تأسیس نمود که یکی از نخستین مؤسسات ا
وع و مختلف ـها، نمادهاي متنولی به جاي استفاده از چسب و مرهمـها و استفاده از بانداژ مرطوب شده با آب معممتداول زخم

  . شودیاد می
ن به شهرت و اعتبار رسیدند و گرچه نفوذ و حضور هاي چهارم و پنجم قرن نوزدهم، تعداد روزافزونی از جراحان آلمادر دهه

آنان موجب تسهیل و تسریع روند پیشرفت جراحی آلمان در راستاي دستیابی به برتري و تفوق جهانی گردید، اکثریت آنان آنقدر 
  . در قید حیات نماندند تا شاهد و ناظر این جایگاه رفیع باشند

به مقام استادي میالدي  1803در . در پراگ و وین به تحصیل پرداخت) Johann Rust، میالدي 1775 – 1840(یوهان راست 
راست میالدي  1816در . سال بعد به یکی از جراحان بیمارستان عمومی وین بدل گردید 7رسیده و  (Kracow)جراحی کراکف 

جراحی دانشگاه برلین دست  در دانشکده پزشکی ارتش در برلین شد و بعدها به مقام استادي (Mursinna)جانشین مورسینا 
  ). 1834میالدي (پردازد هاي گردنی میمهمترین رسالۀ راست به توصیف اسپوندیلیت سلی مهره). میالدي 1824(یافت 
رد به هنگام تغییر وضعیت از حالت دراز کش به حالت نشسته و یا بالعکس با دستان خود از سر خویش ـاي که در آن فپدیده

  شود، پدیده یا سندرم راست هاي فوقانی گردن دیده میهاي مهرهیا پوسیدگی طانر مبتالیان به سرکند و داظت میـحف
  . شودخوانده می

به دنیا آمده و در ینا، وین و  (Horneburg)در هورنبرگ ) Conrad Langenbech، میالدي 1776 – 1851(کنراد النگن بک 
اقامت گزیده و شروع به تدریس آناتومی و  (Göttingen)در شهر گوتینگن ي میالد 1802در سال . وورتزبرگ به تحصیل پرداخت
جراح عمومی ارتش هانوور میالدي  1814هاي ناپلئونی در مقام جراح ارتش خدمت نموده و در سال جراحی نمود در دوران جنگ

آنجا آمفی تئاتر مشهور آناتومی و  در همان سال به سمت استاد آناتومی و جراحی دانشگاه گوتینگن برگزیده شد و در. گردید
 (Lithotomy)اي دربارة لیتوتومی النگن بک رسالهمیالدي  1802در . هاي جراحی و چشم پزشکی دانشگاه را دایر نمودکلینک

این مجموعه هشت جلدي در . منتشر گردید Bibliothek für Die Chirurgieه عتألیف نمود و چهار سال بعد اولین جلد از مجمو
 Commentarius De Structura Peritonaei: سایر آثار مکتوب وي عبارتند از. کامل گردیدمیالدي  1828هایت در سال ن

Teschticulorum Tunicis Eirumque Ex Abdomine in Scrotum Descensu Ad Illustrandam Heriatum Indolern, 
   Nosologie Und Therapie Der Chirurgischen Krankheitenوعه پنج جلدي ـ، مجم)الديـمی 1817(
همراه با مجموعه چهار جلدي ) میالدي 1841 – 1826( Icones Anatomicaeو مجموعه دو جلدي ) میالدي 1822 – 1850(

Handbuch Der Anatomie Mit Hinweisung Auf Die Icones Anatomicae )1847 – 1831 میالدي.(  
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 (Iridencleisis)عمل ایریدنکلزیس ) میالدي Prufung Der Keatonyxis )1811نوان النگن بک در مهمترین رساله خود با ع
  ن بک ـجانبی به نام عصب النگ) ايفوق چنبره(ر ـعصب سوپراکالویکول. رح داده استـبراي ساخت مردمک را ش

  . شودخوانده می
اراي تعداد زیادي جراح و آناتومیست اي که ددر خانواده) Johann Meckel ؛میالدي 1781 – 1833(یوهان مکل کوچک 
به تحصیل پرداخته و سپس مدتی نیز در گوتینگن سپري نموده و مدرك  (Halle)وي در دانشگاه هال . ممتاز بود پرورش یافت

سبب شد تا به هال ) میالدي 1756 – 1803(مرگ ناگهانی پدرش فیلیپ مکل ) میالدي 1802( ودـکی خود را دریافت نمـپزش
مکل شخصیتی زود خشم و آتشی . ام استادي آناتومی، جراحی و زنان و زایمان دست یافتـبه مقمیالدي  1808د و در ردـبازگ
از وي براي . بردم آناتومی خود نموده و از این کار لذت میـآوري کلکسیون عظیان زیادي را صرف جمعـزاج داشت ولی زمـم

