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In order to provide a forum to discuss and present the state of art and up-to-date neurosurgical 
treatments, operative techniques, clinical and technological advances, and making ground for 
research in the neuroscience field, the first Razavi International Neurosurgery Congress was 
held in Razavi Neuroscience Center in Razavi Hospital, Mashhad, Iran from July 11-13, 2012. 
Twenty-Five neurosurgeons from around the world (USA, Germany, England, Italy, Egypt, 
Switzerland, Syria, Bulgaria, Afghanistan, Brazil and Australia) participated in this congress, 
alongside many locals.  The Sarah Jane Brain Foundation (located in New York, USA) was an 
official partner of this congress.  Lectures presented spanned a wide spectrum of neurological 
diseases including: cerebrovascular, endovascular, peripheral nerve, trauma, intracranial 
tumors, pain and functional, pediatric neurosurgery and basic neuroscience. Over 100 lectures 
and poster presentations were shared in this congress. All with one purpose is to enhance the 
collaboration between clinical neurosurgeons and neuroscientists in Iran and their colleagues 
from around the world and provide the highest neurosurgical care and management to the 
Iranian people and surrounding region.More than 50 percent of the members of the audience 
in this Congress were younger than 30 years of age; training of these young clinicians and 
scientists by well-known neurosurgeons raises hope for a brighter future for patients in this 
region.

ABSTRACT

به منظور فراهم نمودن فضایی جهت بحث و گفتمان در ارتباط با تازه ترین دستاورد ها و تكنيک های جراحی مغز 
و اعصاب و آشنایی با پيشرفت های علمی  و نوآوری های تحقيقاتی،  نخستين کنگره بين المللی مغز و اعصاب در 
بيمارستان رضوی مشهد به مدت سه روز  از 21 لغایت 23 تيرماه 1391 برگزار گردید. موسسه مغز و اعصاب سارا 
جين از نيویورک امریكا از همكاران اصلی این گنكره بودند. بيش از 25 جراح مغز و اعصاب از سراسر دنيا )امریكا، 
آلمان، انگليس، ایتاليا، مصر، سویيس، سوریه، بلغارستان، افغانستان، برزیل و استراليا( در این کنگره شرکت نمودند. 
به عالوه بيش از 40 جراح سرشناس ایرانی آخرین دستاوردهای علمی خود را در زمينه جراحی مغز و اعصاب ارائه 
کردند که بسيار مورد استقبال قرار گرفت. سخنرانی ها در طيف گسترده ای از بيماری های مغز و اعصاب شامل 
بيماری های مغزی-عروقی، داخل عروقی، اعصاب محيطی، ضربات مغزی، تومورهای داخل جمجمه ای، درد، 
جراحی مغز و اعصاب اطفال و علوم پایه اعصاب ارائه شد. بيش از 100 سخنرانی و پوستر در این کنگره ارائه گردید. 
مهمترین هدف از برگزاری این گنكره افزایش سطح همكاری بين جراحان مغز و اعصاب و دانشمندان علوم اعصاب 
ایران و سایر متخصصين در خارج از کشور بود. بيش از 50%  از شرکت کنندگان کنگره افراد زیر 30 سال بودند که 
با آموزش این محققان و پزشكان جوان می توانيم آینده ای بهتر را در زمينه ي علوم اعصاب برای ایران رقم بزنيم.

