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فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 1، پاییز  1393 

بخـش پوسـتر بـا عنوان هـای متنـوع و بـه روز می باشـد. همچنین 
دارای بخش هـای ویژه ای برای فلوشـیپ های درد و پرسـتاران بوده، 
و نیـز کارگاه یـک روزه اینترونشـنال درد بـر روی کاداور می باشـد. 
در ضمـن فرصـت خوبـی بـرای شـرکت ها و سـازمان هایی اسـت 
کـه در قلمـرو درد فعالیـت می کننـد فراهـم اسـت تـا محصـوالت 
و دسـتاوردهای خـود را بـه نمایـش بگذارنـد. اینجانـب بـا کمـال 
افتخـار از محققیـن ایرانـی و بین المللـی دعـوت نمایـم تـا مقاالت 
پژوهشـي و علمـي خـود را بـه ایـن کنگـره علمـي ارسـال نمایند. 
کنگـره در سـالن بین المللـی همایش هـای رازی دانشـگاه علـوم 
پزشـکي ایـران در تهـران  برگـزار مي گـردد. اینجانـب ضمن عرض 
خیـر مقـدم از شـما دعـوت می کنـم در تهران بـه ما بپیوندیـد و از 
تمـام جاذبه هـای تاریخـی و مکان هـای جالـب آن دیـدن فرمایید.

منتظر دیدارتان هستیم.
فرناد ایمانی

دبیر علمی کنگره

پیام ریاست انجمن به مناسبت برگزاری پنجمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد

ISRAPM 2014

ــنال درد ــی اینترونش ــره بین الملل ــن کنگ ــزاری پنجمی برگ

ISRAPM 2014

همـکاران و دوسـتان عزیـز، برای بنده مایه بسـی افتخـار و مباهات 
اسـت تـا شـما را به پنجمیـن کنگره بین المللـي اینترونشـنال درد 
و هفتمیـن کنگـره سـاالنه انجمـن بیهوشـي موضعـي و درد ایران 
دعـوت نمایـم کـه از تاریـخ 12 الـی 14 مهـر 1۳۹۳ در مرکـز 
همایش هـاي بین المللـي رازي دانشـگاه علـوم پزشـکي ایـران در 
تهـران برگزار می گـردد. کنگـره ISRAPM 2014 یک گردهمایی 
چنـد تخصصـی از همکارانی اسـت کـه در زمینـه درد و جنبه های 
گوناگـون آن فعالیـت می کنند. هـدف ما تـدارک برنامه های جذاب 
و پـر بـار علمـی اسـت کـه بسـیاری از مسـایل مربـوط بـه درمـان 
درد از جملـه جنبه هـای پایـه و عملـی اقدامـات اینترونشـنال و 
همچنیـن بیهوشـی موضعـی )رژیونـال انسـتزی( و درمـان درد 
حـول و حـوش عمـل را در برمی گیـرد. در این برنامـه بزرگ علمی 
گروهـی از صاحب نظـران و اسـاتید برجسـته طـب درد، تجـارب و 
اطالعـات علمـی خـود را بـه اشـتراک می گذارنـد. کنگـره امسـال 
)ISRAPM 2014( شـامل سـخنرانی ها، کارگاه هـا، سـمپوزیوم و 

بـه گـزارش روابـط عمومی انجمـن بیهوشـی موضعـی و درد ایران، 
پنجمیـن کنگـره بین المللـي اینترونشـنال درد و هفتمیـن کنگـره 
سـاالنه انجمن از تاریخ 12 الی 14 مهر 1۳۹۳ در مرکز همایش هاي 

رازي دانشـگاه علـوم پزشـکي ایران برگـزار می گردد. 
دکتـر فرنـاد ایماني، دبیر علمی کنگره و ریاسـت "انجمن بیهوشـی 
موضعـی و درد ایـران" در سـخنان کوتاهـی بـه بیـان تاریخچـه، 
اهـداف، سیاسـت ها و فعالیت هـای علمـی، آموزشـی و پژوهشـی 
انجمـن پرداختنـد. ایشـان بـا اشـاره بـه برگـزاری کنگـره سـالیانه 
انجمـن از سـال 1۳87 و همچنیـن کنگره بین المللی اینترونشـنال 

درد از سـال 1۳8۹ هـدف از برگـزاری 
ایـن کنگره هـا را ارتقـاء آمـوزش کمي 
و  بیهوشـي  متخصصـان  کیفـي  و 
آشـنایی متخصصان سـایر رشـته ها با 
روش هـای نویـن کنتـرل درد و اطـالع 
از فعالیت هـای مجامـع علمـی دنیا در 
ایـن زمینـه عنوان نمـود و با اشـاره به 

برگـزاری سـاالنه و منظـم این همایش بـزرگ اظهار امیـدواری کرد 
کـه شـاهد ارتقـا و اعتالی طـب درد و دسـت یابی به جایـگاه واقعی 
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

82

این رشـته در کشـور باشـیم. 
مدیر گروه بیهوشي و درد دانشگاه علوم پزشکي ایران با اشاره به رشد 
سریع و پیشرفت های چشمگیر طب درد در دنیا، تاسیس و راه اندازی 
رشته فلوشیپ درد را از اقدامات اساسی و ضروری در کشور دانست 
که با توجه به گستردگی طب درد و وجود فزآینده درد های مزمن 
و صعب العالج و لزوم ارایه خدمات مطلوب و مناسب و همچنین 
نیاز مردم به این خدمات، معرفی رشته درد و تربیت متخصصان و 
فلوشیپ های آن را گام بلندی در این زمینه دانست که در سایه الطاف 
خداوندی و همت همکاران در انجمن بیهوشی موضعی و درد محقق 
شده است. ایشان در ادامه افزود به لطف الهی و با تالش همکاران 
موفق به تربیت فلوشیپ های درد در دانشگاه هاي علوم پزشکي ایران، 
شهید بهشتي و تهران طی چندین دوره در سال های اخیر شده ایم 

که همگی در این زمینه مشغول فعالیت و ارایه خدمت می باشند.
 ریاسـت انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران به تشریح فعالیت های 
انجمـن در سـال های اخیـر پرداخـت و گفت: خوشـبختانه کار های 
بزرگـی در طـی این سـال ها انجام شـده که نتایج وآثـار آن ملموس 
اسـت،از جملـه این فعالیت هـا برگـزاری چندیـن دوره کارگاه بلوک 
اعصـاب محیطـی با سـونوگرافی بـرای متخصصان بیهوشـی همراه 
بـا اعطـای گواهینامه معتبر علمـی برای شـرکت کنندگان، برگزاری 
اولین کارگاه اینترونشـنال درد روی جسـد، تولید و انتشـار فیلم ها و 
کتاب هـای آموزشـی و محصوالت فرهنگی، ارتبـاط و تعامل نزدیک 

بـا سـایر انجمن هـای علمـی، دعـوت از اسـاتید و صاحب نظـران 
بیهوشـی و درد دنیـا و اسـتفاده از تجارب آن هـا، جذب اعضای فعال 
و ایجـاد تسـهیالتی بـرای این اعضـا در زمینه های آموزشـی، رفاهی 
و شـرکت در کنگره هـای بین المللـی، برگـزاری سـمینار های علمی 
یـک روزه به صـورت ماهانه، آموزش و آشـنایی متخصصان بیهوشـی 
بـا تازه هـای علمـی روز دنیـا و برگـزاری منظـم و سـالیانه کنگـره 

بین المللـی درد می باشـد.
مدیر مسـئول و سـردبیر مجله انگلیسـي زبان بیهوشـي و طب درد 
ضمن اعالم اسـتقبال نویسـندگان خارجي در ارسـال مقاله به مجله 
گفـت: خوشـبختانه در سـال گذشـته شـاهد کسـب نمایـه پاب مد 
براي مجله بودیم که این افتخاري براي جامعه پزشـکي و بیهوشـي 
کشـور بوده اسـت. همچنین، در سـال جـاري موفق به کسـب نمایه 
اسـکوپوس شـدیم و امیدواریم با همکاري همه دوسـتان و اسـاتید 
بتوانیم گام هاي بزرگ بعدي را براي ارتقا سطح علمي کشور برداریم.

ایشـان در ادامـه بـه تالیـف کتـاب جامـع درد اشـاره نمـود و آن را 
حاصـل زحمـات چندین سـاله و تالش هـای شـبانه روزی همکارانی 
دانسـت کـه برای بومی سـازی و اعتالی این رشـته همـت گماردند 
و آن را مرجـع کاملـی برای عالقمندان و دانش   پژوهـان طب درد در 
کشـور برشـمرد کـه نیاز های آنـان را در ایـن حیطه مرتفـع خواهد 
نمـود. الزم به ذکـر اسـت کـه کتـاب جامـع درد تالیـف دکتـر فرناد 
ایمانـی بـا همـکاری اسـاتید دانشـگاه هاي علـوم پزشـکي کشـور و 
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صاحب نظران این رشـته برای اولین بار در سـال گذشـته در کشـور 
بـه رشـته تحریر درآمده و شـامل هشـتاد فصـل و مباحث مختلفی 

در زمینـه تشـخیص و درمان درد می باشـد.
دبیـر انسـتیتو جهانـي درد WIP شـاخه ایـران بـا بیـان ایـن نکته 
کـه هـر سـال کنگره هـا و سـمینار های متعـددی در سراسـر دنیا با 
هـدف ارتقـا و پیشـرفت طـب درد و تبادل تجـارب و ارایـه تازه های 
علمـی برگزار می شـود و سـعی ما این اسـت که همگام و هم راسـتا 
بـا کنگره هـای جهانـی و مجامـع علمی دنیـا به جلو حرکـت کنیم. 
سـپس بـه تشـریح برنامه های کنگره امسـال پرداخـت و از تغییرات 
و نوآوری هـای ایـن کنگـره و تفـاوت آن بـا کنگره هـای قبـل خبـر 
داد. دکتـر ایمانـی در ادامـه افـزود: کارگاه هـای متعدد آموزشـي در 
زمینه هـای گوناگـون ماننـد بلوک های عصبـی با سـونوگرافی و نیز 
سـایر روش هـای طب درد در ایــام برگـزاری کنگره اجـــرا خواهد 
شد. همچنین، برگزاری دومین کارگاه فوق تخصصی اینتــرونشنال 
درد همـراه بـا کار عملـی روی کاداور در روز پانزدهـم مهـر یکـی 
دیگـر از ویژگی هـای برنامـه کنگـره امسـال می باشـد. همچنیـن 
همانند سـال های گذشـته در حاشـیه برگزاری کنگره، فعالیت های 
جنبـی هماننـد بازدیـد از غرفه هـای مختلـف تجهیزات پزشـکی و 
شـرکت های دارویـی و آشـنایی بـا وسـایل و تجهیـزات مرتبـط بـا 
بیهوشـی و طـب درد به نمایش گذاشتـــه خواهد شـد. نمایشـگاه 
کتـاب و عرضـه محصـوالت دیجیتالـی و کتاب هـای الکترونیـک و 
همچنیـن عرضـه محصوالت فرهنگـی و آموزشـی انجمـن از دیگر 

