
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 ( 22)در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی  

 ها درمان بیماری کسب رتبه های تک رقمی جمهوری اسالمی در

 پیس( و لک بیماری ردمان رپچمدار جهان؛ اریان رد کلیه پیوند چهارم رتبه دنیا؛  رد کبد پیوند اول ) رتبه

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 هدایتیپژوهشگر:  

 

 سیاسيمعاونت 
 اهی سیاسياداره ژپوهش
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 مقدمه 

مندی از که امکان بهره های مختلف پزشکی استپیشرفتهای چشمگیر در حوزه ؛یکی از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی

 یاریبس یاسالمهای قبل یا آغاز انقالب در سالدر حالی که  برای عموم مردم در داخل کشور فراهم کرده است درمانهای موفق را 

 چیامروز ه هایماریدرمان ب نهیدر زم کردند.یپرداخت م ینیسنگ اریبس یهانهیسفر و هز ایدن شرفتهیپ یدرمان به کشورها یبرا

 یغرب یو کشورها کایبه آمر ماریبه اعزام ب ازیوجود ندارد که در داخل کشور انجام نشود و ن یو فوق تخصص یتخصص یعمل جراح

 کنند.های پیشرفته  به کشور ما سفر میبلکه در بسیاری از حوزه ها بیمارانی از سایر نقاط منطقه و جهان برای درمان1 .میندار

های روشمروری دارد بر دستاوردهای جمهوری اسالمی در حوزه ستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی آدر این گزارش 

 ها در کشور. پیشرفته درمان بیماری

 چیست؟ هاهای پیشرفته درمان بیماریدر حوزه روش ایران اسالمی جمهوری دستاوردهایـ 

 پیشرفتههای چشم در ایران همپای کشورهای درمان بیماری 

کم  شرفتهیپ یاز کشورها یزیچ یزاتیتجهعلمی، نیروی انسانی و و از نظر  رددا یبرتر گاهیجا ایدر دن رانیا یچشم پزشک

 یحت رانیا یچشم پزشک زاتیتجه یبرخی است و رانیدر دستان پزشکان جوان ا ایدن یبرتر چشم پزشک یرتبه ها .میندار

 .ندیآیم رانیبه ا یدرمان مشکالت چشم یبرا زیفارس ن جیخل هیساکن حاش مارانیاز ب یاریبسو  2وجود ندارد کایدر آمر

-به بامروزه ا :فوق تخصص شبکیه و رییس بخش چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر خلیل قاسمی فالورجانی

پیشرفته جهان ، همپای کشورهای های چشم و اختالالت شبکیهدرمان بیماریتشخیص و های جدید روش کارگیری

 :ز جملها. هستیم

گیری از شبکیه برای پزشک ، قدرت تشخیصی معادل نمونهاین روش تصویربرداری  :غیرتهاجمی شبکیهروش تصویربرداری -

ها بدون این روش .رسان استهای بیماری هم خدمتکند و عالوه بر کمک به تشخیص اختالل، در یافتن علل و زمینهفراهم می

به تزریق کنتراست یا ماده حاجب و با تکنیک های تصویربرداری و آنالیز تصویر، تصاویر عروق و تغییرات آن را به خوبی  نیاز

  .افزایش سرعت عمل از ویژگی خوب تصویربرداری غیرتهاجمی است .دهدنشان می

                                                           
 18/11/93آنا،  یخبرگزار، بهداشت وزارت بهداشت  معاون یآقاجان،  رانیدر ا ایدن یها یجراح نیتر شرفتهیپ.  1

 ی، ایرنا، کشور اول جهان در حوزه چشم پزشک 15جزو  رانیا.  2

 .است کشور اول جهان در حوزه چشم پزشکی 15ایران جزو  -

  انجام می شود. رانیدرصد در ا 90موفقیتی باالی با پیشرفته ترین روشهای دنیا با  هیقرن وندیساالنه هشت هزار پ -

 .دارد هیکل وندیو رتبه چهارم جهان را در انجام پ انهیسال گذشته رتبه نخست خاورم 20در  هیکل وندیهزار پ 30از  شیبا انجام ب رانیا -

 دارد. اریرتبه سوم را در اخت ایاول و در دن انهیدر منطقه خاورم یبه روش الپاروسکوپ هیکل وندیدر پ رانیا -

 .ابدیدست  تیموفق زانیم نیفن و با ا نیتوانسته به ا رانیفقط ا انهیاستانداردشده اما در خاورم کایروش در اروپا و آمر نیا  -