Report of  the First Razavi International Neurosurgery Congress
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مقدمه
از جایگاه  ميان دیگر رشته هاي جراحي  اعصاب در     جراحي 
خاصي برخوردار است، نه تنها از روش ها و تكنيک هاي دیگر 
رشته هاي جراحي استفاده مي کند بلكه از تكنيک ها و روش 
هاي خاص خود که در هيچ رشته دیگر جراحي همتا ندارد، مدد 
مي جوید و بطور کلي شباهت ها و ارتباط هاي فراواني با رشته 
Neu-) و علوم پایه اعصاب (Neurology)  بيماري هاي اعصاب

roscience) و روانپزشكي (Psychiatry) دارد. جراحي اعصاب 
با تشخيص، ارزیابي و درمان بيماري هاي سيستم عصبي و ستون 
بنابراین مشكالتي نظير ضربه به سر و  مهره ها سر وکار دارد. 
ستون مهره ها و اعصاب محيطي، فتق دیسک بين مهره اي و 
صدمات ستون مهره ها،  تومورهاي مغز و نخاع، انوریسم مغزي،  
ها،  سندرم هاي  تشنج  عروقي سيستم عصبي،   ناهنجاري هاي 
درد آور،  جمجمه و ستون مهره ها،  تجمع بيش از حد مایع در 

مغز )هيدروسفالي( و ... را در بر می گيرد )تصویر 1(.

تاريخچه جراحي اعصاب در عصر باستان
  شواهد موجود نشان می دهد که جراحی مغز و اعصاب به قرن 
شهر  در  جمجمه  جراحی  اولين  که  زمانی  ميالد،  از  قبل  سوم 
شود.  می  مربوط  گرفت،  انجام  ایران  شرق  جنوب  در  سوخته 
که  ساله   13 دختری  جمجمه  روی  شناسی  باستان  مطالعات 
دچار هيدروسفالی شده بود نشان داد که وی تحت عمل جراحی 
این  که  است  گرفته  قرار  استخوان جمجمه  از  قسمتی  برداشت 
عمل جراحی منجر به ادامه حيات وی به مدت 6 ماه گردید )1(.
 تاریخ انجام اعمال جراحي اعصاب به قدمت خود انسان است.

ملت هاي باستاني مختلفي مثل ایران، مصر، هند، اروپایي هاي 
جمجمه  کردن  سوراخ  با  جنوبي  امریكای  سرخپوستان  و  اوليه 
تا بدین وسيله  )ترپاناسيون( به عنوان روش درماني آشنا بودند. 
اگرچه  بيمار خارج کنند.  بدن  از  را  بخارات مضر  و  ارواح خبيث 
تعيين ميزان موفقيت این روش درماني مشكل است ولي مطمئنا 

تعدادي از بيماران پس از انجام این عمل ها زنده مانده اند چرا که 
در بقایاي جمجمه هاي باقيمانده از آن زمان )در موميائي ها( عالئم 
بهبودي در لبه ي سوراخ شده جمجمه مشاهده گردیده است. حتي در 
پاپيروس ادوین اسميت نكاتي در مورد اصول تشخيص و درمان بيماري 

هاي عصبي که هنوز هم موثر هستند دیده مي شود )2(. 

