تاریخچه

نگارنده :دکترسید نصراله سیار

تاریخچه هماتولوژی در ایران
و یادی از قدیمی ترین هماتولوژیست ها -بخش نخست
دراین بخش از ماهنامه با عنوان" تاریخچه هماتولوژی در ایران" به همت دکتر نصراله سیار به رشته تحریر
درآمده است .این مطلب خواندنی شامل چند بخش است که در این شماره به بخش نخست آن پرداختیم.

هماتولوژی رشته ای از علوم پزشکی است که خون و بافت های خونساز
را بررسی می کند .توضیح بیشتر آنکه هماتولوژی یکی از رشته های

فوق تخصصی بیماری های داخلی است و دارای دو بخش عمده است:
هماتولوژی بالینی و هماتولوژی آزمایشگاهی .در بخش آزمایشگاهی،

شناسایی سلول های طبیعی و غیر طبیعی خون و مغز استخوان اهمیت
خاصی دارد .اغلب موارد تشخیص قطعی و در بعضی موارد تشخیص

احتمالی بیماری های خون به وسیله بررسی های سیتومرفولوژی انجام
می شود .سابقه آشنایی با مرفولوژی هماتولوژی در ایران به کمتر از
 80سال قبل می رسد.

دکتر پویا؛ اولین هماتولوژیست ایران

دکتر یحیی پویا متولد سال  1273شمسی در اوانک طالقان
است .ایشان در ســال  1295دوره پزشکی آن زمان را به
پایان رســانید .دکتر پویا اولین پزشــک ایرانی بود که در
انســتیتو پاستور تهران در ســال  1297تحت نظر پزشک
فرانسوی علوم آزمایشگاهی را آموخت.
در سال  1308به کشور فرانسه مسافرت کرد و مدت 7
سال در رشته های پارازيتولوژي ـ هماتولوژي ـ ماالريا و
سفليس آموزش ديد و كار كرد .چند سال پس از بازگشت
به ايران براي تكميل هماتولوژي به فرانسه رفت.
پس از برگشت به ايران به عنوان پزشك بهداري شهرداري
استخدام شد.
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در سال  1320بنا به دعوت پرفسور ابرلن (فرانسوي)،
رئيس دانشكده پزشكي به دانشگاه تهران منتقل شد و در
بيمارستان رازي كه در آن زمان بيمارستان مركزي دانشكده
پزشكي بود به عنوان رئيس آزمايشگاه مشغول به خدمت
شد و در عين حال به بررسي معاينه و درمان بيماران خوني
هم مي پرداخت.
دكتر پويا ،اولين مورد لوكميا ـ كاال آزار و تاالسمي ماژور
را در ايران تشخيص داد.
دكتر پويا در سال  1334توسط آقاي دكتر اقبال رئيس
دانشگاه تهران به عنوان استاد بيماري هاي خون انتخاب شد.
در بخش بيماري هاي عفوني بيمارستان هزار تخت خوابي
(امام خميني فعلي) كه به رياست دكتر اقبال اداره مي شد
 20تخت و يك اطاق براي آزمايشگاه هماتولوژي در اختيار
ايشان قرار داده شد .در سال  1338بخش خون با  20تخت
و آزمايشگاه به بيمارستان رازي منتقل شد.
در بیمارستان رازی دکتر پویا د و نفر پزشک دکتر محمد
زمانيانپور و دکتر اسکندر اخوان ذاکری را به عنوان آسیستان
انتخاب کرد .وی در سال  1343بازنشسته شد و دکتر قائمی به
ریاست بخش خون منصوب شد.

دکتر زمانيانپور

پس از گذراندن دوره دستیاری
به درجه استادیاری (که در آن
زمان رئیس درمانگاه می گفتند)
ارتقا یافت و برای تکمیل
تحصیالت هماتولوژی به مدت
یکسال به فرانسه رفت .بعدها
دکتر زمانيانپور به درجه استادی
ارتقا یافت.
دكتر زمانيانپور پزشكي دانشمند
بود و مهارت خاصي در تشخيص
بيماري هاي خون و مرفولوژي
هماتولوژي داشت .با همه با
نهايت خوشروئي برخورد مي كرد.
عالوه بر آموزش باليني و درماني
مرفولوژي هماتولوژي را هم به
فلوهاي هماتولوژيـ انكولوژي
آموزش مي داد.دكتر زمانيانپور
در سال  1370بنا به درخواست
خودش بازنشسته شد.
*****
دكتر اسكندر اخوان ذاكري

