حرکت برای زندگی بهتر
مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
کتابچه معرفی و شرح فعالیتهای سال ۱۳۹۸

پیام ریاست مرکز
بنام خدا
«مرا اخرت خفته بیدار گشت

به مغز اندر اندیشه بسیار گشت»

بیســت ســال پیــش در حالیکــه علــم پزشــکی در آســتانه انقــاب ژنتیــک قـرار داشــت و اطالعــات مربــوط بــه
شــبیه ســازی در صــدر اخبــار بــود ،بــا گروهــی از دانشــجویان علــوم پزشــکی و علــوم پایــه فعالیتــی پایــه نهــاده
شــد .ده ســال بعــد صــدر اخبــار را علــوم و فنــآوری هــای چهارگانــه ( )NBICاشــغال کــرده بــود و همــکاران و
موسســین مرکــز ،در کنــار کار بالینــی هنــوز دلبســته دانــش بودنــد و مشــغول آموخــن و آمــوزگاری .
هــان روزهــا ایــده تاســیس مرکــزی بــا چشــم انــدازی یگانــه در خدمــت بــه بیــاران ،محلی بـرای گرامیداشــت
دانــش و معرفــت و انجمنــی از دانــش پیشــگان در ذهــن بــود و تــا امــروز همچنــان هرچنــد بــا گامهــای
کوتــاه امــا بــا اســتواری در ایــن راه آمــده ایــم تــا میـراث بــزرگ علــم و دانــش در ایـران را گرامــی بداریــم و
در افزایــش رسمایــه دانــش و زایــش دانشــمندان جــوان ســهمی داشــته باشــیم.
ناگزیــر در فرآینــد توســعه پژوهــش در ای ـران عزیــز ،ایــده تاســیس مراکــز خصوصــی مطــرح شــد و چــون
معتقــد بودیــم و هســتیم کــه فرآینــد پژوهــش و تولیــد فنــآوری بایــد چابــک و هدفمنــد باشــد ،بــا دقــت نظــر
ایــن مــدل از همــکاری علمــی را برگزیدیــم .
جمعــی از پزشــکان متخصــص و فــوق تخصــص در جراحــی هــای اعصــاب ،بیــاری هــای عصبــی ،روانپزشــکی
و توانبخشــی در کنــار دانــش پیشــگانی از رشــته هــای گوناگــون علــوم پایــه و مهندســی بــا پیشــنهاد تاســیس
اولیــن مرکــز خصوصــی در ایــن حــوزه گــرد هــم آمدنــد .انــدک انــدک یــاران جانــی در بخشــهای مدیریتــی
مرکــز بــه مــا اضافــه شــدند .بســیار بــا هــم نشســتیم و برخاســتیم تــا غبــار منیــت نشســت و حجــاب زبــان از
میــان برخاســت و همزبانــی جــای خــود را بــه همدلــی داد.
آنچــه در پیــش چشــان نکتــه ســنج شــا اســت انعــکاس تصویــر بخشــی از تالشــهای همــکاران مرکــز تحقیقات
مدوالســیون عصبــی و درد اســت کــه بــا رسمایــه گـران بهای عمر عزیـزان همــکار و منابع مالی بخــش خصوصی
در آیینــه صفحــات منعکــس شــده ،بســیارند تالشــهای مجدانــه و مجاهدانــه کــه بــا عــرت فـراوان در حــال
انجــام اســت و هنــوز زمــان یرسشــان فـرا نرســیده و میــوه هــای بســیاری کــه امیــد باغبــان بــر نهــال هــای تــازه
کاشته اش در ذهن دارد.
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ایــکاش دفــر حــارض مجالــی بـرای منایــش کاهــش آالم بیــاران و شــادی ناشــی از بهبــودی و بهــروزی ایشــان
داشــت ،تــا نتیجــه واقعــی و هــدف اصلــی مرکــز را شــا هــم بــه متاشــا و قضــاوت مــی نشســتید .همــه تــاش
هــا بـرای ایــن منظــور بــوده و خواهــد بــود و دســتاوردهای دیگــر فرعنــد بــر ایــن اصــل.
کــرت همــکاری بــا دانشــمندان رشــته هــای مختلــف در وحــدت مــا و وحــدت مــا در خدمــت بــه کــرت
بیــاران را شــکرگزارم .قدمهــای راســخ و اســتوار همــه دانشــمندان و دانــش پیشــگانی کــه بــا مرکــز احســاس
یگانگــی دارنــد در راه کاهــش آالم بیــاران و شــکافنت ســقف فلــک از معرفــت جدیــد ،بــر چشــان ایــن
کمرتیــن.
حضــور دانشــجویان جوانــی کــه بــا مرکــز مــا همــکاری مــی کننــد ،شــیرین تریــن تصویــر و بــرآورده شــدن
اولیــن و بزرگرتیــن رویــای موسســین اســت .بــر همــت ایــن جوانــان عاشــق کــه پــای در راه عشــق بــه علــم
نهادنــد بایــد آفریــن هــا گفــت و مرکــز متعهــد خواهــد بــود کــه بیشــرین تــوان خــود را مــروف همگنــان
بیســت ســال پیــش موسســین امــروز بگــذارد.
«بی علم تو نتوانی کز پیه کشی روغن بنگر تو در آن علمی کز پیه نظر سازد»
دکرت علی رزم کن
دکرت علیرضا مهدی زاده
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درباره ما
عمــل جراحــی تحریــک عمقــی مغــز  DBSبــر روی بیــار مبتــا بــه پارکینســون بـرای نخســتین بــار در ســال
 1393در شــیراز ،قطــب پزشــکی جنــوب ای ـران ،انجــام شــد .ســایر اعــال جراحــی تهاجمــی و کــم تهاجمــی
مدوالســیون عصبــی شــامل تحریــک طنــاب نخاعــی  SCSدر درمــان درد ،تحریــک عصــب خاجــی  SNMدر
درمــان بــی اختیــاری ،تحریــک عصــب واگ  VNSدر درمــان تشــنج ،و کارگــذاری پمپهــای کاشــتنی نخاعــی
بالفاصلــه در ســالهای بعــد ،و مهمــر از همــه تحریــک عمقــی مغــز در درمــان وســواس جــری توســط همیــن
