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   با آثار و زندگی جان هانتر آشنا شوید
  برگرفته از کتاب تاریخ مصور جراحی

  *مصطفی جابرانصاري دکتر
  

  و هدف هزمین
وي افق جراحی، طب و علم را وسعت . بودها دورانیکی از تأثیرگذارترین جراحان در تمامی ) م 1793تا  1728(جان هانتر 

اي در هانتر در مزرعه. شدهاي طب علمی بدل پشتوانه فیزیولوژي و پاتولوژي آن به یکی از شاخه جراحی هانتر به علت. بخشید
ترین فرزند در میان ده خواهر و برادر خود بود، دانش آموزي ضعیف وي که جوان. دشنزدیکی گالسکو متولد  در اسکاتلند

د و کمتر کسی شسالگی از مدرسه اخراج  13ر سن وي د. د که عالقه چندانی به فرایندهاي آموزشی نداشتشمحسوب می
  . )1تصویر ( هاي آتی را براي وي متصور بودموفقیت

ویلیام کامالً بر خالف . دسوال کري به برادر بزرگترش نوشت و در مورد امکان پیوستن به او در لندن اوي نامه 1748در سال 
زمان نیز به عنوان یک متخصص زنان و آناتومیست از شهرت زیادي برادر کوچکترش فردي کوشا و کم حرف بود و حتی در همان 

براي تشریج به برادر را سازي اجساد لیت آمادهئود و مسکرویلیام با درخواست برادر کوچکتر خویش موافقت . ه بودشدبرخوردار 
  . تر سپرده شدجوان

 شاگردانیک سال، وي قادر بود تا به بعضی از در کمتر از . جان هانتر استعداد عجیبی در یادگیري علم آناتومی داشت
هاي برادرش در زمینۀ جراحی درسدر همین زمان، جان با عالقه فراوان در بعضی از . برادرش اصول آناتومی را آموزش دهد

ر د. در بیمارستان چلسی مشغول شد چسلدندکتر د وي به کار با شدر تابستان، هنگامی که آموزشی ارایه نمی. شرکت جست
هاي زمانی بین سال  در فاصلۀ. در بیمارستان سنت بارتلمو به کار مشغول شد ،وي به عنوان کارآموز در نزد پات م1751سال 
هاي عملی خود را در به کار مشغول شد و بیشتر تجارب و آموزشمقدس وي به عنوان جراح در بیمارستان ژرژ  م1756تا  1754

  . همین بیمارستان به دست آورد
سخنرانی و آداب معاشرت  ةتري در زمینۀ نحوهاي پیچیدهیام هانتر معتقد بود که برادر جوانش احتیاج به کسب آموزشویل

تالش ویلیام با شکست . هاي کالسیک را فراگیردوي جان هانتر را به دانشگاه آکسفورد فرستاد تا فن سخنوري و زبان. دارد
پرداخت، چرا که به انتقاد  به ه لندن بازگشت و از لزوم یادگیري زبان التین و یونانی در کمتر از دو ماه جان هانتر ب :دمواجه ش

  .کردها کمکی به یادگیري دانش جراحی نمیزعم وي این زبان
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در کالج سلطنتی جراحان لندن به  (Sir Joshua Reynolds) اثر سر یوشع رینولد جان هانترترسیم مجدد و بازسازي پرتره  ـ1تصویر 

رنگ و روغن روي بوم از بین رفته و این نسخه، تقریباً نسخه اصل نسخه اصل این نقاشی ). 1834 -1755( (Henry Bone) سیله هانري بنو
در گوشه باال و سمت . شودهایی که نگه داشته دیده میهایش و نمونههانتر همراه با تعدادي از کتاب. داننمایرا همانگونه که بوده باز می

شود که هانتر این اسکلت دیده می (Charles Byrne)ویر بخشی از پاهاي اسکلت یک غول ایرلندي متعلق به چارلز بایرن راست، تص
؛ ولی هنگامی که بایرن سالخورده نزدیک بودن مرگ را احساس نمود از فروش حیات بایرن خریداري نمودعجیب و غریب را در زمان 