وت بعمل آمد، اما وزیر آموزش و پرورش حقوق وي را ـگاه لندن دعـانشرضی کالج دـاي و مدي کرسی آناتومی مقایسهـتص
اي هایش باقی عمر حرفهوان مشاور سلطنتی در پزشکی استخدام نمود و مکل خشنود از افزایش مسئولیتـافزایش داده و به عن

  ه دو جلديـموعمج: اي پرکار بوده و آثار ذیل را تألیف نموده استمکل نویسنده. ال گذراندـخود را در ه
Beitrage  zur Vergleichenden Anatomie )1811 – 1808 مجموعه پنج جلدي )میالدي ،System Der Vergleichenden 

Anatomie )1831–1821 میالدي(مجموعه چهار جلدي ، Handbuch Der Menschlichen Anatomie )1820 –1815 و ) میالدي
  ).میالدي Tabulae Anatomico – Pathologicae )1826 – 1817 رساله چهار قسمتی

در . بخشید ءهاي مادرزادي را ارتقاهاي انسانی بود و درك و فهم ناهنجارير اولین کار سیستماتیک بر روي ناهنجاريـاثر اخی
از سکوم وم و با فاصله کوتاهی ـع در ایلئـمکل گزارش مهمی درباره بقایاي دیورتیکولی مجراي امفالوانتریک واقمیالدي  1809

  کند موسوم به نام ور میـري که از نقاط آلوئولر و اوریکولی عبـعضروف ماندیبولر و مقطعی در کرانیومت. نگاشت
  . باشندمکل می

متولد شده و در هایدلبرگ و وین به  (Bavaria)در باواریا ) Philipp von Walther، میالدي 1782 – 1849(فیلیپ فون والتر 
دست یافت و یک سال بعد ارتقاء یافته و  (Bamberg)سالگی به مقام جراح بیمارستان بامبرگ  21سن در . تـتحصیل پرداخ

والتر به عنوان نخستین ، (Bonn)هاي ناپلئونی و با تأسیس دانشگاه بن بعد از جنگ. شد (Landshut)دشات ـجراح بیمارستان لن
ونیخ در ـدر م. وت شد در بن ماندـدع (Munich)که به مونیخ دي میال 1830وي تا سال . زیده شدـراحی آن مرکز برگـاستاد ج

ه ـر نگارش مجموعـوالت. راحی در باواریا را نیز بنیاد نهادـهاي جراح دربار پادشاهان باواریا بود اولین کلینیکـعین این که ج
نیز به تألیف مجموعه دو دي میال 1849ود و در سال ـآغاز نممیالدي  1843را در سال  System Der Chirurgieشش جلدي 

ر ـوالت. است) میالدي 1845(اي هاي قرنیهت کدورتـاشتهار وي بیشتر به عل. پرداخت Lehrbuch Der Augenkrankجلدي 
  سردبیري ژورنال) Carl von Graefe، الديـمی 1787 – 1840(راه با کارل فون گراف ـهم

Journal Der Chirurgie und Augen – Heilkunde )1850 – 1820 را نیز به عهده داشت) میالدي .  
و  (Halle)هال ، (Dersden)به دنیا آمده و در درسدن  (Warsaw)در شهر ورشو  (Carl Von Graefe)کارل فون گراف 

 و در) میالدي 1810( ودـآغاز نم (Berlin)ر برلین ـطبابت جراحی خود را در شه. به تحصیل پزشکی پرداخت (Leipzig)الیپزیک 
 1815تا  1813از . راحی در دانشگاه جدیدالتاسیس را به عهده داشتـآن شهر ریاست کلینیک جراحی و استادي کرسی ج

گراف به عنوان یکی . سال در برلین ماندگار شد 30وي بیش از . ودـدمت نمـگراف در مقام جراح عمومی ارتش پروس خمیالدي 
 Rhinoplastikو  Oder Die Kunstکتاب میالدي  1818در . شودی شناخته میـذاران جراحی مدرن پالستیک و ترمیمـاز بنیانگ

Den Verlust Der Nase Organisch zu Ersetzen  را تألیف نمود که اولین کتاب رسمی بود که به رینوپالستی تخصیص داده
ه خودش سه متد جراحی خوانده وي در این کتاب به بررسی آنچه ک. شده بود و موجب احیاي مجدد این عمل در آلمان گردید

گراف . متد آلمانی که متد خودش بود نوع تغییر یافته متد ایتالیایی بود. یعنی متدهاي ایتالیایی، هندي و آلمانی پرداخته است
در  اي نوشته ونیز گراف مقالهمیالدي  1820در . توصیف نمودمیالدي  1809نخستین مورد حقیقتاً موفق بلفاروپالستی را در سال 

  . آن عمل جراحی براي درمان کام شکري مادرزادي را شرح داد
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و ) 1812میالدي (و سپس در برلین ) میالدي 1810(ابتدا در گوتینگن ) میالدي 1841 – 1790( (Johann Fricke)یوهان فریک 
وي . مومی آن شهر گردیددر هامبورگ اقامت گزیده و جراح بیمارستان عمیالدي  1814در . تحت نظر گراف به تحصیل پرداخت

