
يفیزیولوژ

مقدمه:ویلیام هاروي گردش خون را توضیح میدهد

که یک اثر استاثرپزشک انگلیسی ویلیام هاروي"درباره گردش خون وقلب در حیواناتمربوط به تشریحمقاله"
امیده شده نخونقلب به عنوان اندام مسئول پمپاژپیشگامانه در تاریخ پزشکی به حساب می آید در این مقاله 

اثر هاروي به زودي توسط ،این مقاله مورد انتقاد قرار گرفت1682هنگام اولین انتشار در سالاست. اگرچه 
بنا نهاده شد.ي مدرنو زمینه فیزیولوژگردیدندان پذیرفتهدانشم

به اي حیاتیي مطالعه ي فرایندهاي فیزیکی وشیمیایی است که در ارگانهاي زنده طی عملکرد کارکردهفیزیولوژ
گی وانقباض برانگیخت،متابولیسم،رشد،ي با فعالیت هاي اساسی مانند تولید مثل.فیزیولوژوقوع می پیوندد

یانسیستم هاي ارگارگان ها و،  بافت ها، سلولها،ظریفايهارساختاین عملکردها درآن چنان کهسروکار دارد
.بدن انجام میشوند

بر .تاکیداستهي ارتباط تنگاتنگی با آناتومی دارد ودر طول تاریخ بخشی از پزشکی درنظرگرفته شدفیزیولوژ
متمایز در هي رایک رشتفیزیولوژ،فیزیک وشیمیهايابزارازاستفادهایکی بروي بررسی مکانیسم هاي بیولوژ

وموادغام آن با بسیاري از شاخه هاي تخصصی علتفکیکقرن نوزدهم ساخت.هرچند امروزه گرایش به سمت
.می باشدزیستی

رم هاي با فرآیندهاي اولیه ي رایج در همه ي فکه ي عمومیشناخته شده است:فیزیولوژ/کلیبخش گسترده3
در ارتباط است زندگی

تطبیقی می باشد.ي ومطالعات شامل پاتولوژکهودیگر حیواناتهاانسانعملکرديي و آناتومیفیزیولوژ

است.ي گیاهان که شامل فتوسنتزودیگرفرایندهاي مربوط به زندگی گیاهیوفیزیولوژ

سال پیش از میالد مسیح توسط 300حدوددري تماال اولین بار مطالعات فیزیولوژیک:احتحقیقات فیزیولوژتاریخ
ال س9001کرد.وحدود میان را تشریحد بدن هاي مجرمام شد.که گفته میشپزشک اسکندریانی انجهروفیلوس 

.یک انجام شدپس ازآن چندین مطالعه فیزیولوژ

لیام ي حیوانی مدرن درمورد جریان خون توسط پزشک انگلیسی ویفیزیولوژ1616آغازفیزیولوژي مدرن:درتاریخ 
روي کشف شداه



تفاده از شیمیدان فلمنگی جان باپتیستان ون هلمونت مفهومی از گازها را توسعه دادواسمدت کوتاهی پس از آن 
ی جووانی فلز هاي قلیایی در درمان کردن ناراحتی هاي گوارشی را پیشنهاد کرد.زیست فیزیک شناس ایتالیای

نقباض اساس اکننده این امر بود که پیشنهاد که آلفونسوبرلی مطالعاتی درمورد حرکت حیوان منتشر کرد
ول هاي ماهیچه اي در بافت هاي ماهیچه است ریزبین شناس هلندي آنتونی ون لیوون هوك براي اولین بارگلب

خونی را قرمز خون واسپرماتوزوئیدها را توصیف کرد و بافت شناس ایتالیایی مارسلومالپیبی موجودیت عروق
اتی انجام داد.ي کبد وکلیه وطحال مطالعدر مورد فیزیولوژوکردتشریح

ح بزاق را در نیمه دوم قرن مطالعه(بررسی)غدد به وسیله پزشک انگلیسی به نام توماس وارتون کسی که ترش
ستنو ترشحات به نام نیکول اتشریح کرد آغاز شد(بنیان نهاده شد)واز طریق آناتومیست (کالبد شناس)دانمارکی

(شرح داد)ه شدغدداشکی وبزاقی را نشان داد

روي غدد ي به نام رجینردي گراف با تحقیق(کشف)اش روي کیسه هاي تخمدان مطالعات بیشتريلندپزشک ه
لوزالمعده و صفرا انجام دادانجام داداو همچنین مطالعاتی در مورد شیره 