جراحي مغز و اعصاب در قرون اخیر
اعمال  آميز  موفقيت  انجام  نوزدهم  قرن  پيشرفت هاي عمده    
جراحي از جمله جراحي اعصاب را ميسر نمود. معرفي روش هاي 
گند زدایي توسط لرد جوزف ليستر و بعدا فنون ضد عفوني کردن 
باعث کاهش بروز عفونت شد. استفاده از بي حسي و بی هوشی 
اعمال  انجام  شدن  عملي  باعث  تي-جيمورتون  ویليام  توسط 
و  نوزدهم  قرن  انتهاي  در  تر شد.  و طوالني  درد  بدون  جراحي 
رشته  عنوان  به  اعصاب  جراحي  رشته  بيستم  قرن  تا  آن  ادامه 
اي مستقل رشد و توسعه یافت. سر ویكتور هورسلي اولين جراح 
اعصاب  جراحي  رشته  در  اختصاصي  طور  به  که  بود  بریتانيایي 
جراح  نظر  زیر  که  کوشينگ  هاروي  امریكا  در  و  کرد  مي  کار 
شهير ویليام هالستد کار مي کرد اولين جراح امریكایي بود که به 
طور اختصاصي به انجام اعمال جراحي اعصاب مي پرداخت و به 
عنوان پدر جراحي اعصاب نوین شناخته شد. افراد توانمند فراواني 
شدند.  بعد  هاي  سال  در  اعصاب  جراحي  بيشتر  پيشرفت  باعث 
نورانستزیولوژي،  نوروآناتومي،  نورروفيزیولوژي،   دانش  افزایش 
رادیوایزوتوپ  از  استفاده  مغز،  عروق  آنژیوگرافي  نورورادیولوژي، 
ها،  بوجود آمدن کوتر مونوپوالر و بایپوالر، ميكروسكوپ جراحي، 
جراحي آندوسكوپيک، مكنده هاي التراسونيک، فن دانش نقشه 
انجام  مغز،  عروق  جراحي  اعمال  انجام  امكان  مغز،  برداري 
عمليات جراحي اعصاب با کمک کامپيوتر، استرئوتاکسي، درمان 
هاي ژنتيكي و زیست مولكولي، استفاده از سلول های بنيادی و 
پيشرفت های ژنتيكی، ژن درمانی و تكنيک هاي آندوواسكوالر، 
کاربرد  و  آي  آر  ام  اسكن،  تي  سي  اختراع  نوروناویگاسيون، 
ابزارهاي مختلف در ستون مهره ها گوشه اي از دالیل پيشرفت 

تصوير1. درمان هاي جراحي مغز و اعصاب در دوران  قرون وسطي.
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جراحي  که  رسد  مي  نظر  به  باشد.  مي  اعصاب  جراحي  فزاینده 
اعصاب نسبت به دیگر رشته هاي جراحي هنوز افق هاي فراواني 

دارد که بایستي کشف شود )2(.

تاريخچه جراحی مغز و اعصاب در ايران
  جراحی مغز و اعصاب مدرن در ایران به اوایل دهه 1374 بر می 
گردد. از پيشگامان این رشته می توان دکتر نصرت اهلل عاملی و 
دکتر ابراهيم سميعی را نام برد که هر دو کار تخصصی خود را از 
بيمارستان امام آغاز نمودند و تحصيالت تكميلی خود را در خارج 
از ایران به اتمام رسانيدند )3(. در ایران با توجه به تعداد باالی 
های  آسيب  شایعترین  از  یكی  سر  ضربات  ای،  جاده  تصادفات 
مغزی می باشد. همچنين در طول 8 سال جنگ بين ایران و عراق 
)1367 – 1359(، ضربات اعصاب محيطی، نخاعی و جمجمه ای 
نيز از اصلی ترین آسيب ها بوده اند. در حالی که تورم مغز و سایر 
بيماری های التهابی در کشورهای غربی شایع تر می باشند. تا 
سال 1360 تنها چند برنامه ي آموزش جراحی مغز و اعصاب در 
تهران برگزار شده بود و تنها یک جراح برای هر 640000  نفر 
وجود داشت. در دهه 1370، شمار جراحان آموزش دیده به 197 
نفر برای جمعيتی حدود 61 ميليون نفر رسيد. اکثر این جراحان در 
ایران تحصيل کرده بودند و نيز چند سالی را در کشورهای اروپایی 
یا امریكایی دوره دیده بودند. یكی از مشكالت اساسی این بود 

که بيشتر جراحان مغز و اعصاب در شهرهای بزرگ مثل تهران، 
در چند  بودند. خوشبختانه  فعاليت  به  ... مشغول  و  مشهد، شيراز 
سال اخير با پيشرفت های علمی فراوان در زمينه علوم اعصاب، 
امكان دسترسی عموم مردم ایران به متخصصين مغز و اعصاب 
فراهم شده است. باتوجه به روند سریع پيشرفت علم و تكنولوژی 
به منظور به روز رسانی اطالعات تخصصی و تحقيقاتی جراحان 
و پژوهشگران، بيمارستان رضوی مشهد بر آن شد تا کنگره ای را 
در سطح بين المللی با همكاری موسسه مغز و اعصاب سارا جين 
از نيویورک امریكا و مرکز تحقيقات علوم اعصاب شفا، بيمارستان 
خاتم االنبياء تهران جهت تعامل بيشتر جراحان داخل و خارج از 
کشور به مدت سه روز از 21 لغایت 23 تيرماه 1391 برگزار نماید. 

