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 چکیده

شک . بدونشودیمجوایز در جهان است که بنا به وصیت آلفرد نوبل به دانشمندان برجسته اهدا  نیترباارزشجایزه نوبل از  :مقدمه

دانشمندان برجسته  سرگذشتبا مطالعه  توانندیمدنبال دارد. جوانان رزشمند بهبرای جوانان پیامی انوبل  زهیبرندگان جابررسی زندگی 

ی آموزشی و پژوهشی خود را طوری تنظیم کنند که به افتخارات بزرگی نائل آیند. در مقاله حاضر برندگان نوبل در بخش قلب و هابرنامه

 عروق بررسی شده است.

، pubmedی هاتیسامختلف در زمینه جایزه نوبل استفاده شد. همچنین از مقاالت  در این مطالعه مروری از کتب ها:مواد و روش

noormags ،magiran  وSID  .ی و در قالب مقاله ارائه شد.بردارشیفمطالب  تیدرنهابهره گرفته شد 

زدن ابداع کرد. برای بخیه ییهاکیتکنتحقیقاتی در زمینه نگهداری، کشت بافت زنده و پیوند اعضا انجام داد و  Carrel :هایافته

Einthoven نوار قلب شد. تحقیقات  سازوکاروفق به کشف مCorneille Heymans کشف سینوس ائورت و مکانیسم آن و نیز ناحیه  به

 و سوزنی که داخل شدیمی وارد قلب راحتبهی ابداع کرد که کاتتر Cournandحساس به تغییرات شیمیایی در شریان کارتید منجر شد. 

زیادی را  قاتیتحق Richardsکاتتریزاسیون ورید قلبی را ابداع کرد.  Forssmannی با اشعه ایکس بود. بررسقابل، گرفتیمشریان قرار 

روی شریان پلومونری در بیماران با مشکل ریوی و نیز کاتتریزاسیون قلبی انجام داد و توانست در زمینه درمان بیماری قلبی مادرزادی به 

ضدآدرنالین را کشف کرد و با همکاری دوستانش نخستین بتابلوکر را به نام پرونتالول و سپس  بتارسپتور Blackیی دست یابد. اهتیموفق

 پروپرانولول تهیه کرد.

به کارهای تحقیقاتی عالقه شدیدی داشتند و با وجود موانع  هاآن دهدیماین افراد برجسته نشان  سرگذشتمطالعه  :یریگجهینت

 کردند.تالش می ریناپذوصفن، با پشتکاری فراوا

 

 برندگان، جایزه، عروق، قلب، نوبل :یدیکل کلمات
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 مقدمه
ادبی متعددی که  از میان جوایز علمی، اجتماعی و

جایگاه و اعتبار جایزه نوبل را  کدامچیهامروزه وجود دارد، 

جوایز در جهان است که  نیترباارزشندارند. جایزه نوبل از 

دسامبر هر سال به  90ا به وصیت آلفرد نوبل در بن

دان اهل . آلفرد نوبل شیمیشودیمدانشمندان برجسته اهدا 

ی متعددی هاشیآزماسوئد و مخترع دینامیت بود. نوبل 

روی مواد منفجر انجام داد که چندین بار به انفجار منجر 

برادر کوچکش، تکنسین آزمایشگاه و  ازجملهی اعدهشد و 

 (.9فر دیگر در این حوادث از بین رفتند )چند ن

جا گذاشت و وصیت آلفرد نوبل از خود ثروت هنگفتی به

ی کنند و از گذارهیسرماکرد که آن را در اوراق مطمئنی 

جوایز نوبل در زمینه فیزیک، شیمی،  هرسالهسود آن 

به افرادی اعطا شود که بیشترین خدمت  اقتصاد و پزشکی

داشت که این جایزه باید  دیتأکنوبل  .اندکردهرا به بشر 

چه اسکاندیناوی باشد یا ملیتی -بدون توجه به ملیت فرد 

اعطا شود. بانک سوئد بعدها با هزینه خود به این  -دیگر

 .(3-0جوایز، نوبل اقتصاد را هم اضافه کرد )

که افرادی که نامزد  شودیممطرح  سؤالحال این 

چگونه  کنندیمرا دریافت  یا آن شوندیمدریافت جایزه نوبل 

 لیتحصی معتبر و معروف هادانشگاهآیا در  افرادی هستند.