تیــم جراحــی انجــام پذیرفــت .انجــام بیــش از صــد مــورد از عمــل هــای جراحــی اسرتیوتاکســی بــر روی
بیامرانــی بــا مشــکالت مختلــف اعــم از پارکینســون ،دیســتونی ،انــواع مختلــف لــرزش و همچنیــن وســواس
مــا را بــر آن داشــت کــه بــا بهــره گیــری از تیمــی مجــرب ،بــه انجــام پژوهــش در جنبــه هــای مختلــف اعــال
جراحــی فانکشــنال و مدوالســیون عصبــی بپردازیــم و بررســی ایــده هــای مفیــد در جهــت افزایــش بهبــودی
بیــاران پــس از عمــل را نیــز از اولویــت هــای کاری خــود بدانیــم .در ایــن راســتا ،ایــده ی تاســیس یــک مرکــز
تحقیقاتــی خصوصــی کــه بــه صــورت خــاص بــه پژوهشــهای مرتبــط در ایــن خصــوص بپــردازد ،در ذهــن
تیــم درمانــی مــا ایجــاد شــد .مرکــز تحقیقــات مدوالســیون عصبــی و درد ،فعالیــت رســمی خــود را از پاییــز
ســال  1397آغــاز منــود .ایــن مرکــز بــا داشــن حامیــت اعضــای متخصــص در زیرشــاخه هــای متنــوع پزشــکی،
پیراپزشــکی و مهندســی ســعی بــر آن دارد کــه بــا اعتــاد بــه محققیــن و پژوهشــگران بتوانــد گامــی موثــر در
افزایــش ســطح علمــی کشــور در زمینــه مدوالســیون عصبــی و درد ،بــردارد و خدمــات درمانــی شایســته ای را
در اســتاندارد بیــن املللــی امــا منطبــق بــر معیارهــای بومــی ارائــه دهــد.
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درباره مدوالسیون عصبی
مفهــوم کلمــه مدوالســیون در زبــان فارســی« ،ایجــاد تغییـرات در جهــت بهبــود» اســت و مدوالســیون عصبــی
یــا نورومدوالســیون هــم متعاقبــا بــه معنــای ایجــاد تغیی ـرات در سیســتم عصبــی بــه منظــور بهبــود رشایــط
خواهــد بــود.
پیشــه ی نورومدوالســیون را بایــد در قــرن هــای قبــل از میــاد مســیح جســتجو کــرد؛ جایــی کــه مرصیــان
باســتان از ماهــی هــای رود نیــل (ماهــی تورپــدو) کــه قــادر بــه ایجــاد حــدود  ۲۰۰ولــت الکرتیســیته بودنــد
ب ـرای کــم کــردن عالئــم اف ـراد مبتــا بــه رصع اســتفاده مــی کردنــد.
رومیــان باســتان از ایــن روش حتــی در درمــان نقــرس نیــز اســتفاده میکردنــد و جالــب تــر آنکــه برخــی قبایــل
بومــی آفریقایــی هنــوز هــم ایــن پروســه را دنبــال مــی کننــد.
شــاید بتــوان اولیــن اســتفاده درمانــی از تحریــکات الکرتیکــی (کــه بــا داشــن علــم نســبی در ایــن زمینــه
همـراه بــوده) را بــه کریســتین کراتزیــن اشــتاین نســبت داد کــه در قــرن  ۱۸میــادی آزمایشــاتی را انجــام داده
اســت .در ادامــه ی راه ،فریتــش و هیتزیــش در قــرن  ۱۹دریافتنــد کــه تحریــک کورتکــس مغــزی منجــر بــه
انقبــاض عضــات مــی شــود ،و ســال بعــد از ایــن آزمایــش ،بارتلــو ایــن آزمایــش را بــر روی انســان انجــام داد
و بــه نتایــج مشــابهی دســت یافــت.
آزمایشــات ایــن چنینــی بســیاری در طــول قــرن هــای اخیــر باعــث تکامل و پیرشفــت فیزیولــوژی ،نوروســاینس،
علــوم مهندســی و همینطــور تکنیــک هــای جراحــی؛ در شــکل گیــری نورومدوالســیون در قالــب امــروزی
بســیار موثــر بــوده انــد.
شــاید در نــگاه اول حیطــه ی مدوالســیون عصبــی حیطــه ای پــر زرق و بــرق بــا مخــارج و هزینــه هــای
بــاال بــه نظــر بیایــد امــا بــر بــا علــم بــه اث ـرات درمانــی و کاهــش کلــی هزینــه هــا ســعی در گســرش و
کاربردیتر کردن این زمینه ی درمانی داشته است.
پیرشفــت هــا و جایــگاه امــروزی مدوالســیون عصبــی بــدون ســال هــا تــاش ،تحقیــق و مخــارج ســنگین حاصــل
نشــده اســت و فراوانــی مقــاالت ،کتــب و کنفرانــس هایــی کــه ســاالنه در ایــن بــاره در رسارس جهــان برگـزار
مــی شــوند مویــد ایــن موضــوع اســت.
بــه طــور مثــال در ســال  ۲۰۱۰چیــزی حــدود  ۳تــا  ۴/۵میلیــارد دالر در ســطح جهــان رصف هزینــه ی تحقیــق،
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توســعه و مصــارف درمانــی نورومدوالســیون شــده اســت کــه در نــگاه اول مبلــغ گزافــی بــه نظــر میرســد کــه
حتــی شــاید منجــر بــه نتایــج مطلوبــی نشــده باشــد؛ امــا اگــر بدانیــم کــه طبــق بــرآورد هــا در هــان ســال،
نتیجــه ی یکســان در درمــان بیــاران نیازمنــد ،از طریــق دارو درمانــی و نــه مدوالســیون عصبــی مبلغــی حــدود
 ۲۰میلیــارد دالر مخــارج بــه دنبــال داشــت نظــر و ذهنیــت خــود را از ایــن حیطــه تغییــر مــی دهیــم.
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چارت تشکیالتی مرکز تحقیقات
ســاختار مدیریتــی مرکــز در منــودار زیــر بــه روشــنی ترشیــح شــده اســت .بخــش اعظــم نیروهــای مرکــز را
نیروهــای پژوهشــی تشــکیل مــی دهنــد.