  گرداند باز میآسا را یابد و پیروزمندانه این اسکلت غولزد، اما خدمتکار هانتر رد او را میآن پشیمان شد و سعی کرد از لندن بگری
  ).با اجازه ریاست محترم و اعضاي هیئت مدیره کالج سلطنتی جراحان انگلستان(
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وي به . دکرمیک شماري را صرف انجام هزاران مورد تشریح آناتوهاي بیمدت چهار سال، ساعت ههانتر بسیار کنجکاو بود و ب
. پرداختهاي موجود به تشریح حیوانات میها و تفاوتاي داشت و براي پی بردن به شباهتویژه عالقه زیادي به آناتومی مقایسه

وي که به لزوم استراحت . دادندهاي تشریح نسبت میاقتا  که آن را به هواي آلودة مبتال شد بیماري سل به، هانتر م1761در سال 
فرانسه  بل ةوي دو سال را در جزیر. بود، با استفاده از روابط سیاسی برادر خود به عنوان جراح ارتش به کار مشغول شد پی برده

هاي ناشی از جنگ و عوارض مه کار وي سنگین نبود، وي اطالعات قابل توجهی در زمینۀ زخکبا وجـود آن. و پرتغال سپـري کرد
هاي گیاهی و د و هرگونه تغییري را در گونهپیگیري کرطالعاتش را در زمینۀ طبیعت در اوقات فراغت وي م. آن بدست آورد

  .جانوري مورد بررسی قرار داد
به لندن بازگشت و به افتتاح مدرسه آناتومی همت گمارد و به  ،پس از آن که هانتر سالمتی خویش را تا حد زیادي بازیافت

وجود آنکه وي از شهرت فراوانی به عنوان آناتومیست برخوردار بود، اما رشد با . دشطور خصوصی به انجام عمل جراحی مشغول 
پرداخت در این زمان وي نظریه عدم هانتر براي پر کردن اوقاتش به مطالعات علمی می. بطئی بود او در زمینه طبابت کامالً ۀاولی

که سیفلیس و سوزاك دو تظاهر مختلف از  ودب عتقدمبدین ترتیب . امکان حضور همزمان دو بیماري در یک عضو را بیان داشت
د و بدون آنکه اطالعی از کربراي اثبات این نظریه، وي ترشحات سوزاکی را به فردي تزریق . یک بیماري جنسی مشابه هستند

  . نستهایش دامرد را دلیلی بر درستی نظریهآن ایجاد بیماري سیفیلس در   آلوده بودن آن به بیماري سیفیلس داشته باشد،
به عنوان م  1768درآمد و در سال  سلطنتی ۀبه عضویت جامعم  1767وي در سال . هاي زیادي دست یافتهانتر به موفقیت

امکان استخدام دانشجویانی براي  ،مشغول به کار شد و بدین ترتیب با بهبود وضعیت اقتصادي جورج مقدسجراح بیمارستان 
گاه مسئولیتی را در این جراحان پذیرفته شد، اما هیچجامعه ال بعد وي به عنوان عضو س. دستیاري وي در بیمارستان فراهم آمد

  .تشکیالت نپذیرفت
با وجود . همچـون بسیـاري از جراحـان بـزرگ گذشته، علـت آوازة هانتر حجم آثار مکتوب و کیفـیت تحقیقـات وي بود

کتـاب اول . هاي جـراحی بـودۀ فهـم پاتـوفیـزیولوژي بیمـاريما عالقۀ اصلی وي در زمینـا  دست بود،آنکه وي جراحی چیره
هاي اول آغاز کار، وي با در سال. به چاپ رسیدم  1771در سال  The Natural History of the Human Teethوي با نام 