بانداژ در برگیرنده . توصیف نموده است) میالدي 1828 – 1833(کارهاي بالینی خویش را در دو جلد از آرشیو بیمارستان 
  . اسکروتوم با نوارهاي داراي چسب که در التهاب بیضه و اپیدیدیمیس کاربرد دارند به نام فریک موسوم است

که پدرش از  (Stuttgart)دز نزدیکی اشتوتگارت ) Wilhelm von Ludwig، میالدي 179 – 1865(ویلهلم فون لودویگ 
لودویگ در امتحان ورودي دانشگاه توبینگن پذیرفته شده و چهار سال بعد میالدي  1807در  .روحانیان آن شهر بود متولد شد

در همان دانشگاه محل تحصیل خود به مقام  پس از انجام خدمت نظام وظیفه. مدرك پزشکی خود را از آن دانشگاه دریافت نمود
. مدت کوتاهی پس از آن وي به عنوان پزشک شخصی دربار پادشاهی باواریا برگزیده شد. استادي جراحی و مامایی دست یافت

 لودویگ مقاله اي نگاشت و در آن به تشریح وضعیت التهابی شدید همراه با عفونت چرکی در ناحیه غده سابمیالدي  1836در 
  . شوند، پرداختهاي دندانی ناشی میماگزیلري و کف دهان که معموالً از عفونت

میالدي  1820ال  1816به دنیا آمده و از سال  (Königsberg)در کوینگزبرگ ) میالدي 1792 – 1847(یوهان فردریش دیفنباخ 
  در سال. ودـت و با والتر همکاري نمـرف (Bonn)سپس به بن . تـدر آن شهر به تحصیل پزشکی پرداخ

 1777 – 1835(وم دپویترن ـهاي گیوده و به ترتیب در کلینیکـدیفنباخ به پاریس و مون پلیه مسافرت نممیالدي  1821 
دیفنباخ مدرك . حضور یافت) Jacques Delpech، میالدي 1777– 1832(و ژاك دلپیش  Guillaume Dupuytren، میالدي

  و پایان نامه خود را با عنوان) میالدي 1822. (دریافت کرد (Würzburg)ز وورتزبرگ پزشکی خود را ا
Nonnulla De Regeneratione Et transplantation پس از فراغت از تحصیل دیفنباخ به برلین نقل مکان نمود و . ارائه نمود

شد و سه سال  (Charite)راح بیمارستان شاریته جمیالدي  1829در . فعالیت خود را بر جراحی پالستیک و ترمیمی متمرکز کرد
با مرگ گراف، دیفنباخ جانشین وي گردید میالدي  1840در . بعد نیز استاد جراحی دانشگاه برلین، البته استاد فاقد کرسی گردید
مان و از پر در این زمان وي یکی از بزرگترین جراحان آل. و به مقام استاد جراحی ورئیس کلینیک جراحی برلین دست یافت

وي جلد اول از مجموعه سه جلدي کتاب کالسیک خود در زمینه جراحی میالدي  1829در . کارترین مولفین پزشکی بود
 Chirurgische Erfahrungen, Besonders uber Die Wiederherstellung Zerstörter theile Desپالستیک با عنوان 

Menschlchen Körpers Nach Neuen Methoden کتابمیالدي  1841در . ا تألیف نمودر  
Uber Die Durchschneidung Der Sehnen und Muskeln بیمار مبتال به کالب فوت  140اي از گزارش درمان که حاوي خالصه

ن سال بعد دیفنباخ نخستین مورد درمان موفق استرابیسم با استفاده از میوتومی را در رساله اي کالسیک با عنوا. بود منتشر شد
Uber Dus Schielen Und Heilung Desselben Durch Eine Operation هاي دیفنباخ به دانش زودهـبیشتر اف. گزارش نمود

  اند، ارائه شده) میالدي Operative Chirurgie )1848 – 1845وعه دو جلدي ـجراحی بالینی بصورت خالصه در مجم
وفق از ـري نامـمورد شناخته شده کاتتریزاسیون قلب را که در پی یک خونگیدیفنباخ اولین میالدي  1832اي در سال الهـدر مق

وي اقدام به رزکسیون روده در یک بیمار نمود و در طی آن میالدي  1836در . ار مبتال به وبا رخ داده بود گزارش نمودـیک بیم
توصیف شده بود، استفاده ) Antoine Lembert، میالدي 1802 – 1851(هایی که توسط آنتوان لمبرت بخیهن بار از ـبراي اولی

ون حلقوي ـنام دیفنباخ با آمپوتاسی. ال خون تألیف نمودـاي درباره تاریخچه انتقرسالهمیالدي  1828دیفنباخ در سال . نمود
  کی پهن زان با پایـمفصل هیپ با لیگاتور االستیک موقتی و عملی ترمیمی براي پوشاندن نقصی بافتی با استفاده از فلپی لغ

  . همراه است
در مانهایم متولد شده و جراحی را نزد والتر در ) Maximilian Chelius، میالدي 1794 – 1876(ماکسیمیلین شلیوس 