پژوهشگر ارشذ
دستیار پژوهشگر
پژوهشگر افتخاری
پژوهشگر

هعاوى علوی پژوهشی
قائن هقام هرکس

دانشجوی ارشذ
هعاوى آهوزشی

پژوهشگر افتخاری برجسته
پژوهشگر داوطلب
پژوهشگر هذعو
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رئیس هرکس

دانشجوی دکتری

اعضای مرکز

رئیس مرکز دکرت علی رزم كُن جراح مغز و اعصاب ،فلوشیپ فانکشنال

قائم مقام دکرت علیرضا مهدی زاده دانشیار فیزیک پزشکی

معاون علمی پژوهشی دکرت فریربز غفار پسند جراح مغز و اعصاب

دکرت راضیه رضایی متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ اختالالت حرکتی
دکرت بهداد تحیری دکرتای نوروساینس
دکرت بهمن تحیری دکرتای فیزیک پزشکی
دکرت نیام درخشان جراح مغز و اعصاب
دکرت سید تقی حیدری دکرتی آمار زیستی
دکرت سید پوریا استاد متخصص رادیولوژی
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اعضای مرکز
دکرت نژال مصطفی نژاد متخصص اعصاب و روان
دکرت آیدین امیدوار جراح مغز و اعصاب

دکرت غالمرضا ودیعی دستیار تخصصی جراحی مغز و اعصاب
دکرت امید یوسفی پزشک عمومی

سعید عبداللهی فرد دانشجوی پزشکی
مهسا پاکرو دانشجوی پزشکی

محمد حسین محمدی کارشناس ارشد مکانیک
مدیر مرکز سحر مشکسار دانشجوی دکرتای مدیریت کسب و کار

کارشناس پژوهشی فاطمه خادمی اردکانی کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
میثم حسینی کارشناس فنی
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موافقت اصولی مرکز تحقیقات
اخــذ موافقــت اصولــی مرکــز تحقیقــات خصوصــی مدوالســیون عصبــی از وزارت محــرم بهداشــت
در سال 1398
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نظر چهره های مشهور مدوالسیون عصبی دنیا در خصوص مرکز
پروفسور Joachim Krauss
رئیس سابق جامعه جهانی جراحی اعصاب فانکشنال و اسرتیوتاکتیک
بابــت راه انــدازی جراحــی اختــاالت حرکتــی در جنــوب ایـران بــه شــا تربیــک
مــی گویــم .موفقیــت بســیار بزرگــی اســت.
پرفسور Hans Speelman
استاد سابق نورولوژی آمسرتدام
تربیک به نتایج  DBSدر شیراز ،اثبات کیفیت و استقامت تیم!
Congratulations for the results of DBS in Shiraz: A proof of the quality
and endurance of the team.
پروفسور Ludvic Zrinzo
موسسه نورولوژی  UCL Queen Squareلندن
ایــن واقعــا یــک دســتاورد فــوق العــاده اســت .نتایــج شــگفت انگیــز عمــل
جراحــی و مهمــر از آن ،ســخت کوشــی مثــال زدنــی تیــم شــا ب ـرای اطمینــان
هرچــه بیشــر از در دســرس بــودن ایــن روش بــرای شــهروندان ایرانــی.
HUGE congratulations! This is indeed a fantastic achievement.
Wonderful results and, more importantly, amazing tenacity to ensure
the procedure is available to as many Iranian citizens as possible.
مجله World Neurosurgery
ایــن گــروه موفــق بــه راه انــدازی یــک مرکــز درجــه یــک رصفــا در کمــر از چنــد
ســال شــده اســت.
I commend the authors for their hard work establishing this DBS
program and taking the time and energy to do research in this regard.
They have established a center offering top notch care within just a
few years.
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مراکز تحقیقاتی همکار
 -1مرکز تحقیقات پیر دونیکه ،بیامرستان دانشگاهی هانری البوری در پواتیه ،فرانسه
 nite de recherche clinique Pierre Deniker, Centre Hospitalier Henri Laborit,
U
Poitiers
 -2آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دانشگاه تهران

