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 چکیده

رسند. یک از حیث اعتبار به جایزه نوبل نمیشود که جایگاه خاصی دارند؛ اما هیچشماری یافت میامروزه جوایز علمی و ادبی بی :مقدمه

ویژه پژوهشگران جوان پیام ارزشمندی دارد و ممکن های قهرمانانه برندگان جایزه نوبل برای محققان بهشبا توجه به اینکه داستان تال

ها تأثیر بگذارد، در پژوهش حاضر سعی شده است به مروری بر های آینده آنچند اندک( بر نحوه تنظیم برنامهاست بتواند )هر

 پرداخته شود. کنندگان جایزه نوبل در زمینه علوم اعصابدریافت

 بندی و ارائه گردید.ای حاضر از کتب و مقاالت مختلفی استفاده شد. سپس مطالب طبقهدر مطالعه کتابخانه ها:مواد و روش

سیستم  به دلیل پژوهش در موردبارانی تحقیقاتی را درباره ساختار بنیادین دستگاه عصبی انجام دادند.  Cajalو  Golgi :هایافته

جایزه نوبل را  Split-Brainدلیل ابداع روش  به Sprayدلیل تحقیق در زمینه هیپوفیز و  به Gillmanو  Schally، شگووستیبوالر 

و  Loewi، انسفالوگرافی و ارسال پیام عصبی ارتباط بادر مطالعاتی  به دلیل انجام Adrianو  Shringtonدریافت کردند. همچنین 

Hallett اتونومسیستم عصبی های رسانی پیامکشف تبادالت شیمیای ه دلیلب، Axelord انتقال سیستم عصبی مکانیسم کشف  دلیل به

به همراه  Ecelss، الکتروفیزیولوژی اعصابشناخت  به دلیل Erlangerو  Gasser(، Katzو  Eulerبا صورت مشترک به)سمپاتیک 

Hodgkin  وHuxley  هار اعصاب، های درگیر در تحریک و مدلیل شناخت مکانیسمبهHubel  وWiesel درباره  دلیل پژوهش به

همراه  به Britt-May و (Greengard و Carlsson همراه بهافظه )ح فیزیولوژیمطالعه در زمینه  دلیلبه  لکند ،بینایی سیستم

 .  شدندجایزه نوبل  طور مشترک برندهیابی در مغز انسان بههای سامانه موقعیتدلیل کشف سلول به O'Keefe و همسرش

های مختلف خوش بعدی نبودند و در زمینهها تکخورد این است که آنای که در زندگی این دانشمندان به چشم مینکته :یریگجهینت

 را پشت سر گذاشتند و با وجود مشکالت فراوان با عالقه و پشتکار زیاد کار کردند.های فراوانی ها سختیدرخشیدند. آن

   

 اعصاب، برندگان، جایزه، نوبل :یدیکل کلمات
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 مقدمه
Alfered Nobel اختراع  288دان سوئدی که حدود شیمی

بر اثر  9810دسامبر سال  98را در کارنامه کاری خود دارد، در 

ترین اختراعات وی از جمله مهم گذشت.سکته قلبی در

(. با وجود اینکه نوبل این ماده منفجره را 9،3دینامیت است )

برای اقداماتی چون استخراج معادن، حفر تونل و غیره ساخت؛ 

همین دلیل اما استفاده از آن در جنگ وی را مکدر کرد؛ به 

نامه خود خواست تا عواید مستمر وی قبل از فوت در وصیت

قف تأسیس بنیادی گردد که هر ساله به افرادی که ثروتش و

در زمینه ادبیات، فیزیک، شیمی، پزشکی و فیزیولوژی برای 

اند، جوایزی اهدا کند و با این کار ها خدمت نمودهرفاه انسان

دانشمندان برجسته مورد حمایت مادی و معنوی قرار گیرند. 

ترین تهوی تصریح نموده است که اهدای جوایز باید به شایس

 (. 2،7ها صورت گیرد )افراد و بدون توجه به ملیت آن

شود که شماری یافت میامروزه جوایز علمی و ادبی بی

ها از حیث اعتبار به یک از آنجایگاه خاصی دارند؛ اما هیچ

رسند. در این ارتباط، این سؤاالت مطرح جایزه نوبل نمی

ونه افرادی باشند که دانشمندان برنده جایزه نوبل چگمی

اند؟ آیا هایی داشتهاند و در زندگی خود چه برنامهبوده

اند؟ آیا امکانات خاصی برای سرشت و گوهر متفاوتی داشته

های ها فراهم بوده است؟ با توجه به اینکه داستان تالشآن

ویژه پژوهشگران جوان قهرمانانه این افراد برای محققان به

ست بتواند )هرچند اندک( پیام ارزشمندی داشته و ممکن ا

( و نیز 8ها تأثیر بگذارد )های آینده آنبر نحوه تنظیم برنامه

از آنجایی که جوایز نوبل در حیطه مغز و اعصاب حجم 

اند، در پژوهش حاضر توجهی را به خود اختصاص دادهقابل

کنندگان سعی شده است به کارهای تحقیقاتی دریافت

 صاب پرداخته شود. جایزه نوبل در زمینه علوم اع

 