سال داشت به درجه استادي جراحی دانشگاه هایدلبرگ نائل آمد و کلینیک جراحی و چشم  25زمانی که تنها . لندشات فرا گرفت
را ) میالدي Handbuch Der Chirurgie )1822نهاد و کتاب دو جلدي مشهور خود را تحت عنوان پزشکی آن شهر را بنیان 

توان آن را از مؤثرترین متون جراحی آلمانی در نیمه اول قرن اگرچه این کتاب حاوي اطالعات اصیل کمی بود، می ،تألیف نمود
عالیق شلیوس به چشم . فرانسوي و ایتالیایی ترجمه شده بود هاي دانمارکی، هلندي، انگلیسی،نوزدهم برشمرد، چرا که به زبان

  . ارائه شده است) میالدي Handbuch Der Augenheilkunde )1839پزشکی نیز بصورت خالصه در کتاب 
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» ...مالحظات جراحی درباره ترمیم یا بازسازي بینی «ـ دفرماسیون بینی پیش از انجام رینوپالستی ماخوذ از کتاب  3 تصویر
   1833لندن، ) ترجمه شده همراه با حواشی و معرفی موارد اضافی توسط جان استیونسون بوشنان(اثر دیفنباخ 

  ).شرکت جرمی نومن و همکاران(
  

در گوتینگن و الیپزیک به تحصیل پزشکی پرداخته و ) Friedrich von Ammon، میالدي 1799– 1861(فردریش فون آمون 
 1828مقیم شده و از سال  (Dresden)وي پس از مدت کوتاهی در درسدن . اخذ کردمیالدي  1821 مدرك پزشکی خود را در سال

  کتاب دو جلدي. استادي جراحی مدرسه آن شهر را به عهده داشتمیالدي  1837تا سال 
Die Angeborenen Chirurgischen Krankheiten Des Menschen In Abbildungen Dargestellt )1842 و) میالدي  

Die Plastische Chirurgie )1842 باشنداز مهمترین آثار وي می) میالدي.  
اطلس کالسیک میالدي  1847تا سال میالدي  1838هاي آمون از نظر بالینی بیشتر به چشم پزشکی عالقمند بوده و بین سال

 Klinische Darstellungen Der Krankheiten und Bildungsfehler Des Menschlichen Auges, Derو چهار قسمتی خود 

Augenlider und Der Thranenwerkzeuge Nach Eigenen Beobachtugen und Untersuchungen را تألیف نمود .
  . شوندبلفاروپالستی همراه با پیوندي از گونه و داکریوسیستوستومی به نام آمون خوانده می
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عکاسی شده . هاي تزئینی خویش را دربرداردالی که بسیاري از مدالـ جرج استرومیر در سنین سالخوردگی در ح 4تصویر 
  ).مجموعه تاریخی کالج پزشکان فیالدلفیا( F. Wunder Sohn, Hanoverتوسط اف ووندر سوهن، هانوور 
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ت به اي دیرین داشبندي در آن سابقهاي که شکستهدر خانواده) Jacob von Heine، میالدي 1800 – 1879(هاین یاکوب فون
. بیمارستانی ویژه ارتوپدي دایر کرد (Cannstatt)پس از کانشتات ) میالدي 1827(دنیا آمده و در وورتزبرگ به تحصیل پرداخت 

 Beobachtungen Uber Lahmungszustande Der Untern Extremitaten und Deren Behandlungمهمترین کتاب وي 
ین بار پولیومیلیت حاد قدامی را توصیف نمود و آن را از سایر اشکال فلج جدا نام داشت و در آن براي نخست) میالدي 1840(

بندي و خالصه کرده و توجهات را معطوف به پاراپلژي اسیاستیک هاي ناشی از این بیماري را دستههاین ناهنجاري. دانست
  ،)Uber Spontane und Congenitale Luxationen )1842سایر تألیفات وي عبارتند از . مادرزادي ساخت

Spinale Kinder Lahmung )1860 میالدي.(  
 (Hanover)پدرش جراح و پزشک شخصی پادشاه هانوور ) Georg Stromeyer، میالدي 1804 – 1876(گئورك اشترومایر 

از سال . نمود اخذمیالدي  1826اشترومایر در شهرهاي برلین، هانوور و گوتینگن به تحصیل پرداخته و مدرك خود را در سال . بود
سپس به عنوان جایگزین جگر . به تدریس جراحی در مدرسه جراحی هانوور اشتغال داشتمیالدي  1838تا سال میالدي  1829

(Jaeger)  در ارالنژه(Erlange) آخرین نقل . استادي جراحی دانشگاه فرایبورگ را پذیرفتمیالدي  1843در سال . انتخاب گردید
. گردید) میالدي 1810 – 887و در آن شهر جایگزین برنارد النگن بک ) میالدي 1847(بود  (Kiel)ر کیل و انتقال شغلی وي به شه

  هولشتاین –اشترومایر نقش فعالی در جراحی نظامی داشته و جراح عمومی ارتش شلسویک 
(Schleswig-Holstein)  کتاب . بود) میالدي 1854(و ارتش هانوور میالدي  1849در سالMaximen Der Kriegsheilkunst 