مطالعات وي بر روي دهان و این افراد و بیمارانشان، همراه با کار مشاهدات وي از . تعدادي از دندانپزشکان موفق آشنایی داشت
اطالعات هانتـر در مـورد رشـد و تـکامل فـک و ارتبــاط آن با . فک اجساد، به نگارش این کتاب قـابـل توجه انجـامید

را ) آسیا( Molarsو ) دندان پیشین( Incisors، )لـت( Cuspids، )دولتی( Bicuspidsوي کلمات . عضالت جونده بسیار دقیق بود
به درستی عقیدة لزوم کشیدن دندان اولیه جهت ایجاد امکان جوانه زدن دندان هانتر . ن بار مورد استفاده قرار دادبراي اولی

  .دایمی را مردود دانست
به نگارش  A Practical Treatise on the Diseases of the Teethهانتر دومین کتاب بزرگ خود را با نام م، 1778در سال 

اما تصویر بالینی بسیار   شد،نبود و در واقع مکملی براي آن در نظر گرفته می اولشاین اثر به عظمت کتاب  هکبا وجود آن. درآورد
هانتر همچنین به طراحی وسایلی  . کندهاي در حال پوسیدن را درگیر میکه دندان مراحل مختلف التهاب ارایه کرد زمناسبی ا

توان وي می هاياز مشهورترین آزمایش. ها بر روي یکدیگر پرداختدن دندانبراي اصالح اختالالت مربوط به اشکال در جفت ش
د و عروق خونی تاج خروس شدندان از رشد خوبی برخوردار . آمیز دندان ناکامل انسان به تاج خروس اشاره کردبه پیوند موفقیت

  . ن متقاعد ساختاین آزمایش هانتر را در مورد عملی بودن پیوند دندا. به درون دندان رخنه نمود
التهاب پرداخت و به توصیف شوك، ) م1772(“ معده پس از مرگغذا در هضم  ”هانتر به عنوان یک پاتولوژیست به مطالعۀ 

وي ) مA Treatise on the Veneral Disease )1786ي با عنوان ادر مقاله. ها همت گماردو درهم رفتگی روده چرك خونی، ورید
اي ز زخم شانکروئید پرداخته و براي اولین بار بیماري لنفوگرانولوماونروم را به عنوان بیماري جداگانهبه افتراق شانکر سخت ا

 Observations on Centain Parts of the Animal Oeconomyهمچنین به نگارش م 1786هانتر در سال . مطرح ساخت
پرندگان، نزول بیضه، کیسۀ هوا در پـرندگان و سـاختمان  جنسی در ۀاین اثر غیرمتعارف به بحث در مورد صفات ثانوی. پرداخت
  .دادهاي بویایی ارایه میپرداخت و توصیفی بی سابقه از عصبجفت می
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هاي ي از یافتهاتوان چکیدهرا می Observation on Certain Parts of the Animal Oeconomyاز بسیاري جهات کتاب 
بدیل را از ي بیامل تشریحی که وي بر روي انسان و حیوان به انجام رسانیده بود، گنجینههزاران ع. جالب هانتر در نظر گرفت
اي زمین در اطراف لندن هانتر قطعه. دکروي پول زیادي را خرج مجموعۀ حیات وحش خویش . دکرتاریخ طبیعی معرفی می

از حیوانات هایی گونهمایشگاه، موزه و باغ وحش اي از آزاي در این محل آن را به مجموعهد و پس از ساخت خانهکرخریداري 
ي بزرگ در میدان لیسستر خریداري امجموعۀ فوق، وي مجبور شد تا خانه جانورانبا افزایش تعداد . دکراهلی و وحشی تبدیل 

 پنجاهستخدام در نهایت وي مجبور به ا. دکرد و همچنین به خریداري خانۀ مجاور و قطعه زمین موجود بین آن دو نیز اقدام نک
نه از موجودات زنده را که شامل وشود که هانتر بیش از پانصد گتخمین زده می. دش) نگهبانشامل خدمتکار، دستیار و (نفر 