 هامواد و روش

ای حاضر از کتب و مقاالت مختلفی در مطالعه کتابخانه

های استفاده گردید. مطالب مورد نظر از کتب معتبر کتابخانه

کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد، آستان قدس رضوی، 

و نیز  مشهد یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده داروساز

شدند. همچنین مقاالت مرتبط  برداریکتابخانه شخصی فیش

، "PubMed"های مختلف مانند با بنیاد نوبل از سایت

"magiran"  و"Noormags" آوری گردیدند. سپسجمع 

بندی شده و در فرمت مقاله قرار گرفتند. مطالب طبقه

، "نوبل"، "جوایز نوبل"های واژهجستجو با استفاده از کلید

سامی دانشمندان همچون و نیز ا "برندگان نوبل"، "آلفرد"

"David Hubel"  و"Torsten Wiesel" .انجام شد 

برندگان جایزه نوبل در پزشکی "براین، از مطالب کتاب عالوه

بنیاد نوبل "(، 9240تألیف دکتر ضیا ظریفی ) "و فیزیولوژی

چگونه برنده "(، 9288نوشته دکتر زرگر ) "و جوایز نوبل

جمه دکتر محجوب( اثر دوهرتی )تر "جایزه نوبل شویم

 Francis Leroyنوشته  "جوایز نوبل پزشکی"(، 9284)

جوایز نوبل به انضمام "(، 9213و کرمی( ))ترجمه بیگلری 

برندگان نوبل ادبیات، فیزیک، شیمی، پزشکی، صلح و 

(، 9248افروز( ))ترجمه آتش Josepha Laroushاثر "اقتصاد

نایی با آش"(، 9212نوشته بخشی ) "جایزه نوبل پزشکی"

اثر فرهادیان و همکاران  "های آنو چهرههای علمی نوبل

(9218،) "Alfered Nobel"  نوشتهBeniz Tristen  ترجمه(

 "برندگان جایزه نوبل از آغاز تا اکنون"( و 9288قندهاری( )

 ( استفاده گردید.9288پور )تألیف همایون

 

 نتایج

 Golgi (9دول )ج در ایتالیا به دنیا آمد 9872در سال .

مدرک دکتری طب گرفت. وی مطالعاتی  9808او در سال 

را در ارتباط با هیستولوژی سیستم عصبی مرکزی انجام داد 

آمیزی با فلز نقره را برای بررسی بخش و روش رنگ

 معروف  Golgiخاکستری سیستم عصبی که به روش 
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 3891تا  9180 علوم اعصاب از لدینوبل در ف زهیبرندگان جا ستیل: 1جدول 

سال دریافت 

 جایزه 
 نام دانشمند

محل 

 تولد
 علت دریافت جایزه نوبل حیطه پژوهشی محل سکونت

1091 
Camillo Golgi شناخت ساختار بنیادی سلول  شناسی سیستم عصبیبافت ایتالیا ایتالیا

 عصبی
Ramon Cajal 

Santiago 
 سیستم بینایی و هیستولوژی نورون اسپانیا اسپانیا

1011 Robert Barani جراحی گوش اتریش وین 

پژوهش در زمینه فیزیولوژی و 

شناسی بخش دهلیزی آسیب

 دستگاه شنوایی

1092 
Charles 

Sherrington 
 بریتانیا لندن

مکانیسم رفلکس قوسی عضالت و 

 نخاعی -فعالیت مغزی

پژوهش در زمینه انسفالوگرافی و 

ها در ارسال کشف عمل نورون

 ثبت پیام الکتریکی از اعضای حسی بریتانیا لندن Edgar Adrian پیام عصبی

1091 

Henry Hallett Dale کشف تبادالت شیمیایی  و مکانیسم آلرژی کولینستیلا بریتانیا لندن

سیستم عصبی های رسانپیام

 اتونوم
Otto Loewi آلمان آلمان 

درنالین و کلیه، دیابت، سیستم عصبی، آ

 کولیناستیل

1011 
Joseph Erlanger عملکرد متمایز انتقال در فیبرهای  الکتروفیزیولوژی اعصاب ایاالت متحده آمریکا کالیفرنیا

 و مکانیسم درد انتقال پیام عصبی ایاالت متحده آمریکا آمریکا Herbert Gasser عصبی

1010 

Walter Rudolf 

Hess 
 دیانسفال سوئیس سوئیس

ه کشف ساختار مناطقی از مغز ک

های داخلی نقش در کنترل اندام

 دارند
Antonio Egas 

Moniz 
 ابداع لوبوتومی جراحی مغز پرتغال پرتغال

1019 

John Carew Ecelss ها در نخاعها و موتونورونسیناپس استرالیا استرالیا 
های درگیر در مکانیسم یون

تحریک و مهار اعصاب مرکزی و 

 محیطی

Alan Hodgkin یتانیابر انگلستان 
های یونی در اعصاب محیطی و کانال

 مرکزی

Andrew Huxley و عضالت ثبت فعالیت الکتریکی اعصاب بریتانیا لندن 

1099 

Julius Axelord ایاالت متحده آمریکا آمریکا 
و نفرین نوراپینفرین، اپی فیز،اپی

سیستم عصبی  درکشف انتقال  در انتقال عصبی سمپاتیکدوپامین 

 های عصبیدهندهباروری و اسپرم، انتقال سوئد نیویورک Ulf Von Euler کسمپاتی

Bernard Katz کولیناستیل ویژههای عصبی بهناقل بریتانیا آلمان 

1099 Andrew Schally هیپوفیز -های هیپوتاالموسهورمون ایاالت متحده آمریکا لهستان 
های کشف چگونگی تولید هورمون

 پپتیدی در مغز

1091 

Roger Sperry های مغزبررسی عملکرد نیمکره های چپ و راست مغزفعالیت نیمکره ایاالت متحده آمریکا آمریکا 