ادوپزشک انجام دون از یک حیوان به حیوان دیگر  را پزشک انگلیسی ریچارد الور اولین کسی بود که انتقال خ
خون به انسان را با موفقیت انجام دادانتقالي جین باپتیس دیسنی براي اولین بار فرانسو

.ام پیشرفت هایی هم در بررسی(مطالعه)تنفس صورت گرفت17در قرن

که استداد که هوا یک ماده ي واحد نیست بلکه مخلوطی از چند مادهنفیزیولوزیست انگلیسی جان مایو نشا
ه نسبت ف پریستلی نشان داد کشیمیدان بریتانیایی جوز.درقرن هجدهمم نبودندنها براي زندگی الزهمه ي آ

ت.آنتونی نی که براي سوختن الزم است برابر اسیک جانور الزم است بامقدار اکسیژنی که براي زندگیاکسیژ
اد که دن نام نهاد ومدت کوتاهی بعد نشان جدا کرد واکسیژرا مولکولاین دان فرانسوي لورنت الووزیر شیمی

نتیجه تنفس تولید کربن دي اکسید است.

ه :فیزیولوزي مدرن به مقدار زیادي مدیون کارهایی است که انجام شد در قرن هیجدهم ب19و18ي قرنفیزیولوژ
بورهاو وشاگردش آلبرت وان هالر دانشمند سوئیسی.وسیله پزشک هلندي هرمان 

نش هاي ي متشکل از واکبودندفیزیولوژکه معتقد به واسطه انتقاد دانشمندان شیمی پزشکی(دانشمندانی 
اکنش هاي ي متشکل از وانشمندانی که معتقد بودندفیزیولوژشیمیایی است)ودانشمندان فیزیک پزشکی(د

ي بنا نهادندیک سري از مطالعات جامع فیزیولوژفیزیکی است)آنها پایه اي را براي



زنده داراي ناثباتی هستندهالر اولین دانشمندي بود که اظهار داشت تمام اجسام

اغه با وسیله در نیمه دوم قرن هجدهم فیزیکدان ایتالیایی لویگی کالوانی نشان داد که ماهیچه هاي پاي یک قورب
الیت اسید معده منقبض میشود وزیست شناس ایتالیایی الزار اسپاراترانی درمورد فعتحریک با جریان الکتریکی 

حیوانات الترانی همچنین مطالعاتی در زمینه بارورسازي وکاشت مصنوعی دردرهنگام گوارش تحقیق نمود.اسپا
کوچکتر انجام داد

ره ی فیزیولوژیست فرانسوی کالد برنارد بود،کسی کھ دربا19چھره اصلی فیزیولوژی حیوانی در قرن
مطالعاتی یز متابولیسم کربوھیدرات در انسان ھا تحقیق کرد، او ھمچنین بر روی سیستم اعصاب اتونوم ن

ن انجام داد و بسیاری از کارکرد ھای آنرا توصیف کرد.او بزرگترین ھمکاری را در اظھار این قانو
یرات علمی داشت کھ ارگان ھای زنده بدن ھرگز غیر فعال نمی شوند بلکھ بھ طور مداوم دستخوش تغی

نارد این طبق گفتھ بردرونی می شوند بھ منظور اینکھ تعادل درونی خود را حفظ کنند. اساس سالمتی 
یمھ است کھ ارگان ھای موفق تر(فعال تر)تعادل درونی خود را حفظ میکنند . اصول برنارد در طول ن

ینامیک توسط فیزیولوژیست آمریکایی والتر برادفور کانن تقویت شد کسی کھ حالت د20اول قرن 
ھھ با خطر ھای جدی خارجی تطابق(درونی)راھموستاز نامید ونشان داد کھ بدن میتواند خود را در مواج

ون را دھد.کانن بعضی از عملکرد ھای بدن بشر را اثبات کرد و ھمچنین تعادل گرمای بدن و قلیایی خ
ترشح نشان داد واثبات کرد کھ بدن انسان برای آماده شدن برای  دفاع اپی نفرین را از غده فوق کلیھ

میکند.