دكتر اخوان پس از گذراندن
دوره دستياري به درجه استادياري
ارتقا يافت .چندي پس از اينكه
دانشيار شد ،براي كارهاي
تحقيقاتي به مدت يكسال به
آمريكا رفت .دكتر اخوان بعدها به
درجه استادي رسيد .نامبرده انساني
فعال ـ دانشمند و درست كار بود.
با اينكه از فشارخون و بيماري
قلبي رنج مي برد ،معذالک تا يك
روز قبل از عمل جراحي قلب كه
منجر به وفاتش شد از فعاليت
دست برنداشت .دكتر اخوان در

از راست :دکترسیار -شادروان دکتراخوان ذاکری (سال )69

تشخيص و درمان بيماري هاي
خون تبحر خاصي داشت و
مرفولوژي هماتولوژي را به خوبي
مي دانست و به فلوها آموزش
مي داد .از سال  1358تا سال 1371
كه درگذشت ،رياست بخش خون
را به عهده داشت.
******
دكترابوالقاسم قائمي

در سال  1343پس از بازنشستگي
دكتر پويا به رياست بخش خون
بيمارستان رازي منصوب شد.
دكتر قائمي ابتدا در بخش
سرم شناسي(علوم پايه پزشكي)
به عنوان آسيستان توسط آقاي
دكتر ميردامادي استاد سرم
شناسي ،انتخاب شد .پس از
چندي به آمريكا رفت و مدت
 9سال در چند رشته پزشكي از
جمله هماتولوژي آموزش ديد
و كار كرد .در سال  1341به
ايران برگشت و به عنوان مشاور

هماتولوژي در بخش كودكان
استاد دكتر قريب بيمارستان هزار
تخت خوابي مشغول به خدمت
شد .در سال  1343به رياست
بخش خون پس از دكتر پويا
منصوب شد .پس از چند سال،
بخش خون را از بيمارستان رازي
به بيمارستان هزار تخت خوابي
منتقل كرد و در سال 1349
بازنشسته شد و رياست بخش
خون به عهده دكتر فريدون عال
واگذار شد.
*******
دكتر فريدون عال

متولد  1310در پاريس است.
تحصيالت ابتدائي خود را در
تهران و دوران متوسطه را نيمي در
انگلستان و نيمه ديگر را در آمريكا
گذرانيد.
دكتر عال رشته تاريخ را در
دانشگاه هاروارد آمريكا گذرانيد
و ليسانس گرفت و سپس به
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شد و خانم ايراندخت شمائي پزشك
بخشخونوخانمبيدارتكنسينمربوطه
توسطخودايشانآموزشديدند.

درمانگاه بيماري هاي
خونريزي دهنده و هموفيلي

از راست :دکترسیار -دکترفریدون عال (آبان )78

انگلستان برگشت .دوران دانشكده
پزشكي را در شهر ادينورك
گذرانيد و در سال  1338ديپلم
پزشكي را گرفت .سپس دوره
تخصصي داخلي و فوق تخصص
بيماري هاي خون را در انگلستان
گذرانيد و اولين پزشك ايراني بود
كه  MRCPگرفت.
دكتر عال در سال  1343به ايران
برگشت و در سال  1349به رياست
بخش خون منصوب شد .پس از
قبول رياست بخش ،تصميم به ايجاد
يك آزمايشگاه مجهز براي بخش
خون گرفت .اين برنامه احتياج به
بودجه داشت .دانشگاه كمكي نكرد
ولي ايشان توسط ولگام تراست
مبلغ  18000ليره استرلينگ گرفت.
اين مبلغ موجب خريداري و فراهم
كردن تمام وسائل آزمايشگاهي
الزم براي تشكيل يك مركز مدرن
شد به عالوه خرج استخدام موقت
يك تكنولوژيست خارجي هم از آن
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فراهم شد .تدريجا طيف كارهاي
آزمايشگاهي مورد نظر ايشان
گسترش پيدا كرد .يكي از كارهای
وی تشخيص هپاتيت  Bبود كه تا آن
زمان در ايران انجام نمي شد.
بيماران هموفيلي

دكتر عال ،عالقه مند شد كه به
داد اين بيماران كه به قول وی دچار
«بيماري يتيم» بودند برسد چون در
ايران مورد توجه هيچكس نبودند.
كودكان هموفيلي پسراني هستند
كه به علت خونريزي هاي مكرر
داخل مفصلي ،مفاصل شان به
خصوص مفصل زانو تخريب
مي شود به طوريكه بعضي از آنها در
سن  14سالگي قادر به پايين آمدن از
تخت هم نيستند .در آن زمان براي
درمان آنها فقط خون كامل تزريق
مي شد «آن هم چه خوني».
با همت ايشان آزمايشگاه تشخيص
بيماري هاي خونريزي دهنده تشكيل