)5 ،4(-)تصویر 2(.

  همفكری بيش از 25 جراح برجسته از امریكا، آلمان، انگليس، 
و  برزیل  بلغارستان،  افغانستان،  سوریه،  سویيس،  مصر،  ایتاليا، 
ارتقا  تبادالت و  ایرانی، زمينه ساز  استراليا و 40 جراح سرشناس 
از  بسياری  جراحان  همچنين  گردید.  دانشمندان  علمی  سطح 
مندی  بهره  و  خود  علمی  سطح  ارتقای  جهت  افغانستان  کشور 
سخنرانی  رسانيدند.  بهم  حضور  دنيا  روز  اطالعات  آخرین  از 
شامل  اعصاب  و  مغز  های  بيماری  از  ای  گسترده  طيف  در  ها 
محيطی،  اعصاب  عروقی،  داخل  مغزی-عروقی،  های  بيماری 

تصوير 2. نخستين کنگره بين المللی جراحی مغز و اعصاب بيمارستان رضوی مشهد.
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جراحی  درد،  ای،  جمجمه  داخل  تومورهای  مغزی،  ضربات 
گردیدند. ارائه  اعصاب  پایه  علوم  و  اطفال  اعصاب  و  مغز 

گردید.  ارائه  کنگره  این  در  پوستر  و  سخنرانی   100 از  بيش 
افزایش سطح همكاری  این گنكره  برگزاری  از  مهمترین هدف 
بين جراحان مغز و اعصاب و دانشمندان علوم اعصاب در ایران و 
همچنين با سایر متخصصين در خارج از کشور بود. بيش از %50  

ازشرکت کنندگان کنگره افراد زیر 30 سال بودند که با آموزش این 
دانشمندان و پزشكان جوان می توانيم آینده ای بهتر را در زمينه 
ي علوم اعصاب برای ایران رقم بزنيم. همزمان با برگزاری کنگره 
ي جراحی مغز و اعصاب در مشهد، بيش از 10 بيمار با همكاری 
جراحان ایرانی و خارجی تحت جراحی و بيش از 70 بيمار تحت 
معاینه قرار گرفتند که با موفقيت بسياری همراه بود )تصویر3(.   

 تصوير3. انجام چندین عمل جراحی مغز و اعصاب در بيمارستان رضوی مشهد.
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مهمترين سخنرانی ها

1. جراحی صرع -  بررسی های قبل از جراحی صرع مقاوم به 
درمان: پروفسور علی گرجی از آلمان

2. تاریخچه ي جراحی در عصر باستان: دکتر عليرضا فتحی 
از سویيس

3. تكنيک های جدید آندوسكوپی در مدیریت خونریزی های 
داخل مغزی: دکتر برک اوراقچيوغلو از آلمان

4. تاریخچه ي جراحی بيماری های اعصاب محيطی همراه با 
فشار خارجی: دکتر کریستين هاینن از آلمان

5. الف: آموزش ميكرونوروسرجری و جراحی های آندوواسكوالر 
در آنوریسم ب: گزینه های درمانی گوناگون در جراحی بيماری 

های مغزی عروقی کودکان: دکتر دیوید حسن از امریكا

های  بيماری  درمان  برای  جراحی  مختلف  های  روش   .6
اعصاب جمجمه ای و گرفتگی یک طرفه عصب صورت: دکتر 

جيوانی بروگی از ایتاليا

7. الف: مدیریت جراحی های اعصاب محيطی بدنبال آسيب 
های پس از جنگ  ب: مدیریت تومورهای اعصاب محيطی: 