رده است لز بل روی فیزیولوژی سیستم عصبی مطالعھ کمتخصص اسکاتلندی آقای چار19در طی قرن 
رانسوی ونیز این متخصص عملکرد رشتھ ھای عصبی حرکتی وحسی را توصیف کرده است . دانشمند ف

تفراغ تحقیق فرانکویز ماجندی عملکرد اعصاب ستون فقرات را اثبات کرده  ونیز روی مکانیسم بلع و اس
کھ روی روی عملکرد مخچھ تحقیق کرده واولین کسی بودکرده است .فیزیولوژیست فرانسوی پییر

راک با اندام روانشناسی حیوانات تحقیق کرده است.وفیزیولوژیست آلمانی جوھان پتر مولر نشان داد کھ اد
لمانی،کشف ھای حسی است کھ تکانھ ھای حسی دریافت میکنند .ارنست ھینریچ وبر،یک فیزیولوژیست آ

آنھایی کھ سان را تحریک میکند آنھایی کھ ضربان قلب را افزایش میدھند وکرد کھ دو نوع عصب قلب ان
م عصبی ترکیب باز میدارنند.او بدین گونھ اولین کسی بود کھ فھمید ،کھ سیستم عصبی ارادی از دو سیست

شده ھمچنین پژوھش ھا را بھ سوی مکانیسم ھای ادراک سوق داد.

وژیست آلمانی یکی روانشناسی، توسط روانشناس و فیزیولاولین آزمایشگاه برای بررسی اصول فزیولوژ
تأسیس شد.19ویلھلم وند در طی ربع آخر قرن 

دیچتوسط فیزیولوژیست آمریکایی، ھنری پیکرینگ با19اولین آزمایشگاه این چنینی در آمریکا درقرن
تأسیس شد.



ق ناسی منجر بھ تحقی،این انگیزه درعلم جدید باکتری ش20تا اوایل قرن19درطول اواخرقرن 
سی کھ درمورد سیستم ایمنی شد.کھ مھمترین شخص ھا، طبیعی دان روسی بھ نام الی مچنیکف،ک

یمی دان نظریھ ی فاگوسیتوز، تخریب مواد خارجی درخون را بھبود بخشید،و باکتری شناس وش
.)آلمانی بھ نام پول ارلیک، کسی کھ نظریھ ی تشکیل آنتی بادی راتوضیح داد(بازکرد

-ت شارپیدرحدود ھمان زمان، فیزیولوژی غدد درونی توسط فیزیولوژیست بریتانیایی، آقای ادوارد آلبر
ه شد را نشان اسچافر بررسی شده بود،کسی کھ عصاره ی غدد فوق کلیھ کھ بعداز کشف،اپی نفرین نامید

ویلیام مداک انگلیسی، آقایداد، کھ بعد از تزریق،فشارخون را باالمی برد چندین سال بعد،فیزیلوژیست 
عث جریان بایلیس وارنست ھنری استارلینگ، کشف کردند کھ شیره ی روده کھ سکرتین نامیده شد،با

نست یافتن شیره ی پانکراس پس از تزریق می شود.آنھا لفظ ھورمون را برای ترشحاتی کھ می توا
ربعدی روی ھورمون ھا،ارایھ ازطریق جریان خون بر سایر ارگان ھا اثربگذارد،پیشنھادکردند.کا

اطالعات مھم روی مکانیک ھای رشد وتولیدمثل بود.

پیشرفت ھای اخیر

موفق بھ دریافت جایزه ی نوبل در زمینھ فیزیلوژی1932ادگار ادرین،فیزیولوژیست بریتانیایی در سال 
ست.یا پزشکی شد.او مسؤل پیشرفت ھای عمده ای در فھم سیستم ھای عصبی و عضالنی بدن ا

ا،کشف درمیان مھمترین پیشرفت ھای قرن بیستم،کشف ھورمون ھای جدید است.شناخت نقش ویتامین ھ
بت انواع خون،ایجاد یا توسعھ ی تپش نگار ودستگاه ثبت امواج مغز،تا فعالیت ھای قلب ومغز را ث

ت ویپل کند.کشف علت ودرمان کم خونی کشنده توسط جرج ریچاردماینت،ویلیام پری مورفی وجرج ھای
ایمنی.کھ ھمھ انھا پزشک آمریکایی بودند. وھمچنین درک بیشتر متابولیسم، نقش آنزیم ھا وسیستم

ھربرت گاسر

درفیزیولوژی یاپزشکی 1944ھربرت گاسر فیزیولوژیست ایاالت متحده برنده ی جایزه ی نوبل سال 
ی عالیت ھای الکتریکشد.دانش علمی رشتھ ھای عصبی درنتیجھ تالش ھای ایشان کھ مربوط بھ ف

درسیستم عصبی بود،پیشرفت کرد.