آقاي دكتر عال در سال  1353در
ساختمان درمانگاههاي بيمارستان،
چندين اطاق براي آزمايشگاه بخش
خون و يك اطاق براي آزمايشات
بيماري هاي خونريزي دهنده تحويل
گرفت .يك هال بزرگ هم كه چند
اطاق داشت براي كارهاي درماني
بيماران بيماري هاي خونريزي
دهنده به خصوص هموفيلي ها
تحويل گرفت .وسائل و تختخواب
هاي متعددي در اين سالن قرار
داده شد و سرپرستي و اداره آن را
به عهده خانم شمائي و مسئوليت
انجام آزمايشات خونريزي دهنده را
به خانم بيدار واگذار كرد 6 .تخت
بستري هم در بخش خون بيمارستان
براي افراد هموفيلي اختصاص داد.
بيماران هموفيلي بايد دائما تحت
نظر باشند و احتياج به تزريقات
پالسما كم وبيش دارند.
گرفتاري و مصيبت زماني است
كه بيمار هموفيلي احتياج به عمل
جراحي پيدا كند و پزشك مسئول اين
رشته بايد دائما به بيمار رسيدگي كند
و احتياجات پالسمائي او را برطرف
نمايد و اين كار تا مدتي پس از عمل
جراحي هم ادامه دارد.

پرستاري و تزريقات هموفيلي ها

پرستاري و تزريقات این بیماران
چندين سال به عهده خانم خديجه
اسمعيل زاده بود.
خانم اسمعيل زاده از سال 1357
تا دوسال ،پرستار بخش خون بود.
در سال  1373سرپرستار (هدنرس)
بخش خون شد .در اين مدت با
هموفيلي هاي بستري و تزريقات و
كارهاي درماني آنها آشنايي كامل پيدا
كرد .لذا در سال  1378به درمانگاه
خون منتقل شد و عالوه بر كارهاي
پرستاري درمانگاه خون ،به خصوص
مسئول كارهاي درماني و تزريقات
پالسما به هموفيلي ها بود و تا سال
 1385كه به قسمت ديگر بيمارستان
منتقل شد و اين كارها ادامه داشت.
بيمارن هموفيلي دچار افسردگي
هستند و بعضي از آنها اختالالت
رواني پيدا مي كنند ،لذا پرستاري
و مراقبت از آنها كار مشكلي است.
خانم اسمعيل زاده با صبر و مراقبت و
استقامت با اين بيماران كنار مي آمد.
خانم دكتر شعاعي تا سال 1358
سرپرست درمانگاه هموفيلي ها
بود و از آن سال به بعد تا مدت
 10سال آقاي دكتر منوچهر كيهاني
سرپرست بود و بعد از ايشان
آقاي دكتر رمضانعلي شريفيان تا سال
 1383سرپرست بود .پس از ايشان
آقاي دكتر سيد رضا صفائي نودهي
به مدت دو سال سرپرست بود و از
سال  1385آقاي دكتر غالمرضا توگه
سرپرست شد كه هنوز ادامه دارد.
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بخش انتقال خون بيمارستان

بديهي است هپاتيت  Bو ماالريا
توسط اين افراد به گيرندگان خون منتقل
مي شد و خدا مي داند چه بيماري هاي
ديگري به بدبخت گيرنده خون انتقال
داده مي شد.

از سال  1334به خاطر دارم كه
انتقال خون بيمارستان نزديك درب
شرقي بيمارستان هزار تخت خوابي
بود .اين بخش داراي  2تا  3اطاق ـ
يك پزشك رئيس و دو تا سه پرستار
* ادامه این مطلب خواندنی را در شماره
و مستخدم داشت.
صبح ها فروشندگان خون آتی مطالعه کنید.
حرفه اي جلوي اطاق انتقال خون صف
مي كشيدند .اغلب آنها كساني بودند
كه جوياي كار بودند و از شهرستان
ها به تهران آمده بودند .بعضي هم
توسط دالالن فروش خون حرفه اي
راهنمايي مي شدند .بخش انتقال خون
مستخدم قوي هيكلي داشت كه چوبي
به دست مي گرفت و اهدا كنندگان
خون را به صف مي كرد .بعضي را
هم با كتك از صف بيرون مي كرد و
مي گفت تو تازه خون داده اي برو پي
كارت .از 300 ccـ200خون در شيشه
استرل گرفته مي شد و  10تومان به
او بازپرداخت مي شد .چون اغلب
خون دهندگان كم خون مي شدند
خون آنها حاوي پالسما زياد و
گلبول هاي قرمز كمي بود.
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