اشترومایر بیشتر به سبب پایه گذاري جراحی نوین سیستم . وي نقطه عطفی در مکتوبات مرتبط با جراحی نظامی بود) 1855(
پنج سال . ارائه نمود) پاچنبري(موفق را در درمان کالب فوت  (Tenotomy)گزارش تنوتومی  1833در . لکوموتور مشهور است

هاي را تألیف و در آن توصیه به تنوتومی زیر جلدي در تمامی ناهنجاري Beitrage zur Operativen Orthopadikبعد وي کتاب 
م وي ـات مهـاز دیگر تألیف) میالدي Handbuch Der Chirurgie )1848 – 1844کتاب دو جلدي . ناشی از نقائص عضالنی نمود

ط کانوالیی یافت شده و سپس آبسه با عبور ـدي که در آن چرك توسنام اشترومایر با نوعی عمل جراحی براي آبسه کب. دـباشمی
شود و همچنین اسپلینت داراي لوال براي مفصل زانو که قابل تثبیت در تمامی زوایا است، ویی از طریق همان کانوال باز میـچاق

  . همراه است
در شهرهاي بن، الیپزیک و مونیخ به تحصیل  در درسدن به دنیا آمده و) Edward zeis، میالدي 1807 – 1868(ادوارد زایس 

استاد جراحی میالدي  1850تا  1844به زادگاه خود بازگشت از سال میالدي  1832پس از فراغت از تحصیل در سال . پرداخت
گیري کرده و به بود ولی جهت پذیرش سمت جراحی در بیمارستان شهر درسدن از آن پست کناره (Marburg)دانشگاه ماربورگ 
ها باز هاي مژهاي که به فولیکولهاي زایس در رشته چشم پزشکی بوه و نام وي با غدد سباسهبیشتر فعالیت. درسدن بازگشت

مهمترین کار بالینی وي در زمینه . باشدشود، همراه میکه در اثر التهاب یکی از این غدد حاصل می (Sty)شوند و گل مژه می
، واژه جراحی پالستیک را ابداع )میالدي Handbuch Der Plasstichen Chirurgie )1838جراحی پالستیک بود و در کتاب 

 Die Literatur und Geschichte Der Plastischen Chirurgie )1863وي به موجب یکی از تألیفاتش تحت عنوان . نمود
مکتوب این رشته نیز داراي شهرت  که کتاب معتبري در زمینۀ تاریخچۀ جراحی پالستیک و ترمیمی است، در تاریخ) میالدي
ترین کتابشناسی در متون داراي گستردهمیالدي  1860رفرانس است و تا قبل از سال  2008کتابشناسی اصلی این اثر داراي . است

  . مرتبط با جراحی پالستیک بود
شهرت بورو . تحصیل نموددانشجوي دیفنباخ بوده و در کونیگزبرگ ) August Burow، میالدي 1809 – 1874(اگوست بورو 

نام بورو با نوعی بلفاروپالستی که در آن براي تسهیل تحرك فلپ پوست مجاور . بیشتر به علت کار در رشته چشم پزشکی است
نام وي همچنین با عملی براي ترمیم نقصی در لب با . شود، همراه استفلپ لغزنده آماده شده به شکل مثلث برش داده می

محلولی از استات آلومنیم و وریدي که از ورید اپیگاستریک تحتانی منشعب و گاهی نیز خون . رتبط استاستفاده از فلپ م
    . شودبه نام بورو خوانده میو ریزد و در نهایت به ورید پورت تخلیه وریدي کیسه صفرا به آن می
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  .)مجموعه تاریخی، کالج پزشکان فیالدلفیا(ـ برنارد فون النگن بک  5تصویر
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در اکثر موارد به . جراحی آلمان صعود سریع خود را در جهت دستیابی به قله جراحی جهان آغاز کردمیالدي  1860در دهه 
انگیز تکنیکی در کشورهاي هاي حیرت انگیز در زمینۀ پزشکی و جراحی و دستاوردهاي شگفتنمایش گذاشتن این پیشرفت

  . اندد که در دهه دوم قرن نوزدهم و یا پس از آن متولد شدهگیرآلمانی زبان به عهده جراحانی قرار می
برادر زاده کنراد فون النگن بک بوده و مدرك ) Bernard von Langenback، میالدي 1810 – 1887(برنارد فون النگن بک 

لورنس و ، (Brodie)جهت تکمیل تحصیالت خود در لندن با برودي ) میالدي 1835(پزشکی خود را در گوتینگن دریافت نمود 
به عنوان استاد جراحی کیل میالدي  1842در . سپس به گوتینگن بازگشته و در بخش خصوصی به طبابت پرداخت. گرین کار کرد

(Kiel) هاي هوشتاین کرسی استدي را ترك کرده وي ریاست بیمارستان فردریش را به عهده داشته و در طی جنگی. برگزیده شد
انگیز از النگن بک که در تمامی اقداماتی که در حوزه جراحی انجام داده به موفقیتی شگفت. ارتش بود و براي مدتی کوتاه جراح

