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 تاريخ جراحی
 

 
 آشنايی با بنیانگذاران جراحی اعصاب

 سر ويلیام ماسوان

 *حسین صالحدكتر 

 
 

هايمان های پیشکسوتگويد )ما قطعاً روی شانهدر شهر گالسکو کوشینگ چنین مي 5341در سال  Macewanدر يادبود 

جراحي نوين مغز را بنا نهادند و بحق بايد  هایبودند که پايه Horsleyو در طرف ديگر  Macewanايم، در يک طرف ايستاده

Macewan .)را پیشکسوت جراحي مغز نوين دانست 

Sir William Macewan 1848-1924 

های جراحي جراحي مغز را شروع کند، ماسوان پايه Queen’s Square National Hospitalسال قبل از اينکه هورسلي در  1

وری د( بنا نهاد. او دوازدهمین فرزند يک خانواده تقريباً دهاتي بود. پدرش ملوان و پیشهمغز و نخاع را در شهر گالسکو )اسکاتلن

يعني همان سالي که ژوزف لیستـر شهر  5183به دنیا آمد و در سال  5121در شمال اسکاتلند در سال  Buteجزء بود. او در جزيره 

که لیستر مقاله  5181التحصیل گرديد. بنابراين در سال فارغگالسکـو را به مقصد ادينبـورگ ترک نمـود از دانشکـده پزشکي 

های جراحي در مجله النست منتشر کرد ماسوان شاگرد او بود خود را درباره اثر کاربولیک اسید در جلوگیری از عفوني شدن زخم

ي با کاربولیک اسید )فنول( باعث به های جراحکرد. بعدها او متوجه گرديد که آغشته نمودن مداوم زخمو بیماران او را پانسمان مي

شود. ضمناً ماسوان نشان داد که دسته چوبي يا شاخي که در ساخت وسايل جراحي بکار های جراحي ميتأخیر افتادن التیام زخم

ز روپوشي ها را از وسايل جراحي خود کنار گذاشت. او اتواند میکروب را در خود نگاهدارد. از اين جهت اين نوع دستهرود، ميمي

 وسیله همکارانش گرديد.ه کرد که قابل ضدعفوني شدن بود و همین باعث تمسخر او بدر موقع جراحي استفاده مي

ماسوان خود تمايل داشت رشته جراحي را پیشه کند و تماس نزديک او با لیستر اين میل را تقويت کرد ولي به علت مشکالت 

های عمیق ناحیه توراکس، شکم و د و همانجا بود که او مقاالت متعددی درباره زخممالي مجبور شد مدتي در اداره پلیس کار کن

ها بطور قطع مهمترين های حاصله از اصابت گلوله و ساير اجسام فلزی برنده را منتشر نمود. در بین اين نوشتهچگونگي درمان زخم

مقاله خیلي زود در مجامع علمي زمان خود درک گرديد، منتشر گرديد. اهمیت علمي اين  5113آن اغمای الکلیک بود که در سال 

به سمت جراح در  5118های اروپايي ترجمه گرديد. ماسوان در سال به طوری که به سرعت اين نوشته به زبان آلماني و ساير زبان

Glasgow Royal Infirmary  ای او ی از زندگي حرفهای که او در اين سمت کار کرد، دوران پربارساله 58منصوب گرديد و دوران

برای اولین بار او از آندوتراکئال تیوب بجای تراکئوستومي استفاده کرد و روش جديدی برای ترمیم هرني  5111بود. در سال 
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کرد به دنیای جراحي معرفي اينگوينال ابداع نمود. همچنین کاتکوت کرومیک را که خودش با کمک پرستار اطاق عمل تهیه مي

 ن کار را تا آخر دوران خدمت جراحیش ادامه داد.گرديد. او اي

وان بود. اين کار هم روی انسان و هم روی حیوان در آزمايشگاه انجام ـق درباره استخـهای او تحقیديگر از کارها و نوآوری

 (Defect)خوان جمجمه چنین برای ترمیم استرا او برای اولیـن بار شروع کرد. هم (Bone Graft)شد، بنابراين پیوند استخـوان مي

روی يک بیمار مسلول نومونکتومي  5131نمود. در سال استفاده مي (Bone Chips)های کوچک استخوان از تکه

(Pneumonectomy)  راحي هرني قرار ـسالگي مورد عمل ج 11سال بعد يعني در سن  28نمود. جالب اين جاست که اين بیمار

شود. البته اين دفعه عمل جراحي را ماسوان انجام نداده بوده، بلکه جراح زشکي معرفي ميگیرد و در شهر گالسکو به جامعه پمي

سال قبل عمل نومونکتومي را روی او انجام  28شود که ديگری آن را انجام داده بود که ضمن معرفي بیمار يادی هم از ماسوان مي

 داده بوده است.