برنامه هـای پیش  بینـی شـده در ایـن کنگـره خواهـد بود.
دکتر ایمانی با ابراز خرسـندی از اسـتقبال خوب اساتید و عالقمندان 
در سـال های گذشـته افـزود: سـال گذشـته بیـش از ۳00 مقالـه از 
مقـاالت ارسـالی از داخـل و خارج کشـور بـه دبیرخانه کنگـره مورد 
پذیـرش قـرار گرفت و حدود پنجاه سـخنرانی در زمینه هاي مختلف 
تشـخیص و درمان درد، درد هاي مزمن، درد هاي سـرطاني، درد هاي 
بعـد از عمل جراحي، بلوک هاي عصبي و بیهوشـي هاي موضعي ارایه 
گردیـد که نشـان دهنده غنای علمی، پویایی و موفقیـت در برگزاری 
کنگره می باشـد. ایشـان اظهـار امیدواری کـرد که در کنگره امسـال 
شـاهد رشـد بیشـتر مقاالت و مشـارکت تمامی گروه هـای مرتبط با 

طب درد باشـیم.
از  ایران در بخش دیگری  بیهوشی موضعی و درد  انجمن  ریاست 

سخنان خود به اهدا جوایز به برگزیدگان مقاالت ارسالي به کنگره 
امسال اشاره کرد و گفت همچون سال های پیشین برای برگزیدگان 
مقاالت و پوستر هاي ارسالي به انتخاب داوران جوایز نقدي نفیسی در 
نظر گرفته شده که در پایان کنگره همراه با لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

دبیر علمي کنگره اینترونشنال درد در پایان از تمامی دست اندرکارانی 
که در عرصه درد و درمان آن تالش می کنند تا مرهمی بر آالم بی شمار 
دردمندان باشند صمیمانه تشکر و قدردانی نمود و افزود: اینجانب به 
گرمی دست تمامی دل سوختگان و عاشقان طب درد را که با تالش 
خود موجبات تسکین و التیام درد و رنج بیماران را فراهم می کنند 
می فشارم و از همه اساتید، صاحب نظران، فرهیختگان و پیش کسوتان 
این رشته دعوت می کنم تا با ارایه تجارب و نظرات ارزشمند خود و به 
اشتراک گزاردن آن با سایر همکاران گامی در جهت اعتالی این رشته 

برداشته و موجبات رضایت خداوند ان شاهلل فراهم گردد.
کنگـره بین المللـی درد هر سـال با حضور چهره  هـای مطرح جهانی 
در زمینـه طب درد و اسـتقبال گسـترده اسـاتید داخلـی و خارجی 
واعضای هیات علمی دانشـگاه های علوم پزشـکی و سـایر گروه هاي 
پزشـکی و پیراپزشـکي برگـزار می گـردد و مباحـث مختلفـی از 
جملـه روش هـای جدیـد تشـخیصی و درمانـی، مداخـالت نوین در 
طـب درد، اداره درد هـای سـرطانی و مقـاوم بـه درمـان، بلوک هـای 
گوناگـون عصبـی، کنتـرل درد های حـاد پس از جراحـی، روش هاي 
بي حسـي و رژیونـال بـراي اداره جراحـي، اسـتفاده از تکنولوژی های 
نخاعـی،  داخـل  پمپ هـای  مزمـن،  درد هـای  کنتـرل  در  جدیـد 
تحریک کننده هـای نخاعـی و دارو هـای جدیـد در کنتـرل درد بـه 

بحـث و تبـادل نظر گذاشـته خواهد شـد.
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ــکپی ــا فلوروس ــنال درد ب ــه اینترونش ــن کارگاه پای ــزاری دومی برگ
 ویژه متخصصین بیهوشی

درد و رادیکولوپاتـي، دردهـای سـمپاتیکي، دردهـای توراسـیک، 
دیسـکوپاتي، نورولیز با امـواج رادیویي )رادیوفرکوئنسـي(، عوارض 
در اقدامـات اینترونشـنال، اصـول تصویربـرداری بـرای متخصـص 
درد، و ایمنـی در پرتونـگاری توسـط سـخنرانان ارایه خواهد شـد. 
در نوبت بعداز ظهر و در قسـمت عملی سـه ایستگاه شامل کاداور، 
فلورسـکپ، پوشـش های سـربی و انواع سـوزن ها و تجهیزات مورد 
نیـاز بـا راهنمایـي اسـاتید مجـرب بـراي آمـوزش در نظـر گرفته 
شده اسـت و فرصـت انجـام تکنیک هـا تحـت نظارت اسـاتید برای 

شـرکت کنندگان فراهـم می گـردد.
 در این برنامه اینترونشـن های مختلف  نواحی سـر و گردن، قفسه 
سـینه و کمـر همچـون بلـوک اپیـدورال لومبـار، بلوک اپیـدورال 
اینترالمینـار گردنـي، بلـوک اپیـدورال ترانـس فورامینـال کمري، 
بلـوک سـمپاتیک سـینه ای، بلوک مفاصل فاسـت کمـري، بلوک 
مفصل سـاکروایلیاک و بلوک گانگلیون اسـفنوپاالتین روی کاداور 
و تحـت گاید فلوروسـکوپی و سـونوگرافي، برای شـرکت کنندگان 
در نظـر گرفتـه شده اسـت. الزم بـه توضیـح اسـت کـه در پایـان 
برنامه گواهی شـرکت در کارگاه توسـط ریاسـت انجمن بیهوشـی 
موضعـی و درد ایـران آقای دکتـر ایمانی به شـرکت کنندگان اهدا 
خواهد شـد.عالقمندان برای کسـب اطالعات بیشـتر و یا شـرکت 
در ایـن برنامـه می توانند به سـایت انجمن، و یا در زمـان برگزاری 

کنگـره به غرفـه انجمن مراجعـه نمایند. 

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
انجمــن بیهوشــی موضعــی و 
درد ایــران، دومیــن کارگاه فــوق 
تخصصــی اینترونشــنال درد بــا 
فلوروســکوپی ویــزه متخصصین 

ــردد. ــزار می گ ــی برگ بیهوش
و  موضعـی  بیهوشـی  انجمـن   

درد ایـران در راسـتاي گسـترش فعالیت هاي علمـي و ارائه خدمات 
آموزشـي به جامعه محترم بیهوشي، دومین کارگاه پایه اینترونشنال 
درد با فلوروسـکپی ویژه متخصصین بیهوشـی را با همکاری اسـاتید 
گروه هـاي بیهوشـي و درد دانشـگاه هاي علـوم پزشـکي کشـور در 

تاریـخ پانـزده مهرماه سـال جـاری برگـزار می نماید. 
روش هـای  کمـک  بـا  درد  اینترونشـنال  اقدامـات  امـروزه 
تصویربـرداری گوناگـون هماننـد فلوروسـکوپی، سـی تـی اسـکن 
و سـونوگرافی در بسـیاری از مراکـز علمـی آموزشـی دنیـا و اکثـر 
کلینیک هـای درد و اتاق هـای عمل توسـط متخصصـان درد انجام 
می گـردد و لـزوم آشـنایی متخصصان بیهوشـی با ایـن تکنیک ها 
و بهـره بـردن از ایـن روش هـا در حیطه بیهوشـی و درد به شـدت 
روزه  یـک  کارگاه  ایـن  برگـزاری  از  هـدف  می گـردد.  احسـاس 
آشـنایی و آموزش متخصصان بیهوشـی با روش هـای نوین کنترل 
درد، شـناخت انـواع بلوک هـای عصبی تحـت گاید فلوروسـکوپی 
و سـونوگرافي، اقدامـات کمتـر تهاجمـی مورد اسـتفاده در رشـته 
درد می باشـد. ایـن کارگاه بـه همـت انجمـن بیهوشـی موضعی و 
درد ایـران و در پاسـخ بـه ایـن نیـاز در دو نوبت صبـح و بعد از ظهر 
بـا حضـور اسـاتید برجسـته طـب درد کشـور برگـزار می گـردد. 
طبـق برنامـه پیش بینـی شـده در نوبـت صبـح مطالبـی در مورد 
انجـام  نحـوه  و  کنتراندیکاسـیون ها،  و  اندیکاسـیون ها  آناتومـی، 
تکنیک هـا به صـورت تئـوری در مورد دردهای سـر و گـردن، کمر 
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ـــکا،  ـــیکاگو، آمری ـــي 2014 در ش ـــي بیهوش ـــره جراح ـــزاري کنگ برگ
با همکاري انجمن بیهوشي موضعي و درد ایران

ــی انجمــن بیهوشــی موضعــی و درد  ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ــي، در  ــي و بیهوش ــي جراح ــره بین الملل ــومین کنگ ــران، س ای
تاریــخ 17 تــا 1۹ نوامبــر 2014 )28 تــا ۳0 آبــان 1۳۹۳( 
ــن  ــور انجم ــکاري و حض ــا هم ــکا، ب ــیکاگو، آمری ــهر ش در ش
بیهوشــي موضعــي و درد ایــران برگــزار مي شــود. بنــا به دعــوت 
ــي ریاســت انجمــن به عنــوان  ــاد ایمان ــاي دکتــر فرن کنگــره، آق
ــي جراحــي و  ــي ســومین کنگــره بین الملل ــه اجرای عضــو کمیت

ــد.  بیهوشــي انتخــاب گردی
همچنیــن، در طــول ایــام کنگــره ســمپوزیوم "چالش هــاي 

ــد.  ــد ش ــرا خواه ــن اج ــکاران انجم ــط هم ــرل درد" توس کنت
الزم به ذکــر اســت کــه انجمــن بیهوشــي موضعــي و درد ایــران 
به عنــوان همــکار در برگــزاري کنگــره فــوق در ســایت رســمي 

ــر  ــاي دکت ــوت آق ــن، به دع ــت. همچنی ــالم شده اس ــره اع کنگ
ــوق، برخــي از  ــره ف ــي کنگ ــه اجرای ــي عضــو کمیت ــاد ایمان فرن
همــکاران گروه هــاي بیهوشــي کشــور در ایــن کنگــره به صــورت 
ســخنران حضــور خواهنــد رســاند. ایــن عزیــزان شــامل: 
ــوم پزشــکي  ــر علیرضــا میرخشــتي از دانشــگاه عل ــان دکت آقای
شهیدبهشــتي، دکتــر علیرضــا خواجــه نصیــري از دانشــگاه 
ــي از دانشــگاه  ــادري نب ــرام ن ــر به ــران، دکت ــوم پزشــکي ته عل
علــوم پزشــکي گیــالن و دکتــر مهــدي فتحــي از دانشــگاه علــوم 

ــند. ــهد مي باش ــکي مش پزش

روابــط عمومــی انجمــن بیهوشــي موضعــي و درد ایــران از تمــام 
ــره،  ــن کنگ ــرکت در ای ــي در ش ــن ایران ــگران و محققی پژوهش
ــل آورده، و  ــوت به عم ــه آن دع ــي ب ــاالت تحقیقات ــال مق و ارس
ایــن همــکاري علمــي بین المللــي بــا نهادهــاي علمــي و معتبــر 
دنیــا را بــه جامعــه پزشــکي کشــور تبریــک اعــالم نمــوده، و از 
خداونــد مهربــان آرزوي ســالمتي و ســربلندي در تمــام مراحــل 

علمــي و پژوهشــي را بــراي ایــن عزیــزان دارد.
ســایت رســمي ســومین کنگــره بین المللــي جراحــي و بیهوشــي 

شــیکاگو بــه شــرح زیــر اســت:
http://omicsgroup.com/surgery-anesthesia-

conference-2014/

  
  

  ا همكاري انجمن بيهوشي موضعي و درد ايراندر شيكاگو، آمريكا، ب 2014برگزاري كنگره جراحي بيهوشي 
 19تا  17المللي جراحي و بيهوشي، در تاريخ سومين كنگره بين درد ايران،و بيهوشي موضعي  به گزارش روابط عمومي انجمن

- گزار مي) در شهر شيكاگو، آمريكا، با همكاري و حضور انجمن بيهوشي موضعي و درد ايران بر1393آبان  30تا  28( 2014نوامبر 
المللي جراحي و ضو كميته اجرايي سومين كنگره بينعنوان عهدعوت كنگره، آقاي دكتر فرناد ايماني رياست انجمن بشود. بنا به

  بيهوشي انتخاب گرديد. 