النگن بک ). میالدي 1847(دست یافته بود، جهت تصدي کرسی استادي جراحی دانشگاه برلین پس از دیفنباخ دعوت بعمل آمد 
عمل جراحی جدیدي در کلینیک ابتدا باید آن را بر روي حیوانات  که عمیقاً بر این باور بود که قبل از مبادرت به انجام هر

  جهت تقدیر از خدماتی که در ارتش در جریان . شودآزمایشگاهی تجربه نمود، بنیانگذار جراحی علمی آلمان شناخته می
ه ملقب به لقب بارون انجام داد) میالدي 1870(و فرانسه ) میالدي 1866(، اتریش )میالدي 1864(هاي بر علیه دانمارك جنگ

(Baron) ترین کتاب وي برجسته. گردیدChirurgische Beobachtungen Aus Dern Kriege )1874 که . نام داشت) میالدي
  وي مبادرت به انجام اعمال جراحی مهمی همچون برداشت کامل اسکاپوال . شوداثري کالسیک در علوم نظامی شناخته می

  النگن بک کاشف کاندیدا آلبیکنس. نموده است) میالدي 1862(شکري و ترمیم کام ) میالدي 1850(
(Candida albicans)  ون پا، ـدي براي آمپوتاسیـمت: راه استـوارد زیر همـنام النگن بک با م). 1839میالدي (نیز بوده است

دهد و مثلثی آناتومیک قرار می که طحال یا دم پانکراس را در معرض دید  (linea Semilunaris)برش جراحی از طریق خط هاللی
) ران(که با خطوط ترسیم شده از خار قدامی ایلئوم تا سطح خارجی تروکانتر بزرگ و از آنجا به گردن جراحی استخوان فمور 

احتماالً با درگیري مفصلی نیز  ،دهندذي که در این ناحیه رخ میـهاي نافمـمشخص می شود و نشانه این نکته است که زخ
  توان به بنیانگذاري مجله آرشیو جراحی بالینیاز دیگر دستاوردهاي النگن بک می. دهمراهن

(Archive für Klinische Chirurgie) )1899 – 1825 وي . شد، اشاره نمودها آرشیو النگن بک خوانده میکه تا مدت) میالدي
). میالدي Deutsche Gesetlschaft für Chirurgie )1872. بنیان نهادمیالدي  1872همچنین انجمن جراحی آلمان را در سال 

توان در این حوزه زایش دانش جراحی را میـم وي در افـالنگن بک عالقه وافري به تعلیم و آموزش جراحی داشت و بیشترین سه
  ، ارنست گورلت، )میالدي 1823 – 1908(اي همچون فردریش فون اسمارش جراحان برجسته. یافت

همگی از پرورش یافتگان ) میالدي 1847 – 1910(و رادولف کرونلین ) میالدي 1844 – 1924(یش ترندلنبرگ تئودوربیلروت، فردر
  . باشندمکتب وي می

هاي به دنیا آمده و در دانشگاه (Helmstadt)ات ـدر هلمشت) Victor von Bruns، میالدي 1812 – 1883(ویکتور فون برنز 
و در ) الديـمی 1836(درك خود را از دانشگاه توبینگن دریافت نمود ـتحصیل پرداخت و مبرلین، برونسویگ، هال و توبینگن به 

برنز . دـت باقی مانـدر آن سممیالدي  1882گاه رسید و تا سال ـان دانشـراحی در همـاد جـام استـبه مقمیالدي  1843سال 
ره ـپ حنجـورد برداشتن پولیـل اولین مـین حوزه شامکارهاي وي در ا. شودوژي مدرن شناخته میـذاران الرنگولـگیکی از پایه

  و تألیف کتاب و لرانگوسکوپی و جراحی الرنگوسکوپیک ) میالدي 1862(ونریزي ـبه روشی بدون خ
)Die Laryngoskopie und Die Laryngoskopische Chirurgie) ( در رساله اخیر برنز مدعی شده . باشندمی) 1825میالدي

وي همچنین یکی از . فردي بوده که مبادرت به برداشتن تومور حنجره به کمک الرنگوسکوپ نموده استاست که وي اولین 
  . هاي لیستري در آلمان بوده استپیشگامان روش

  
  
  
  



72  1400، سال 2، شماره 29نشریه جراحی ایران، دوره 

  

  6تصویر 

  . اهل مونیخ بوده و نزد اشترومایر به تحصیل پرداخت) Karl Thiersch، میالدي 1822 – 1895(کارل تیرش 
  یکی از مهمترین آثار مکتوب وي رسالۀ. و الیپزیگ رسید (Erlangen)هاي ارالنگن ادي جراحی دانشگاهوي به مقام است