شک بررسی زندگی قهرمانان نوبل برای جوانان ؟ بدوناندکرده

دنبال دارد و جوانان پیامی ارزشمند به باهوشو  پرتالش

ی آموزشی و هابرنامه هاآن سرگذشتبا مطالعه  توانندیم

ری تنظیم کنند که به افتخارات بزرگی ی خود را طوپژوهش

ی قلبی و هایماریب(. با توجه به شیوع زیاد 7نائل آیند )

نوبل پزشکی و  یهازهیجاعروقی و اهمیت آن، در این مقاله 

 بررسی شده است. و عروقبخش قلب فیزیولوژی در 

 

 هامواد و روش

شخصی و  شدهیداریخرمروری از کتب  در این مطالعه

ی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی، هاکتابنیز 

دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه 

 جایزه نوبل استفاده شد. همچنین از مقاالت مختلف در 

و  Pubmed ،SID ،Magiranی هاتیسااین زمینه در 

Noormags  با کلمات کلیدی جایزه نوبل، آلفرد نوبل، بنیاد

 تیدرنهابهره گرفته شد.  ندان مرتبطنوبل یا اسامی دانشم

 ی و در قالب مقاله ارائه شد.بردارشیفمطالب 

 

 نتایج

در  9052در سال  (Alexis Carrelآلکسیس کارل )

پس از گرفتن  Carrelشهر لیون در فرانسه زاده شد. 

کارشناسی ادبیات، دکترای طب خود را از دانشگاه لیون 

کرد.  ازدواج Anne-Marie-Laure، با 9192گرفت. در سال 

صاحب  Anneو  Carrelاو بیوه بود و یک فرزند پسر داشت. 

 فرزندی نشدند.

تحصیالت خود را با انجام تحقیق روی  9100در سال 

بخیه عروق خونی تکمیل کرد. در این دوره تحصیلی به 

به ایاالت  9100شد. سپس در سال  مندعالقهجراحی 

دیری  شروع به کار کرد.متحده رفت و در دانشگاه شیکاگو 

دانشگاه ابتکاراتش در جراحی در  خاطربهنگذشت که 

در آمریکا معروف شد. بیشتر تحقیقاتش  راکفلرو  شیکاگو

که به دریافت جایزه نوبل منجر شد در این دانشگاه انجام 

(. در قدیم پیوند اعضا به دلیل شیوه نامناسب جریان 8داد )

مشکالت انعقاد  ده وطبیعی گردش خون در عضو پیوندش

 . دیانجامیمخون به شکست 

او کارهای تحقیقاتی زیادی را در زمینه نگهداری بافت 

زنده و کشت آن و نیز پیوند اعضای بدن انجام داد و 

 ازجملهیی برای مقابله با انعقاد خون ابداع کرد. هاروش

به هم بود که ابتدا  هارگابتکارات او در جراحی، دوختن 

نات انجام داد. این روش که از آناستوموز سه بخیه روی حیوا
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ها و آسیب ی ناشی از کالمپشدگلهاست از  شده لیتشک

در طول  Carrel. دکنیمالیه اندوتلیوم عروق جلوگیری 

ی هازخمجنگ جهانی اول روش جدیدی برای معالجه 

عمیق ابداع کرد و به بهبود جراحات و جلوگیری از عفونت 

ی ضدعفوناخت. وسیله ابداعی او محلول و قطع عضو پرد

 خاطربهاو  (.8) رساندیمی زخم هابخشداکین را به تمام 

ی خونی برنده هارگتکنیک خاص بخیه عروق و پیوند 

جایزه نوبل شد. همچنین نخستین فردی بود که کاربرد 

 منظوربهی انهیسها را در عمل جراحی آئورت شنت

می نخاع توضیح داد. در سال پیشگیری از فلج ناشی از ایسک

مطالعه  خاطربهجایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی  9193

روی سیستم گردش خون، بخیه عروق و نیز پیوند اعضای 

 (.3،7،5،0بدن به او اهدا شد )