 ش هستند.وبا روش ابداعی دکتر سیم فر هیکل وندیپ یرانیا یالگو یخواهان اجرا هاییکایآمرـ 

 یگونه جراح نیا با سالمت کامل متولدشد نیانجام و جن تیبا موفق رازیمنطقه، در ش یهاعمل در کشور ننخستی عنوانبه 91در سال  نیقلب جن یعمل جراح نینخستـ 

 شود. یانجام م رانیدر ا نکیاو هم  لیو برز سیانگل کا،یآمر یهاکشور یمراکز درمان یدر برخ شرفته،یپ

 را دارد. ایکبد در دن وندیرتبه اول پ رانیا -

 کندیم استفاده مپلنتیبه روش ا یمصنوع یپا کاشت از تکنولوژی پیشرفته  است که ییجزو معدود کشور ها رانیا -

 شارژ با پاوربانک را دارد تیکه قابل افتندیدست  ییشنوا یحلزون ستمیس یبه دانش فن  95کشور در بهمن ماه سال  پژوهشگران -

 کند.  دیرا تول ییشنوا یحلزون ستمیطرح توانست س نیا یبا اجرا زین رانیاست و ا شدهیم دیتول یشیو اتر ییکایآمر ،ییایشرکت استرال 3تنها در  ستمیس نیاـ 

 ( در جهان است.وندی)از نظر تعداد پ ایتالیکشور پس از ا نیمغز استخوان دوم وندیپ نهیزم در رانیا -

 ( است.گویلیتی) وسیلک و پ یماریکشور جهان در درمان ب نیاول رانیا -
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های سنتی یک منطقه در روش: و قسمت های بزرگی از شبکیه تصویربرداری واید فیلد یا تصویربرداری از میدان وسیع-

، یک تصویر تصاویر مختلف و محدودبا مونتاژ و به هم چسباندن توانستیم ببینیم و با صرف وقت بسیار، محدودی از شبکیه را می

وجاج دهد و حذف اعشان میدر یک تصویربرداری واحد نرا ای دوبرابر محدوده قبلی . اما روشهای جدید محدودهمدآبه دست می

 1 .است های اپتیکی و دریافت تصاویر بسیار دقیق حتی یک سلول ویژگی دیگر این فناوریشموجود در تصویربرداری به رو

 2 همگام با کشورهای پیشرفته ،پیوند قرنیه در ایرانوین های نروش 

ساله  25اما با یک وقفه طوالنی  دادانجام  یفاراب مارستانیپروفسور شمس در ب شیسال پ 65را  رانیدر ا هیقرن وندیپ نیاول

روش تحت درمان قرار گرفته و  نیبا ا یادیز مارانیاز سرگرفته شد و تاکنون ب شیسال پ 40حدود  گریبار د و مواجه شد

قابل توجهی با رشد بسیار کشور  یمتخصصان چشم پزشک اکنون دست آوردند. به گری، بار دخود را یعیطب دیو د یینایب

باالتر، احتمال پس  تیدرصد موفقبا  نیشیپ یهاکه نسبت به روشکنندترین روشها در پیوند قرنیه استفاده میاز پیشرفته

 همراه است.  یشتریب زدن کمتر و سرعت بهبود

 .ستا هیبدون بخ یهاو استفاده از روش یمصنوع هیقرن دیها تولتیموفق نیجمله ا از

هایی از قرنیه که مشکل دارد برداشته و با الیه جدید در این روش فقط الیه :بخیه درمان کدورت قرنیهروش نوین بدون *

و نسبت به است بازگشت بینایی بیماران بسیار سریعتر همچنین نیست. ها الیه سایر شود و دیگر نیازی به برداشتنجایگزین می

  ت.شانس پس زدن بسیار کمتر اس، کردسالمت بیمار را تهدید می کههای تمام ضخامت گذشته روش

 پینوع کالژن ت کی یمصنوع هیقرن :و درمان قوز قرنیه  روش نوین استفاده از قرنیه مصنوعی برای رفع کدورت قرنیه*

بودند، تحت  دیشد هیکه دچار قوز قرن یمارانیب نیاز ا شیپ مجدد وجود ندارد. یهاکدورت جادیپس زدن و ا کانو ام است کی

و بدون پانسمان و  ییسرپا یانجام جراح ،یمصنوع هیقرن گرفتند اما با استفاده ازیکامل قرار م ای یاهیال هیقرن وندیپ یجراح

 آورد. یخود را به دست م یعیکامل و طب دیسه ماه د یو حداکثر ط افتهی ینسب یبهبود یروز پس از جراح کی ماریباست.  هیبخ