De Maxillarum Necrosi Phosphorica ) بود که در آن توصیفی کالسیک از نکروز فسفریک فک ارائه نموده ) 1867میالدي
را تألیف نمود و در آن نظریه ویرشو در مورد  Der Epithelialkrebs Namentlich Der Hautکتاب میالدي  1865در سال . است
تیرش همچنین ارائه . هاي اپی تلیالی آن ارائه نمودرا رد نموده و شواهدي دال بر خاستگاه سلول طانبافت همبندي سر ءمنشا

در بافت ترمیمی اخیراً هاي ظریفی که نام وي با کانالیکول. بوده) میالدي 1874(دهنده نخستین مقاله در باب پیوند پوست 
متدي از گرافت پوستی . شوند و گردش مایعات مغذي را میسر ساخته و پیش ساز عروق جدید می باشندتشکیل شده دیده می

ها برداشته هایی از اپیدرم و بخشی از درم که بصورت نوارهاي تراشیده شده و سپس به محلی که گرانوالسیونکه در آن ورقه
همراه  ،رودهاي درمواپیدرمیک بکار مییابند و نوعی چاقوي بلند که جهت برش مقاطعی از پوست در گرافتیاند انتقال مشده
  . است
  هولشتاین –ویگ ـدر شلس) Friedrich von Esmarch، میالدي 1823 – 1908(ارش ـردریش فون اسمـف

(Schleswig – Holstein) گاه کیل ـان ورودي دانشـد شده و در امتحـمتول(Kiel) الت پزشکی خود را ـپذیرفته شد، وي تحصی
  هايهاي سالوي در جنگ. راحان ارتش قرار گرفتـدر دانشگاه گوتینگن به پایان رسانده و در لیست ج

  .شرکت داشته و در ارتقاء طب نظامی مشارکت ارزشمندي داشتمیالدي  1870 – 1871، 1864 – 1866، 1848 – 1850
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اگرچه مراعات . سمارش در حال قطع کردن یک اندام تحت بیهوشی و با مراعات نمودن اصول آسپسیـ فردریش ا 7تصویر 
باشد، همانگونه که در پذیر نمیهاي اورژانسی در میادین جنگی به صورت کامل امکانهاي لیستري در جراحینمودن روش

با وجود این پذیرش عمومی اصول جراحی . تگرفهاي نظامی صورت میشود این کار در بیمارستانتصویر نیز دیده می
  )Handbuch Derبرگرفته از کتاب (آسپتیک و گندزدایی خیلی آهسته صورت گرفت 

  
در آن بانداژ اولیه در میدان . را تألیف نمود Der Ersh Verband Auf Dem Schlachtfeldeکتاب میالدي  1869در سال 

نگاشت، شیوه بانداژ خود براي میالدي  1873اي که در سال همچنین در مقالهاسمارش . هاي اولیه را شرح دادجنگ جهت کمک
وي به عنوان استاد جراحی دانشگاه کیل خدمت میالدي  1899تا سال میالدي  1857از سال . هموستاز جراحی را وصف نمود

رمی که جهت استنشاق کلروفورم یا نام اسمارش با نوعی ماسک با قالبی فلزي و ساختاري توري مانند با پوشش بیرونی چ. نمود
اسمارش دو بار ازدواج نمود و همسر اول وي دختر برنارد النگن بک بود و همسر دم وي شاهدختی از . رود مرتبط استاتر بکار می

  . خانواده سلطنتی بود که با واسطه ازدواج دوم خویشاند ویلهلم دوم گردید
متولد شده و دانشجوي پزشکی  (Darmstadt)در دارمشتاد ) Gustav Simon، میالدي 1824 – 1876(گوستاو سیمون 

وارد ارتش هس میالدي  1848بالفاصله پس از فراغت از تحصیل در سال . و هایدلبرگ بود (Giessen)دانشگاه هاي گیسن 
(Hessian Army)  میالدي  1865ا تمیالدي  1861از سال  .)میالدي 1861(شده و ریاست دایره پزشکی آن را به عهده گرفت

کرسی جراحی دانشگاه میالدي  1867گردید و در سال  (Rostock)سیمون متصدي کرسی جراحی در دانشگاه روستوك 
. سیمون جراح نیروهاي ذخیره آلمان بود) میالدي 1870 – 1871(هاي فرانسه و پروس در خالل جنگ. هایدلبرگ را پذیرفت

در سال . هاي متعددي به دانش جراحی بالینی به ویژه در رشته اورولوژي داشته استهباکی بوده و افزودسیمون جراح جسور و بی
ریزي شده موفق در درمان فیستول دستگاه ادراري را گزارش نمود و همچنین وي اولین مورد نفرکتومی برنامهمیالدي  1870

سیمون ). میالدي Chirurgie Der Nieren )1876 – 1871هاي کلیوي تألیف نمود مجموعه دو جلدي مفصلی در خصوص جراحی
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و ) 1854میالدي ( Uber Die Heilung Der Blasen – Scheidenfistelnاي درباره فیستول وزیکوواژینال با نام همچنین رساله
 Beitrage zur Plastischenو جراحی پالستیک ) 1857میالدي ( Die – Exshrpation Der Milz Am Menschenطحال 