  
 ذكر است كهان انجمن اجرا خواهد شد. الزم بهتوسط همكار "هاي كنترل دردچالش"همچنين، در طول ايام كنگره سمپوزيوم 

-هاست. همچنين، بوق در سايت رسمي كنگره اعالم شدهعنوان همكار در برگزاري كنگره فهانجمن بيهوشي موضعي و درد ايران ب
صورت ههاي بيهوشي كشور در اين كنگره بكنگره فوق، برخي از همكاران گروهدعوت آقاي دكتر فرناد ايماني عضو كميته اجرايي 

عزيزان شامل: آقايان دكتر عليرضا ميرخشتي از دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، دكتر  سخنران حضور خواهند رساند. اين
و دكتر مهدي فتحي از  نبي از دانشگاه علوم پزشكي گيالنعليرضا خواجه نصيري از دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتر بهرام نادري 

  باشند. دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي

 
از تمام پژوهشگران و محققين ايراني در شركت در اين كنگره، و ارسال مقاالت  ي موضعي و درد ايرانبيهوش روابط عمومي انجمن

المللي با نهادهاي علمي و معتبر دنيا را به جامعه پزشكي كشور بينعلمي اين همكاري  عمل آورده، وهتحقيقاتي به آن دعوت ب
  و سربلندي در تمام مراحل علمي و پژوهشي را براي اين عزيزان دارد. و از خداوند مهربان آرزوي سالمتي ،تبريك اعالم نموده

  به شرح زير است: شيكاگو المللي جراحي و بيهوشيسايت رسمي سومين كنگره بين

  
  

  ا همكاري انجمن بيهوشي موضعي و درد ايراندر شيكاگو، آمريكا، ب 2014برگزاري كنگره جراحي بيهوشي 
 19تا  17المللي جراحي و بيهوشي، در تاريخ سومين كنگره بين درد ايران،و بيهوشي موضعي  به گزارش روابط عمومي انجمن

- گزار مي) در شهر شيكاگو، آمريكا، با همكاري و حضور انجمن بيهوشي موضعي و درد ايران بر1393آبان  30تا  28( 2014نوامبر 
المللي جراحي و ضو كميته اجرايي سومين كنگره بينعنوان عهدعوت كنگره، آقاي دكتر فرناد ايماني رياست انجمن بشود. بنا به

  بيهوشي انتخاب گرديد. 

  
 ذكر است كهان انجمن اجرا خواهد شد. الزم بهتوسط همكار "هاي كنترل دردچالش"همچنين، در طول ايام كنگره سمپوزيوم 

-هاست. همچنين، بوق در سايت رسمي كنگره اعالم شدهعنوان همكار در برگزاري كنگره فهانجمن بيهوشي موضعي و درد ايران ب
صورت ههاي بيهوشي كشور در اين كنگره بكنگره فوق، برخي از همكاران گروهدعوت آقاي دكتر فرناد ايماني عضو كميته اجرايي 

عزيزان شامل: آقايان دكتر عليرضا ميرخشتي از دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، دكتر  سخنران حضور خواهند رساند. اين
و دكتر مهدي فتحي از  نبي از دانشگاه علوم پزشكي گيالنعليرضا خواجه نصيري از دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتر بهرام نادري 

  باشند. دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي

 
از تمام پژوهشگران و محققين ايراني در شركت در اين كنگره، و ارسال مقاالت  ي موضعي و درد ايرانبيهوش روابط عمومي انجمن

المللي با نهادهاي علمي و معتبر دنيا را به جامعه پزشكي كشور بينعلمي اين همكاري  عمل آورده، وهتحقيقاتي به آن دعوت ب
  و سربلندي در تمام مراحل علمي و پژوهشي را براي اين عزيزان دارد. و از خداوند مهربان آرزوي سالمتي ،تبريك اعالم نموده

  به شرح زير است: شيكاگو المللي جراحي و بيهوشيسايت رسمي سومين كنگره بين
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بـرگـــزاری کارگاه بلـــوک اعصـــاب محیطـــی و
 بیهـوشـی موضعـی )رژیونال انستـزی( با سونـوگـرافی 

ــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن بیهوشــی موضعــی و درد  ب
ایــران، از دیگــر برنامه هــای پیش بینــی شــده پنجمیــن کنگــره 
ــی و  ــاب محیط ــوک اعص ــزاری کارگاه  بل ــی درد برگ بین الملل
بیهوشــی موضعــی )رژیونــال انســتزی( تحــت گایــد ســونوگرافی 

می باشــد. 
ــگاه  ــونوگرافی جای ــروزه س ــه ام ــه ک ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ب
ویــژه ای در بلــوک اعصــاب محیطــی و بیهوشــی موضعــی و طب 
ــود  ــن وســیله بهب ــزون از ای ــدا نمــوده و اســتفاده روزاف درد پی
ــی  ــی و راحت ــای عصب ــت بلوک ه ــه ای در  کیفی ــل مالحظ قاب
آشــنایی متخصصیــن  لــزوم  نموده اســت  فراهــم  بیمــاران 
بیهوشــی بــا ایــن روش هــا و توانایــی به کارگیــری ایــن وســیله 
ــال انســتزی  ــرو بیهوشــی و رژیون ــای عمــل و در قلم در اتاق ه

احســاس می گــردد. 
از ایــن رو ایــن کارگاه بــا هــدف آشــنایی متخصصیــن بیهوشــی 
و مراقبت هــای ویـــژه بــا کاربــرد ســونوگرافی در بلــوک اعصــاب 
محیطــی و نقــش آن در اداره درد هــای مزمــن در نظــر گرفتــه 

شده اســت. 
طبــق برنامــه پیش بینــی شــده بلوک هــای انــدام فوقانــی شــامل 
ــوالر و  ــوک اینتراســکالن، ســوپراکالویکوالر، اینفــراکالویکــ بل
ـــوک  ـــامل بل ـــی ش ـــدام تحتان ـــای ان ـــالری و بلوک ه ـــوک اگزی بل
ـــن  ـــا و همچنی ـــچ پ ـــوک م ـــال و بل ـــیاتیک، پوپلیت ـــورال، س فم
ـــرد ســـونوگرافی در اداره درد هـــای مزمـــن  توســـط اســـاتید  کارب

ـــد.  ـــد ش ـــوزش داده خواه ـــرکت کنندگان آم ـــه ش ب
ــونوگرافی در  ــرد س ــا کارب ــی ب ــه علم ــن برنام ــران در ای فراگی
بلــوک اعصــاب محیطــی و رژیونــال انســتزی و درد هــای مزمــن 
ــه  ــی و پای ــف عمل ــای مختل ــرده و جنبه ه ــدا ک ــنایی پی آش
ســونوگرافی، کســب مهــارت در به کارگیــری ســونوگرافی، 
شــناخت نما هــای گوناگــون آناتومیــک از جملــه عــروق، 

اعصــاب و عضــالت در تصاویــر ســونوگرافی، فراگیــری و انجــام 
بلوک هــای پایــه، تازه هــای علمــی در بلــوک اعصــاب بــا گایــد 
ــا و ... را  ــوزن ها و کاتتر ه ــا، س ــواع پروب ه ــناخت ان ــونو، ش س

ــت. ــد آموخ خواهن
ــن کارگاه  ــرکت  کنندگان در ای ــه ش ــت ب ــح اس ــه توضی الزم ب
مــدرک معتبـــر از طــرف انجمــن علمــی بیهوشــی موضعــی و 

ــد شــد.  ــدا خواه ــران اه درد ای
عالقمنــدان بــه شــرکت در ایــن برنامــه جهــت ثبت نــام 
می تواننــد بــه ســایت انجمــن، و یــا در زمــان برگــزاری کنگــره 

ــد. ــه نماین ــن مراجع ــه انجم ــه غرف ب
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فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 1، پاییز  1393 

بــرگــزاری کارگاه مقـاله نویسـي

ـــی و  ـــی موضع ـــن بیهوش ـــی انجم ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ  ب
ـــن  ـــده پنجمی ـــی ش ـــای پیش بین ـــر برنامه ه ـــران، از دیگ درد ای
مقاله نویســـي  کارگاه  برگـــزاری  درد  بین المللـــی  کنگـــره 

ــد.  ــی می باشـ علمـ
بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت فـــراوان آشـــنایی همـــکاران بـــا چگونگـــي 
نـــگارش صحیـــح مقـــاالت علمـــي، کارگاه مقاله نویســـي 
بـــراي اولیـــن بـــار بـــا کمـــک اســـاتید مجـــرب در کنگـــره 

امســـال برگـــزار خواهـــد شـــد؛ بـــه ایـــن ترتیـــب همـــکاران 
ــا گذرانـــدن ایـــن دوره مي تواننـــد مشـــکالت خـــود را در  بـ
ـــبت  ـــوده و نس ـــرف نم ـــی  برط ـــاالت علم ـــگارش مق ـــه ن زمین
ـــد.  ـــدام نماین ـــا اق ـــرح دنی ـــالت مط ـــاالت در مج ـــاپ مق ـــه چ ب
عالقمنـــدان بـــه شـــرکت در ایـــن برنامـــه جهـــت ثبت نـــام 
ـــا  ـــه و ی ـــاس گرفت ـــن تم ـــی انجم ـــط عموم ـــا رواب ـــد ب می توانن

ـــد. ـــه نماین ـــن مراجع ـــایت انجم ـــه س ب

گــزیــده ای از بــرنامه های علمــی،
آموزشی و کارگاهـی انجمـن در طـول برگزاری کنـگره درد

