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Has the time for systems physiology passed?
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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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نامه به سردبير

آیا دوران فیزیولوژی سیستمها تمام شده است؟
*

صالح زاهدی اصل
مرکز تحقیقات فیزیولوژی غدد ،پژوهشکده غدد درون ریز ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران

2چطور شد سر از عرصه فیزیولووژی در وردم را نمویدانو.
برای .سخت بود ولی زمانی که لیسانس خود را در رشوته علووم

در عی حال در فواصل بی پایه گذاری عل .از زمان ارسطو توا
کشون ،دانشمشدان عل .مربوطه در ارتقاء ایو علو .نقوشهوای

زمایشگاهی تمام کردم و در حال گذراندن دوره سربازی بوودم،
با عالقه کتاب فیزیولوژی گایتون را مثالً میخواندم بهور حوال
فراخوووان دانشووگاه شوودی شوواپور بوورای اولووی دوره پووذیر

بسزایی داشته اند نقش بعضی از ای دانشمشدان بر سوته تور از
دیگووران اسووت در ایوو زمیشووه نقووش دانشوومشدان اسووالمی
مخصوصاً ابوعلی سیشا غیر قابل انکار است

کارششاسی ارشد خود را که اتفاقاً در رشته فیزیولوژی بود دیودم،
در امتحانش قبول شدم و ایشو ایشاوا هسوت ،.بوا نگواهی بوه
وضعیت موز فیزیولوژی پزشکی در زمان حاضر

تا ناا کوه حافهوه مو یواری مویکشود ،در دوره تحصویل
کارششاسی ارشد فیزیولووژی و بورای مودتی پوس از بازگشوایی
دانشگاه ها که مو مووز عملوی را بوه دانشواویان پزشوکی

فیزیولوژی یعشی علو .مربووب بوه عملکورد مو وود زنوده
بوورهمی مبشووا فیزیولوووژی ووانوری ،فیزیولوووژی گیوواهی و
فیزیولوژی انسانی (فیزیولوژی پزشوکی شوکل مویگیورد کوه

عهده دار بودم ،دانش اویان در ن دوره بیشتر کوار مویکردنود و
از کالسهای عملوی بیشوتر لوذت موی بردنود ن زموان تعوداد
واحدهای عملی  1و تعداد واحدهای نهری  21واحد بود کوه در

هرکدام هت گیری خود را دارند خود اصوطال فیزیولووژی از
ترکیب دو کلمه یونانی  ،Physis( ΦUδIOطبیعت و λoyia
( Logiaمطالعوه تشوکیل شوده اسوت در فیزیولووژی انسوانی

سه دوره ارائه میشد
نچه که ی دانشواوی دوره پزشوکی از فیزیولووژی بایود
درك کشوود عبووارت از ای و اسووت کووه سیسووت.هووای بوودن در

مباحووم مربوووب بووه علوووم مکانی و  ،فیزی و و بیوشوویمی در
ارگان های بدن و سلولهوا موورد بررسوی قورار مویگیورد و در
سال های اخیر ای علو .بوه بررسوی مولکوولی اتفاقوات داخول

فعالیت های روزمره مانشد خواب ،فعالیت حرکتی ،فکور کوردن و
غذا خوردن چگونه عمل میکششد و چه تعاملی با هو .دارنود; در
ریان باشد که کمیوتهوای فیزیولوژیو در معیوت نرموال

ها نیوز کشویده شوده

دارای تشوع هایی هستشد; پایه عملکرد سیست.های بدن را بورای
مووداخالت بعوودی یوواد گرفتووه باشوود و ایوو کووه تووا حوودودی
عملکرد طبیعی سیست .ها در بعضی از بیماریها دسوتخو چوه

به  4قرن قبل از میالد و زمان ارسطو برمی گردد ولوی واقعیوت
ای است که در د نیای مدرن انامو فیزیولوژیسوتهای مریکوا
در سال  2881و کانادا در سال  2395پایوه گوذاری شودند ][6

تغییراتی میشود را بیاموزد
عل .فیزیولوژی در حال حاضر دسوتخو تحوو ت وسوی
شده است کمتر فیزیولوژیستی در حال حاضر پیدا میشود کوه

سلول ،هسته ،میتوکشدری و سایر اندام
است ][5
بررسیهای کتابخانه ای نشان میدهد که سابقه ایو علو.