David Hubel کورتکس بینایی -تنفس کانادا کانادا 
 فیزیولوژی دستگاه بینایی

Torsten Wiesel قشر بینایی سوئد سوئد 

2999 

Arvid Carlsson سوئد سوئد 
و  نفریننوراپی ،دوپامین عملکرد

 نفریناپی
کشفیات مربوط به تبدیل و انتقال 

 دستگاه عصبی سیگنال در
Paul Greengard مکانیسم اثر دوپامین ایاالت متحده آمریکا نیویورک 

Eric Richard 

Kandel 
 ایاالت متحده آمریکا وین

الکتروفیزیولوژی تغییرات سیناپسی در 

 یادگیری و حافظه

2911 

John O'Keefe حافظه -هیپوکامپ ت متحده آمریکاایاال نیویورک 

 یابی انسانمغز و نحوه مسیر نروژ نروژ May-Britt Moser یابی مغزکشف سیستم موقعیت

Edvard Moser یابی فضاییهیپوکامپ و موقعیت نروژ نروژ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
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طور به 9180باشد، ابداع نمود. بنیاد نوبل در سال می

ساختار بنیادین  دلیل شناختمشترک جایزه نوبل را به 

 (. 0-1اهدا نمود ) Golgiو  Cajalدستگاه عصبی به 

Cajal  در اسپانیا به دنیا آمد. وی در  9883در سال

در  Cajalالتحصیل شد. در رشته پزشکی فارغ 9844سال 

کرد. این پژوهشگر به زمینه پاتولوژی و پزشکی کار می

 شناسیهای زیادی را برای بررسی بافتروش Golgiهمراه 

براین، اعصاب با استفاده از میکروسکوپ ابداع نمود. عالوه

وی مطالعاتی را در ارتباط با سیستم بینایی در حشرات 

 ترین ابداع وی، ابداع دکترین نورونی بودمهم .انجام داد

(1-0.) 

Barani  در سال و  در وین متولد شد 9840در سال

تدریج  بهی و. التحصیل گردیددر رشته پزشکی فارغ 9188

سیستم مند شد و تحقیق درباره نورولوژی عالقه به رشته

که هنگام  مشاهده نمود ویکرد.  آغازگوش را وستیبوالر 

 باشد،محلول شستشو سرد که وقتی  ؛شستشوی گوش

. شودحالت نیستاگموس و سرگیجه در بیماران ایجاد می

از  واسد که حوشسرگیجه زمانی ایجاد میطور کلی، به

بارانی حرکی را دریافت نکنند. مهیچ  ،مله حس بیناییج

این عالئم با تغییر درجه حرارت محلول مشاهده کرد که 

که تغییر درجه  نمودفرض  ویکرد. شستشو تغییر می

بوالر باعث حرکت مایع داخل گوش و یحرارت سیستم وست

 به همین دلیل، وی ؛شودحرکت بدن میاحساس در نتیجه 

بوالر گوش یریتمیک به همراه عالئم وستاصل نیستاگموس 

ه نقش ردربا وی مطالعاتی را براین،عالوهرا مطرح کرد. 

در جنگ جهانی  این دانشمندمخچه در تعادل انجام داد. 

هنگامی اسارت درآمد. کرد و به عنوان پزشک خدمت اول به

در  Baraniاعطا شد،  به وی 9197 جایزه نوبل در سال که

 9190در سال  ویدوگاه جنگ قرار داشت. ار در یک زندان

 سازمان صلیب سرخ سوئد به دنبال مذاکرات دیپلماتیک

جایزه نوبل در  اعطایآزاد شد. سپس توانست در مراسم 

وی  د.نجایزه را دریافت کاین  نموده وشرکت  9190سال 

به مدت دو دهه ریاست کلینیک گوش و حلق و بینی 

 (. 0-1) شتدانشگاه اوپساال را بر عهده دا

Sherrington  گردید ومتولد در لندن  9884در سال 

عنوان به پزشکیپس از اتمام تحصیالت خود در رشته 

مشغول های لیورپول و لندن در دانشگاهاستاد فیزیولوژی 

رفلکس درباره مکانیسم این دانشمند  مطالعاتبه کار شد. 

های فعالیت ها وقوسی عضالت، اصل پیوستگی نورون

 مطالعاتدر راه  موجود بسیاری از مشکالت ،زی و نخاعیمغ

وی مطالعاتی را نیز در  .سیستم عصبی را مرتفع ساخت

طور کلی، تنوع مطالعات ارتباط با دیفتری و وبا انجام داد. به

وی در زمینه علوم اعصاب عالوه بر این که باعث گسترش 

دامنه جراحی مغز و اعصاب گردید، موجب شد که به وی 

 (.0-1قب ویلیام هاروری سلسله اعصاب را بدهند )ل

Adrian  وی در لندن متولد شد.  9881در سال

شناسی در دانشگاه تحصیالت خود را در رشته زیست

کمبریج به پایان رساند و در همین دانشگاه شروع به کار 

ای بسیار عنوان چهرهکرد. این پژوهشگر در کالج به

طوری که لقب بود؛ به تحرک و محبوب شناخته شدهپر

به وی اعطا گردید. این دانشمند  9188در سال  "لرد"

های برای نخستین بار موفق به ثبت پیام بریتانیایی

و راه را برای پژوهش در  حسی شد یالکتریکی از اعضا

را  Shringtonوی و . بنیاد نوبل ارتباط با صرع هموار ساخت

ینه انسفالوگرافی و در زم دلیل فعالیت به صورت مشترکبه

به دریافت مفتخر ها در ارسال پیام عصبی کشف عمل نورون

 (. 0-1) کرد نوبلجایزه 

Dale  گردید. این در لندن متولد  9848در سال

التحصیل در دو رشته پزشکی و فیزیولوژی فارغ پژوهشگر

از  وی. فعالیت نمود ولکام البراتوارمدتی در  سپسشد. 