 یاستفاده م مارانیب یبرا رانیو در ا دیو کشور سوئد تول رانیا یبا همکار یمصنوع یها هیقرن :قرنیه مصنوعی در ایرانتولید *

استفاده شده و نسبت به  موجود در بانک چشم ییاهدا یهابافتاز  ستندین سکیر یکه ها یمارانیب یبرخ یبرا نیشود. همچن

 شود. یکه مشکل دارد، اقدام م یاهیال ضیتعو

های اهدایی کیفیت بافتو  بیشتر پیوندهای قرنیه در ایران اهدایی هستند در ایران: انجام ساالنه هشت هزار پیوند قرنیه*

  .شود، باالتر استهایی که در آمریکا تهیه میهای بانک چشم ایران از بافتبسیار باال است و حتی کیفیت بافت

  .شودو ساالنه حدود هفت تا هشت هزار پیوند قرنیه در کشور انجام می نیست هیچ بیماری در صف انتظار پیوند قرنیه

درصد که میزان بسیار قابل توجهی انجام می  90تمام اعمال جراحی چشم ازجمله پیوند قرنیه در کشور ما با موفقیتی باالی 

ون اینکه مشکلی برای بیمار ایجاد شود، قرنیه را حتی تا پنج بار بد در افرادی که پس از جراحی، قرنیه پس می زند  .شود

  .توان تعویض کردمی

درحال  یدر حوزه چشم پزشک یادیبن یبا استفاده از سلول ها یسلول درمان: کاربرد سلول های بنیادی در چشم پزشکی*

برای  در دست انجام است. هیشبک یهایماریب نهیدر زم زین یقاتیو تحق ردیگ یمورد استفاده قرار م هیقرن یحاضر تنها برا

های شیمیایی و افراد دچار سوختگی ،بیمارانی که باید پیوند قرنیه شوند و احتمال کدورت مجدد قرنیه در آنها وجود دارد

سلولها از چشم سالم بیمار یا بستگان درجه یک آنها گرفته و در . مجروحان شیمیایی، باید از سلول های بنیادی استفاده شود

 .شوند تا جایگزین سلولهای آسیب دیده چشم شوندایشگاهی رشد داده میمحیط آزم

                                                           
 26/8/97، وزیسالمت ن،  شرفتهیپ یکشورها یهمپا رانیچشم در ا یهایماریدرمان ب.  1

 22/10/96 رنا،یا  هیقرن وندیدر پ شرفتهیپ یهمگام با کشورها رانیا.  2
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 1 کشور در مطلق نابینایی نخستین گام برای پایان ،پیوند شبکیه مصنوعی در ایران یجراح 

و تنها به  شــد، انجام ایتالیدرکشــور ا یمصــنوع هیشــبک وندیپ زیآم تیموفقعمل  نیاول (1390آبان  14قبل)ســال  هفت

 ی در شیرازرانیا یدو بانو یبرا ت،یبا موفق 96آذر  2 رانیدر ا یمصنوع هیشبک وندیپ یعمل جراح نینخستسال  6فاصله 

های رهبر اندیشمند انقالب دانست که با این موفقیت را مدیون راهنمایی، پیوندتیم  سرپرست ،فروردین دکترشد. انجام 

شور،  شن علمی ک سیم افق رو شگاهیانتر ستیابی به را همواره دان شویق جهانی علم رفیع هایقله به د از این  .اندکرده ت

ستندنابینای شیوه عمل در بیمارانی که  شرفته بیمارانو  مطلق ه سیار پی شب کوری ب ستفاده می دچار  انجام این  .شودا

ستفاده  باعمل  شرفتهپیچیدهاز ا شیوهترین و پی ساعت ها ترین  شدطول میحدود پنج  شم  .ک ستگاهی که در کنار چ د

آنتن به طرف چشم از طریق بیمار تعبیه شده، گیرنده تصاویری است که توسط دوربین از محیط ضبط و پس از پروسس 

ستاده می شامل فر صفحه  سیمی به یک  شم با کمک  سطح چ صاویر دریافتی بر روی  الکترود که طی عمل  60شود، ت

شبکیه ن ست منتقل میجراحی بر روی مرکز  شده ا صب بینایی به کورتکس بینایی صب  صل از راه ع شود و تحریک حا

شــود و در وضــعیت منتقل و در نهایت پس از تمرینات توانبخشــی دیدی در حدود یک متر شــمارش انگشــت ایجاد می