 9080در سال  (Willem Einthovenویلم اینتهوون )

در سمارنگ، یکی از شهرهای اندونزی، متولد شد. پدر او 

به تحصیل  بود از دنیا رفت. او سالهششو وقتی  پزشک بود

در رشته پزشکی در دانشگاه هلند پرداخت و پس از اتمام 

استاد شروع  عنوانبهتحصیل در همان دانشگاه لیدن هلند 

ی خود دخترعموبا  9008در سال  Einthovenبه کار کرد. 

Frédérique Jeanne Louise de Vogel  ازدواج کرد که از

 لی خود سه فرزند داشت. همسر قب

او تحقیقاتی روی قلب انجام داد و مشاهده کرد که 

؛ کندیمموقع انقباض، قلب جریان الکتریکی ضعیفی ایجاد 

 های الکتریکی قلبفعالیتی ریگاندازهبنابراین، برای 

این دستگاه با رسم  گالوانومتر بسیار حساسی ساخت.

. دادیم یی، چگونگی کارکرد قلب را نشانهایمنحن

Einthoven  حروفاصول +. اولین بار P، Q، R، S و T  را

قلب  بیانگر انقباض و انبساطکه در نوار قلب  بیان کرد

. او همچنین برخی اختالالت قلب عروقی را از روی است

نوار قلب توضیح داد و تحقیقاتی روی صداهای قلبی انجام 

ام( را داد. همچنین وسیله صدانگاری قلب )فونوکاردیوگر

ی پزشکی هادانشکدهی هاموزهدر  اکنونهمابداع کرد که 

. این فیزیولوژیست و پزشک هلندی در شودیمنگهداری 

مفتخر به دریافت جایزه نوبل فیزیولوژی و  9130سال 

 (.7-99شد ) نوار قلب سازوکارکشف  خاطربهپزشکی 

 Corneille Jeanهایمنس ) کورنیل جین فرانسوا

Francois Heymans)  در بلژیک  9013مارس  30متولد

شد،  لیالتحصفارغبود. او در رشته پزشکی از دانشگاه گان 

ولی با توجه به اینکه پدرش فارماکولوژیست بود، در 

 9139آزمایشگاهی فارماکولوژی شروع به کار کرد. در سال 

کرد که حاصل آن چهار فرزند بود. ازدواج  Berthe Mayبا 

ی او به کشف سینوس آئورت و ناحیه اهپژوهشتحقیقات و 

حساس به تغییرات شیمیایی در شریان کارتید منجر شد. او 

مکانیسم آئورت در تنفس و وجود بارورسپتور در  نیهمچن

سینوس کارتید را کشف کرد. او برای این کار عمل جراحی 

منظور سر یکی از را روی دو سگ زنده انجام داد. بدین

اب به بدنش متصل کرد و بدن سگ ها را تنها با اعصسگ

کار گرفت. خون برای سر سگ اول به نیتأم منظوربهدوم را 

نام گرفت. او دریافت  circulation crossاین روش ابداع 

جریان قلبی عروقی به سمت باال و پایین در سگ اول با 

 شدهیمعرف عوامل اما؛ ردیگیمعصب واگ خود سگ انجام 

 هیچ رفته است، اول سگ غزم به که دوم سگ خون به

 برای مشابه آزمایش یک از او. در این حیوان ندارد یریتأث

 تنظیم در محیطی یهارندهیگ شیمیایی نقش دادننشان

به او  نوبل به همین خاطر جایزه که کرد استفاده تنفس

ی زیادی در زمینه هاشرفتیپتحقیقات او موجب  .اهدا شد

مفتخر به  9120سال گردش خون شد و به این خاطر در 

 (.7،93،92) دریافت جایزه نوبل شد

 30( در André Frédéric Cournandآندره کورناند )