دکتـــر ایمانـــی ریاســـت انجمـــن بیهوشـــی موضعـــی و درد ایـــران از 
ـــر  ـــال خب ـــره امس ـــده در کنگ ـــی ش ـــای پیش بین ـــوع برنامه ه تن
ـــمگیر  ـــوب و چش ـــرفت های خ ـــه پیش ـــاره ب ـــا اش ـــان ب داد. ایش
ـــور  ـــان کش ـــنایی متخصص ـــزوم آش ـــه ل ـــا ب ـــته درد در دنی رش
ـــا  ـــبختانه ب ـــزود: خوش ـــود و اف ـــاره نم ـــا اش ـــن نوآوری ه ـــا ای ب
برنامه ریزی هـــای انجـــام شـــده تـــالش کردیـــم تـــا کنگـــره 

ـــود.  ـــزار ش ـــه برگ ـــر از همیش ـــال پربارت امس
از آنجـــا کـــه طـــب درد شـــامل زیـــر شـــاخه های گوناگـــون 
ــناخت  ــی و شـ ــد آگاهـ ــوزه نیازمنـ ــن حـ ــوده و کار در ایـ بـ
ایـــن روش هـــا را دارد، ســـعی شـــده کـــه گوشـــه ای از ایـــن 
تکنیک هـــا و روش هـــا توســـط اســـاتید و متخصصـــان طـــب 

درد معرفـــی و آمـــوزش داده شـــود. 
ســـپس بـــه گزیـــده ای از برنامه هـــای پیش بینـــی شـــده 
ـــاق  امســـال کـــه شـــامل انجـــام اقدامـــات اینترونشـــنال درد در ات
ـــان آن در ســـالن  عمـــل بیمارســـتان و پخـــش مســـتقیم و هم زم
ـــکوپی  ـــکوپی )اندوس ـــام اپیدوروس ـــد انج ـــره همانن ـــی کنگ اصل

ـــردن  ـــاز ک ـــري، ب ـــدورال کم ـــوک ترانســـفورامینال اپی نخـــاع(، بل
ـــوک  ـــلیاک، بل ـــوک س ـــس، بل ـــه روش راک ـــاع ب ـــبندگي نخ چس
ـــد  ـــا گای ـــي ب ـــمپاتیک گردن ـــوک س ـــیک و بل ـــمپاتیک توراس س

ـــرد.  ـــاره ک ـــکپي اش فلوروس
دبیـــر علمـــی کنگـــره بین المللـــی درد در ادامـــه از برگـــزاری 
ــا اوزون،  ــان بـ ــی، درمـ ــزر درمانـ ــه لیـ ــی در زمینـ کارگاه هایـ
ـــا امـــواج رادیوفرکوئنســـي  پرولوتراپـــی، کرایـــو تراپـــی، آشـــنایی ب
ـــرد آن در کنتـــرل دردهـــاي حـــاد و مزمـــن و مطالبـــی در  و کارب
رابطـــه بـــا بوتاکـــس و کاربرد هـــای آن در درمـــان درد خبـــر 
داد و افـــزود: عـــالوه برایـــن برنامه هـــا دومیـــن کارگاه پایـــه 
ــاب  ــوک اعصـ ــر روی کاداور و کارگاه بلـ ــنال درد بـ اینترونشـ
ـــای  ـــونوگرافی از برنامه ه ـــا س ـــی ب ـــی موضع ـــی و بیهوش محیط

ـــود. ـــد ب ـــره خواه ـــن کنگ ـــب ای جال
ــره  ــای کنگـ ــتر از برنامه هـ ــالع بیشـ ــرای اطـ ــدان بـ عالقمنـ
می تواننـــد بـــه ســـایت انجمـــن ISRAPM 2014 مراجعـــه 

نماینـــد.
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اعطـاي جایزه نقـدي انجمن بـه نویسـندگان مقاالت پژوهشـي معتبر

دکتـر فرنـاد ایماني سـردبیر مجلـه انگلیسـي زبان بیهوشـي و طب 
درد در مصاحبـه بـا روابـط عمومـي انجمـن اعـالم نمـود: به منظـور 
تشـویق پژوهشـگران و نویسـندگان ایرانـي، هیـات تحریـره مجلـه 
موافقـت کرده اسـت کـه از ایـن تاریـخ به تمـام نویسـندگان ایراني و 
 ISI خارجـي کـه در سـال 2014 در مجـالت معتبـر دنیـا با نمایـه
مقـاالت خـود را چـاپ کرده انـد و در منابـع مقالـه خـود حداقـل 
پنـج منبـع از مقـاالت مجله انگلیسـي زبان بیهوشـي و طـب درد از 
سـال هاي 2012 و 201۳ قرار داشـته باشـد، 250 دالر جایزه نقدي 
اعطـا خواهـد کـرد. هم چنیـن وي ابـراز نمـود که بـا توجه به رشـد 
روزافـزون ارسـال مقـاالت علمي پژوهشـي بـه مجله انگلیسـي زبان 
 Scopus و PubMed بیهوشـي و طـب درد، و کسـب نمایه هـاي
در مـدت بسـیار کوتـاه، هم اکنـون در جایـگاه مناسـبي در رقابـت با 
سـایر مجـالت مشـابه قـرار داریم، و ایـن اقـدام در راسـتاي حمایت 

مـادي و معنـوي از محققـان داخلـي و خارجـي اتخاذ شده اسـت. به 
گـزارش روابـط عمومي انجمن، نویسـندگاني که داراي شـرایط فوق 
هسـتند مي تواننـد مـدارک خود را بـه آدرس ایمیل مجلـه به آدرس 
زیـر ارسـال نمایند تا پس از بررسـي، جایـزه فوق با آنـان اعطا گردد.

info@anesthpain.com

با گذراندن اين  همكاران نويسي براي اولين بار با كمك اساتيد مجرب در كنگره امسال برگزار خواهد شد؛ به اين ترتيبكارگاه مقاله
اقدام  و نسبت به چاپ مقاالت در مجالت مطرح دنيا توانند مشكالت خود را در زمينه نگارش مقاالت علمي  برطرف نمودهدوره مي
يا به سايت انجمن  توانند با روابط عمومي انجمن تماس گرفته ونام ميالقمندان به شركت در اين برنامه جهت ثبت. عنمايند

  د.مراجعه نماين
  

  كارگاهي انجمن در طول برگزاري كنگره درد موزشي وآ هاي علمي،برنامهاي از گزيده
ايشان با اشاره  بيني شده در كنگره امسال خبر داد.هاي پيشدرد ايران از تنوع برنامه دكتر ايماني رياست انجمن بيهوشي موضعي و

 :افزود ها اشاره نمود ووريآايي متخصصان كشور با اين نوشنآشمگير رشته درد در دنيا به لزوم چ هاي خوب وبه پيشرفت
نجا كه طب درد شامل زير آاز  .سال پربارتر از هميشه برگزار شودهاي انجام شده تالش كرديم تا كنگره امريزيخوشبختانه با برنامه

 ها وتكنيك ناي از ايسعي شده كه گوشه ،ها را داردشناخت اين روش گاهي وآنيازمند  كار در اين حوزه هاي گوناگون بوده وشاخه
كه  امسال بيني شدههاي پيشاي از برنامههگزيدسپس به  موزش داده شود.آ معرفي و متخصصان طب درد و ها توسط اساتيدروش
 انجام ندزمان آن در سالن اصلي كنگره همانانجام اقدامات اينترونشنال درد در اتاق عمل بيمارستان و پخش مستقيم و هم شامل

 ،بلوك سلياك ،روش راكسباز كردن چسبندگي نخاع به ،وك ترانسفورامينال اپيدورال كمريبل (اندوسكوپي نخاع)، اپيدوروسكوپي
المللي درد در ادامه از ندبير علمي كنگره بي اشاره كرد. بلوك سمپاتيك گردني با گايد فلوروسكپي و مپاتيك توراسيكبلوك س

فركوئنسي و كاربرد آن در امواج راديو شنايي باآكرايو تراپي،  پرولوتراپي، ،نوزودرمان با ا در زمينه ليزر درماني،هايي برگزاري كارگاه
ها ه براين برنامهعالو :افزود خبر داد ودر درمان درد  نآهاي لبي در رابطه با بوتاكس و كاربردمطا كنترل دردهاي حاد و مزمن و
هاي شي موضعي با سونوگرافي از برنامهبيهو كارگاه بلوك اعصاب محيطي و ل درد بر روي كاداور ودومين كارگاه پايه اينترونشنا
مراجعه  ISRAPM 2014 توانند به سايت انجمنهاي كنگره ميندان براي اطالع بيشتر از برنامهعالقم جالب اين كنگره خواهد بود.

  نمايند.
  نامهماه صورت دوهانتشار مجله انگليسي زبان بيهوشي و طب درد ب

انتشار  نامهماه صورت دوهمجله انگليسي زبان بيهوشي و طب درد ببه گزارش روابط عمومي انجمن بيهوشي موضعي و درد ايران 
دكتر فرناد ايماني سردبير مجله انگليسي زبان بيهوشي و طب درد اعالم نمود: با توجه به حجم باالي مقاالتي كه  پيدا خواهد كرد.

نامه، به دوماه نامه تغيير خواهد كرد. اين سياست اند، از اين پس انتشار مجله از فصلارسال شده و مورد پذيرش قرار گرفته به مجله
دريافت مقاالت تا زمان كوتاه كردن مدت زمان ، و منظور تسريع در چاپ مقاالت پذيرفته شدههدنبال آمار باالي مقاالت بوده، و بهب

صميمانه دارند اعالم  چنين وي ضمن تشكر از كليه اعضاي هيات تحريره مجله و داوراني كه با مجله همكاريباشد. هممي آنچاپ 
اكنون شاهد دريافت مقاالت پژوهشي فراواني از ساير كشورهاي دنيا مانند آمريكا، اروپا، و آسيا بوده، و اين نشانه اعتبار نمود كه هم

ه بتوانيم با همكاري تمام اساتيد و پژوهشگران ايراني و خارجي در مدت كوتاهي از جايگاه و اميداوريم كباشد، مجله در دنيا مي
  اي در رقابت با ساير مجالت علمي دنيا قرار بگيريم.ويژه

  

  
 

  ي معتبرشاعطاي جايزه نقدي انجمن به نويسندگان مقاالت پژوه
منظور تشويق هب اعالم نمود: در مصاحبه با روابط عمومي انجمن سردبير مجله انگليسي زبان بيهوشي و طب درددكتر فرناد ايماني 

است كه از اين تاريخ به تمام نويسندگان ايراني و خارجي كه در موافقت كردهمجله ، هيات تحريره ايراني و نويسندگان پژوهشگران
مجله اند و در منابع مقاله خود حداقل پنج منبع از مقاالت دهخود را چاپ كرمقاالت  ISIدر مجالت معتبر دنيا با نمايه  2014سال 

چنين دالر جايزه نقدي اعطا خواهد كرد. هم 250باشد، قرار داشته  2013و  2012هاي از سال انگليسي زبان بيهوشي و طب درد
و كسب ، يهوشي و طب دردمجله انگليسي زبان بپژوهشي به علمي با توجه به رشد روزافزون ارسال مقاالت  وي ابراز نمود كه

انتشـار مجله انگلیسـي زبان بیهوشـي و طـب درد به صـورت دو ماه نامه

ــي و درد  ــن بیهوشــي موضع ــي انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ایــران مجلــه انگلیســي زبــان بیهوشــي و طــب درد به صــورت دو 