Chirurgie )1868 (نام سیمون با نوعی عمل جراحی ترمیم پرینه پرینه پاره شده با استفاده از بخیه بصورتی . تألیف نموده است
گردند و همچنین وضعیتی براي معاینه واژن که در آن هاي مخاطی واژن بخیه شده و سپس سطوح جلدي ترمیم میکه ابتدا غشاء

شوند، مرتبط ها تا حد ممکن از هم دور مینو در حالت فیکسیون قرار گرفته و رانبیمار به پشت دراز کشیده و مفاصل هیپ و زا
  . باشدمی

در بلین متولد شده و مدرك پزشکی خود را از دانشگاه همان شهر ) Ernst Gurlt، میالدي 1825 – 1899(ارنست گورلت 
استاد جراحی محل تحصیل سابق میالدي  1862در دستیار کلینیک برنارد النگن بک بوده میالدي  1852 – 1856از . اخذ نمود

. ان بودـگورلت نقش فعالی در ارتش پروس داشته و یکی از سازمان دهندگان صلیب سرخ آلم. گردید) دانشگاه برلین(خود 
 راحی باـر و به شکلی باور نکردنی مفصل دربارة تاریخچۀ جـنظیبزرگترین هدیه وي به دنیاي جراحی مجموعه سه جلدي بی

راحی همچنان ـاین مجموعه تاریخ ج. بوده است) میالدي Geschichte Der Chirurge Und Ihrer Ausubung )1898عنوان 
  .باشدترین نوشته درباره این موضوع بوده و نمونه بارز و مظهر کمال جراحی در آلمان در اواخر قرن نوزدهم میمفصل

فرزند کارل فون گراف بوده و یکی از جراحان و چشم ) Albrecht von Graefe، میالدي 1828 – 1870(آلبرشت فون گراف 
گراف در برلین به تحصیل پرداخته و مدرك پزشکی خود را از دانشگاه برلین . شودپزشکان استثنایی قرن نوزدهم محسوب می

پزشکان اروپایی سپري هاي آموزشی وي به مطالعه چشم پزشکی در معیت برترین قسمت اعظم سال) میالدي 1847(اخذ نمود 
وي مولفی فوق العاده پرکار . دیگراف به عنوان استاد چشم پزشکی در محل تحصیل خود منصوب گردمیالدي  1857در سال . شد

  هاي حرکتی چشم که به بحث درباره فلج) میالدي Symptomenlehre Der Augenmuskellahmungen )1867بوده رسالۀ 
  . باشدآثار وي میپردازد، یکی از مهمترین می

وي نوعی . دیت و گلوکوم ابداع نمودـوي ایریدکتومی را در درمان ایریتیس، ایریدوکوروئیمیالدي  1850هاي دهه در طی سال
ولی شریان شبکیه ـونه آمبـسال بعد نشان داد که چگ 2وده و ـرفت کامل نمعمل جراحی را که در درمان استرابیسم بکار می

روش جراحی کاتاراکت را با استفاده از خارج کردن میالدي  1860هاي دهه در خالل سال. نابینایی ناگهانی شودتواند منجر به می
ارتقاء بخشیده و مقاالت کالسیکی درباره افتالمی سمپاتیک  (Modified Linear extraction)خطی عدسی به شکل تغییر یافته 

در طی همان دهه گراف مقاالتی نوشت و نشان داد که اکثر موارد . ف نمودتألی) میالدي 1868(و کراتوکونوس ) میالدي 1866(
). میالدي 1860(توان ناشی از نوریت اپتیک دانست و نه فلج عصب بینایی نابینایی و کاهش دید همراه اختالالت مغزي را می

باشد خیصی گواتر چشمی میهاي تشها به طرف پایین یکی از نشانهها به هنگام چرخش چشمهمچنین عدم همراهی پلک
مشهور است راه  Graefe's Archivرا که به  Archiv für Ophthalmologieگراف مجله میالدي  1854در سال ). 1864میالدي (

اهمیت و جایگاه حقیقی گراف وراي کارهاي بالینی خود . اندازي نمود که به نخستین مجله بین المللی چشم پزشکی بدل گردید
نظیر خود، تعداد کثیري چشم پزشک تربیت نمود اي درخشان و بیگراف در مدت کوتاه فعالیت حرفه. باشداو می وي و یا مجله

نام گراف با نوعی چاقوي جراحی با تیغه باریک که جهت . العاده این رشته گردیدندکه هر یک به نو به خود موجب پیشرفت فوق
ز طریق برش لیمبال همراه با کپسولوتومی و ایریدکتومی، ناحیه کوچکی بر روي رود، خارج کردن کاتاراکت ابرش قرینه بکار می

شود و آزمونی ها یا نزدیک سوراخ سوپرا اربیتال که اعمال فشار بر آن ناحیه موجب برطرف شدن اسپاسم بلفاروفاشیال میمهره
  .لگی فوت نمودسا 42گراف در اثر ابتال به بیماري سل در . براي تشخیص هتروفوریا همراه است

  