لیسانس خود را در  آمد. او ایبه دندر پاریس  9017سپتامبر 

رشته هنر گرفت. سپس در دانشگاه پاریس وارد رشته 

ازدواج کرد که بیوه بود  Blumer Sibylle پزشکی شد. او با
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پسر داشت. حاصل این ازدواج سه فرزند بود. و یک 

Cournand  شدیمی وارد قلب راحتبهکاتتری ابداع کرد که 

، با اشعه ایکس گرفتیمو سوزنی که داخل شریان قرار 

(. تاریخچه کاتتریزاسیون قلبی 99، 90، 7ی بود )بررسقابل

ی را در الوله Stephan Halesکه  گرددیبرم 9599به سال 

کلود برنارد پدر  91طن اسب قرار داد. در قرن هر دو ب

 (.8فیزیولوژی مدرن کاتتریزاسیون قلبی را ادامه داد )

( اورولوژیستی بود Werner Forssmannورنر فرسمان )

در برلین متولد شد. او تحصیالتش را در  9100که در سال 

رشته پزشکی در دانشگاه برلین به پایان رساند. سپس در 

گوستا ویکتوریا مشغول به کار شد. او در سال بیمارستان او

که متخصص کلیه بود ازدواج  Engel Elsbetدکتر  با 9122

صاحب شش فرزند شدند. او در همین  هاآن. کرد

 کهیطوربهبیمارستان کاتتریزاسیون قلبی را تکامل داد، 

کاتتری در داخل قلب قرار داد تا برای تزریق دارو و مواد 

مناسب باشد. او اولین  فشارخونی ریگندازهارادیواوپاک و 

آزمایش کاتتریزاسیون ورید قلبی را روی خود انجام داد. 

که ورید براکیال چپ خود را کات داون و سوند  صورتنیبد

دپارتمان  سیرئحالبی را از این ورید وارد قلبش کرد. او 

 تهیه مسئول که را عمل اتاق خود را نادیده گرفت و پرستار

به  او. کند کمک او به تا کرد ترغیب بود، استریل اتتجهیز

در . بگیرد تماس ایکس بخش اشعه با که گفت پرستار

سوند را  فلوروسکوپ، یک هدایت تحت ایکس بخش اشعه

. برد پیش خود راست بطن حفره داخل به کامل طوربه

 در سونددهنده نشان که شد ضبط X-ray فیلم سپس

توانستند با  Cournandو  Forssmann. بود او راست دهلیز

این کار فشار قلب و عروق بزرگ آن و نیز حجم خون آن را 

ی کنند. همچنین با تجزیه شیمیایی اکسیژن ریگاندازه

ی مختلف قلب را پیدا کردند هابخشخون قلب ارتباطات 

(98-90 ،3.) 

 Dickinson Wood ruffدیکینسون وودراف ریچاردز )

Richards)  در نیوجرسی آمریکا متولد  9017 اکتبر 20در

شد. پس از گرفتن لیسانس هنر، وارد رشته پزشکی شد. 

این دانشمند تحقیقات زیادی را روی فیزیولوژی قلب و ریه 

مطالعاتی روی شریان پلومونری در  ازجملهانجام داد؛ 

بیماران با مشکل ریوی و تحقیقاتی در زمینه کاتتریزاسیون 

سوندی را  Cournandبه همراه  Richardsقلبی انجام داد. 

وارد قلب و از آنجا از راه شریان پولمونری وارد ریه کردند. 

Richards  با این تکنیک شوک ناشی از تروما، فیزیولوژی

ی مربوط به آن را توضیح داد و هادرماننارسایی قلبی و 

توانست  تغییرات همودینامیک طی درمان را بررسی کرد و

رمان ناراحتی قلبی مادرزادی نوزادان پیدا یی در دهاتیموفق

 9178در سال  Cournandو  Forssmannکند. او به همراه 

 (.95، 90، 7طور مشترک جایزه نوبل را گرفتند )به

 90متولد  (James Whyte Blackجیمز وایت بلک )