ــدا خواهــد کــرد.  ــه انتشــار پی ماه نام
ــان بیهوشــي  ــه انگلیســي زب ــي ســردبیر مجل ــاد ایمان دکتــر فرن
ــاالي مقاالتــي  ــه حجــم ب ــا توجــه ب و طــب درد اعــالم نمــود: ب
ــد،  ــرار گرفته ان ــه ارســال شــده و مــورد پذیــرش ق ــه مجل کــه ب
از ایــن پــس انتشــار مجلــه از فصل نامــه، بــه دومــاه نامــه تغییــر 
ــاالت  ــاالي مق ــار ب ــال آم ــت به دنب ــن سیاس ــرد. ای ــد ک خواه
ــوده، و به منظــور تســریع در چــاپ مقــاالت پذیرفتــه شــده، و  ب

کوتــاه کــردن مــدت زمــان دریافــت مقــاالت تــا زمــان چــاپ آن 
مي باشــد. هم چنیــن وي ضمــن تشــکر از کلیــه اعضــاي هیــات 
ــه  ــکاري صمیمان ــه هم ــا مجل ــه ب ــي ک ــه و داوران ــره مجل تحری
ــاالت  ــت مق ــاهد دریاف ــون ش ــه هم اکن ــود ک ــالم نم ــد اع دارن
پژوهشــي فراوانــي از ســایر کشــورهاي دنیــا ماننــد آمریــکا، اروپا، 
و آســیا بــوده، و ایــن نشــانه اعتبــار مجلــه در دنیــا می باشــد، و 
امیداوریــم کــه بتوانیــم بــا همکاري تمــام اســاتید و پژوهشــگران 
ایرانــي و خارجــي در مــدت کوتاهــي از جایــگاه ویــژه اي در رقابت 

بــا ســایر مجــالت علمــي دنیــا قــرار بگیریــم. 

مجالت مشابه قرار داريم، و در جايگاه مناسبي در رقابت با ساير ن اكنوهمدر مدت بسيار كوتاه،  Scopusو  PubMedهاي نمايه
، به گزارش روابط عمومي انجمناست. اتخاذ شده اين اقدام در راستاي حمايت مادي و معنوي از محققان داخلي و خارجي

توانند مدارك خود را به آدرس ايميل مجله به آدرس زير ارسال نمايند تا پس از داراي شرايط فوق هستند مي نويسندگاني كه
  بررسي، جايزه فوق با آنان اعطا گردد.

info@anesthpain.com  

  
  

  نظران ينارهاي علمي توسط اساتيد و صاحبي سمربراي برگزاانجمن  آمادگي
ه آموزشي انجمن اعالم كرد: انجمن بيهوشي موضعي و درد ايران در راستاي گسترش رشته مصطفي خالقي پور مسئول كميت دكتر

هاي علمي، آمادگي خود را براي برگزاري هاي سراسر كشور و نيز ساير انجمنهاي آموزشي دانشگاهروهگرايي با گدرد، و هم
هاي بيهوشي و ساير طي نامه رسمي به تمام گروهانجمن ور دارد. بدين منظها، و جلسات معرفي بيماران اعالم ميسمينارها، كارگاه

چنين ابراز كرد باشد. وي همكاران براي برگزاري آن مياست، و پذيراي همشور اين تصميم خود را ارسال كردههاي تخصصي كگروه
وي همان گروه به وزارت بهداشت و هاي فوق، دبير علمي برنامه مربوطه از سهاي آموزشي در اجراي برنامهمنظور تشويق گروههكه ب

با  تاكنون ذكر است كهعهده خواهد داشت. الزم بههمسئوليت هماهنگي و اطالع رساني را ب انجمندرمان معرفي خواهد شد، و 
ي و آموزبا امتياز باز يكروزه هاي بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي و تهران، در سال جاري سمينارهاياعالم موافقت گروه

با دبير علمي آقايان دكتر  " سردردها و دردهاي صورت "و  " چالشهاي موجود در تشخيص و درمان دردهاي ديسكوژنيك "عناوين  با
تهران توسط انجمن از دانشگاه علوم پزشكي  عليرضا خواجه نصيريدكتر و  ،پزشكي شهيدبهشتيمسعود هاشمي از دانشگاه علوم 

توانند هاي علمي ميو ساير انجمن هاي سراسر كشورهاي آموزشي دانشگاهگروهتاكيد نمود:  پورخالقي  دكتراست. برگزار شده
) اطالع دهند info@israpm.org) يا آدرس ايميل انجمن (021-44615855درخواست خود را به دبيرخانه انجمن به شماره (

  عمل آيد.هب براي هماهنگي و برگزاري سمينار تا اقدامات بعدي

 
 
 
 اثير هورمون درماني در كاهش اضطراب پيش از جراحي در كودكانت
 

وز وضوح اضطراب و امكان برتواند به عمل جراحي در كودكان مياند مصرف خوراكي مالتونين پيش از  پژوهشگران فنالندي دريافته
ند به توا از عمل جراحي، مي وجود استرس در كودكان پيش هوش آمدن را در آنها كاهش دهد.تغييرات شديد رفتاري هنگام به

كند  شدت گريه ميد نشان دهد. در اين حالت كودك بههوش آمدن منجر شود و كودك رفتارهاي شديدي از خواضطراب پس از به
هاي شبانه، شب ادراري و اضطراب جدايي هم منجر  تواند به بروز كابوس زند و بايد او را مهار كرد. اين حاالت مي و دست و پا مي

ند. در اين پژوهش اثر شو گيرند، به اين حالت دچار مي درصد از كودكاني كه تحت عمل جراحي قرار مي 20د. به گفته محققان شو
 . بخش ميدازوالم هم در كاهش اين استرس بررسي شدداروي آرام
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ــي ــمینارهاي علم ــزاري س ــراي برگ ــن ب ــي انجم آمادگ
ــران  ــاتید و صاحب نظ ــط اس  توس

مسـئول  خالقي پـور  مصطفـي  دکتـر 
کمیتـه آموزشـي انجمـن اعـالم کـرد: 
انجمـن بیهوشـي موضعـي و درد ایـران 
و  درد،  رشـته  گسـترش  راسـتاي  در 
آموزشـي  گروه هـاي  بـا  هم گرایـي 
دانشـگاه هاي سراسـر کشـور و نیز سایر 
را  آمادگـي خـود  انجمن هـاي علمـي، 
براي برگزاري سـمینارها، کارگاه ها، و جلسـات معرفي بیماران اعالم 
مـي دارد. بدیـن منظـور انجمن طي نامه رسـمي به تمـام گروه هاي 
بیهوشـي و سـایر گروه هـاي تخصصـي کشـور این تصمیم خـود را 
ارسـال کرده اسـت، و پذیراي همـکاران براي برگزاري آن مي باشـد. 
وي هم چنیـن ابـراز کرد که به منظور تشـویق گروه هاي آموزشـي 
در اجـراي برنامه هـاي فـوق، دبیـر علمـي برنامه مربوطه از سـوي 
همـان گـروه بـه وزارت بهداشـت و درمـان معرفي خواهد شـد، و 

انجمـن مسـئولیت هماهنگـي و اطالع رسـاني را به عهـده خواهـد 
داشـت. الزم به ذکـر اسـت که تاکنون بـا اعالم موافقـت گروه هاي 
بیهوشـي دانشـگاه علوم پزشـکي شهیدبهشـتي و تهران، در سـال 
جـاري سـمینارهاي یکـروزه بـا امتیـاز بازآمـوزي و بـا عناویـن 
"چالش هاي موجود در تشـخیص و درمان دردهای دیسـکوژنیک" 
و "سـردردها و دردهـای صـورت" بـا دبیـر علمـي آقایـان دکتـر 
مسـعود هاشـمي از دانشـگاه علوم پزشکي شهیدبهشـتي، و دکتر 
علیرضـا خواجـه نصیـري از دانشـگاه علوم پزشـکي تهران توسـط 

انجمـن برگزار شده اسـت.
دکتـر خالقـي پـور تاکیـد نمـود: گروه هـاي آموزشـي دانشـگاه هاي 
سراسـر کشـور و سـایر انجمن هاي علمي مي توانند درخواست خود 
را بـه دبیرخانـه انجمـن بـه شـماره )44615855-021( یـا آدرس 
ایمیـل انجمـن )info@israpm.org( اطـالع دهنـد تـا اقدامـات 

بعـدي بـراي هماهنگـي و برگـزاري سـمینار به عمـل آید.

مجالت مشابه قرار داريم، و در جايگاه مناسبي در رقابت با ساير ن اكنوهمدر مدت بسيار كوتاه،  Scopusو  PubMedهاي نمايه
، به گزارش روابط عمومي انجمناست. اتخاذ شده اين اقدام در راستاي حمايت مادي و معنوي از محققان داخلي و خارجي

توانند مدارك خود را به آدرس ايميل مجله به آدرس زير ارسال نمايند تا پس از داراي شرايط فوق هستند مي نويسندگاني كه
  بررسي، جايزه فوق با آنان اعطا گردد.

info@anesthpain.com  

  
  

  نظران ينارهاي علمي توسط اساتيد و صاحبي سمربراي برگزاانجمن  آمادگي
ه آموزشي انجمن اعالم كرد: انجمن بيهوشي موضعي و درد ايران در راستاي گسترش رشته مصطفي خالقي پور مسئول كميت دكتر

هاي علمي، آمادگي خود را براي برگزاري هاي سراسر كشور و نيز ساير انجمنهاي آموزشي دانشگاهروهگرايي با گدرد، و هم
هاي بيهوشي و ساير طي نامه رسمي به تمام گروهانجمن ور دارد. بدين منظها، و جلسات معرفي بيماران اعالم ميسمينارها، كارگاه

چنين ابراز كرد باشد. وي همكاران براي برگزاري آن مياست، و پذيراي همشور اين تصميم خود را ارسال كردههاي تخصصي كگروه
وي همان گروه به وزارت بهداشت و هاي فوق، دبير علمي برنامه مربوطه از سهاي آموزشي در اجراي برنامهمنظور تشويق گروههكه ب

با  تاكنون ذكر است كهعهده خواهد داشت. الزم بههمسئوليت هماهنگي و اطالع رساني را ب انجمندرمان معرفي خواهد شد، و 
ي و آموزبا امتياز باز يكروزه هاي بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي و تهران، در سال جاري سمينارهاياعالم موافقت گروه

با دبير علمي آقايان دكتر  " سردردها و دردهاي صورت "و  " چالشهاي موجود در تشخيص و درمان دردهاي ديسكوژنيك "عناوين  با
تهران توسط انجمن از دانشگاه علوم پزشكي  عليرضا خواجه نصيريدكتر و  ،پزشكي شهيدبهشتيمسعود هاشمي از دانشگاه علوم 

توانند هاي علمي ميو ساير انجمن هاي سراسر كشورهاي آموزشي دانشگاهگروهتاكيد نمود:  پورخالقي  دكتراست. برگزار شده
) اطالع دهند info@israpm.org) يا آدرس ايميل انجمن (021-44615855درخواست خود را به دبيرخانه انجمن به شماره (