 -3دبیر خانه ثبت بیامریها و پیامدهای سالمت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 -4مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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محورهای اصلی فعالیت مرکز تحقیقات مدوالسیون عصبی و درد
 -1خدمات درمانی
اعــال جراحــی فــوق پیرشفتــه مدوالســیون عصبــی ( اختــاالت حرکتــی ،وســواس جــری ،تشــنج ،درد و بــی
اختیــاری ادرار)
 -2آموزش تخصصی
ایجــاد فرصــت جهــت متخصصیــن مغــز و اعصــاب و جراحــان مغــز و اعصــاب جهــت یادگیــری در زمینــه
مدوالســیون عصبــی
 -3آموزش پژوهش
آموزش اصول پژوهش به پژوهشگران جوان در جهت اهداف مرکز
 -4آموزش عمومی
آموزش به جامعه در جهت افزایش آگاهی و پیشگیری از بیامری های عصبی
 -5پژوهش های بالینی
طراحــی ،مدیریــت و انجــام پژوهــش هــای
بالینــی جهــت پایــش و بهبــود کیفیــت
درمــان
 -6پژوهش های بنیادی
طراحــی ،مدیریــت و انجــام پــروژه هــای
بنیــادی و مهندســی در جهــت بومــی
ســازی تکنولــوژی مدوالســیون عصبــی
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خدمات درمانی
عمل جراحی تحریک عمقی مغز
درمــان بیــاری هــای پارکینســون ،دیــس تونــی ،لــرزش و
برخــی اختــاالت روانپزشــکی همچــون اختــال وســواس
جــری توســط ایــن تکنیــک جراحــی امــکان پذیــر
مــی باشــد .شــیراز یــک مرکــز منحــر بفــرد انجــام ایــن
عمــل جراحــی در منطقــه مــی باشــد.

عمل جراحی کارگذاری محرک نخاعی
ایــن عمــل جراحــی جهــت بیامرانــی کــه قبــا تحــت عمــل
جراحــی ســتون فقـرات قـرار گرفتــه انــد و مبتــا بــه درد
شــدید سوزشــی در اندامهــا مــی باشــند ،و یــا بیــاران
دیابتــی بــا چنیــن دردی مفیــد مــی باشــد.

کارگذاری پمپ های نخاعی
بیــاران مبتــا بــه درد شــدید اندامهــای بــدن ،خصوصــا
بــه دنبــال بدخیمــی یــا آســیبهای نخاعــی ،کاندید مناســبی
بـرای کارگــذاری ایــن تکنولــوژی پیرشفتــه هســتند.
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خدمات درمانی
کارگذاری محرک عصب خاجی
بیامرانــی کــه بــه علــل متعــدد دچــار اختــال نســبی
کنــرل ادرار و مدفــوع مــی باشــند ،مــی تواننــد تحــت
عمــل جراحــی کارگــذاری ایــن دســتگاه قــرار گیرنــد.

اعامل جراحی جهت رصع
برخــی از بیامرانــی کــه علیرغــم مــرف داروهــای تشــنج،
بهبــود کامــل نیافتــه انــد ،مــی تواننــد طــی پیرشفتــه
تریــن اعــال جراحــی مغــز و اعصــاب ،بــه صــورت نســبی
یــا کامــل بهبــود یابنــد.