در اسکاتلند بود. او در رشته شیمی و پزشکی  9130ژوئن 

ن و او چهارمین پسر تحصیل کرد. پدرش مهندس معد

ازدواج کرد که ثمره این  9108خانواده بود. او در سال 

ازدواج یک دختر بود. پس از فوت همسرش با پروفسور 

MacKie Rona  ی در لیالتحصفارغازدواج کرد. پس از

دپارتمان فیزیولوژی مشغول به کار شد. او مشاهده کرد که 

، هنگام شودیمدر بیمارانی که شریان پولمونری مسدود 

ورزش و فعالیت عضالنی یا استرس در قفسه سینه دردی 

به اکسیژن بیشتری نیازمند  هاآنو قلب  شودیمایجاد 

است. او تحقیقاتی روی هورمون آدرنالین و بتارسپتورها 

آغاز کرد. سطح این هورمون در شرایط جسمی و روحی در 

ی او یک بتارسپتور هاتالش. ابدییمبدن افزایش 

آدرنالین را کشف کرد و باعث شد اثرات آدرنالین را در ضد

بدون باالرفتن پالس قلبی،  جهیدرنتقلب کاهش دهد که 

با  Blackشود. درد کمتری در قفسه سینه ایجاد می

 9180در سال  Stephensonو دکتر  Garentهمکاری دکتر 

نخستین بتابلوکر را به نام پرونتالول تهیه کردند. سپس 
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پرانولول را ساختند که با نام ایندرآل وارد بازار داروی پرو

باال  فشارخونشد. این دارو در کاهش درد قفسه سینه و 

کشف این دارو برنده جایزه نوبل شد. او  خاطربهبود. او  مؤثر

را مانند  (Blacker 2Hهیستامین بالکر )همچنین داروی 

 (.7،90سایمتیدین برای درمان زخم معده ساخت )

دان آلمانی بود که شیمی( Konrad Blochلوخ )کنراد ب

در یک خانواده متوسط در آلمان متولد شد.  9193در سال 

در رشته شیمی در دانشگاه مونیخ  9120او در سال 

به ایاالت متحده مهاجرت  9128شد. در سال  لیالتحصفارغ

کرد و در دپارتمان بیوشیمی دانشگاه کلمبیا به تحقیق 

به دریافت جایزه نوبل منجر  هاژوهشپپرداخت که همین 

ازدواج کرد و ثمره  Teutsch Loreبا  9109شد. در سال 

این وصلت یک دختر و یک پسر بود. او تحقیقاتی درباره 

مکانیسم تنظیم کلسترول و اسیدهای چرب در بدن انجام 

ی بعد اهمیت کلسترول در ایجاد بیماری هاسالداد. در 

ها منجر شد که ولید استاتینآترواسکلروز مشخص و به ت

داروهای مهم برای درمان هایپرکلسترولمیا و  ازجمله

 Feodorطور مشترک با (. او به8آترواسکلروزیس هستند )

Lynen  (8موفق به دریافت جایزه نوبل شد ) 9180در سال 

در  9199در سال ( Feodor Lynenفئودور لینن )

تحصیل کرد و در  آمد. او در رشته بیوشیمی ایبه دنمونیخ 

دان با دختر استادش ازدواج کرد. این بیوشیمی 9125سال 

تحقیق در  خاطربه Bloch همراهبه 9180آلمانی در سال 

ی دهایاسزمینه مکانیزم تنظیم کلسترول و متابولیسم 

آورد.  دستبهچرب جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی را 

به  شدهعالفسخنرانی نوبل او درباره مسیر اسید استیک 

 ها و اسیدهای چرب بود.ترپن

سال  در (Bengt Samuelsson) بنگت ساموئلسون

در سوئد متولد شد. او در دانشگاه استکهلم تحصیل  9120

ازدواج کرد  Inga Karin Bergsteinبا  9170کرد. در سال 

دان سوئدی در سال و صاحب دو دختر شد. این بیوشیمی

به دلیل کشف  Vane و Bergströmهمراه  به 9103

 آنزیم مبدل آنژیوتانسین یهادارندهبازاز  وپروستاگلندین 

موفق به دریافت جایزه نوبل شد. تحقیقات او درباره 

ی نحوه عملکرد پروستاگلندین بود که به کشف سازخالص

 (.8ی قلبی منجر شد )هایماریبنقش اسیدسیالیک در 

در  9198در سال ( Sune Bergströmسونه بریسترم )