  عمل آيد.هب براي هماهنگي و برگزاري سمينار تا اقدامات بعدي

 
 
 
 اثير هورمون درماني در كاهش اضطراب پيش از جراحي در كودكانت
 

وز وضوح اضطراب و امكان برتواند به عمل جراحي در كودكان مياند مصرف خوراكي مالتونين پيش از  پژوهشگران فنالندي دريافته
ند به توا از عمل جراحي، مي وجود استرس در كودكان پيش هوش آمدن را در آنها كاهش دهد.تغييرات شديد رفتاري هنگام به

كند  شدت گريه ميد نشان دهد. در اين حالت كودك بههوش آمدن منجر شود و كودك رفتارهاي شديدي از خواضطراب پس از به
هاي شبانه، شب ادراري و اضطراب جدايي هم منجر  تواند به بروز كابوس زند و بايد او را مهار كرد. اين حاالت مي و دست و پا مي

ند. در اين پژوهش اثر شو گيرند، به اين حالت دچار مي درصد از كودكاني كه تحت عمل جراحي قرار مي 20د. به گفته محققان شو
 . بخش ميدازوالم هم در كاهش اين استرس بررسي شدداروي آرام

تاثیـر هورمون درمانـی در کاهش اضطراب پیش از جراحـی در کودکان

پژوهشگران فنالندی دریافته اند مصرف خوراکی مالتونین پیش از عمل 
جراحی در کودکان می تواند به وضوح اضطراب و امکان بروز تغییرات 
آنها کاهش دهد. وجود  را در  به هوش آمدن  شدید رفتاری هنگام 
استرس در کودکان پیش از عمل جراحی، می تواند به اضطراب پس 
از به هوش آمدن منجر شود و کودک رفتارهای شدیدی از خود نشان 
دهد. در این حالت کودک به شدت گریه می کند و دست و پا می زند و 
باید او را مهار کرد. این حاالت می تواند به بروز کابوس های شبانه، شب 
ادراری و اضطراب جدایی هم منجر شود. به گفته محققان 20 درصد 
از کودکانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند، به این حالت دچار 
می شوند. در این پژوهش اثر داروی آرام بخش میدازوالم هم در کاهش 

این استرس بررسی شد. 

مالتونیـن هورمونـی اسـت کـه ترشـح آن خـواب، خلـق و خـو و 
سـیکل های تناسـلی را تنظیـم می کنـد. در ایـن پژوهـش 148 
کـودک دو تـا هشـت سـاله کـه تحـت بیهوشـی عمومـی قـرار 
گرفتـه بودند بررسـی شـدند. پیـش از جراحـی به طـور تصادفی به 
آنهـا میـدازوالم و مالتونیـن داده شـد و مشـاهده رفتـار آنهـا پـس 
از به هـوش آمـدن نشـان داد کـه مالتونیـن به طـور موثـر سـطوح 
اضطـراب آنهـا را کاهش نـداده بود ولی از میزان بـروز اضطراب پس 
از به هـوش آمـدن کاسـته بـود و میـزان وقـوع آن بـه دوز تجویزی 
مالتونیـن بسـتگی داشـت. محققـان می گوینـد: در حـال حاضـر، 
میدازوالم، داروی پیشـنهادی برای کاهش اسـترس کودکانی اسـت 

کـه قـرار اسـت جراحی شـوند.
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ــن  ــرای اولی ــکا ب ــذا و داروی امری ــازمان غ ــه س تاییدی
ــی ــاب نخاع ــده طن ــا تحریک کنن ــل ارتق ــتم قاب سیس

موسســه پزشــکی ســنت  جــود اظهــار کــرده کــه اولیــن سیســتم 
ــن  ــدی ای ــیون( تولی ــورو استیموالس ــی )ن ــده عصب تحریک کنن
شــرکت کــه قــادر بــه ارتقــا تکنولــوژی تحریــک طنــاب نخاعــی 
از طریــق ارتقــا نرم افــزاری اســت از ســازمان غــذا وداروی 

امریــکا تاییدیــه گرفتــه اســت. 
بیمـاران مبتـال بـه دردهـای مزمـن کـه این سیسـتم بـرای آنها 
تعبیـه شـده می تواننـد از درمان هـای نـو، حالت هـای مختلـف 
تحریکـی، تشـخیصی و دیگر جنبه های تایید شـده این سیسـتم 
بـدون نیـاز بـه پرداخـت هزینه هـای بیشـتر و یـا تحمل ریسـک 

جراحـی بـرای تعویـض این وسـیله بهـره ببرند. 
دکتـر تیموتـی دیـر، متخصـص درد در ایـن زمینه اظهار داشـته 
کـه در چهـل سـال نخسـت اسـتفاده از تحریک کننـده طنـاب 
نخاعـی پیشـرفت های خوبی در زمینه ارتقا سـخت افزار سیسـتم 

وجـود داشـته ولـی از نظـر نرم افـزاری ایـن پیشـرفت ها محـدود 
بوده اسـت. ایـن دسـتگاه که پروتـژ "ای پی جـی" نـام دارد از نظر 
ظاهـر و عملکرد شـبیه بـه پیس میکر قلبی اسـت کـه پالس های 
الکتریـکال را به صـورت مختصـر بـه طنـاب نخاعـی وارد می کند 
و ایـن باعـث قطـع سـیگنال های درد منتقـل شـونده بـه مغـز 
می شـود. ایـن وسـیله کوچکترین نورو اسـتیموالتور بـرای درمان 
دردهـای مزمـن تنـه و اندام هـا و درد ناشـی از سـندرم شکسـت 

جراحـی کمری می باشـد. 
طــول مــدت اســتفاده از ایــن وســیله هیــچ محدودیتــی نداشــته 
و نیــز هیچــگاه به طــور اتوماتیــک خامــوش نمی شــود. هشــتاد 
و هشــت درصــد بیمــاران دو ســال بعــد از کاشــت ایــن دســتگاه 
ــل مالحظــه ای در کیفیــت  ــت کــرده و بهبــودی قاب ــراز رضای اب

ــد. زندگــی خــود ذکــر کرده ان

امواج رادیــوفــرکونســی و ارتبــاط آن با پــروتــزهای
فلــزی ستــون فقــرات کمــری

بــر طبــق مطالعــه ای جدیــد کــه بــر روی جســد صــورت گرفتــه، 
ــری  ــرات کم ــال رادیوفرکونســی ســتون فق ــد اعم ــوان گردی عن
ممکــن اســت باعــث افزایــش درجــه حــرارت پیچ هــای پدیــکل 
ســتون فقــرات و بافت هــای اطــراف شــده و به طــور بالقــوه 
ــی  ــال جراح ــه اعم ــی ک ــی در بیماران ــیب های حرارت ــث آس باع

ــود.  ــته اند ش ــرات داش ــتون فق ــوژن س فی
ــا  ــی ب ــه نوروتوم ــت دارد ک ــت اهمی ــن جه ــه از ای ــن مطالع ای
اســتفاده از امــواج رادیوفرکونســی  یکــی از شــایع ترین اعمــال 
مداخلــه ای اســت کــه بــرای کنتــرل درد مفاصــل فاســت 
انجــام می شــود. در ایــن مطالعــه نشــان داده شــده کــه تمــاس 
ــه افزایــش درجــه  ــزی منجــر ب ــا وســیله فل ــروب ب مســتقیم پ

ــود. ــراف می ش ــت اط ــد باف ــیله همانن ــود وس ــرارت خ ح
پیچ هــای پدیــکل در ایــن مطالعــه از دو نــوع تیتانیــوم و 
اســتیل انتخــاب شــدند و نشــان داده شــد کــه در نــوع تیتانیــوم 

ــرد.  ــدا ک ــش پی درجــه حــرارت بیشــتر افزای
بنابرایـن اهمیـت وجود داشـتن یـک تصویـر رادیوگرافیک عالی 
بـرای قرارگیـری دقیـق محـل پـروب رادیـو فرکونسـی بـرای 
اجتناب از تماس مسـتقیم آن با وسـیله فلزی مورد تاکید اسـت. 
یکــی از محدودیت هــای ایــن مطالعــه انجــام آن بــر روی 
ــان خــون موضعــی  ــرات جری جســد می باشــد کــه نقــش تغیی
در کاهــش درجــه حــرارت ایجــاد شــده در نظــر گرفتــه 

نشده اســت.
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ــد ــان می کش ــزه را در انس ــه انگی ــن چگون درد مزم

تحقیقات پژوهشـگران حاکیسـت: درد مزمن در کاهش انگیزه تاثیر 
دارد. محققان دانشـگاه اسـتنفورد دریافتند درد مزمن، مغز را تحت 
تاثیـر قـرار می دهد. نیل شـوارتز از دانشـگاه اسـتنفورد در کالیفرنیا 
بـا اشـاره بـه یافته های حاصـل از تحقیق انجـام شـده در این زمینه 
اظهار کرد: افراد مبتال به درد مزمن احسـاس خسـتگی، افسـردگی 
و کاهـش انگیـزه دارند. محققان این بررسـی را بـر روی موش انجام 

دادنـد و به نتایجی دسـت یافتند.
ــی  ــوش در پ ــرای م ــزه را ب ــش انگی ــق، درد کاه ــن تحقی در ای
ــردی  ــرد کارب ــود عملک ــور بهب ــی مســکن ها به منظ داشــت و حت

ــیمیایی  ــاده ش ــک م ــتند. ی نداش
ــاط  ــؤول ارتب ــن مس ــام گاالنی به ن
بیــن تغییــرات در مدارهــای مغــز و 

ــزه اســت.  ســطح کاهــش انگی
پژوهشــگران همچنیــن دریافتنــد 
ــی در  ــلول های عصب ــی از س برخ
از  اکومبنس)منطقــه ای  هســته 

ــخ  ــتی پاس ــت( به درس ــزه اس ــا درد و انگی ــاط ب ــه در ارتب ــز ک مغ
نمی دهنــد. ایــن پژوهــش در مجله "ســاینس" منتشــر شده اســت.

كودك دو تا  148ن پژوهش كند. در اي هاي تناسلي را تنظيم مي مالتونين هورموني است كه ترشح آن خواب، خلق و خو و سيكل
طور تصادفي به آنها ميدازوالم و مالتونين دند بررسي شدند. پيش از جراحي بههشت ساله كه تحت بيهوشي عمومي قرار گرفته بو

طور موثر سطوح اضطراب آنها را كاهش نداده بود ولي وش آمدن نشان داد كه مالتونين بههشد و مشاهده رفتار آنها پس از بهداده 
- مالتونين بستگي داشت. محققان مي هوش آمدن كاسته بود و ميزان وقوع آن به دوز تجويزيس از بهز ميزان بروز اضطراب پا

  .گويند: در حال حاضر، ميدازوالم، داروي پيشنهادي براي كاهش استرس كودكاني است كه قرار است جراحي شوند
  

  كننده طناب نخاعيتم قابل ارتقا تحريكاي اولين سيسداروي امريكا بر تاييديه سازمان غذا و
توليدي اين شركت كه قادر به  (نورو استيموالسيون) كننده عصبياظهار كرده كه اولين سيستم تحريكجود  موسسه پزشكي سنت
بيماران مبتال گرفته است. افزاري است از سازمان غذا وداروي امريكا تاييديه يك طناب نخاعي از طريق ارتقا نرمارتقا تكنولوژي تحر

ديگر  تشخيصي و هاي مختلف تحريكي،حالت هاي نو،توانند از درماننها تعبيه شده ميآي مزمن كه اين سيستم براي هابه درد
يا تحمل ريسك جراحي براي تعويض اين وسيله بهره  هاي بيشتر وسيستم بدون نياز به پرداخت هزينههاي تاييد شده اين جنبه
كننده طناب نخاعي ر چهل سال نخست استفاده از تحريكمتخصص درد در اين زمينه اظهار داشته كه د ،دير دكتر تيموتي ببرند.