   شود.هایش به طور مستقل میجدید، بیمار قادر به انجام بسیاری از فعالیت

ـــتگاه و ام ـــت و مانند تمام حرکات علمی جدید برای این عمل جراحیالزم  کاناتالبته دس میلیون  700حدود  گران اس

س تومان هزینه برای هر بیمار دارد شور، این ئو امیدواریم که با حمایت م سالمت ک والن عالی رتبه و افراد نیکوکار حوزه 

سترش پیدا کند. ستقیم می 12شود، که در مرحله اول پیش بینی می شیوه جراحی گ ستند که م توانند از هزار ایرانی ه

 های استفاده از این عمل، این مهم میسر شود.این عمل استفاده کنند که با گسترش زمینه

سه بعدیتولید تکنولوژی خبر خوش صاویر  صورت دیدن ت شکی به  شم پز ست که در هنگام جراحی به  های جراحی چ ا

مراحل  میکروسکوپ، تصاویر را به صورت سه بعدی ببیند که این امر دیدنِ کند تا بدون خم شدن بر رویجراح کمک می

  .کندکمتر می تر و استرس جراحی راجراحی را آسان

  2ایران قطب پیوند کلیه در جهان 

شده و ساالنه جان هزاران نفر را از مرگ نجات داده  3زیالیروش زجرآور د نیگزیجا هیکل وندیپ یرانیپس از انقالب با تالش پزشکان ا

 متحدهاالتیاز پزشکان کشورها ازجمله پزشکان ا یاریباعث شده است بس رانینو در ا یو ابداع سبک تیموفق نیبه ا یابیاست. دست

پیوند و  46000با انجام در حوزه عمل تخصصی پیوند کلیه، ایران  4در کشورشان باشند. هیکل وندیپ یرانیروش ا یخواهان اجرا

حوزه و انجام با  نیدر ا لیالتحصفارغ 50ساالنه  لیو تحو هیکل وندیجراح پ 1200با داشتن  وابداع روش الپاروسکوپی با یک نخ،

از پیوند  سال پیش 26اولین پیوند کلیه در ایران  و رتبه سوم را در جهان دارد. انهیدر خاورم هیکل وندیمقام اول پ وند،یپ تیفیک

 دارد. اریرتبه سوم را در اخت ایاول و در دن انهیدر منطقه خاورم یبه روش الپاروسکوپ هیکل وندیدر پ رانیاو اکنون فامیلی  آغاز شد. 

 وندیپ ازمندین ماریشده و به ب خارج ییاهدا هیچند سوراخ کوچک بدون برش، کل از طریقباز و فقط  یروش بدون جراح نیدر ا

روش در  نی. اشودیبازگشته و مرخص م یعاد یروز به زندگ 2پس از  یزیونردرد و خ نیاهداکننده با کمتر بیترتنیابه. شودیم

 .ابدیدست  تیموفق زانیم نیفن و با ا نیتوانسته به ا رانیفقط ا انهیشده اما در خاورم استاندارد کایاروپا و آمر

                                                           
   2/9/96وز،یبهداشت ن ، نخستین عمل جراحی پیوند شبکیه مصنوعی در ایران.  1

، مقاومتی کرد لیدر جهان تبد هیکل وندیرا به قطب پ رانیپس از انقالب، ا یپزشک یهاشرفتیپ، هیکل وندیدر پ رانیبه دنبال روش ا ییکایپزشکان آمر.  2

 17/2/97نیوز، 

 جادیموضوع ا نیا ماند؛یم یدرصد در بدن باق 90و  شودیدرصد سموم دفع م 10برود و تنها  زیالیدستگاه د ریسه بار ز یاهفته دیبا ماریب ز،یالید روشدر 3

 منجر شود. زین ماریممکن است به مرگ ب یو حت کندیمتعدد م یهاتیمسموم

 یکرد، مقاومت لیدر جهان تبد هیکل دونیرا به قطب پ رانیپس از انقالب، ا یپزشک یهاشرفتیپ ه،یکل وندیدر پ رانیبه دنبال روش ا ییکایپزشکان آمر.  4

 17/2/97 وز،ین
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 هینخ بخ کیآن تنها با  یابداع کرده است که ط یدیجد یفروش روش جراح میدکتر س«: مدل جهانی پیوند دکتر سیم فروش»

مطرح  یجهان یهااز ژورنال یکیهم در  شیپ یروش چند نی. اشودیانجام م وندیپ ،یویدورتادور عروق کل هیو بدون زدن گره بخ

 .شودیانجام م یدرمان نهیعوارض و هز نیو کمتر زمان نیتردر کوتاه هیکل وندیروش، پ نیو مورد استقبال فراوان قرار گرفت. با ا