درمان های کم تهاجمی درد
بیامرانــی کــه دچــار درد شــدید صــورت ،کمــر و یــا گــردن
مــی باشــند و بــه درمانهــای محافظــه کارانــه پاســخ
ندهنــد ،مــی تواننــد از پیرشفتــه تریــن درمانهــای کــم
تهاجمــی درد بهــره جوینــد.
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آموزش تخصصی و آموزش پژوهش
مرکــز مدوالســیون عصبــی و درد از ابتــدای تاســیس تــا کنــون ،آمــوزش تحقیــق و همچنیــن تعلیــم افــراد
عالقــه منــد در حیطــه ی مدوالســیون عصبــی را جــز اهــداف خــود دانســته و از ایــن رو تــا کنــون بــا برگـزاری
کنفرانــس هــای علمــی ،ســعی در تعلیــم پژوهشــگران عالقمنــد داشــته اســت.
در هــر یــک از جلســات ایــن کنفرانــس هــای علمــی یکــی از ابعــاد نورومدوالســیون ارائــه شــدند و عالقمنــدان
بــه ایــن حیطــه در ایــن کنفرانــس هــا رشکــت کــرده انــد .مباحــث مطــرح شــده در ایــن کنفرانــس هــا ،تــا کنــون
زمینــه هــای مطــرح شــدن و ادامــه یافــن بســیاری از طــرح هــای پژوهشــی مرکــز شــده انــد.
اولین جلسه
موضوع Gait Analysis
ارائه دهنده  :دکرت بهداد تحیری
به تاریخ 97/۰۹/03
در ایــن جلســه دکــر تحیــری ،دکـرای نوروســاینس ،پیرامــون مشــکالت راه رفــن در بیــاران پارکینســونی
و نحــوه ی بررســی و بهبــود رشایــط بیــاران بــه توضیــح پرداختنــد.
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آموزش تخصصی و آموزش پژوهش
دومین جلسه
موضوع Brain Computer Interference
ارائه دهنده  :دکرت فریربز غفار پسند
به تاریخ 97/۰۹/17
در ایــن جلســه دکــر فریــرز غفــار پســند ،جـراح مغــز و اعصــاب ،بــه موضــوع جــذاب راه هــای ارتباطــی
مغــز و کامپیوتــر پرداختنــد.
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آموزش تخصصی و آموزش پژوهش
سومین جلسه
موضوع Electromagnetic Field Effects on Neuromodulation and Pain
ارائه دهنده  :دکرت علیرضا مهدی زاده
به تاریخ 97/10/۰۵
در ایــن جلســه دکــر علیرضــا مهــدی زاده ،دکـرای فیزیــک پزشــکی ،در مــورد کاربــرد الکرتومغناطیــس در
حیطــه ی نورومدوالســیون پرداختنــد.
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آموزش تخصصی و آموزش پژوهش
چهارمین جلسه
موضوع An Introduction to Neuroprosthetics with Focus on the Bionic Eye
ارائه دهنده  :دکرت بهمن تحیری
به تاریخ 97/10/22
در ایــن جلســه دکــر بهممــن تحیــری ،دک ـرای فیزیــک پزشــکی ،در مــورد آخریــن تحقیقــات در مــورد
چشــم بیونیــک توضیــح دادنــد.
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آموزش تخصصی و آموزش پژوهش
پنجمین جلسه
موضوع Psychiatric Disorders in Parkinson’s Disease
ارائه دهنده  :دکرت نژال مصطفی نژاد
به تاریخ 97/11/10
در ایــن جلســه دکــر نــژال مصطفــی نــژاد ،متخصــص روانپزشــکی ،بــه توضیــح در مــورد مشــکالت شــایع
روانپزشــکی در میــان بیــاران مبتــا بــه پارکینســون پرداختنــد.
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آموزش تخصصی و آموزش پژوهش
ششمین جلسه
موضوع Neuroelectric Biomarkers of Network Dysfunction in AML
ارائه دهنده :دکرت بهمن نارص االسالمی
به تاریخ 97/12/۰۴
در ایــن جلســه دکــر نارصاالســامی ،دک ـرای فیزیــک پزشــکی ،در یــک تلــه کنفرانــس از دوبلیــن ،بــه
تغیی ـرات شــبکه هــای عصبــی در بیــاری  MSپرداختنــد.
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آموزش تخصصی و آموزش پژوهش

هفتمین جلسه
موضوع Deep Brain Stimulation
ارائه دهنده  :دکرت امید یوسفی
به تاریخ 98/10/18
در ایــن جلســه ،دکــر امیــد یوســفی از پژوهشــگران مرکــز ،در مــورد عمــل جراحــی  DBSدر بیــاران
پارکینســونی توضیحاتــی ارائــه دادنــد.
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آموزش تخصصی و آموزش پژوهش

هشتمین جلسه
موضوع Neuromodulation
ارائه دهنده  :دکرت علی رزم كُن
به تاریخ 98/11/28
در ایــن جلســه دکــر رزم كُــن ،رییــس مرکــز ،در مــورد انــواع حیطــه هــای مدوالســیون عصبــی و
کاربرد های آنها توضیحاتی ارائه کردند.
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آموزش تخصصی و آموزش پژوهش
کارگاه:
یکــی دیگــر از اهــداف مرکــز مدوالســیون عصبــی و درد ،تعلیــم نیــروی متخصــص ب ـرای ارائــه ی بهــر درمــان بــه
بیــاران نیازمنــد میباشــد .از ایــن رو جلســات آموزشــی مرکــز در جهــت گســرش ایــن هــدف ،در طــی دو ســال
گذشــته دایــر بــوده و برنامــه ریــزی هــا جهــت پیشــرد رسیــع تــر ایــن موضــوع از اولویــت هــای مرکــز اســت.
جلســه ی آشــنایی و آمــوزش تحریــک عمقــی مغــز بـرای متخصصیــن نورولوژیســت و جراحــان مغــز کــه در تاریــخ
 1398/07/12بــه میزبانــی آزمایشــگاه پیونــد برگ ـزار شــد .در ایــن جلســه دکــر رزم كُــن و دکــر رضایــی ،ج ـراح و
نورولوژیســت تیــم تحریــک عمقــی مغــز ،بــه توضیــح در مــورد مراحــل جراحــی بیــاران پارکینســونی پرداختنــد و
در ادامــه ،دکــر وایدیاناتــان ،ســخرنان بیــن املللــی مدعــو نیــز بــه جزئیــات تکمیلــی اشــاره کردنــد.
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آموزش تخصصی و آموزش پژوهش
کارگاه:
در یکــی دیگــر از ایــن جلســات آموزشــی ،بـرای پایــش بهــر و همچنیــن کمــک بــه بیــاران پارکینســونی کــه افــکار
و یــا متایالتــی نســبت بــه خودکشــی دارنــد ،دکــر ســارا پاشــنگ پژوهشــگر مهــان از دانشــگاه پوآتیــه فرانســه
در مــورد چگونگــی اســتفاده از ابزارهــای نویــن ســنجش متایــل بــه خودکشــی در بیــاران ،بــه توضیــح پرداختنــد.
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آموزش تخصصی و آموزش پژوهش