  .د، تشریح کرده باشدشحشرات تا نهنگ می
اي با ین موضوع در مقالها. دکرتوان به مطالعات وي دربارة التهاب اشاره ترین مطالعات هانتر در زمینۀ پاتولوژي میاز اساسی

همزمان با خدمت . مشهود است) م A Treatise on the Blood, Inflammation, and Gun-shot Wounds” )1794“ :عنوان
از آنجا که تحصیالت دانشگاهی . آوري مقدمات مربوط به بزرگترین اثرش نیز اشتغال داشتدر ارتش در جزیرة بل، هانتر به جمع

داد و بیشتر به مشاهدات شخصی خویش متکی هاي دانشمندان گذشته کمتر توجه نشان میناچیز بود، به فرضیه بسیارهانتر 
ها را جراحتی در حد سایر وي این زخم. شدط میوهاي ناشی از تفنگ مربهاي جدید وي به درمان زخمیکی از دیدگاه. بود

  . )2تصویر ( دانستمورد میکاري بی هاي فوق رازخم  دانست و بزرگ کردن اندازةها میزخم
  

  
  

ترین کتاب جان هانتر که با فاصله کوتاهی پس از مرگ وي به چاپ رسید تصویر صفحه عنوان شناخته شدهـ 2تصویر 
  ).شرکت نورمی و همکاران(
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  :شد قدیمی مبنی بر مهلک بودن سم باروت به فراموشی سپرده یدةهاي وي در این زمینه، عقبا پذیرش اندیشه
، با تمام قوانین جراحی و اصول حاکم بر ترمیم )تر انجام پذیردمگر در مواردي که الزم است کاري اضافه(بزرگ کردن زخم 

شود که تر از مقدار معمول باز میهاي بزرگزخم باید به سادگی باز شود و تنها در صورتی زخم به اندازه. در حیوانات منافات دارد
این موضوع اصلی کلی حاکم بر ). دار شدههاي عارضهمثالً در زخم(تر کردن آن میسر نباشد ر بدون بزرگکادادن امکان انجام 

  .هاي ناشی از تفنگ نیز به کار برده شودجراحی معمولی بوده و باید در آسیب
از . وي به شمار آورد ترین کارهايتوان یکی از مهمپاتولوژي جراحی بر روي سیستم عروقی را می ۀتحقیقات هانتر در زمین

توان به عمل جراحی بر روي آنوریسم شریان پوپلیته جراحی است، می داراي جنبهتنها هاي وي که ترین فعالیتشناخته شده
دادن ن؛ انجام زیر هجدهم در مواجهه با شریان موجود در قسمت فوقانی ساك آنوریسم، یکی از دو روش سدةجراحان . اشاره کرد

که این خود   گرفت،بستن شریان معموالً در قسمت ناسالم آن صورت می. گرفتندآن را در پیش می ةیا بستن سادعمل جراحی و 
آزمایشاتی که هانتر بر روي حیوانات انجام داده بود وي را متقاعد ساخته بود که وجود . دشباعث ایجاد خونریزي ثانویه می

  . کندران تضمین می  تی پس از بستن شریان فمورال در ناحیۀح رسانی جانبی زنده ماندن اندام راسیستم خون
بستن شریان فمورال با فاصلۀ : اول. دکرم میأهانتر را با موفقیت تو هايها جراحیدو اصل اساسی مربوط به بستن شریان

: دوم. رساندحداقل می نسبتاً قابل قبولی نسبت به ساك آنوریسمی ناسالم خطر خوردگی شریان و خونریزي پس از جراحی را به
  .رسید، خطر آسیب به عروق جانبی ارزشمند به حداقل می)به جاي ناحیه پوپلیته(دادن شریان بند در ناحیه ران  با قرار