* نویسشدة مسئول مکاتبات:
وب گاه ماله:
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تاربه خواندن نامه ای را نداشوته باشود کوه سوردبیر مالوه ای
مقاله ا را به ای دلیل در اولویت چاپ قرار نوداده کوه مطالعوه
فاقد داده های مولکولی است و یا مکانیس.هوای داخول سولولی
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یا دوران فیزیولوژی سیست.ها تمام شده است؟

شكل  - 7ربت ی تکانه عضالنی از ماهیچه پای قورباغه که می توان از ن قدرت و زمان تأخیر را تعیی کرد ای ربت با اسوتفاده از کیمووگراف و اسوتوانه دودی صوورت گرفتوه
است ( برگرفته از ی گزار کار دانشاویی ،تاریخ گزار 41/18/29

مورد بررسی قرار نگرفته است اگرچه بررسیهوای مولکوولی و
سلولی قسمتی غیر قابل انکار از عل .فیزیولووژی وام اسوت،

همچشان مویکوشود بوا بهوره گیوری از محاسوبات و تشوکیل
بانکهای اطالعاتی با قابلیوت پورداز دادههوا تووان خوود را در

کماکان یوادگیری فیزیولووژی مخصوصواً در پزشوکی بصوورت
ام و سیستماتی است کوه معشوی پیودا مویکشود مقالوه ای
از  Naftalinدر مالوه  Scientistچوواپ ش وده کووه حکایووت از

ام نگری و نگاه سیسوتمی حفو و گسوتر دهود اموروزه
حوووزه نووو هوووری از علوو .بووا عشوووان بیولوووژی سیسووت.هووا
( Systems biologyدر حووال فراگیوور شوودن اسووت کووه

افوت موزشوی فیزیولوووژی بوه دانشواویان پزشووکی دارد ][1

کواهش تعووداد سواعات کووالسهوای عملووی ،کواهش سوواعات
موز تئوری و از ای قبیل اتفاقات مشهود اسوت در هموی

فیزیولوژی به دلیل ماهیت ام نگر خود از علوم صاحب نفوو
در ای حوزه میباشد در سالهای اخیر رئویس انامو هوانی
فیزیولوژی ( IUPSقوای پروفسوور دنویس نوبول از دانشوگاه

راسووتا در ( Physiological Societyاناموو فیزیولووووژی
انگلیس نیز مطر شده که ممک است عل .فیزیولوژی دیگور
ی هویت دا از سایر علوم نباشد و نتواند از سوایر علووم ودا

کسووفورد تالشووهای زیووادی را بوورای معرفووی ووام نگووری
فیزیولوژی به دنیای ژنها و مولکولهوا داشوته اسوت سوخشرانی
اخیر او در کشگوره فیزیولووژی چوی بوا موضووع فیزیولووژی و

مووورد بررسووی قوورار گیوورد [ ]8ای و موضوووع در گردهمووایی
انام های فیزیولوژی سیا و اقیانوسیه (تایوان در سال 1122
نیز مورد بحم قرار گرفته است ] [5اما یا واقعواً ایو موضووع

تکامووول و همچشوووی نگوووار کتووواب هشووو زنووودگی
(  The Music of Lifeاز مله ایو تالشوهای فواخر اسوت
[ ]9در هم وی راسووتا و در تووال بوورای درك ووام از علوو.

صحت دارد ،موضوعی که در طول سالهای گذشته مکرراً را و
به ن مقاله چاپ شده است ] [1 ،2ای ی واقعیت اسوت کوه
عل .فیزیولوژی از زمایشات و مطالعات روی انسان و یا حیووان

فیزیولوژی ،از نهر نگارنده مه.توری راه موورر کوه دانشواوی
پزشکی بتواند عل .فیزیولوژی را درك کشد و ام نگوری خوود
را حف نماید تو ه به ارائه کیفی واحد هوای عملوی و شورکت

در شورای  in vivoبوه سومت مطالعوات  in vitroنیوز کشویده
شده است اما نچه مسل .اسوت فیزیولووژی همانگونوه کوه بوا
حیات شروع شده تا حیات هست نیز ادامه پیدا خواهد کرد

فعال دانشاویان در زمایشگاه های فیزیولوژی اسوت اهمیوت
ای نوع موز به اندازه ای است که به دلیل کمبوود امکانوات
در حال حاضر بعضی از گروهها به فکور اسوتفاده از " زمایشوگاه

فیزیولوژی نوه تشهوا نواتومی ،ای مشولووژی ،خوون ششاسوی،
ژنتی و بیوشیمی را به همراه خود دارد ،بلکه نمیتواند فیزی
و ریاضیات را نیز رها کشد حتی گستره وسی ن از یو سوو و