اين  است.ها محدود بودهافزاري اين پيشرفتسيستم وجود داشته ولي از نظر نرمافزار هاي خوبي در زمينه ارتقا سختپيشرفت
صورت هاي الكتريكال را بهقلبي است كه پالسميكر و عملكرد شبيه به پيسز نظر ظاهر نام دارد ا "جيپياي" پروتژدستگاه كه 

شود. اين وسيله كوچكترين نورو به مغز مي هاي درد منتقل شوندهث قطع سيگنالاين باع كند ومختصر به طناب نخاعي وارد مي
از  طول مدت استفاده باشد.جراحي كمري مياشي از سندرم شكست درد ن ها واندام استيموالتور براي درمان دردهاي مزمن تنه و

ل بعد از صد بيماران دو ساهشت در هشتاد و شود.طور اتوماتيك خاموش نمينيز هيچگاه به اين وسيله هيچ محدوديتي نداشته و
  اند.اي در كيفيت زندگي خود ذكر كردهرضايت كرده و بهبودي قابل مالحظهكاشت اين دستگاه ابراز 

  
  هاي فلزي ستون فقرات كمرين با پروتزآارتباط  كونسي وفريوامواج راد

است باعث  فركونسي ستون فقرات كمري ممكناعمال راديوعنوان گرديد  صورت گرفته،اي جديد كه بر روي جسد بر طبق مطالعه
ارتي در بيماراني كه هاي حرسيبآطور بالقوه باعث به هاي اطراف شده وبافت و ستون فقرات هاي پديكلافزايش درجه حرارت پيچ

وتومي با استفاده از امواج اين مطالعه از اين جهت اهميت دارد كه نور اند شود.احي فيوژن ستون فقرات داشتهاعمال جر
شود. در اين مطالعه نشان مفاصل فاست انجام ميكنترل درد  اي است كه برايترين اعمال مداخلهفركونسي  يكي از شايعراديو
هاي شود. پيچخود وسيله همانند بافت اطراف ميمنجر به افزايش درجه حرارت  اس مستقيم پروب با وسيله فلزيشده كه تمداده

رت بيشتر افزايش نشان داده شد كه در نوع تيتانيوم درجه حرا استيل انتخاب شدند و پديكل در اين مطالعه از دو نوع تيتانيوم و
ري دقيق محل پروب راديو فركونسي براي صوير راديوگرافيك عالي براي قرارگياين اهميت وجود داشتن يك تپيدا كرد. بنابر

باشد كه ن بر روي جسد ميآهاي اين مطالعه انجام مورد تاكيد است. يكي از محدوديت ن با وسيله فلزيآاجتناب از تماس مستقيم 
  است.شدهارت ايجاد شده در نظر گرفته ننقش تغييرات جريان خون موضعي در كاهش درجه حر

  
  كشددر انسان مي درد مزمن چگونه انگيزه را

  

کشـف داروهای جدید با مکانیسـم متفـاوت برای پیشـگیری از میگرن

آنتی بادی هـای  بـر روی دو داروی جدیـد کـه هـر دو  مطالعـات 
مونوکلونـال بـر علیـه پپتید وابسـته به ژن کلسـیتونین هسـتند در 
شـصت و ششـمین نشسـت سـاالنه آکادمـی نورولـوژی امریـکا در 

پنسـیلوانیا  مطـرح گردیده اسـت.
به گفته پیتر گادسـبی پروفسـور نورولـوژی دانشـگاه کالیفرنیا این 
مطالعـه بـرای اولیـن بـار انجـام شـده و می توانـد افق هـای روشـن 
و جالبـی بـرای پیشـگیری از میگـرن فـرا روی مـا قرار دهـد. پیتر 
گادسـبی ادامـه داد کـه پپتیـد وابسـته بـه ژن کلسـیتونین یـک 
ترانسـمیتر اصلـی در مسـیر های درگیـر در میگـرن در سـاقه مغز، 
مغـز میانـی و تاالمـوس می باشـد. داروهـای جدید آنتـی بادی های 
مونـو کلونال هسـتند که بر روی پپتید وابسـته به ژن کلسـیتونین 
اثـر کـرده و به صورت تزریـق زیر جلدی دو بار در مـاه و یا به صورت 
داخـل وریـدی هـر سـه مـاه یـک بـار اسـتفاده می شـوند. مطالعه 
نشـان داده کـه هـر دو دارو در مقایسـه با دارو نماهـا به صورت قابل 
توجهـی باعـث کاهـش حمالت میگـرن می شـوند . به اعتقـاد پیتر 
گادسـبی نیـاز بـه داروهای پیشـگیری کننـده میگرن بسـیار قابل 

می باشـد.  اهمیت 

میگرن یک بیماری شـدیدا ناتوان کننده اسـت که اثر چشـمگیری 
بر کیفیت زندگی بیماران دارد. ایشـان افـزود در صورتی که بیماران 
بـرای بهبـود وضعیـت خود نیـاز به دو تزریق در ماه داشـته باشـند 
فکـر نمی کنم از این بابت مشـکلی داشـته باشـند و یـا در برابر این 
تزریقـات مقاومت کنند. عوارض جانبی ایـن دو دارو به صورت تهوع 
مختصـر در روزهـای اولیه بعد از تزریق ذکر شده اسـت. نـام این دو 

دارو "ای ال دی" چهارصد و سـه وارتیوس می باشـد.
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ارتباط رنگ چشم با تحمل درد

تحقیقـات دانشـمندان آمریکایـی نشـان می دهد که چشـم آبی ها 
درد و رنـج را بهتـر از چشـم قهوه ای هـا تحمل می کننـد. تحقیقات 
اخیـر دانشـمندان دانشـگاه پیتسـبورگ نشـان می دهـد کـه زنان 
قفقازی با رنگ چشـم آبی یا سـبز بهتر از زنان چشـم قهوه ای درد 
و رنـج را تحمـل می کنند. »اینا بلفر« اسـتاد بیهوشـی در دانشـگاه 
پیتسـبورگ و همکارانـش در ایـن مطالعـه 58 زن بـاردار را مـورد 
بررسـی قـرار دادند و متوجه شـدند کـه قدرت تحمـل درد در زنان 
چشـم روشـن هنـگام زایمان بیشـتر از زنان چشـم قهوه ای اسـت. 
وی در نشسـت سـاالنه جامعـه درد آمریکا گفت: عـالوه بر این زنان 
چشـم روشـن بعـد از زایمـان اضطـراب کمتـری تحمـل می کنند 
و میـزان افسـردگی و افـکار منفـی آنهـا کمتـر اسـت. با ایـن حال 
محققـان می گوینـد: بـرای کشـف علت ایـن موضوع بـه تحقیقات 
بیشـتری نیـاز اسـت امـا به نظـر می رسـد کـه ایـن موضـوع یـک 

ارتباط ژنتیکی داشـته باشـد.
دیابـت نـوع یـک عامل خطر سـاز دیگری اسـت که با رنگ چشـم 
آبـی ارتبـاط دارد. یـک مطالعه کـه در سـال 2011 در ایتالیا انجام 
شـد تاییـد کـرد که سـطح ابتال بـه دیابت نـوع یک در افراد چشـم 
آبـی باالتر اسـت. محققان می گوینـد: گمان می رود سـه تغییر ژنی 
مرتبـط با رنگ چشـم روشـن در ابتال بـه این بیماری دسـت دارند. 
همچنیـن به نظـر می رسـد کـه چشـم آبی هـا مشـکالت شـنوایی 
بیشـتری دارنـد. مطالعـات نشـان می دهـد کـه احتمـال ابتـال بـه 
مشـکالت شـنوایی در کارگران چشـم روشـنی که در کارخانه های 
پـر سـر و صـدا کار می کننـد بیشـتر از کارگران چشـم تیره اسـت. 
مطالعـه دیگـری که در سـال 1۹۹1 در دانشـگاه ادینبـورگ آلمان 
بر روی 100 داوطلب انجام شـد، نشـان داد که دانشـجویان چشـم 
تیره در آموزن های هوشـی بهتر از چشـم روشـن ها عمل می کنند.

مصرف استامینوفن در دوران بارداری و بیش فعالی کودکان 

محققـان آمریکایی گفتند مصرف اسـتامینوفن در دوران بـارداری با 
ابتـالی کـودکان به اختالل کم توجهی ناشـی از بیش فعالی  مرتبط 
اسـت. اسـتامینوفن شـایع ترین دارویی اسـت که برای درد و تب در 
دوران بـارداری مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. اما نتایج تحقیقات اخیر 
»زیـان لیو« و همکارانش در دانشـگاه کالیفرنیـا روی 64 هزار و ۳22 
کـودک و مادرانشـان در موسسـه ملی تولد دانمارک  بین سـال های 
1۹۹6  تـا 2002 نشـان می دهـد مصرف این دارو بـر ابتالی کودکان 
بـه اختـالل کـم توجهـی ناشـی از بیـش فعالـی تاثیـر دارد. در ایـن 
بررسـی از والدین خواسـته شـد تا مشـکالت رفتاری فرزندانشـان را 
در یک پرسـش نامه گزارش کنند. همچنین نسـخه های تجویز شده 

بـرای کـودکان دارای اختالل از این موسسـه جمع آوری شـد. 
نتایج این بررسی نشان داد بیش از نیمی از مادران در دوران بارداری، 
از  استفاده  محققان  گفته  به  کرده اند.  مصرف  استامینوفن  داروی 
استامینوفن در دوران بارداری با افزایش خطر ابتال به بیماری های 

فشارخون کلیوی در کودکان و بروز آن در هفت سالگی ارتباط دارد. 
زیان لیو در این مورد گفت: این خطر زمانی افزایش می یابد که مادران 
در دوران بارداری بیش از سه ماه از این دارو استفاده کنند.  به گفته وی 
الزم است تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود. شرح کامل این 
یافته جدید در نشریه انجمن پزشکی کودکان امریکا منتشر شده است.

