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داراي احترام خاصی است. چنانچه بعضی از اعصاب  و مغزدر جامعه جراحان  (Harvey Cushing)کوشینگ  هاروي دکتر
 دانستند.اعصاب می و شاگردانش که بعدها همکار او شده بودند او را پدر، معلم و پیشکسوت جراحی نوین مغز

اي که حرفه پزشکی شغل دیرینه آنها بوده است به دنیا آمد. او در کلیولند در خانواده 1869کوشینگ در سال هاروي 
را دریافت کرد. ـم دکتـاز دانشگاه هاروارد در رشته پزشکی دیپل 1895کوچکترین فرزند خانواده یعنی دهمین فرزند بود. در سال 

 (Johns Hopkins)ذراند و بعد به جان هاپکینز ـگ [Massachusetts General Hospital (M. G. H)]یک سال دوره انترنی را در 
کند، در این جاست که او ظرافت در کار می )William Halsted( ش ویلیام هالستدـراحی در بخـت رزیدنت جـرود و در سممی

 آموزد.جراحی را از هالستد می
[برنده جایزه  )Charles Sherrington( ونتینگرش لزرسافرت مدتی را با چاکند. در این ممسافرتی به اروپا می 1900در سال 

(برنده جایزه نوبل پزشکی  )Theodor Kocher( رخدن و تئودور کوـ] در لن1932) سال اعصابوژي مغز و ـنوبل پزشکی (اتیول
 گذراند.در آلمان می (Hugo Kronecker)) در سوئیس و هوگو کرونکر 1906سال 

هاي جراحی او را نظاره کرده است، ولی گویا تکنیک عمل شود و عملنیز آشنا می )Horsley( کوشینگ در انگلیس با هورسلی
 بیند.هورسلی را مغـایر با ظرافتی که در تکنیک جـراحی از هالستـد آموخته بود، می

نماید. پس از می اعصابرت و مالقات با بزرگان جراحی و فیزیولوژي اروپا او را عالقمند به جراحی مغز و احتماالً این مساف
شروع به تحقیق و بررسی درباره  1907شود. در مراجعت از سفر اروپائی در سمت دانشیار جراحی در جان هاپکینز مشغول کار می

پذیرد و در ضمن در سمت استادي جراحی در هاروارد را می 1907عنی غده هیپوفیز و اختالالت آن نمود و در همین سال ی
 شود.در شهر بوستون مشغول کار می Peter Brigham Hospitalسرجراح در بیمارستان 

کند. در دوران خدمتش در فرانسه در جنگ در جنگ جهانی اول مدتی را در فرانسه در بیمارستان ارتش آمریکا خدمت می
شود. باره براي آن داده میسندرم گیلنشود که آن موقع تشخیص ت کار زیاد یا هر علت دیگري دچار حالتی میجهانی اول به عل

شود. در این جا باید اضافه شود که نیز مطرح می (Buerger Disease)دهد که تشخیص بیماري برگر غیر از این عالئمی را نشان می
ضه باعث گردید پس از اینکه کوشینگ به آمریکا مراجعت نمود، دیگر از نظر کوشینگ یک سیگارکش قدیمی بود. همین دو عار

ترین ساعات زندگی کوشینگ هنگامی بوده است که او و سه جراح دیگر توانائی جسمی، آن کوشینگ سابق نباشد. شاید سخت
فایده بود و بوده است. عملی که بی Reverبه نام  (Sir William Osler)سلر ساله سر ویلیام اُ 21مشغول عمل جراحی روي فرزند 

کند. در این عمل کاري که کوشینگ انجام وت میـار خمپاره در میدان جنگ فـبیمار به علت آسیب از ناحیه شکم به علت انفج
 داد، مواظبت از نبض بیمار بوده است. می

https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Kronecker


 102 1395، سال 1، شماره 24نشریه جراحی ایران، دوره 

 
د که فوت فرزند ـوبی فهمیـتوان به خیسلر وجود داشت، می و عاطفی که بین کوشینگ و اُـبا توجه به روابط نزدیک علم

گذرد. سالگی درمی 70در سن  1939اکتبر سال  17سلر چه ضربه روانی بر کوشینگ وارد کرده است. کوشینگ در تاریخ اُ
ها معتقد بودند که غده هیپوفیز بر حرفه پزشکی ده هیپوفیز خیلی عالقه داشت، به طوري که بعضیـکوشینگ به بررسی غ

توان آن را اثري مهم در مونوگرافی درباره این غده نوشت که می 1912ز بود، سایه افکنده است. در سال ـجراحی مغ کوشینگ که
گذرانده بود. کار مداوم  The Pituitary Body and its Disordersاب آورد. عنوان این مونوگراف را ـتاریخ اندوکرینولوژي به حس

 Hypo Pituitarismباعث شد که او بتواند کم کاري و پرکاري هیپوفیز را بشناسد و نام کوشینگ بر روي غده هیپوفیز حیوانات 

and Hyper Pituitarism .را براي آن انتخاب کند 
کوشینگ تصمیم گرفت هیپوفیز را ترانس پالنت کند، بنابراین غده هیپوفیز کسی را که به تازگی فوت کرده بود،  1912در 

بیند که بیمار بهبودي بعد از این کار می گذارد.رال بیماري که دچار کم کاري شدید این غده بود، میدارد و در لوب تامپوبرمی
شود که کند. کوشینگ خیلی زود متوجه میکند، ولی خیلی زود عالئم بهبودي برطرف و بیمار فوت میگیري پیدا میچشم