کنفرانس یک روزه کاربردهای تحریک عصب واگ  VNSدر درمان رصع و افرسدگی
کنفرانــس یــک روزه کاربردهــای تحریــک عصــب واگ  VNSدر درمــان رصع و افرسدگــی بــا همــکاری بخــش
نورولــوژی ،روانپزشــکی و جراحــی اعصــاب دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،پنــج شــنبه پنجــم دی  98در تــاالر اقبــال
الهــوری بیامرســتان منــازی بــا حضــور اســاتید و متخصصــان و جراحــان مغــز و اعصــاب برگـزار شــد .در ایــن ســمینار،
دکــر علــی رزم كُــن جـراح و متخصــص مغــز و اعصــاب و رئیــس مرکــز مدوالســیون عصبــی و درد بــه ارایــه ســخرنانی
در بــاب تکنیــک جراحــی  VNSپرداخــت.
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آموزش تخصصی و آموزش پژوهش

جلسه دفاع نخستین پایان نامه تخصصی انجام شده در مرکز
جلســه دفــاع از پایــان نامــه تخصــص روانپزشــکی ســوم اســفندماه  ۹۸توســط خانــم دکــر مصطفــی نــژاد کــه
نخســتین پایــان نامــه مشــرک دانشــگاه بــا مرکــز تحقیقــات مدوالســیون عصبــی بــه شــار مــی آیــد .ایــن پژوهــش
حــاوی نتایــج بســیار جــذاب و مهمــی شــامل بهبــود عالیــم افرسدگــی و اضط ـراب و تکانشــی در بیــاران پــس از
روشــن شــدن دســتگاه مــی باشــد .در ایــن جلســه ،پروفســور جعفــری از بزرگرتیــن روانپزشــکان فرانســه و اروپــا
در زمینــه جراحــی اختــاالت روانــی از طــرف مرکــز نورومدوالســیون شــیراز حضــور داشــتند .از راســت بــه چــپ:
دکــر مانــی ،دکــر دســتغیب ،پروفســور جعفــری ،اســتاد جوادپــور ،خانــم دکــر مصطفــی نــژاد ،دکــر رزم كُــن و
دکــر مــوال.
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آموزش تخصصی و آموزش پژوهش
پایان نامه های انجام شده با حامیت مرکز

دکرت نژال مصطفی نژاد		

		
دکرت امید یوسفی

فریده مؤمنى

پایان نامه های در دست انجام

دکرت سامنه خرضایی

		
محمد حسین محمدی
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دکرت لیال کلهر

آموزش تخصصی و آموزش پژوهش
جایزه محقق برتر جشنواره رازی

جایزه بهرتین پژوهش دانشجویی کنگره
جراحان مغز آمریکا

بیشرتین تعداد داوری انجام شده توسط یک داور
در یکی از مجالت Elsevier
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پایگاه داده آنالین مرکز
مرکــز تحقیقــات مدوالســیون عصبــی و درد در راســتای انجــام و هدایــت پــروژه هــای بــزرگ پژوهشــی در زمینــه
مدوالســیون عصبــی اقــدام بــه تاســیس دو پایــگاه داده آنالیــن و جامــع منــوده تــا بــا اعطــای دسرتســی بــه
پژوهشــگران عالقهمنــد بــه حیطــه نــورو مدوالســیون ،زمینهســاز اجــرایپروژههــای پژوهشــی متعــدد در ایــن
زمینــه گــردد.
 .1پایگاه دادههای بیامرانی که تحت عمل  DBSقرار گرفته اند:
شــامل اطالعــات دموگرافیــک ،فیلــم هــا و پارامــر هــای تحریکــی و تغییـرات ایــن پارامــر هــا ،قبــل و بعــد از عمــل
کلیــه بیامرانــی اســت کــه بــه دلیــل پارکینســون ،وســواس و دیســتونی تحــت عمــل جراحــی قـرار گرفتــه انــد .امــکان
آنالیــز کوچــک تریــن مــوارد نیــز بنــا بــر درخواســت ممکــن مــی باشــد.
 .2پایگاه داده بیامران پارکینسونی:
بــا توجــه بــه ایــن کــه جراحــی پارکینســون انحصــارا در در ایــن مرکــز انجــام مــی گیــرد ،ماهانــه  200بیــار
از رسارس کشــور و حتــی خــارج از کشــور بــه ایــن مرکــز مراجعــه مــی کننــد کــه متامــی بیــاران بــه
محــض ورود توســط نورولوژیســت و روانپزشــک ،روانشــناس و ســایر متخصصیــن مرتبــط ویزیــت مــی
شــوند و فــرم هــای اختصاصــی بیــاران تکمیــل مــی شــود و اطالعــات آن هــا بــا رضایــت آگاهانــه
بیــاران در ایــن پایــگاه داده ثبــت مــی گــردد کــه منبــع بســیار خوبــی بــرای پژوهشــگران اســت.
آنالیــن بــودن ایــن پایــگاه هــای داده ایــن امــکان را بــه پژوهشــگران خواهــد داد تــا بتواننــد در هــر کجــای کــره
خاکــی کــه هســتند از ایــن اطالعــات اســتفاده مناینــد.
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پژوهش های بنیادی و کاربردی
الف :مطالعات تهاجمی مغز

مطالعــات تهاجمــی ب ـرای بیــاری هــای حرکتــی :بــا توجــه بــه ناتوانــی دارو درمانــی در درمــان مراحــل پیرشفتــه
بیــاری هــای حرکتــی همچــون پارکینســون و دیســتونی ،ایــن مرکــز در راســتای بهبــود کیفیــت زندگــی ایــن بیــاران
همــواره در حــال مطالعــه بــر روی  DBSو پارامــر هــای آن و تاثیــر ایــن تغییـرات بــر روی مــواردی همچــون Gait
و عــوارض غیــر موتــور ایــن بیــاران میباشــد .مطالعــه ای در مــورد کیــس هــای عمــل شــده پارکینســونی تاکنــون
چــاپ گردیــده و تعــداد  ۶مطالعــه نیــز در حــال چــاپ یــا انجــام میباشــد.
مطالعــات تهاجمــی بـرای بیــاری هــای روانپزشــکی :ایــن مرکــز از پیشــگامان  Psychosurgeryدر منطقــه بــوده و
 ۴مقالــه از بیــاران عمــل شــده و ســایر موضوعــات در ایــن حیطــه در حــال چــاپ و انجــام میباشــد.