پروفسور هانس پيتر رشتا از آلمان

8. ترميم مجدد عروق مغزی در انسداد کاذب کاروتيد: پروفسور 
هانس واسمن از آلمان

ب:  کودکان  در  هيدروسفالی  آندوسكوپيک  درمان  الف:   .9
آندوسكوپی توده عروقی - جمجمه ای در کودکان: دکتر حسن 

کدری از سوریه

10. درمان های نوین داخل عروقی در بيماری گشادی عروق 
مغز: دکتر حسين قناعتی از ایران

11. خطاهای تشخيصی در درمان تومورهای التهابی و از بين 
رفتن ميلين در نوروپاتولوژی: دکتر کتی کيوانی از آلمان

12. تحریک عمقی مغز در بيماری های عملكردی مغز: بررسی 
درمان های سابق و نوین: دکتر کيومرث اشكان از انگلستان

بلغارستان:  13. تجربه معاصر در جراحی آدنومای هيپوفيز در 
دکتر مارین مارینوف از بلغارستان

کودکان  هيدروسفالوس  مدیریت  در  گيری  تصميم  الف:   .14
ب: درمان های موجود در بيماری استخوان سازی غير طبيعی 

جمجمه ای- سينوسی: دکتر مارتينا مسينگ یونگا از آلمان

تومورهای  درمان  در  هوشياری  حالت  در  مغز  جراحی   .15

مغزی: دکتر مریم خالقی قدیری از آلمان

غير  کرانيوتومی  به  بيماران  فوری  نياز  از  فعلی  ارزیابی   .16
در  مقاوم  ي  جمجمه  داخل  فشار  افزایش  درمان  در  فشاری 

بيماران دچار آسيب مغزی: دکتر محمد ال فيكی از مصر

های  جراحی  برای  تكنيكی  رویكردهای  و  مفاهيم  الف:   .17
عروق  انسداد  پی  در  مغزی  عروق  اسكميک  های  بيماری 
تهاجم  با  ميكروسكوپی  های  جراحی  های  روش  ب:  کاروتيد 
با شرایط بيمار برای درمان گشادی عروق  بسيار کم متناسب 

سيستم گردش خون قدامی مغز: دکتر نيما اطمينان از آلمان

18. معرفی مرکز مغز و اعصاب سارا جين: پاتریک دونوحه از 
امریكا

مصرف  و  کنترل   - دارونما  یک  بالينی  تحقيق  نتایج   .19
پيشگيریانه تک دوز آميتيریپتيلين برای کاهش دردهای  ساق 

پا بدنبال جراحی کمر: دکتر پيام واحدی از ایران

20. الف: نقش تصویر برداری در تشخيص و مدیریت بيماری 
و  آی  آر  ام  جراحی  داخلی  نقش  ب:  محيطی  اعصاب  های 
داخل  تومورهای  درمان  در  نوروفيزیولوژیک  مانيتورینگ 

جمجمه: دکتر رالف کونيش از آلمان

 Tranerative Tranexamic  تاثير داخلی جراحی تزریق  .21
Acid به منظور کاهش از دست رفتن خون در جراحی بيماری 
استخوان سازی غير طبيعی جمجمه ای - سينوسی: دکتر سميرا 

ذبيحيان از ایران

نيمكره ای برای  از استخوان پس سر بين  22. روش استفاده 
پشتی:  در شكاف  ای موجود  داخل جمجمه  درمان زخم های 

دکتر سپاستيانو گوسمآئو از برزیل
23. پزشكی مبتنی بر شواهد برای تصميم گيری جهت درمان 
آسيب های مغزی کوچک با استفاده از CT Scan: دکتر سهيل 

سعادت از ایران

24. مدیریت آسيب های عصبی ناشی از ضربه: دکتر توماس 
کرشما از آلمان

25. وضعيت کنونی جراحی مغز و اعصاب در افغانستان: دکتر 
پيرزاد از افغانستان
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