دست رنگی که از نوعی قارچ بهه)ماده سمی سیاارگوت 

هیستامین شود( آید و در محل آلودگی گیاه پدیدار میمی
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اتو لوی  وی با همکاری براین،ورد. عالوهآدست هرا ب

دهنده عصبی به نام نوعی انتقالدرباره  مطالعاتی را

موجب دریافت که این ماده  انجام داد وکولین ستیلا

گردد. جم عضالت میانقباض معده، تعرق و تغییر ح

بار توسط نخستین اصطالحات آدرنرژیک و کولینرژیک 

مطالعات وی باعث درک بهتر  .مطرح شد این دانشمند

  (.0،8،1مکانیسم آلرژی گردید )

Loewi  در  ویلمان متولد شد. آدر  9842در سال

 تحقیقاتی و به کارهای گردیدالتحصیل پزشکی فارغرشته 

این پژوهشگر پرداخت. اساتید  نظرتحت در زمینه شیمی 

انجام  کلیه، دیابت و سیستم عصبی ارتباط بادر  مطالعاتی را

وی آزمایشی را برای تشخیص خونریزی پانکراس ابداع  .داد

زمایشی آدر  وی نمود )که به نام این دانشمند شهرت دارد(.

عضالت قلب در  هنگامی کهقلب قورباغه نشان داد در مورد 

کندتر  ،دنگیردرنالین قرار میآیایی معرض ماده شیم

این زنند. تر میکولین تنددر برابر استیل ؛ امازنندمی

رال به وبنیانگذار علم نوروهوم ،این کشف دلیل به پژوهشگر

صورت به Hallettو  Loewi 9120در سال رود. شمار می

های رساندلیل کشف تبادالت شیمیایی پیام به مشترک

درنالین و آنوم و شناسایی اثر اتوسیستم عصبی 

 (.0،8،1) به دریافت جایزه نوبل مفتخر شدند کولیناستیل

Erlanger  در و مدآدنیا ه در کالیفرنیا ب 9847در سال 

 یدکتراز دانشگاه جان هاپکینز در رشته طب  9811 سال

زمینه الکتروفیزیولوژی  وسیعی را در مطالعات ویگرفت. 

یلوگراف انجام داد. این اعصاب به کمک دستگاه اوس

بار برای اولین  Gasserهمراه شاگرد خود  بهدانشمند 

یافت که سرعت هدایت جریان عصبی به ضخامت در

های که در رشته طوریبه ؛فیبرهای عصبی بستگی دارد

و در فیبرهای بوده سرعت انتقال کندتر  ،عصبی نازک

 (.0،8،1)یابد سرعت افزایش می ،ضخیم

Gasser ه ب (مریکاآهای یکی از ایالت)یسکانسین در و

 اخذ مدرک کارشناسی در رشتهپس از  ویمد. آدنیا 

 شددر دانشگاه جان هاپکینز طب  رشتهشناسی، وارد جانور

. سپس به تحقیق درباره ارتباط انتقال پیام و دکتری گرفت

های بدون فراساختار رشته و هاآنو اندازه  عصبی در فیبرها

های این دو دانشمند پژوهش .پرداختدار نمیلین و میلی

 های زیادی در شناخت مکانیسم وباعث پیشرفت

طور مشترک به این دانشمند های مربوط به درد شد.واکنش

مفتخر به دریافت جایزه نوبل  9177در سال  Erlangerبا 

 (.0،8،1)گردید 

Hess  در  ویمد. آدنیا  هدر سوئیس ب 9889در سال

پزشکی چشمشد و در شغول به تحصیل رشته پزشکی م

. مدتی در انگلستان از محضر اساتید تخصص گرفت

 ویژههتحقیق درباره دیانسفال بو به  مند شدفیزیولوژی بهره

در  Hessها پرداخت. گربهدر مورد تاالموس و هیپوتاالموس 

 چونها اعمالی مشاهده کرد که این بخشمطالعات خود 

جویدن، ادرار و دفع مدفوع  ، لیسیدن،تنفساستفراغ، 

توانست با تحریک الکتریکی  ویکنند. را تنظیم میها گربه

ترس،  همچونعاطفی  تحاال ،مناطق خاصی در مغز حیوان

منجر به مطالعات وی نماید.  تحریکخشم، غم و هیجان را 

و نیز حل بسیاری از مسائل در بیماران اعصاب و روان 

روانکاوی گردید. این  ساختن فیزیولوژی با علممرتبط

صورت مشترک به 9171در سال  Monizدانشمند به همراه 

 (. 0-1)جایزه نوبل را دریافت کردند 

Moniz  مد. در سال آدنیا ه در پرتغال ب 9847در سال

عنوان استاد و به شد التحصیلدر رشته پزشکی فارغ 9811

این . نورولوژی دانشگاه لیسبون مشغول به کار گردید

توانست با ابداع روش آنژیوگرافی مغز با تزریق  شمنددان

عروق  و تید، محل تومورهاوماده حاجب در شریان کار

لوب  یروش لوبوتومی در جراح ویمغزی را بررسی نماید. 