ط ھمچنین شاھد پیشرفت ھای چشم گیری درفھم واکنش ھا بود کھ اولین بار توس20قسمت اول قرن 
یرارادی فیلسوف فرانسوی رنھ دکارت بھ عنوان یک مفھوم فلسفی برای تشخیص دادن واکنش ھای غ

سترش توضیح داده شد.این مفھوم باتالش جانورشناس آلمانی گحیوانات از واکنش ھای منطقی تر انسان 
جزای داده شد،کھ مفھوم ذکرشده را ازطریق واژه ھای فیزیکی توصیف کرد و رفتار را بھ واکنش ھای ا

ن آسان شد. آن تقسیم بندی کرد. ادراکات بعدی توسط عصب شناس بریتانیایی آقای چارلز شرینگ تو
د داشتھ ھا سیستم عصبی را قادرمی سازند کھ بھ عنوان یک واحد عملکرکسی کھ نشان داد کھ رفلکس 

رح توسط فیزیولوژیست اسکاتلندی، رابرت وایت ش18مفھوم واکنش شرطی شدن،اولین بار درقرنباشد.
ژیست داده شد کھ یکی از پیشگامان درمطالعھ ی عملکرد غیرارادی است کھ دراین کار بعداز فیزیولو

د رسیده و نوروپاتولوژیست(آسیب شناس اعصاب) روسی،ولدمیر بخترو بھ اوج خوروسی،آیوان پاولف



ده تر است.اگرچھ اعتباری بھ تالش ھای پاولف در زمینھ گسترش اصول شرطی شدن بھ منظور پیچی
ف واکنش ساختن پردازش ذھنی نبود تالش او تأثیر زیادی بر روان شناسی ویادگیری داشت. ازنظر پاول

یھ در بیشتر اوقات ازطریق فرایند تشویق ضبط شود. تالش ھای پاولف تأثیرھای اولھا ممکن است 
ای دیگر تأسیس مکتب روان شناسی مکتب گرایی ازطریق روان شناس آمریکایی،واتسون داشت.تالش ھ

دریس روان شناس آمریکایی، اسکینر درزمینھ دستور برنامھ ریزی شده بھ اصطالح اساس ماشین ھای ت
ین نظریھ ھمچنین براساس اصول شرطی شدن وتشویق بود.می باشد ا

جوزف ارلینگر

در فیزیولوژی یا پزشکی 1944فیزیولوژیست ایاالت متحده،جوزف ارلینگر برنده جایزه ی نوبل
د منجر بھ شد.پژوھش ارلینگر دراین زمینھ کھ سلول ھای عصبی،تکانھ ھای الکتریکی را انتقال می دھن

تھ ھای عصبی شد.درک دقیق ترانواع رش

انیایی،لرد ھمچنین شاھد دیگر پیشرفت ھای بنیادی در عصب شناسی بود.فیزیولوژیست بریت20قرن 
ازه گیری ادگار داگلز آدرین پتانسیل ھای الکتریکی رشتھ ھای عصبی را ازاندام ھای حسی وحرکتی اند

وثبت کرد.شرینگتون فعالیت کامل سیستم عصبی را بررسی کرد.

ھای توسط فیزیولوژیستان آمریکایی جوزف ارالنگر و ھربرت اسپنسرگاسر کھ تفاوتکار آنھا
یکی کھ عملکردی در تارھای عصبی و استفاده از اسیلوسکوپ برای ثبت تغییرات تکانھ ھای الکتر

ولیوس دراین تارھا اتفاق می افتد را توجیھ کردند. تحقیقات بعدی توسط بیوشیمیست آمریکایی ج
زیولوژیست سویدی آلف وان یولر، و پزشک انگلیسی اقای برنارد کاتز نقشآکسیلورد،فی

چنین موادشیمیایی(داروھا)خاص در فعل وانفعاالت تکانھ ھای عصبی شرح دادند. اھمیت این تحقیقات،
اضطراری فرایندھای اساسی مثل کنترل فشارخون و توانایی مقابلھ بھ ھنگام روبھ روشدن بایک شرایط

کی نشان داده ی کھ ھرھفت محقق نام برده ی دریافت کننده جایزه نوبل در فیزیولوژی یا پزشتوسط حقایق
شده است. 