عمل جراحی بر روي دادن براي اولین بار اقدام به انجام م  1785هانتر در دسامبر سال   نظر گرفتن دو اصل فوق، با در
ام برد و وضعیت اندنزدیک به سه سال بود که این مرد از مشکل فـوق رنج می. دکرساله  45لیته در یک مرد آنوریسم ناحیۀ پوپ

جورج هانتر بیمـار فـوق را در بیمـارستان . تا حد ایسکمی شـدید قسمت دیستـال آنـوریسم پیشـرفت کرده بوداو تحتانی 
بین مثلث فمورال و (بندي که از ناحیه قدامی ران در تونل فاسیال انمورد عمل جراحی قرار داد و براي این کار از شریمقدس 

شش هفته بعد بیمار در حالی که به خوبی قادر به راه . استفاده کرد  تعبیه شده بود،) ماگنوس شکاف موجود در عضلۀ اداکتور
اي در در مقاله) م1832تا  1756(رد هوم این موفقیت هانتر اولین بار توسط داماد وي، اورا. بیمارستان را ترك کرد  رفتن بود،

  ):م1786(مجله پزشکی لندن به چاپ رسید 
  

شریان  يفاسیاي پوشانند ...تر از ثلث میانی آنداخل ران و ترجیحاً پایین، پس از ایجاد برشی در قسمت قدامی
نخ دوال . شودعبور داده می دار از پشت آني سوراخانخی دوال با کمک لوله ...به طول نزدیک به سه اینچ باز شده

اما این کار به . شودسپس شریان با هر دو نخ فوق بسته می. ترتیب دو نخ جداگانه ایجاد شودتا بدین ...شودبریده می
به همین شکل . ها شودرگ ةاي که تنها باعث به هم رسیدن دیوارپذیرد، به گونهآرامی و با نیرویی کم صورت می

علت استفاده از چهار نخ مختلف براي بستن شریان امکان تحت . شوندتر بسته میمت پائینهاي دیگري در قسنخ
اي فشار بیش از حد توسط نخ در نقطه آوردني که اها است، به گونهفشار قرار دادن کافی شریان توسط مجموعۀ آن

  .شوده هم رسانده میهاي زخم بد و کنارهشوهاي بخیه از زخم خارج میانتهاي نخ. خاص صورت نپذیرد

  
عمل جراحی را دادن انجام  ۀهاي اولیعمل جراحی بر روي آنوریسم شریان پوپلیته آل، هانتر اندیکاسیوندادن از انجام  پس

جهت رسیدن به نتایج بهینه، . داشتهاي اطراف نباید وجود میبدون شک، آسیبی در ساختمان. در این بیماري تبیین نمود
از بستن داراي  پیششریانی باید که  هدر نهایت آنکه، تود. رسدجانبی شریانی مناسب ضروري به نظر میرسانی وجود خون

تر و قبل از آنکه اندازه آنوریسم وي اعتقاد داشت که عمل جراحی باید هر چه سریع. مشخص و حاوي نبض باشد  حدودي کامالً
  .صورت پذیرد) شودث افزایش یکسان در اندازة عروق جانبی نمیآنوریسم همواره باع  چون افزایش اندازة(تر شود بزرگ
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وي به بیماري ریوي و آنژین صدري . اش را با بیماري مزمن دست به گریبان بودهانتر دوران زیادي از مراحل بعدي زندگی
، وي به عنوان م1786ال در س. نیز افزایش یافتطبابت وي  تعداد مراجعینرغم مشکالت فوق، با افزایش شهرت، علی. دبتال شم

  . یافت ءها ارتقاد و سه سال بعد به مقام جراح کل ارتش و بازرس کل بیمارستانشمعاون جراح کل ارتش انتخاب 
نام بعضی از این افراد در . دشبا واسطه شاگردانش در سراسر دنیا پخش ) به عنوان طبیب، محقق و استاد(تأثیرات جان هانتر 