اختـالل کـم توجهـی ناشـی از بیش فعالـی اختالل رفتاری رشـدی 
اسـت. در ایـن بیمـاری کـودک توانایـی دقـت و تمرکز بـر روی یک 
موضـوع را نـدارد. در ایـن دسـته از کـودکان رونـد یادگیـری کنـد و 
کـودک از فعالیـت بدنی غیر معمول و بسـیار باالیی برخوردار اسـت. 
ایـن اختـالل با نداشـتن توجـه و فعالیت بیـش ازحد کـودک همراه 
اسـت. حـدود ۳ تـا 5 درصـد کـودکان قبـل از هفت سـالگی به این 
بیمـاری مبتـال می شـوند. این عارضه بیشـتر در دوران مدرسـه برای 
کـودکان و در هنـگام بلـوغ رخ می دهد و با افزایش سـن بسـیاری از 

بیمـاران بهتر می شـوند.
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درمان کامل آرتروز در موش ها

دانشـمندان بـرای اولیـن بار توانسـته اند به طـور کامل آرتـروز را در 
موش هـا درمـان کنند.  ایـن دارو که یک ماده فعال زیسـت  فناورانه 
شـامل دو جزء ترکیب شده اسـت، بـه زودی بر روی انسـان آزمایش 
خواهد شـد. یکی از اجزای این دارو، پیام  رسـان سیستم ایمنی بدن 
موسـوم به اینترلوکین 4 اسـت. پژوهش های پیشین نشـان داده اند 
ایـن پیام رسـان از موش هـای مبتـال به آرتـروز در برابر آسـیب های 
اسـتخوانی و غضروفـی محافظـت می کنـد. محققان موسسـه "ای  
تـی  اچ" زوریـخ یـک پادتـن را بـر مبنـای اصـل قفـل و کلیـد بـا 
اینترلوکیـن 4 ترکیـب کرده و به شـکلی از پروتئیـن متصل کردند 
کـه تنهـا در بافـت ملتهـب در بیماری هـای خـاص یافته می شـود. 
در ایـن پژوهـش محققان با چند محصـول درمانی توانسـتند برای 
اولیـن بـار بیماری آرتـروز را به طـور کامل در موش هـا درمان کنند 
. آرتـروز نوعـی بیمـاری اسـت کـه باعـث تـورم دردنـاک مفاصـل 
بـدن می شـود. کپسـول مفصلـی متورم شـده و بیمـاری همچنین 
می توانـد در زمان پیشـرفت خود، غضـروف و اسـتخوان ها را از بین 
ببـرد. حـدود 0/5 تا یـک درصد مردم جهـان به این بیمـاری دچار 

هسـتند. تاکنـون پزشـکان از داروهـا مختلـف برای کنـد یا متوقف 
کـردن پیشـرفت بیمـاری اسـتفاده می کردنـد، اما اکنـون محققان 
موسسـه "ای تـی اچ" درمانـی ایجـاد کرده انـد کـه درمـان آرتـروز 
در موش هـا را به سـطح جدیدی رسـانده اسـت: آنها پـس از انتقال 

دارو، درمـان کامـل حیوانـات را مـد نظر قـرار دادند. 
بـه گفتـه محققـان، اینترلوکیـن 4 در نتیجـه ترکیب بـا پادتن، به 
نقطـه ای از بیمـاری می رسـد کـه مولکـول هم جوشـی درون بـدن 
تزریـق می شـود. ایـن امـر اجـازه دسترسـی بـرای متمرکـز کردن 
مـاده فعـال در منطقـه بیماری را می دهد.  محققـان از یک مولکول 
همجوشـی کـه آن را »پادتـن مسـلح« می نامند، بـر روی یک مدل 
مـوش مبتـال به آرتروز اسـتفاده کردند. آنها در کنار سـایر داروها به 
بررسـی ترکیب مولکول هم جوشـی با داروی دگزامتازون پرداختند 
که در حال حاضر برای بیماری آرتروز در انسـان اسـتفاده می شـود. 
هنگامـی که پادتـن و دگزامتازون بـه تنهایی مورد اسـتفاده بودند، 
تنهـا باعـث آهسـته شـدن رونـد بیمـاری در موش ها می شـدند اما 

بـا ترکیـب آنهـا، نشـانه های آرتروز بعـد از چنـد روز از بین رفت.

نقش ساختار مغز با میزان تحمل به درد

نتایـج مطالعـات اخیـر محققـان علوم پزشـکی در دانشـگاه ویک 
فارسـت در آمریـکا نشـان می دهـد شـکل سـاختمان مغـز افراد 
هسـتند.  حسـاس  درد  برابـر  در  چقـدر  آنهـا  می دهـد  نشـان 
میـزان مـاده خاکسـتری موجـود در برخـی نواحـی خـاص مغـز 
افـراد، نشـان دهنده میـزان حساسـیت آنـان در برابـر درد اسـت. 
مغـز از دو مـاده خاکسـتری و سـفید تشـکیل شـده اسـت. ماده 
خاکسـتری درسـت ماننـد رایانـه وظیفـه پـردازش اطالعـات را 
بـر عهـده دارد، در حالـی کـه مـاده سـفید ارتبـاط بیـن مناطق 

مختلـف مغـزی را هماهنـگ می کنـد.
گروهـی از محققـان بـه سرپرسـتی دکتـر رابرت کاگهیـل، 116 
داوطلـب سـالم را بررسـی کـرده و میـزان حساسـیت آنهـا بـه 

دمـای 120 درجـه فارنهایـت را در نواحـی پوسـت بـازو یا سـاق 
پـا مـورد آزمایـش قـرار دادند. سـپس فعالیـت مغـزی داوطلبان 
بـا اسـتفاده از تصویر بـرداری به روش ام آر آی بررسـی شـد. دکتر 
نیکـول امرسـون یکـی از محققـان ایـن پژوهـش در ایـن بـاره 
می گویـد: کسـانی که مـاده خاکسـتری کمتـری در نواحی تفکر 
داخلـی و کنتـرل توجـه دارنـد، در برابر درد حسـاس تر هسـتند. 
بـه گفتـه وی ایـن مناطق قشـر کمربندی پشـتی مغـز و نواحی 
قشـر جـداری پشـتی مغز را شـامل می شـود. بـه گفتـه محققان 
ایـن یافتـه جدیـد می تواننـد به دانشـمندان در سـاخت داروها و 
روش هـای جدیـد بـرای تشـخیص، کنتـرل، پیشـگیری و درمان 

درد کمـک کند.
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

94

تایید دستگاه مونوویسک

اداره کل غـذا و داروي ایـاالت متحـده مونوویسـک را تائیـد کرد. این 
وسـیله، در واقع یک دسـتگاه تک تزریقي است که به مایع سینوویال 
در مفصـل آرتـروزي زانو تزریق مي شـود. این تزریـق به منظور درمان 
درد و افزایـش حرکـت مفصل در بیماران مبتال به اسـتئوآرتریت زانو 
انجام مي شـود. وسـیله مونوویسـک از هیالورونیک اسـیدي تشکیل 
شـده کـه از منبـع غیرحیوانـي تامیـن شده اسـت. ایـن روش  بـراي 
درمـان درد بیمارانـي اسـتفاده مي شـود که اسـتئوآرتریت متوسـط 

داشـته و بـه درمان هاي حمایتـي و غیردارویي نیز پاسـخ نمي دهند.
مونوویسک در واقع یک تزریق به درون مفصل زانو انجام مي دهد و در 
عمل یک لوبریکنت فیزیکي براي درمان درد ناشـي از آرتروز مفصل 
زانـو اسـت. موارد عدم مصـرف آن عبارت اسـت از تزریق در بیماراني 
که آلرژي شـناخته شـده به محصوالت هیالورونیـک یا پروتئین هاي 
باکتري هـاي گـرم مثبـت داشـته، بیمارانـي کـه عفونت یـا بیماري 
پوسـتي در محل تزریق یا زانو و یا اختـالالت خونریزي دهنده دارند.

کاهش درد پس از جراحي در کودکان 

محققان بیمارستان کودکان ارنج کانتی اعالم کردند از این پس کودکاني 
که تحت جراحي هاي اورولوژي قرار مي گیرند، با تزریق لوکال داروهاي 
تسکین دهنده با استفاده از سیستم کاهش دهنده درد )آن کیو( مي توانند 
درد کمتري داشته باشند. نتایج این تحقیق که در نشریه ارولوژی کودکان 
به چاپ رسیده، همچنین نشان داد که کودکان با این روش پس از 
جراحي درد کمتري را مي کشند و به این ترتیب به داروهاي نارکوتیک 
کمتري نیاز دارند و زودتر هم مي توانند دوره نقاهت خود را سپري کنند. 
در این مطالعه، 40 بیمار کودکي که تحت جراحي اورولوژي قرار گرفته 
بودند، انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه 
تحت درمان داخل وریدي و خوراکي استاندارد کاهش درد پس از 
عمل قرار گرفتند و گروه دیگر با سیستم جدید. در این سیستم، به طور 

مستمر و مستقیم داروهاي آنستتیک موضعي از طریق یک کاتتر به 
محل زخم جراحي تحویل داده مي شود. این کاتتر به صورت نشت کننده 
طراحي شده تا جریان دارو منطقه بزرگي را بپوشاند. از سوي دیگر، 
چون این سیستم اتوماتیک و مستمر است، دیگر نیازي به تنظیم دوز 
دارو نیست. سپس میزان درد کودکان براساس سن آنها به روش هاي 
مختلف اندازه گیري شد. محققان دریافتند کودکاني که با روش )آن کیو( 
درمان شده بودند، روز نخست پس از جراحي، درد کمتري داشته اند.

روزهاي بعد نیز نمره درد آنها در مقایسه با گروه اول، کمتر بوده است. البته 
میان دو گروه تفاوتي در تواتر تب، زمان شروع به تغذیه دهاني یا طول 
بستري در بیمارستان دیده نشد. دستگاه )آن کیو( به اندازه کافي کوچک 
است که به راحتي توسط کودک حمل شود و مانعي براي وي نیست.

موفقیت در درمان میگرن با عمل زیبایی

تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد که انجام عمل زیبایی پلک 
می تواند در درمان میگرن مؤثر باشد. گروهی از محققان، موفقیت بزرگی 
را در روشی برای بررسی و انتخاب بیماران به منظور یافتن راه درمان 
موثر و خاص جراحی میگرن به دست آوردند که طی آن ۹0 درصد 
بیمارانی که تحت عمل جراحی فشار زدایی اعصابی که در بروز میگرن 
دخیل هستند، قرار گرفتند احســاس رهایــی از بیماری و همچنین 
پاداشی جالب یعنی عمل زیبایی جراحی پلک را دریافت می کنند!

این روش می توانــد جایگزین روش معمــول آندوسکوپــی از طریق 
الیه های زیرین پوست سر باشد؛ طی این روش، فشار زدایی از طریق 
برش پلک باالیی صورت گرفته و به همان اندازه آندوسکوپی تاثیر 
درمانی دارد. به گفته محققان این روش برای بیمارانی خاص که زمینه 
انجام آن وجود دارد می تواند صورت بگیرد و باید زمینه دسترسی برای 
عمل نقاط مورد نظر وجود داشته باشد. نتایج این پژوهش در مجله 

"جراحی ترمیمی و پالستیک " منتشر شده است.
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