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Abstract 

During the recent decades, substantial changes are made in the borders and contents of physiology as a basic course 

for the students in medicine. Here some strategies are presented to preserve the classical and integrative approaches in 

teaching physiology, while these approaches extent our knowledge to molecular, sub-cellular and cellular levels.  
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  تمام شده است؟ ها ستمیس یولوژیزیدوران ف ایآ

 *اصل یصالح زاهد

  تهران ،یبهشت دیشه یعلوم پزشک دانشگاه ز،یغدد، پژوهشکده غدد درون ر یولوژیزیف اتقیمرکز تحق

   
  

دانو.   وردم را نموی چطور شد سر از عرصه فیزیولووژی در   2

برای. سخت بود ولی زمانی که لیسانس خود را در رشوته علووم   

گذراندن دوره سربازی بوودم،   در حال زمایشگاهی تمام کردم و 

خواندم  بهور حوال   با عالقه کتاب فیزیولوژی گایتون را مثالً می

فراخوووان دانشووگاه  شوودی شوواپور بوورای اولووی  دوره پووذیر   

که اتفاقاً در رشته فیزیولوژی بود دیودم،   کارششاسی ارشد خود را

بوه   ی، بوا نگواه  در امتحانش قبول شدم و ایشو  ایشاوا هسوت.   

 در زمان حاضر  یپزشک یولوژیزی موز  ف تیوضع

فیزیولوژی یعشی علو. مربووب بوه عملکورد مو وود زنوده        

بوورهمی  مبشووا فیزیولوووژی  ووانوری، فیزیولوووژی گیوواهی و    

گیورد کوه   پزشوکی  شوکل موی   فیزیولوژی انسانی )فیزیولوژی 

هرکدام  هت گیری خود را دارند  خود اصوطال  فیزیولووژی از   

 oyiaλ، طبیعت  و ΦUδIO (Physisیونانی  دو کلمهترکیب 

(Logia      در فیزیولووژی انسوانی    مطالعوه  تشوکیل شوده اسوت

مباحووم مربوووب بووه علوووم مکانیوو ، فیزیوو  و بیوشوویمی در  

و در  ردیو گ یمو سوی قورار   موورد برر  هوا  سلولبدن و  یها ارگان

اخیر ای  علو. بوه بررسوی مولکوولی اتفاقوات داخول        یها سال

سلول، هسته، میتوکشدری و سایر اندام  ها نیوز کشویده شوده    

  ]5[است 

دهد که سابقه ایو  علو.   کتابخانه ای نشان می یها یبررس

گردد ولوی واقعیوت   قرن قبل از میالد و زمان ارسطو برمی 4به 

نیای مدرن انامو  فیزیولوژیسوتهای  مریکوا    ای  است که در د

   ]6[ پایوه گوذاری شودند    2395و کانادا در سال  2881سال  در
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در عی  حال در فواصل بی  پایه گذاری عل. از زمان ارسطو توا  

 یهوا  نقوش کشون، دانشمشدان عل. مربوطه در ارتقاء ایو  علو.   

از   نقش بعضی از ای  دانشمشدان بر سوته تور   اند داشتهبسزایی 

دیگووران اسووت  در ایوو  زمیشووه نقووش دانشوومشدان اسووالمی    

  مخصوصاً ابوعلی سیشا غیر قابل انکار است

، در دوره تحصویل  کشود  یمو تا  ناا کوه حافهوه مو  یواری     

کارششاسی ارشد فیزیولووژی و بورای مودتی پوس از بازگشوایی      

که مو   مووز  عملوی را بوه دانشواویان پزشوکی        ها دانشگاه

کردنود و  اویان در  ن دوره بیشتر کوار موی  عهده دار بودم، دانش

بردنود   ن زموان تعوداد    عملوی بیشوتر لوذت موی     یها کالساز 

واحد بود کوه در   21و تعداد واحدهای نهری  1واحدهای عملی 

 شد سه دوره ارائه می

 نچه که ی  دانشواوی دوره پزشوکی از فیزیولووژی بایود     

 بوودن در یهووا سووت.یسدرك کشوود عبووارت از ایوو  اسووت کووه  

فکور کوردن و    ،یروزمره مانشد خواب، فعالیت حرکت یها تیفعال

در  ;هو. دارنود   و چه تعاملی با کششد یمچگونه عمل  غذا خوردن

فیزیولوژیو  در  معیوت نرموال     یهوا  تیو کم ریان باشد که 

 بورای  را بدن یها ست.یس عملکرد پایه ;هستشد ییها تشوعدارای 

        حوودودی اتوو کووه ایوو  و باشوود گرفتووه یوواد بعوودی مووداخالت

 چوه  دسوتخو   بیماریها از بعضی در ها ست.یس طبیعی عملکرد

    اموزدیب را شود یم تغییراتی

فیزیولوژی در حال حاضر دسوتخو  تحوو ت وسوی      عل.