مفتخر  9171و به همین دلیل در سال  ابداع کردرا فرونتال 

خرین آعنوان بهکه این روش در . به دریافت جایزه نوبل شد
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برخی از الیاف ارتباطی شود، محسوب میدرمان  خط

تاالمیک مغز در بیمار پسیکوز مزمن قطع  های فرونتورشته

شود. و این امر باعث بهبود عالئم بیمار می گرددمی

های دماغی مطالعات وی باعث پیشرفت زیادی در بیماری

های طوری که او را پدر جراحی)اعصاب و روان( شد؛ به

 (.0-98)نامند میروان  -اعصاب

Ecelss  دکتری  و مدآدنیا ه در استرالیا ب 9182در سال

همکاری با وی کسفورد گرفت. آعلوم خود را از دانشگاه 

در این دانشگاه  مطالعاتی را ،هوچکین و هاکسلی فسوروپر

ها ها و موتونوروندرباره سیناپس پژوهشداد. اکلز به انجام 

وسیله  حریکات عصبی بهدر نخاع پرداخت و دریافت که ت

کولین صورت تبادالت مواد شیمیایی از جمله استیل

یکی برای تحریک و )ر یتنوروترانسمنوع دو  ویگیرد. می

را شناسایی نمود. وی در سال  (دیگری برای مهار در عصب

 Huxleyو  Hodgkinصورت مشترک به همراه به 9102

 (.  0،8)مفتخر به دریافت جایزه نوبل شد 

Hodgkin  در انگلستان متولد شد.  9197در سال

های تحقیقات این فیزیولوژیست در زمینه شناسایی کانال

 وییونی در تحریک و مهار اعصاب محیطی و مرکزی بود. 

 ناشی ازثابت کرد که تحریکات عصبی  Huxleyبه همراه 

سلول و یون پتاسیم در از تغییرات یون سدیم در خارج 

در زمان ایجاد پتانسیل طوری که به باشد؛می داخل سلول

برای عبور یون  یزیاد یزانسلول عصبی به م یغشا ،عمل

نورون  یغشا ،در کسری از ثانیه و شودپذیر میسدیم نفوذ

گردد. بنیاد پذیر میبرای عبور یون پتاسیم به خارج نفوذ

عنوان دلیل کشف این مکانیسم به به 9102در سال نوبل 

ها توسط این دانشمند و ن تئوریترییکی از کامل

 (. 8ها اعطا نمود )را به آنجایزه نوبل  ،همکارانش

Huxley وی موفق د. آمدنیا ه در لندن ب 9194ر سال د

 بهشد و در ادامه فیزیک به کسب مدرک کارشناسی ارشد 

موز در آعنوان کاربه ،شناسیدلیل عالقه به زیست

به  Hodgkinهمراه  به وی. گردیداستخدام  یزمایشگاهآ

یک نوع ماهی خاص در ثبت فعالیت الکتریکی اعصاب 

ساختار و در زمینه  را دستاوردهای مفیدی و پرداخت

به همراه  9102. وی در سال وردآدست هانقباض عضالت ب

Hodgkin  وHuxley  مفتخر به دریافت جایزه نوبل شد

(0،8 .) 

Axelord  این  مد.آدنیا ه بآمریکا ر د 9193در سال

فیز در اپی در زمینه نقش را وسیعی مطالعات بیوشیمیست

و نفرین نوراپینفرین، نقش اپی تنظیم خواب و بیداری و نیز

 ویدر انتقال عصبی سیستم سمپاتیک انجام داد. دوپامین 

ر بکشف انتقال سیستم عصبی سمپاتیک، اثرات آن  دلیلبه 

، انتشار و استرس و یافتن مکانیسم ذخیره حاالت هیجانی و

با اولف فون اویلر و صورت مشترک ها بهسازی آنفعال غیر

 شد 9148در سال موفق به دریافت جایزه نوبل برنارد کاتز 

(0،8 .) 

Euler  ویمد. آدنیا ه در نیویورک ب 9193در سال 

 "کارولین"از مؤسسه دکتری شیمی موفق به اخذ مدرک 

تباط با باروری و وی ابتدا مطالعاتی را در ار. استکهلم شد

های دهندهاسپرم انجام داد؛ اما در ادامه در مورد انتقال

که یک  دریافت Axelordهمراه به  عصبی کار کرد. وی

تواند اثر می متیل ترانسفراز کاتکول اونزیم به نام آ

این استفاده از که  وی بیان نموددرنالین را خنثی کند. آنور

منظور پزشکى بهدر روانداروهاى مورد استفاده  درنزیم آ

 .باشدمؤثر میدرمان اختالالت روانى و نیز فشار خون باال 

 . (8،1)جایزه نوبل به این دانشمند اهدا شد  9148در سال 

Katz  رشته در  و شد مان متولدآلدر  9199در سال

 وی مطالعاتی را در ارتباط با. گردیدالتحصیل پزشکی فارغ

کولین و نیز نقش استیل ژهویهای عصبی مختلف بهناقل

. این دانشمند در یون کلسیم در انتقال عصبی انجام داد

های های هومورال در پایانهبه دلیل کشف ناقل 9148سال 

 Axelordو  Eulerها به همراه عصبی و مکانیسم آن
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  (.0،8)صورت مشترک مفتخر به دریافت جایزه نوبل شد به