ب :مطالعات غیر تهاجمی مغز

مطالعــات غیــر تهاجمــی ب ـرای بیــاری هــای حرکتــی و ســایر ناتوانــی هــای جســمی :بــه علــت تهاجمــی بــودن
 ،DBSهزینــه زیــاد ایــن عمــل هــا ،مناســب نبــودن بعضــی از بیــاران ب ـرای تحریــک عمقــی مغــز و همچنیــن
مطالعــات جدیــد بــر روی روش هــای غیــر تهاجمــی تحریــک مغــز ایــن مرکــز نیــز بــر روی ایــن دســته از مداخــات
در حــال مطالعــه اســت .بررســی تحریــکات ســطحی در بیــاران ترومــای مغــزی و پارکینســونی از جملــه ای
تحقیقــات اســت ۲ .مطالعــه در مرکــز در حــال انجــام اســت.
مطالعــات غیــر تهاجمــی بــرای بیــاری هــای روانپزشــکی :بنابــر دالیــل گفتــه شــده بــرای مطالعــه بــر روی
مداخــات غیــر تهاجمــی مغــز بــر روی بیــاران حرکتــی ،مطالعاتــی نیــز بــر روی بیــاران بیــاری هــای روانپزشــکی
بــه صــورت تحریــکات ســطحی در حــال انجــام اســت.

ج :مطالعات مربوط به حیطه تصویر برداری

بــا توجــه بــه نیــاز روز افــزون مرکــز ب ـرای بهبــود کیفیــت و تصویــر بــرداری بهــر ب ـرای اســتفاده در مداخــات
تهاجمــی ،مرکــز در حــال مطالعــه روش هــای جدیــد تصویــر بــرداری و اســکن هســته ای در بیــاران بــه کمــک
گــروه هــای فیزیــک پزشــکی ،پزشــکی هســته ای و رادیــو لــوژی اســت .در ایــن دســته نیــز  ۴مطالعــه در حــال
انجــام میباشــد.
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گروه دانشجویی مرکز تحقیقات
هامهنگ کننده :سعید عبداللهی فرد

مبینا امیرسلیامنی

امیر بهادری

هیراد رضاعی

امیرحسین سعیدی

زهرا رشیفی

کامیاب شهریور

کیوان صاحبی

عرفان طاهری

حسن فروزند

مرضیه کرمی راد

حمیدرضا محقق

علی سینا میرزایی

احمد هاشمی

علیرضا هرن

هومان کامران
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دانشجو و پژوهشگر گرامی

ایــن مرکــز تحقیقاتــی نــه تنهــا بــه انجــام پــروژه هــای بیــن املللــی ،داخلــی و همــکاری بــا
پژوهشــگرانی کــه ســابقه قبلــی پژوهــش دارنــد پرداختــه ،بلکــه بــه آمــوزش افــراد عالقــه منــدی کــه
تجربــه ای در ایــن زمینــه ندارنــد نیــز مــی پــردازد .همــکاری بــا افـراد عالقــه منــد رصفــا در بحــث پژوهشــی نبــوده
و افـراد داوطلــب میتواننــد در زمینــه هــای فرهنگــی ،شــبکه هــای اجتامعــی و مدیــا نیــز بــه فعالیــت بپردازنــد .مــا
بــه متامــی افـراد عالقــه منــد خــوش آمــد مــی گوییــم.
بــا توجــه بــه نیــاز وجــود رویــه ای منظــم بـرای جــذب دانشــجویان و همچنیــن مشــخص بــودن نحــوه همــکاری بــا
دانشــجویان ،بــر آن شــدیم تــا بــه توضیــح ایــن الگوریتــم در مرکــز بپردازیــم .پیــش از اینکــه بــه توضیــح ایــن رویــه
بپردازیــم ،حیطــه هــای پژوهشــی ایــن مرکــز را مــرور میکنیــم.
حیطه های پژوهشی

نورومادوالسیون

درد

نورومادوالسیون در زمینه
بیماری های حرکتی

کنترل درد با منشا
نوروپتیک

کنترل درد ناشی از صدمات
نخاعی

بیماری دیستونی

کنترل درد ناشی از قطع
عضو(فانتوم)

بیماری پارکینسون

کنترل درد با منشا ستون
مهره ها

بیماری لرزش اساسی یا
خوش خیم

نورومادوالسیون در زمینه
بیماری های روانپزشکی

کنترل درد ناشی از سردرد
های خوشه ای

بیماری وسواس فکری-
عملی

کنترل درد ناشی از دردناک
شدن عصب پنجم مغزی

بیماری افسردگی

نورومادوالسیون در زمینه
تشنج

نورومادوالسیون در زمینه بی
اختیاری دفع ادرار و مدفوع

نورومادوالسیون در زمینه
بیماری های اسپاستیک
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ایــن مرکــز مفتخــر اســت کــه بیــش از ده نــوع پروســیجر مختلــف را در زمینــه هــای درد و نورومدوالســیون بــه
انجــام مــی رســاند .رشح دقیــق ایــن مداخــات در فلوچــارت زیــر قابــل مالحظــه اســت.