ازدواج کرد که ثمره  9102او در سال  آمد. ایبه دناستکهلم 

همراه دان سوئدی بهبود. این بیوشیمی دوقلوآن دو پسر 

Samuelsson  وVane  به دریافت جایزه  9103در سال

 نوبل مفتخر شد.

به  وسترشردر  9135در سال ( John Vaneجان وین )

مند انگلیسی دانشگاه آمد. محل تحصیل این دانش ایدن

ازدواج  Daphne Elizabethبا  9100بیرمنگام بود. در سال 

و  دانیمیشکرد که حاصل آن دو دختر بود. این 

ی در سنتز مؤثری هاگامفارماکولوژیست انگلیسی 

آنژیوتانسین، برادی کینین و کاپتوپریل برداشت و به تولید 

ی هایارمیبداروهای مفیدی در درمان هایپرتانسیون و 

های آنزیم مبدل بازدارنده و معرفیعروق کرونری 

در درک اثرات (. او نقش مهمی 8منجر شد ) آنژیوتانسین

 .آسپرین داشت یمسکنی و ضدالتهاب

در  9109( در سال Michael Brownمایکل براون )

به حدی به تحصیل  Brown بروکلین نیویورک متولد شد.

گی مجوز پخش یک سال 92علم عالقه نشان داد که در 

آورد. براون  دستبهایستگاه رادیویی شخصی ساخت خود را 

دانشگاه پنسیلوانیا در رشته شیمی ادامه  در 9183در سال 

تحصیل داد و در مؤسسه ملی قلب، ریه و خون شروع به 

 ازدواج Nancy Gurian Conway با 9155کار کرد. در سال 

ی هاکیتکنه کرد و صاحب دو دختر شد. او در آزمایشگا

یی را انجام داد که میزان واکنش در هامیآنزی سازخالص

کنند و برای درمان را کاتالیز می کلسترول بیوسنتز

 طوربه 9107. او در سال ندهست الزمهایپرکلسترولمیا 
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کشف و توصیف به دلیل  Joseph Goldsteinمشترک با 

ترول بیوشیمیایی و ژنتیکی تنظیم میزان کلس یهاسمیمکان

 (.8، به دریافت جایزه نوبل مفتخر شد )هادر سلول

 9100( در سال Joseph Goldsteinجوزف گلدستین )