کوه   شود یمشده است  کمتر فیزیولوژیستی در حال حاضر پیدا 

تاربه خواندن نامه ای را نداشوته باشود کوه سوردبیر مالوه ای      

لویت چاپ قرار نوداده کوه مطالعوه    ورا به ای  دلیل در ا  ا مقاله

سولولی   خول دا یهوا  س.یمکانهای مولکولی است و یا  فاقد داده
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مولکوولی و   یهوا  یبررسمورد بررسی قرار نگرفته است  اگرچه 

سلولی قسمتی غیر قابل انکار از عل. فیزیولووژی  وام  اسوت،    

بصوورت  کماکان یوادگیری فیزیولووژی مخصوصواً در پزشوکی     

      مقالوه ای  کشود  یمو  ام  و سیستماتی  است کوه معشوی پیودا    

کووه حکایووت از  دهچوواپ شوو Scientistمالوه   در Naftalin از

  ]1[ افوت  موزشوی فیزیولوووژی بوه دانشواویان پزشووکی دارد    

عملووی، کواهش سوواعات   یهوا  کووالسکواهش تعووداد سواعات   

  موز  تئوری و از ای  قبیل اتفاقات مشهود اسوت  در هموی   

 یولووووژیزی)اناموو  ف  Physiological Societyراسووتا در  

نیز مطر  شده که ممک  است عل. فیزیولوژی دیگور    سیانگل

و نتواند از سوایر علووم  ودا     نباشد علوم ری دا از سا تیی  هو

موضوووع در گردهمووایی   یوو  ا[8] مووورد بررسووی قوورار گیوورد 

 1122 الدر س فیزیولوژی  سیا و اقیانوسیه )تایوان  یها انام 

اما  یا واقعواً ایو  موضووع      ]5[ نیز مورد بحم قرار گرفته است

صحت دارد، موضوعی که در طول سالهای گذشته مکرراً را و   

ای  ی  واقعیت اسوت کوه     ]1، 2[ شده است پبه  ن مقاله چا

عل. فیزیولوژی از  زمایشات و مطالعات روی انسان و یا حیووان  

 دهیکشو  زیو ن in vitro عوات بوه سومت مطال   in vivoشورای    در

شده است اما  نچه مسل. اسوت فیزیولووژی همانگونوه کوه بوا      

 حیات شروع شده تا حیات هست نیز ادامه پیدا خواهد کرد  

 ،یخوون ششاسو   ،یمشولووژ ینوه تشهوا  نواتومی، ا    فیزیولوژی

 فیزی  تواند ینمو بیوشیمی را به همراه خود دارد، بلکه   یژنت

سوو و    یو  ن از   یگستره وس حتی  کشد رها نیز را ریاضیات و

 ن را بوه   ازیو ن گریاز طرف د ی ن تا سطو  مولکول افت یعمق 

ه نمووده اسوت بو    افزون یا انهیو محاسبات را اتیاضیاستفاده ر

و ژنهوا   هوا  مولکوول  یایو شودن بوه دن   دهیکشو  رغ.یو عل یعبارت

 لیاز محاسوبات و تشوک   یریو بوا بهوره گ   کوشود  یمو همچشان 

تووان خوود را در    هوا  دادهپورداز    تیو با قابل یتاطالعا یبانکها

حفو  و گسوتر  دهود  اموروزه      یسوتم یو نگاه س ی ام  نگر

 هووا سووت.یس یولوووژیاز علوو. بووا عشوووان ب یحوووزه نووو  هووور

(Systems biologyشوودن اسووت کووه    ریوو  در حووال فراگ

 ام  نگر خود از علوم صاحب نفوو    تیماه لیبه دل یولوژیزیف

 یانامو   هوان   سیرئو  ریاخ یدر سالها  باشد یمحوزه   یدر ا

نوبول از دانشوگاه    سیپروفسوور دنو   ی   قوا IUPS) یولوژیزیف

 ی ووام  نگوور یمعرفوو یرا بوورا یادیووز ی کسووفورد تالشووها

 یژنها و مولکولهوا داشوته اسوت  سوخشران     یایبه دن یولوژیزیف

و  یولووژ یزیبوا موضووع ف    یچو  یولووژ یزیاو در کشگوره ف  ریاخ

              یکتووواب  هشووو  زنووودگ   نگوووار   یتکامووول و همچشووو 

(The Music of Lifeفواخر اسوت   یتالشوها   یو   از  مله ا 

درك  ووام  از علوو.  یراسووتا و در تووال  بوورا  یهموو در  [9]