تکنیک ها و پروسیجر
های مورد مطالعه در
مرکز

در زمینه درد

در زمینه بیماری
های اسپاستیک

Percutaneous
procedures

Pumps

Spinal cord
stimulation

Ablative
surgeries

در زمینه بی اختیاری
ادرار و موفوع
Sacral nerve
stimulation

در زمینه تشنج

در زمینه بیماری
های روانپزشکی

در زمینه بیماری
های حرکتی

Vagous nerve
stimulation

Deep brain
stimulation

Deep brain
stimulation

•Resective
procedures

Non-invasive
brain
stimulation

Thalamotomy
Non-invasive
nrain
stimulation

Pumps

Spinal
DREZotomy
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نحوه همکاری با پژوهشگران و عالقه مندان
افراد داوطلب می توانند از طریق آدرس ایمیل زیر:

Info@neuromapc.com

درخواســت همــکاری خــود را اعــام مناینــد .رزومــه شــا ظــرف مــدت دو هفتــه بررســی شــده و از شــا
ب ـرای مصاحبــه دعــوت بعمــل خواهــد آمــد .پــس از مصاحبــه و بررســی رزومــه هــر فــرد ،اف ـرادی کــه ســابقه
پژوهــش هــای قبلــی را داشــته باشــند و در مصاحبــه قبــول شــوند Interest group ،هــای مرکــز بــه آن هــا معرفــی
شــده و یــا بــه طــور مســتقل بــه فعالیــت پژوهشــی خواهنــد پرداخــت یــا بــه پــروژه هــای قبلــی اضافــه میگردنــد.
افــرادی کــه ســابقه فعالیــت پژوهشــی ندارنــد مصاحبــه شــده و در صــورت قبولــی در مصاحبــه دو هفتــه
فرصــت خواهنــد داشــت تــا اولیــن پــروژه خــود را در مرکــز انجــام دهنــد .ســپس در نزدیــک تریــن دوره
آموزشــی مرکــز ( )NEUROMAPC Research Schoolرشکــت خواهنــد کــرد .پــس از امتــام ایــن دوره آموزشــی
 Interest groupهــای مرکــز بــه آن هــا معرفــی شــده و یــا بــه طــور مســقل بــه فعالیــت پژوهشــی خواهنــد
پرداخــت یــا بــه پــروژه هــای قبلــی اضافــه میگردنــد.
در صــورت هرگونــه ســوال در مــورد رونــد فــوق و یــا نحــوه همــکاری غیرپژوهشــی بــا مرکــز ،داوطلبــان میتواننــد
بــا ایمیــل فــوق در ارتبــاط باشــند.
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یکــی دیگــر از اهــداف  6گانــه ی ایــن مرکــز ،آمــوزش ب ـرای عمــوم جامعــه میباشــد .بــاال بــردن اطالعــات جامعــه
در مــورد بیــاری هــای مختلــف از جملــه پارکینســون ،بــه تشــخیص بهــر و رسیــع تــر بیــاری و کمــک بــه افـراد
مبتــا ،کمــک شــایانی میکنــد.
از ایــن رو مرکــز مدوالســیون عصبــی و درد در طــی دو ســال گذشــته ،همزمــان بــا مــاه و روز جهانــی آگاهــی از
پارکینســون ،وظیفــه ی خــود دانســته کــه در جهــت افزایــش آکاهــی مــردم کشــور در مــورد بیــاری پارکینســون
تــاش کنــد.
در فروردیــن ســال  1398جلســه ای بــه میزبانــی بیامرســتان کوثــر شــیراز ،بــا حضــور فرهیختــگان علمــی و همچنیــن
تعــدادی از مبتالیــان بــه بیــاری پارکینســون و خانــواده هــای ایــن عزی ـزان برگ ـزار شــد .امــا در ســال  ،1399بــا
توجــه بــه پاندمــی ویــروس کرونــا ،تصمیــم بــر اســتفاده از ظرفیــت شــبکه هــای مجــازی گرفتــه شــد و در طــی
هفتــه ی آگاهــی از بیــاری پارکینســون ،روزانــه مطالبــی علمــی بــه اش ـراک گذاشــته مــی شــد.
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در کنــار تــاش مســتمر در آمــوزش تخصصــی بــه پژوهشــگران ،متخصصیــن و دانشــجویان رشــتههای مرتبــط،
تــاش در جهــت ارتقــاء دانــش عمومــی جامعــه در خصــوص بیامریهــای هــدف مدوالســیون عصبــی از جملــه
اختــاالت حرکتــی و روانــی ،از مهمتریــن اهــداف مرکــز تحقیقــات مدوالســیون عصبــی و درد میباشــد .در
ایــن راســتا و عــاوه بــر برگ ـزاری هامیــش ســالیانه روز جهانــی پارکینســون بــا حضــور پزشــکان و بیــاران،
تارمنــای مرکــز تحقیقــات بــه آدرس  neuromapc.comو حســاب اینســتاگرام  neuromapcحــاوی اطالعــات
چندرســانهای آموزشــی جــذاب بــه زبــان ســاده در خصــوص مــوارد ذکــر شــده میباشــد.
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