ه مغز و نخاع را برای يافتن جايگاه ضايعه مورد بررسي قرار داد و با استفاده از در مورد جراحي مغز و نخاع او اولین کسي بود ک

که دو ناحیه را در مغز برای کار تکلم مشخص نموده بودند و همچنین آزمايشات  (Wernicke)و ورنیکه  (Broca)تجربه بروکا 

عالئم بالیني بیمار محل ضايعه را در مغز مشخص  توانست با توجه به (Ferrier)و فرير  (Hughlings Jackson)هیولینک جاکسون 

های علمي فوق توانست محل ضايعه را مشخص نمايد، بیماری بوده که دچار ضربه اولین بیماری که او با استفاده از يافته نمايد.

با تفکر قديمي که به احتمال زياد آبسه در زير محل  شود. ماسوانشود و چندی بعد عالئم آبسه مغز در وی ظاهر ميجمجمه مي

شود که کند. ضمن عمل بیمار دچار حمله صرعي ميای برخورد نميکند ولي به آبسهزخم پوست قرار دارد آن ناحیه را باز مي

 شود.محدود به نیمه راست بدن بوده است و بعد از حمله بیمار کامالً افازيک مي

گیرد که آن ناحیه را باز کند شود که محل آبسه در ناحیه حرکتي است و تصمیم ميسوان متوجه ميبا مشاهده اين حمله ما

کنند کند. بستگان بیمار پس از فوت موافقت ميکنند و بیمار هم بعد از سه روز فوت ميولي بستگان بیمار با اين کار موافقت نمي

کرده مشاهده کند و آبسه را که درست در همان محلي بوده که او فکر مييکه ماسوان متوفي را اتوپسي کند و او هم اينکار را م

شود سه سال صبر کند تا بیمار ديگری به وی مراجعه کند. اين بار افتد و او مجبور مياتفاق مي 5118کند. اين تجربه در سال مي

ود که اثرات خارجي آن ضربه کامالً برطرف شده شای بوده که شش روز قبل از تاريخ مراجعه دچار ضربه مغزی ميبیمار پسر بچه

شود )در شرح حال راست و چپ ذکر کند که از صورت شروع و به دست و پا منتقل ميبود که طفل شروع به حمالت صرعي مي

تکس رسد که سمت چپ بوده، چون ذکری از اختالل تکلم نشده( ماسوان با توجه به نوع حمله صرع ناحیه کورنشده ولي بنظر مي

 کند. کند و طفل هم کامالً بهبودی حاصل ميحرکتي را باز کرده و هماتوم سودورال موجود را تخلیه مي

ودی کامل ـکند که اين بیمار بهبژيوم را از ناحیه فرونتال بیماری خارج ميـيک تومور منن 5113در همان سال، يعني سال 

کند و وان اين بیمار را اتوپسي ميـشود. ماسوت ميـاری ديگری فـبیمال به علت ـس 1ار بعد از ـنمايد. اين بیمل ميـحاص

ط ماسوان ـتوس 5113ز در سال ـراحي تومور مغـود ندارد. بنابراين اولین جـل وجـور در محـری از تومـکند که اثمالحظه مي

 شود.ام ميـانج

مورد بیماران  51کند که در ای را منتشر ميبهمورد عمل جراحي داخل جمجمه نزد بیماران غیرضر 45ماسوان  5111در سال 

را بکار برده، اين بوده که بگويد تشخیص  None Traumaticبهبودی کامل حاصل کرده بودند. علت اينکه او در گزارش خود کلمه 

 محل ضايعه فقط با عالئم بالیني بیمار داده شده بوده است.

ای هم از شود و برای هر بیمار ضمن شرح حال و عالئم بالیني نقشهاپ ميچ British Medical Journalاين گزارش بعدها در 

کند که هفت مورد از اين بیماران داده است. در اين گزارش ماسوان تأکید ميکورتکس چاپ شده بود که محل ضايعه را نشان مي

عمل جراحي اختصاصي روی مغز و شش مورد  45خود در مورد  5111عمل شده بودند. ماسوان در گزارش سال  5119قبل از سال 

نمايد که برای پاراپلژی انجام داده بوده است. در اين موقع او شهرت بین المللي ای را نیز گزارش ميمورد جراحي روی ستون مهره

ش اين شود. ماسوان برای پذيرپیدا کرده بود، به طوری که به او پیشنهاد کرسي استادی جراحي در دانشگاه جانز هاپکینز مي

کند و آن شرط اين بوده که امور پرستاری تحت نظر او باشد و چون با توجه به شرايط موجود در پست يک شرط پیشنهاد مي

 شود. واگذار مي Halstedپذير نبود، اين پست به آمريکا پذيرش اين شرط برای دانشگاه جانز هاپکینز امکان
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به همراه  5314شود و در سال مفتخر مي Regius Professorبه عنوان  5134ماند و در سال ماسوان در گالسکو باقي مي

 شود.مفتخر مي “سر ”هورسلي به دريافت لقب 

 گويد:شود، کوشینگ در سخنراني خود چنین ميکه در شهر گالسکو بر پا مي 5341در يادبود ماسوان در سال 

های طرف ماسوان و در طرف ديگر هورسلي بودند که پايه ايم، در يکهايمان ايستادههای پیشکسوت)ما قطعاً روی شانه

 جراحي نوين مغز را بنا نهادند و بحق بايد ماسوان را پیشرو جراحي مغز دانست(.