  . دخوربه چشم می 1جدول 

  ـ شاگردان جان هانتر1جدول 

  )1819تا  1736(ویلیام هی                 

  )1835تا  1743(ویلیام بلیزارد   

  )1823تا  1747(ادوارد آالنسون   

  )1806تا  1749(بنجامین بل   

  )1823تا  1749(ادوارد جنر   

  )1827تا  1750(هنري کالین   

  )1857تا  1753(ویلیام لین   

  )1832تا  1756(اورارد هوم   

  )1831تا  1764(جان ابرنتی   

  )1864تا  1765(جان تامسون   

  )1840تا  1768(آنتونی کارلیسل   

  )1841تا  1768(اسنلی کوپر   
  )1843تا  1770(جیمز ماکارنتی   

  
ـث در مورد د،  در این مقـالـه وي به بحکرمنتشر م  1780که در سال دریافت ي اتوان در مقالهوسعت کارهاي هانتر را می

بیش از یک  ،جنر. ایـن بیماري را به جنیـن خویـش منتقل سـاخته بـود، پرداخته است ظاهربه زنی مبتال به بیماري آبله که 
. هاي تجربی هانتر نسبت دادتوان به روششاگردان خانگی هانتر بود و قسمت اعظم کارهاي او در رابطه با مایه کوبی را میدهه از 

سال قبل از آن به توصیف تلقیح مصنوعی مایع منی  )9( بیان داشت که هانتر اولین کسی است که نهم  1799سال  اورارد هوم در
تلقیح مایع منی توسط شوهر بیمار و با کمک سرنگ انجام . اشاره کرده است  به عنوان روشی براي برطرف ساختن ناباروري،

  .شده استمی
هانتر یکی از . پرداختندمیها به مطالعه بر روي حیوانات م، براي درمان انسانانگلیس در قرن هجده انبسیاري از جراح

  با اعمال نفوذ هانتر، یکی از شاگردان محبوب وي با نام ادوارد کلمن . هاي کالج دامپزشکی لندن بوداولین پشتیبان
که از دیگر شاگردان هانتر بود، به ) م 1839تا  1765(تاین سجان ول. کالج رسید، به استادي و ریاست این )م 1839تا  1765(

سس دانش ؤتوان موي را می. دکرشروع به کار  دامپزشکی وین ۀزادگاه خویش، وین، بازگشت و به عنوان مدیر مؤسس
  .دامپزشکی در کشورهاي آلمانی زبان دانست
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 توان آنکه می تکمیل شدنمونه  ه هزارسیزدي با اآوري مجموعههاي بالینی هانتر به جمعدر نهایت، تحقیقات وسیع و فعالیت
را هاي اعضاي مختلف نظیر از سیستمبی گروهیاین مجموعه . دکرترین خدمات وي به دنیاي جراحی محسوب را یکی از مهم

بر  نافزو. ستهاآنو عملکرد  رساختا ،کنشواترین حیوان یا گیاه تا انسان، بیانگر ها از سادهاین سیستم ۀمقایس. شودمیشامل 
ترین و بهترین موزه براي تا چندین دهه، این مجموعه غنی. خوردآن، هزاران نمونه پاتولوژیک نیز در مجموعۀ فوق به چشم می

  . باقی ماند ايآناتومی و پاتولوژي مقایسه
د، شفحه میهانتر که بالغ بر هزاران ص ةهاي منتشر نشدها و دست نوشتهپس از مرگ هانتر، هوم به ساماندهی یادداشت

معلوم  سرانجامد، اما شتلفی براي این عمل غیرمنطقی هوم ارایه خدالیل م. سی سال بعد، هوم این مجموعه را آتش زد. پرداخت
در کتابی شش جلدي با  شتحقیقات هو آنها را به عنوان نتیج بود دهکرهاي هانتر که هوم اقدام به دزدي علمی از یادداشت گردید

ي اساختن حقیقت، هوم چاره نبراي پنها. است منتشر کرده ) م 1828تا  Lectures on Comparative Anatomy )1814نام 
  .مدارك نداشت هجز نابود ساختن کلی

  