Schally وی در مد.آبه دنیا در لهستان  9130 سال در 

در جنگ جهانی دوم به گرفت. دکتری شیمی رشته 

به آمریکا  Gillmanانگلستان سفر کرد و سپس به پیشنهاد 

منجر به جداسازی و رفت. مطالعات این دانشمند 

کننده تیروتروپین، هورمون زادآهای سازی هورمونخالص

وفیز کننده لوتئینی و نیز هورمون کورتیکوتروپین هیپزادآ

و به همین دلیل جایزه نوبل را به اتفاق  قدامی گردید

Gillman  (. 0،8،1دریافت کرد ) 9144در سال 

Sperry  در شهر هاتفورد ایالت متحده  9192در سال

زبان انگلیسی و  وی مدرک کارشناسیمد. آدنیا ه مریکا بآ

شناسی را از کالج ابرلین گرفت. سپس روان کارشناسی ارشد

دکتری جانورشناسی در دانشگاه در مقطع به تحصیل 

در زمینه فعالیت  ویتحقیقات  پرداخت.شیکاگو 

ارتباط  در مطالعات وی. ندهای چپ و راست مغز بودنیمکره

موجب شد  بر هم مکرهیدو ن رینحوه تأث ،های مغزنیمکرهبا 

دریافت کند. تحقیقات این  9189سال را در جایزه نوبل که 

 با قطع کورپوس کالوزوم و از ن شد کهمنجر به ای دانشمند

های مغز، از ارتباطات میان نیمکره برخی ازبردن  بین

 (. 0،8) شودپیشروی بیماری صرع جلوگیری 

Hubel  به ابتدا  مد.آدنیا ه در کانادا ب 9130در سال

 درفیزیک  -ریاضیرشته  تحصیل در مقطع کارشناسی

پزشکی  دکتری مدرک و سپسپرداخت گیل دانشگاه مک

وی با سمت استادی در دانشگاه از همین دانشگاه گرفت. 

مغز  کارکرددرباره  هاروارد مشغول به کار شد و مطالعاتی را

کورتکس بینایی را در گربه ثبت  فعالیت ویانجام داد. 

و کشف کرد که هر نورون در بخش بینایی مغز به  نمود

داد  به عبارت دیگر، وی نشان دهد.محرک خاصی پاسخ می

گذاری از شبکیه تا مغز وجود داشته و الگویی برای که کد

جایزه نوبل را  Wieselو  Hubelباشد. فهم کارکرد مغز می

در  هاتحقیقات آن : نخستبرای دو مورد دریافت کردند

 برتریهای زمینه سیستم بینایی که شامل توصیف ستون

 هایدر دهه (Ocular Dominance Columns) چشمی

ها با آن مطالعات بود و مورد دوم به دلیل 9148و  9108

ای برای نوروفیزیولوژی بینایی و توصیف ایجاد پایههدف 

 های های چشم توسط بستهچگونگی پردازش سیگنال

 های دهندهتشخیصبینایی در نئوکورتکس برای تولید 

 Motion) های حرکتدتکتور، (Edge Detectorsحاشیه )

Detectors) ،های عمق استریوسکوپیردتکتو (Stereoscopic 

Depth Detectors ) های رنگیدتکتورو (Color Detectors )

(0،99.)   

Wiesel  در وی . گردیددر سوئد متولد  9137در سال

به تحقیق درباره کورتکس و  التحصیل شدپزشکی فارغرشته 

را در یک میکروالکترود  Hubelو  Wieselبینایی پرداخت. 

ها بینایی اولیه یک گربه بیهوش قرار دادند. آنقشر 

دریافتند را کشف کردند و نور پذیری مغز با تطبیقالگوهای 

ها هنگام ارائه خطوط در یک زاویه به که برخی از نورون

حالی که سایرین به زاویه در ؛دندهمینشان سرعت واکنش 

های عصبی را ها این سلولدهند. آندیگری بهتر پاسخ می

های سلول"های دیگر که نامیدند. نورون "های سادهسلول"

، به خطوطی از یک زاویه خاص شونده مینامید "پیچیده

   (.  1،93)د کنندهند که در یک جهت حرکت میپاسخ می

Carlsson در  ویمد. آدنیا ه ب وئدسدر  9132 سال در

مطالعات این بیشتر التحصیل شد. فارغفارماکولوژی رشته 

 ینوروترانسمیتر دوپامیندر مورد کار  دانشمند در زمینه

وی در مطالعات . بود پارکینسونبیماری  برو اثر آن  عصبی

ای میزان دوپامین در گانگلیون قاعدهکه کرد مشاهده  خود

برخوردار باالیی  از سطح ،مغز که در حرکات نقش دارد

تجویز لوودوپا عالئم چنین بیان نمود که باشد. هممی

ر بسزایی ه. لوودوپا تأثیر بدهدمیپارکینسون را کاهش 

این  .دارد نفریناپیو  نفریننوراپی ،دوپامین عملکرد

دوپامین، در سال  انجام مطالعاتی در مورددلیل  به دانشمند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
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در نوبل جایزه برنده  Greengardو  Kandelبه همراه  3888