کوشینگ سخنرانی  1930ورمون رشد شناسائی شود. در سال هیپوفیز براي رشد بدن انسان الزم است، خیلی قبل از اینکه ه
کند که بعد از اتوپسی آدنوم بازوفیل هیپوفیز درباره فیزیولوژي غده هیپوفیز انجام داد که در آن به دو مورد بیمار اشاره می

آدنوم گزارش شده است یا  کند که ببیند آیا قبالً از این، نوعهاي پزشکی میمشخص شده بود. کوشینگ بررسی مفصلی در نوشته
کند. از این جهت این عارضه که قبالً به نام کوشینگ سیندروم شناخته شده بود، به نام بیماري کوشینگ تغییر نام که پیدا نمی ؟نه

نویسند که اش در جائی میهاي روزانهدر یادداشت (Madelain Stanton)ستنتون ایافت. منشی کوشینگ به نام خانم مادلین 
 براي کوشینگ هیپوفیز عشق واقعی و تنها عشق او بود.

هائی از خود باقی گذاشته که بعضی از کوشینگ در دوران زندگی کاري خود بر روي تومورهاي مغز بسیاري کارکرد و نوشته
 آنها چنین است.

1- Classification of the Tumors of the Glioma (1926) 
2- Tumors of the Nervous A Custicus and the Syndrome of the Cerebello Poatine (1917) 
3- Meningiomas: Their Classification, Segional, Behavious and Surgical and Results (1938) 

وفترین آن ته است که معرـز نوشـی نیـرپزشکـهاي غیابـد، کتـکی هستنـوق که پزشـهاي فابـالوه بر کتـع
Biography of Sir William Osler  جایزه معروف  1926است که براي این کتاب در سالPolitzer .به وي اهداء گردید 

احترام خاصی قائل بود و تحقیقی را درباره زندگینامه او شروع کرد  16آناتومیست قرن  Andreas Vesaliusکوشینگ براي 
 و تکمیل و منتشر گردید.توسط دوستان ا 1943که بعدها در سال 

 آوردهاي کوشینگ را اگر به طور خالصه بخواهیم مشخص کنیم، چنین است:دست
کرد تا حتی االمکان کرد و از خونریزي با دقت زیادي جلوگیري میـ کوشینگ در عمل جراحی بسیار ظریف و دقیق کار می1

% کاهش دهد. در حالی که در همان موقع 10غز خود را تا حدود اي وارد نگردد. او توانست تلفات تومورهاي مبه نسج مغز صدمه
 % بود.60تا  40تلفات دیگران بین 

 را براي تشخیص تومورهاي مغز بکار برد. X Rayـ او 2
ـ او براي مشخص نمودن نواحی مختلف حسی کورتکس تحریک الکتریکی را بکار برد که البته قبل از او دیگران از این 3

 اند.کرده بودهوسیله استفاده 
 .خیلی تالش کرد W. T. Boviـ او براي بهبود بخشیدن دستگاه الکتروکوتري 4
ناپذیر او در بررسی غده هیپوفیز و معرفی بیماري کوشینگ به جامعه پزشکی نیز یکی از دست آوردهاي ـ کوشش خستگی5
 او بود. 

ر نمود ـریکا منتشـور آمـراد مشهـرهاي افـري تمبـودي از او در سـر یادبـریکا تمبـت آمـاداره پس 1988ال ـدر س
(Great American Series). 
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هائی که در جراحی مغز داشت، تربیت شاگردانی بود که بعدها هر یک شخصیتی بارز در این میراث کوشینگ غیر از نوآوري
 توان چنین نام برد.رشته از جراحی شدند که بعضی از آنها را می

1- Gill Horrox , 2- Perceival Bailey, 3- John Scarly, 4- Wilder Penfield, 5- Erick Oldberg 

 ،ام که شخصیتنویسد (که من به این نتیجه رسیدهنویسد این جمله جالب را میسلر میدر بیوگرافی که کوشینگ براي اُ
 مهمترین چیز در دنیاست)

% 1% کوشش و تالش است و 99گفت نبوغ کند که میمطالعه زندگینامه عملی کوشینگ این جمله ادیسون را تداعی می
 استعداد

 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد   شودنابرده رنج گنج میسر نمی

آوردهاي کوشینگ معرفی دستگاه فشار خون به جامعه پزشکی در خاتمه الزم است یادآوري کنم که یکی دیگر از دست
 آمریکا است.

تواند فشار پزشک ایتالیائی از اینکه این دوست ایتالیائی می Scipione Riva Rocciراي مالقات کوشینگ در سفري به ایتالیا ب
کرد با خود به اي کار میگیري کند، متعجب شد. این دستگاه را که با ستون جیوهخون را به وسیله دستگاهی به این سادگی اندازه

گردید. او این دستگاه را با تغییراتی که در بداع نمود که به دیوار نصب میدستگاه فشار خون را ا Rocci 1896آمریکا برد. در سال 
 ساخته بود، ابداع نموده بود. Pierre Potainدستگاه خیلی ساده و ابتدائی که یک فرانسوي بنام 

تگاه براي پس از اینکه کوشینگ این دستگاه را به آمریکا برد به سرعت در تمام آمریکا مورد مصرف قرار گرفت. این دس
نشان داد که  Nikola Korotkovیک پزشک روسی به نام  1920رفت، تا اینکه در سال گیري فشار سیستولیک بکار میاندازه

شود، نیز از ابداعات گیري نمود. دستگاه فعلی فشار خون که بکار برده میتوان فشار دیاستولیک را نیز با آن اندازهچگونه می
Korotkov  شود به نام صداي گیري سیتولیک شنیده میکه هنگام اندازهاست و صدائیKorotkov شود.نامیده می 
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