به ی جنوبی در ایاالت متحده آمریکا نایکارول در کینگستر،

آمد و در رشته شیمی از دانشگاه واشنگتن  ایدن

شد. سپس آموزش خود را در داالس ادامه  لیالتحصفارغ

زیدنتی در بیمارستانی در ماساچوست با داد. در دوره ر

Michael Brown ( 8آشنا شد.)  در مرکز  9153او در سال

پزشکی دانشگاه تگزاس شروع به کار کرد و به همراه 

Brown  تحقیقاتی انجام داد که باعث کشف و توصیف

 میزان کنندهمیتنظی بیوشیمیایی و ژنتیکی هاسمیمکان

 ها گیرنده، آن9150ل ها شد. در سادر سلول کلسترول

را کشف کردند و دریافتند که این  چگاللیپوپروتئین کم

را با فرایندی به  LDL های کلسترول دارگیرنده، پروتئین

رسپتور به داخل سلول وارد  باواسطهنام آندوسیتوز 

برای اولین بار،  هاپژوهشتوانستند با این  هاآنکنند. می

ی توضیح دهند. مولکولیاس را در مق سکته قلبی دلیل وقوع

ای ساخته و تولید کشف آنان، داروهای ویژه خاطربهامروزه 

کار  LDL هایشوند که بر اساس خواص گیرندهمی

 کنند.می

در سال  (Robert Furchgott) رابرت فورچگات

. او در آمد ایبه دندر چارلستون کارولینای جنوبی  9198

اه کارولینای در رشته بیوشیمی در دانشگ 9125سال 

 ئتیهتحصیل کرد. سپس عضو نورث وسترن شمالی و 

عملی دانشگاه واشنگتن شد. او و همکارش دریافتند که 

خونی را شل  یهااندوتلیال رگ یهاماده اصلی در سلول

ساخت اکسید نیتریک از عمل آنزیمی  . همچنینکندیم

سیترولین و در -آرژنین و ال-ی الهانیآمبر روی اسید

آمید آدنین کوفاکتورهای اکسیژن و نیکوتینحضور 

 NADPH: Nicotinamideنوکلئوتید فسفات )دی

Adenine Dinucleotide Phosphate در ردیگیم( صورت .

به دلیل  Ignarro و Muradهمکارانش  به همراه 9110سال 

عنوان یک مولکول اکسید نیتریک به تحقیق روی

موفق به دریافت  دهنده در دستگاه قلبی عروقیسیگنال

اکسید همچنان که تحقیقات بیشتری روی جایزه نوبل شد. 

 آنبیشتری نظیر نقش  اعمال، گرفتیم صورتنیتریک 

های عصبی رسان بین سلولعنوان یک مولکول سیگنالبه

در مغز، بهبود حس بویایی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی 

ی شناخته شد. اکسید نیتریک نقش مهمی در بیمار بدن

جایزه  9119در سال (. 8آترواسکلروز و اتساع عروق دارد )

جایزه آلبرت  9118بنیاد گایردنر و در سال  یالمللنیب

در سال  .اعطا شداو  به لسکر برای تحقیقات پزشکی پایه

ازدواج کرد و ثمره آن سه  Lenor Mandelbaumبا  9109

سالگی  80همسرش در سن  نکهیازاپسدختر بود. 

نیز در سال  مارگارتکرد.  ازدواج Margaretبا درگذشت، 

 Furchgottدار فانی را بدرود گفت و سه سال بعد  3008

 .رفت ایدننیز از 

در ایندیانا  9128( در سال Ferid Muradفرید مراد )

آمد. او پنج فرزند  ایبه دنتبار و در یک خانواده آلبانیایی

یا، جورج ی مختلفی مانند ویرجینهادانشگاهداشت و در 

 به دلیل 9110و تگزاس کار کرد. او در سال  واشنگتن

دهنده اکسید نیتریک برنده جایزه کشف مولکول سیگنال

 نوبل پزشکی شد.

در  9109( در سال Louis Ignarro) لوئیز ایگنارو

آمد. پدرش نجار و مادرش  ایبه دنبروکلین نیویورک 

بیا در رشته سوتا و کلمبود. او در دانشگاه مینه دارخانه

داروسازی تحصیل کرد. او با یک متخصص بیهوشی ازدواج 

 کرد که حاصل آن یک دختر بود.

 شناسیباکتر( Carlos Chagasکارلوس شاگاس )

ای را کشف کرد که بعدها به بیماری 9101برزیلی در سال 

و  نام بیماری شاگاس معروف شد. او تحقیقاتی درباره ماالریا
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ی خونی انجام داد. هااختهیتککی از ترپیانوزوم کروزی ی

همچنین عالئم تب، آنمی، ادم و لنف آدنوپاتی را در 

ی انگلی تشخیص داد. شاگاس جوایز ملی متعددی هاعفونت

جایزه شاودین را در آلمان دریافت کرد. او چهار بار  ازجمله

برای دریافت جایزه نوبل کاندید شد، ولی به دالیل سیاسی 

 شدهمشاهدهدن داوران به اینکه بین عالئم و نیز متقاعدنش

ی وجود دارد، جایزه ارابطهتوسط شاگاس و بیماری انگلی 

 (.8به او تعلق نگرفت )
 