راه موورر کوه دانشواوی      یتور  مه.از نهر نگارنده  ،یولوژیزیف

خوود   یپزشکی بتواند عل. فیزیولوژی را درك کشد و  ام  نگور 

و شورکت   یعملو  یواحد هوا  یفیتو ه به ارائه ک دیرا حف  نما

اهمیوت    فیزیولوژی اسوت  ی زمایشگاه ها در انیفعال دانشاو

ای است که به دلیل کمبوود امکانوات    ای  نوع  موز  به اندازه

 زمایشوگاه  "اسوتفاده از   به فکور  ها گروهدر حال حاضر بعضی از 

    ]4[ اند افتاده "مو  ماازی"یا  "ماازی

کوه دانشواو پوس از     کشود  یمبدی  ترتیب عمل رو   ای 

درك مفواهی.  وام  فیزیولووژی  زمایشوات خوود را روی ایوو       

عشوان مثال بورای  مووز     به  کشد یمماازی ا را  یها ست.یس

 توو   ودول  ،هوا  غوده  سوایر  -هیپوفیز -رابطه بی  هیپوتا موس

         تزریوق  ارور  سپس و شود یم داده بدن وزن و ها غده نام از خالی

 گرفتوه  صوورت  دودی اسوتوانه  و کیمووگراف  از اسوتفاده  با ربت ای   کرد تعیی  را ریتأخ زمان و قدرت  ن از توان یم که قورباغه پای ماهیچه از عضالنی تکانه ی  ربت -7 شكل
   29/18/41 گزار  تاریخ دانشاویی، کار گزار  ی  از برگرفته)  است
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    دو در .وسیستوو  وایوو اوبوو هورابطوو در هووا هورمووون از بعضووی

                 بررسوووی شوووده اختوووه و سوووال. ماوووازی و مووو روهوووووگ

و وزن در دو  هوا  غوده روی  X ماهوول  هورمون اررات  شود یم

 شوود  یمو و سپس از دانشاو خواسوته   شود یمگروه مو  داده 

کوه تودریس    رسود  یمنهر  به که نوع هورمون را مشخص کشد 

فیزیولوژی بورای دانشواویان پزشوکی مخصوصواً فیزیولووژی      

 هوا  دانشگاهکشور نیز کمرن  شده است  در بعضی از  عملی در

دیگر ادغام شوده،  مووز  فیزیولووژی     یها درسفیزیولوژی با 

 تور  مشوکل عملی بدلیل کمبود امکانات و تعداد زیاد دانشاویان 

و در طوول سوه    شود یما را  نمایششده و در مواقعی بصورت 

بوه  دهه گذشته نوع  زمایشات عمالً تغییر  نچشانی نداشته است  

بورای   موزشوی   یهاسوبک حتی در صوورت تغییور    رسد یم نهر

و یا عمودی دروس علوم پایه  زم اسوت تمهیوداتی    یادغام افق

گوردد    در راسوتای اناوام  زمایشوات عملوی فیزیولووژی اتخوا       

   :ندتوا یم مهیداتبعضی از ای  ت

بووا افووزایش سوواعات دروس عملووی و تهیووه امکانووات     2

 زمایشووگاهی بعضووی از  زمایشووات حتموواً بوورای دانشوواویان   

پزشکی تدریس شود  نشان دادن ارر مصورف  ب و یوا مصورف    

 یها تیکمحا. ادرار و تغییر بعضی از  شیدر افزادیورتی  ها 

د قرمز، سفید و هماتوکریت  قبول و بعو   یها گلبولخون )تعداد 

مرحلووه ورز  کووار  الووب و  ووذاب و  موزنووده بوورای   یوو از 

 دانشاویان خواهد بود اناام  نها چشدان مشکل نیست 

 زم است سر فصول دروس مخصوصواً دروس عملوی      1

مر و  بوه    یهوا   کتواب برای دانشاویان پزشکی بازبیشی شود  

سومت مولکووو ر کوردن علوو. فیزیولووژی بوورای دانشوواویان    

  شواید هموان خطور دور شودن از درك     و ایو  روند یمپزشکی 

با همودیگر را بوه دنبوال داشوته باشود   زم       ها ست.یسعملکرد 

 یمولکوول  یهوا  بحوم بوا نگواه  وام  بوه      وارههمو  دیاست اسات

 مر   بومی در ای  رابطه نگار  شوند  یها کتاببپردازند و 

 بوه  مشاور  صورفاً  چوون  دهود  ینمامتحان سشتی  واب   9

        در چووون کووه بوود  خواهوود لوب مطا سووری یو   کووردن حفو  

               شووود خواهشووود فراموووو  زود نووودارد کووواربردی اول گاهونوو 

 کووه اسووت کسوی  پزشوو  بهتووری  کوه  اسووت حووالی در ایو  

     بووالی  در را  ن کووه باشوود کوورده درك  نگونووه را فیزیولوووژی

  بگیرد بکار بیمار

شاید  زم باشد  موز  فیزیولوژی بیشتر بطرف بوالی     4

  توا بتوانود در درموان    Clinical Physiologyسوق داده شوود ) 

 بیمار توانایی پزشکان ما را زیاد کشد 

ای  امر میسر نخواهود شود مگور ایو  کوه متولیوان بوورد         

فیزیولووژی، انامو  فیزیولووژی و فارمواکولوژی و نیوز برناموه       

ای  ریووزان عرصووه  موووز  پزشووکی همفکووری کششوود و چوواره 

  ن روز  بیاندیششد، به امید
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