با کمپانی  Carlsson. ی و پزشکی شدژفیزیولوبخش 

همکاری کرد و موفق شد اولین  "آسترازنکا"داروسازی 

 SSRIs با نام مخفف های بازجذب سروتونینمهارکننده

(onin reuptake inhibitorsSelective serot) ای ازدسته 

ین زیملیدداروی را وارد بازار کند.  داروهای ضد افسردگی

به دلیل موارد نادر سندرم گیلین بار از بازار خارج  هابعد

یکی از  که راه را برای فلوکستین Carlsson مطالعات .شد

این  ، هموار کرد.است در جهان ترین داروهاپرمصرف

دانشمند همچنان همراه با دخترش به تحقیق درباره 

  (.92-94)داروهای اثرگذار بر میزان دوپامین مشغول است 

Greengard مد. آدنیا ه ر نیویورک بد 9138ر سال د

تحصیل کرد؛ اما ریاضی و فیزیک  وی در مقطع کارشناسی

های سلول در مورد مولکولی -ها به مطالعات سلولیبعد

به تحقیق درباره مکانیسم اثر  ویمند شد. عالقه مغزی

 رویرسپتوری  ،کشف کرد که دوپامین و دوپامین پرداخت

AMP ( Cyclicا است که باعث افزایش هنورون یغشا

Monophosphate Adenosine )این  وشود حلقوی می

و در نتیجه  Aسازی پروتئین کیناز افزایش منجر به فعال

مدن تغییراتی آوجودهو ب های خاصفسفریالسیون پروتئین

 Greengard، Carlsson، 3888گردد. در سال در سلول می

 و تبدیل مربوط به انتقالکشفیات  دلیل به Kandel و

شدند  جایزه نوبل برنده دستگاه عصبی درها سیگنال

(8،98،91).  

Kandel در  9131سال در  یستنورولوژ و پزشکروان؛

 پژوهش در زمینه آغازپس از  Kandelن متولد شد. وی

الکتروفیزیولوژی قشر مغز، تحت تأثیر پیشرفتی که توسط 

Kafler تر و با استفاده از یک سیستم بسیار تجربی

شده از های جداکه استفاده از نورون)دستیابی قابل

به  ویقرار گرفت.  ( ایجاد شده بود،مهرگان دریایی بودبی

د نتوانیکروالکترودهایی را تولید کرد که میم krinکمک 

های موجودات کوچک وقایع داخل سلولی آکسون ثبتبرای 

وظیفه ثبت  Spencerبا همکاری  Kandel .دناستفاده شو

عهده  های هرمی هیپوکامپ را برالکتروفیزیولوژیکی نورون

های الکتریکی که ها اولین سوابق از فعالیتگرفت. آن

دریافت که  Kandelارائه کردند.  ند راودزیربنای صرع ب

ها تغییرات در اتصاالت سیناپسی بین نورون رحافظه باید ب

 ،اتصال پیچیده هیپوکامپ وی بر این باور بود که .تکیه کند

ها را بهترین سیستم برای مطالعه عملکرد دقیق سیناپس

که انتخاب مدل  معتقد بود این دانشمند. کندنمیفراهم 

ای که بتواند تجزیه و تحلیل الکتروفیزیولوژیک ادهحیوانی س

سازی حافظه را تغییرات سیناپسی در یادگیری و ذخیره

، نتایج به اعتقاد وی، مفید خواهد بود. نمایدتسهیل 

د بود. در سال ناستفاده خواهآمده برای انسان قابلدستبه

9182 Kandel هایی بود که به دنبال شناسایی پروتئین

های دلیله مدت را بهنتز شوند تا خاطرات کوتاهباید س

و  Glansmanبا همکاری  Kandel .ماندگار تبدیل کنند

Beili ،CREB (Binding -cAMP Response element

Protein )مدت را پروتئین درگیر در حافظه طوالنی

فزایش تعداد ، اCREB سازی. یکی از نتایج فعالنددانست

مدت با حافظه کوتاه ،نابراینب ؛اتصاالت سیناپسی است

 باشد؛میهای موجود مرتبط تغییرات عملکردی در سیناپس

تعداد اتصاالت در مدت با تغییر حالی که حافظه بلنددر

تحقیق  دلیل به 3888وی در سال   است.سیناپسی همراه 

های یاخته سازی حافظه درذخیره فیزیولوژی در مورد

 جایزه نوبل برنده Greengard و lssonCar همراه به عصبی

  (.8،38) شد

O'Keefe  این مد. آدنیا ه نیویورک ب در 9121در سال

 و گرفتدکتری شناسی رواندر رشته  نورولوژیست

هیپوکامپ مغز و عملکرد آن در  مطالعاتی را در مورد

Edvard ) حافظه انجام داد. وی به همراه یک زوج نروژی

Moser و serBritt Mo-May )های کشف سلول دلیل به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
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 طور مشترک برندهیابی در مغز انسان بهسیستم موقعیت

موفق به کشف  این دانشمند .شدند 3897سال  جایزه نوبل

ها و حرکات موش O'Keefe( شد. cell Placeسلول مکانی )

های عصبی در هیپوکامپ را های موجود از سلولسیگنال

موش در یک  هنگامی کهدریافت  و مورد مطالعه قرار داد

های خاصی فعال ، سلولرداص در یک اتاق قرار دامکان خ

شوند و هنگامی که موش به مکان دیگری منتقل می

معنا این امر بدیند. گردنهای دیگر فعال میشود، سلولمی

اتاق را تشکیل از نقشه داخلی  یکها سلول است که

( cells Boundary) های مرزیسلولاین دانشمند دهند. می

یکولوم و قشر انتورینال کشف کرد که به را در ناحیه ساب

وجود یک مرز محیطی در فاصله و جهت خاصی از حیوان 

 (. 39،33دهند )پاسخ می

Britt Moser-May  دنیاه ب نروژدر  9102در سال  

شناسی و سپس رشته روانلوژیست در ونور اینمد. آ

. در شدنوروفیزیولوژی در دانشگاه اسلو مشغول به تحصیل 

ها به تحقیق ازدواج کرد. آن Moser Edvardدانشگاه با 

موفق به  و یابی انسان پرداختنددرباره مغز و نحوه مسیر

کرد تا ها کمک میشدند که به موش یهایکشف سلول

ند تا بتوانند خود را به در ذهن خود ایجاد نمای را اینقشه

وجود چنین  .، برسانندقرار دارد جاآنمکانی که غذا در 

هر بار که به جای  شودباعث میهایی در مغز ما سلول

 GPS (Globalای مانند نقشه ،رویمجدیدی می

Positioning System ) شوددر مغز ما ایجاد. 