 یریگجهینتو  بحث

آگاهی از گذشته پلی برای ساخت آینده است و استفاده 

سرمایه هر فرد است. این  نیترمهماز تجربیات گذشتگان، 

و  دادندیمکه به دنیای اطراف خود  افراد با توجه به اهمیتی

کردند، در مسیر خود تالش می سؤاالتبرای یافتن پاسخ 

 ی بزرگ قرار گرفتند.هاکشفموفقیت و 

این افراد برجسته و تراز اول  سرگذشتی که در انکته

. این دهدیم، مضمون مشترکی را بازتاب خوردیمبه چشم 

یدی داشتند و دانشمندان به کارهای تحقیقاتی عالقه شد

ی تالش ریناپذوصفبا وجود موانع فراوان، با پشتکاری 

 ای که نگاه دقیق و تیزبینانه Carrel ازجملهکردند. می

 Forssmann. دادیمبه کارهای پژوهشی خود نشان 

اینکه پزشکان زیادی عمل  رغمیعلاورولوژیستی بود که 

و ی راخالقیغکاتتریزاسیون قلب بیماران توسط او را 

ی گذارانیبن، کاتتریزاسیون قلب را دانستندیماجرا  رقابلیغ

داروی پروپرانولول را ساخت و به تولید  James Blackکرد. 

 نوار قلب را کشف کرد. سازوکارنیز  Einthovenانبوه رساند. 

و  یاچندرشته بحث، توجهقابلیکی از نکات مهم و 

ز و خارج از بافراد است که امکان تفکر بودن ای انهیزمچند

دهد. امروزه شاید با ی خودساخته را به فرد میهاتیمحدود

به مرزهای میکروسکوپی  هادانشتوجه به اینکه امور و 

بسیاری از افراد و  دیتأکبودن مورد و تخصصی انددهیرس

جای خالی افراد  خواست بسیاری از جوامع است،

ابوریحان مانند ابوعلی سینا،  یانهیزمو چند یاچندرشته

این افراد  چراکه؛ کندیمبیشتر توجه جلب  ...بیرونی و 

ی و کنندگهماهنگبین اعضای یک تیم نقش  توانندیم

هنر کارگروهی و  بحث دیگر، داشته باشند. شبرندهیپ

 توانایی ادامه کار افراد در راستای بهبود است.

 

 حمایت مالی

 است. انجام شده سندگانینو یمال تیمطالعه با حما نیا

 

  یاخالق مالحظات

 شده است. تیرعا یاصول اخالق تمامپژوهش  نیدر ا

 

 تضاد منافع

 ندارند. گریکدیبا  یتضاد منافع گونهچیه سندگانینو
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Abstract 

Introduction: The Nobel Prize is one of the most valuable prizes in the world which is awarded to 

prominent scientists according to the will of Alfred Nobel. Undoubtedly, it has a valuable message 

for struggling young individuals and can inspire them to achieve great honors. Therefore, the present 

article aimed to review the Nobel Prize winners in the field of cardiology. 

Materials and Methods: In this review study, the required data were collected from books on the 

Nobel Prize and the related articles that could be found on websites, such as Pubmed, Noormags, 

Magiran, and the Scientific Jihad Information Center. Subsequently, notes were taken and the 

findings were presented in the form of an article. 

Results: Based on the findings, Carrel conducted research on preservation, tissue culture, and organ 

transplantation and devised stitching techniques. Einthoven discovered the ECG mechanism. The 

research carried out by Corneille Heyman led to the discovery of the aortic sinus and its mechanism 

as well as the area that was sensitive to chemical changes in the carotid artery. Cournand invented a 

catheter that could easily enter the heart and a needle that was inserted into the artery which could be 

x-rayed. Forssmann invented cardiac vein catheterization. Richard performed a great deal of research 

on the pulmonary artery in patients with pulmonary disease and cardiac catheterization and was 

successful in treating congenital heart disease. Black discovered the anti-adrenaline beta-receptor and 

in collaboration with other researchers developed the first beta-blocker, called pronethalol, and 

propranolol. 

Conclusion: The biography of these prominent scientists indicates that they were deeply interested 

in research and worked with indefinable perseverance in spite of the obstacles they faced in their 

paths. 
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