ماازی" افتادهاند ][4

ماازی" یا "مو
ای رو بدی ترتیب عمل میکشود کوه دانشواو پوس از
درك مفواهی .وام فیزیولووژی زمایشوات خوود را روی ای و

عمق یافت ن تا سطو مولکولی از طرف دیگر نیواز ن را بوه
استفاده ریاضیات و محاسبات رایانه ای افزون نمووده اسوت بوه
عبارتی علیورغ .کشویده شودن بوه دنیوای مولکوولهوا و ژنهوا

سیست .های ماازی ا را میکشد به عشوان مثال بورای مووز
رابطه بی هیپوتا موس  -هیپوفیز  -سوایر غودههوا ،ودول توو
خالی از نام غده ها و وزن بدن داده میشود و سپس ارور تزریوق
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بعضووی از هورمووونهووا در رابط ووه بوووا ای وو سیستووو .در دو
گوووووروه مو وو ماوووازی سوووال .و اختوووه شوووده بررسوووی

دانشاویان خواهد بود اناام نها چشدان مشکل نیست
 1زم است سر فصول دروس مخصوصواً دروس عملوی

میشود اررات هورمون ماهوول  Xروی غودههوا و وزن در دو
گروه مو داده میشود و سپس از دانشاو خواسوته مویشوود
که نوع هورمون را مشخص کشد به نهر میرسود کوه تودریس

برای دانشاویان پزشکی بازبیشی شود کتواب هوای مر و بوه
سومت مولکووو ر کوردن علوو .فیزیولووژی بوورای دانشوواویان
پزشکی میروند و ایو شواید هموان خطور دور شودن از درك

فیزیولوژی بورای دانشواویان پزشوکی مخصوصواً فیزیولووژی
عملی در کشور نیز کمرن شده است در بعضی از دانشگاههوا
فیزیولوژی با درس های دیگر ادغام شوده ،مووز فیزیولووژی

عملکرد سیست .ها با همودیگر را بوه دنبوال داشوته باشود زم
است اساتید هموواره بوا نگواه وام بوه بحومهوای مولکوولی
بپردازند و کتابهای مر بومی در ای رابطه نگار شوند

عملی بدلیل کمبود امکانات و تعداد زیاد دانشاویان مشوکلتور
شده و در مواقعی بصورت نمایش ا را میشود و در طوول سوه
دهه گذشته نوع زمایشات عمالً تغییر نچشانی نداشته است بوه

 9امتحان سشتی واب نمیدهود چوون صورفاً مشاور بوه
حفو کووردن یو سووری مطالوب خواهوود بوود کووه چووون در
نوووگاه اول کووواربردی نووودارد زود فراموووو خواهشووود شووود

نهر میرسد حتی در صوورت تغییور سوبکهای موزشوی بورای
ادغام افقی و یا عمودی دروس علوم پایه زم اسوت تمهیوداتی
در راسوتای اناوام زمایشوات عملوی فیزیولووژی اتخوا گوردد

ایو در حووالی اسووت کوه بهتووری پزش و کسوی اسووت کووه
فیزیولوووژی را نگونووه درك کوورده باشوود کووه ن را در بووالی
بیمار بکار بگیرد

بعضی از ای ت مهیدات میتواند:
 2بووا افووزایش سوواعات دروس عملووی و تهیووه امکانووات
زمایشووگاهی بعضووی از زمایشووات حتموواً بوورای دانشوواویان

 4شاید زم باشد موز فیزیولوژی بیشتر بطرف بوالی
سوق داده شوود ( Clinical Physiologyتوا بتوانود در درموان
بیمار توانایی پزشکان ما را زیاد کشد

پزشکی تدریس شود نشان دادن ارر مصورف ب و یوا مصورف
دیورتی ها در افزایش حا .ادرار و تغییر بعضی از کمیتهای
خون (تعداد گلبول های قرمز ،سفید و هماتوکریت قبول و بعود

ای امر میسر نخواهود شود مگور ایو کوه متولیوان بوورد
فیزیولووژی ،انامو فیزیولووژی و فارمواکولوژی و نیوز برناموه
ریووزان عرصووه موووز پزشووکی همفکووری کششوود و چوواره ای

از ی و

مرحلووه ورز

کووار الووب و ووذاب و موزنووده بوورای

"virtual rats" to teach endocrine physiology. Am J
Physiol 273 (1997) S24-40.

بیاندیششد ،به امید ن روز
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