Moser Edvard (9103 )علوم  یک دانشمند در زمینه

ای موفق به کشف سلول شبکه بود که نروژ اهل اعصاب

(cell Grid در )در مغز ها . این سلولناحیه هیپوکامپ شد

ها د و به آننشوحیوانات یافت میی هاگونهاز بسیاری 

 Britt-May .دندهمیرا در فضا  خود امکان یافتن موقعیت

های دلیل کشف سلول به O'Keefe و به همراه همسرش

 طور مشترک برندهیابی در مغز انسان بهسامانه موقعیت

 (. 32) شدند 3897سال در جایزه نوبل 
 

 یریگجهیتنو  بحث

ای که در زندگی دانشمندان مذکور به چشم نکته

ها با چند مکان و زمان زندگی آنخورد این است که هرمی

ما متفاوت است؛ اما معانی و مفاهیم مشترکی وجود دارد. 

های مختلف بعدی نبودند و در زمینهها تکنخست اینکه آن

ن که عالوه بر ای Cajalعنوان مثال خوش درخشیدند؛ به

شناسی بود، نویسنده و متخصص علوم اعصاب و آسیب

و  Hodgkinسیاستمدار سرشناسی نیز بود. نمونه دیگر 

Katz  هستند که در جنگ جهانی برای کشورشان خدمت

نیز زمانی برنده نوبل شد که در اسارت به  Baraniکردند. 

ها در چند برد. مورد دوم این است که بیشتر آنسر می

کرده بودند؛ از این رو با وجود مشکالت  رشته تحصیل

های وقفه در زمینهعدیده، با عالقه زیاد و تالشی بی

 Golgiعنوان نمونه، کردند؛ بهتحقیقاتی متنوع فعالیت می

همزمان نورولوژیست و پاتولوژیست بود و در مورد بیماری 

التحصیل رشته فیزیک فارغ Huxleyکرد. ماالریا پژوهش می

ثبت فعالیت الکتریکی اعصاب، فیزیک را به بالین بود و با 

ریزی متخصص چشم بود؛ اما نقشه مغز را پایه Hessآورد. 

در  Loewiکرد و تحقیقاتی را در مورد دیانسفال انجام داد. 

دلیل کشف نقل و انتقاالت شیمیایی اعصاب به  9120سال 

اتونوم و چاپ مقاالتی در زمینه انسولین، کوکائین، 

 لین، قلب و کلیه برنده جایزه نوبل شد. آدرنا

 

 حمایت مالی

شده  یمال نیپژوهش تأم میپژوهش حاضر توسط ت

 است.
 

 مالحظات اخالقی

مطالعات توسط  جیدر ارائه نتا یمالحظات اخالق هیکل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%88_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%88_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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 .است دهیگرد تیپژوهش رعا میت

 

 تضاد منافع

 .وجود ندارددر پژوهش حاضر  یتضاد منافع گونهچیه

 

 دردانیتشکر و ق

های دانشگاه از مسئوالن و کارکنان کتابخانه وسیلهبدین

 فردوسی مشهد، آستان قدس رضوی و دانشکده داروسازی

 گردد.مشهد تشکر و قدردانی می یدانشگاه علوم پزشک
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Abstract 

Introduction: There are nowadays numerous outstanding scientific and literary prizes; however, 

none of which has the credibility of the Nobel Prize. The story of heroic endeavors of Nobel winners 

has valuable implications for researchers, especially young researchers, which may exert a significant 

impact on their future planning. Therefore, the present study aimed to take a closer look at Nobel 

Prize winners in the field of neuroscience. 

Materials and Methods: This study was library research using different books and articles. 

Thereafter, the content was categorized and presented. 

Results: Golgi and Cajal conducted a study on the basic structure of the nervous system. Barani 

received a Nobel Prize for the performance of research on the vestibular system of the ear, Schally 

and Gillman for a study on the pituitary gland and spray due to the development of Split-Brain 

technique. Moreover, Shrington and Adrian performed a study on encephalography and 

neurotransmitter, Loewi and Hallett won the Nobel Prize for discovering the chemical exchanges of 

the autonomic nervous system messengers, and Axelord won this prize owing to the discovery of the 

mechanism of sympathetic nervous system transmission( with Euler and Katz).  

Gasser and Erlanger won the Noble Prize for their investigation of the electrophysiology of 

neurons, Ecelss, Hodgki, and Huxley for their study on the mechanisms involved in the stimulation 

and inhibition of nerves, and Hubel and Wiesel for research on the visual system, Kandel for an 

investigation on the physiology of memory(with Greengard and Carlsson), and  May-Britt, his wife, 

and O'Keefe won the Nobel prize for discovering the cells of the positioning system in the human 

brain. 

Conclusion: The notable point in the lives of these scientists is that they were not involved just in 

one field, rather they were successful in a variety of domains. They went through a lot of hardships 

and worked hard with perseverance and love despite enormous problems they faced in the course of 

their lives. 
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