 وندیپ یرانیمدل ا»و  انیرانیرا به نام ا لیفام ریاز افراد غ هیکل وندیاز پ یمدل ایامروز در دنبوده است که  یاگونهپزشک به نیا نبوغ

 .شناسندیم «هیکل

های اعتراضی و متحده امریکا، تجمعهای اخیر بارها در ایاالتدر سال« : 1پیوند کلیهها خواهان اجرای الگوی ایرانی آمریکایی»

هزار بیمار کلیوی در انتظار پیوند  30های مطرح این کشور، نسبت به لیست انتظار بلندباال و مرگ هایی از سوی شخصیتواکنش

برخی از پزشکان مشهور در امریکا مانند استاد  اند.هشد خواهان اجرای مدل ایرانی پیوند در امریکا شده و این افراداین کشور انجام

ایران لحاظ سیاسی با  امریکا ازگرچه اند که مقاالت زیادی نوشته و در آن تأکید کرده (اینجا)لویز برجسته نورولوژی دانشگاه سنت 

ایران در نجات بیماران کلیوی استفاده کنند تا هزاران موفق  نظر دارد، وقت آن رسیده که مسئوالن آمریکایی از تجربه  اختالف

 30هزار نفر در  30از مرگ بیش از  طور که ایران با موفقیت توانستهشهروند آمریکایی در سال جان خود را از دست ندهند؛ همان

های اخالق پزشکی یکی از حلحقوقدان و رئیس مرکز تحقیق برای راه« فرایریور»همچنین خانم  کند. سال گذشته جلوگیری

کرده است که مزایای پیوند ایرانی را در آن بیان و پیشنهاد ای از مدل پیوند کلیه ایرانی را تهیهدقیقه 30های امریکا، فیلمی ایالت

برنده نوبل اقتصاد  و استاد دانشگاه هاروارد« الون رات» بیماران آمریکایی را نجات دهند. کرده که از مدل ایرانی استفاده کنند تا جان

 نیز گفته که باید مدل ایرانی پیوند کلیه در امریکا دنبال شود. 2012

  2های قلبی جنیندرصد بیماری ۹۰درمان 

هزار تولد نوزاد سالم،  100هم اینک از هر ،  رازیش یدانشگاه علوم پزشک نیجن یجراح میآموزگار ، عضو ت دیحمبه گفته دکتر

تشخیص و درمان به موقع  .های قلبی استدرصد علت مرگ و میر نوزادان، بیماری 40 و یک مورد به مشکل قلبی مبتالست

های قلبی به کمک اکو کاردیوگرافی جنین از هفته ص اغلب بیماریتشخی .تواند این آمار را به طور چشمگیری کاهش دهدمی

هفتگی  30تا  20در سن  انجام اینترونشن قلب جنینهفدهم جنینی امکان پذیر است و اقدامات درمانی و در صورت لزوم 

 یهاعمل در کشور نینخستعنوان به 91در سال  نیقلب جن یعمل جراح نینخست . تواند یک زندگی سالم را برای او رقم بزندمی

 یبه موقع پزشکان و غربالگر صیبا تشخ زید؛ در حال حاضر نبا سالمت کامل متولد ش نیجن انجام و تیبا موفق رازیمنطقه، در ش

 ازیکه نوزادان نای به گونه فراهم شدهدرمان  فمختل یهابا استفاده از روش  مارانیب نیدرصد ا 90 امکان معالجهمادران باردار 

 نکیاو هم  لیو برز سیانگل کا،یآمر یهاکشور یمراکز درمان یدر برخ شرفته،یپ یگونه جراح نیا باز نداشته باشند. یبه جراح

 شود. یانجام م ایراندر 

 3ایران رتبه اول پیوند کبد در دنیا 

مربوط به  وندیپ 550کبد در کشور انجام شد که  وندیپ 800سال گذشته وزیر بهداشت  یهاشمطبق اعالم دکتر سید حسن 

 شود. یجابجا م کایو آمر رانیا نیو هر سال رتبه اول ب میرتبه اول را دار ایحوزه در دن نیبود که در ا رازیش

 4رتبه چهارم ایران در پیوند کلیه در جهان 

در و رتبه چهارم جهان را  انهیسال گذشته رتبه نخست خاورم 20در  هیکل وندیهزار پ 30از  شیبا انجام بدر حال حاضر  رانیا

در شهر  «یمار» مارستانیالور در ب چاردیتوسط دکتر ر 1950ژوئن  17در جهان،  هیکل وندیمورد پ نیاول دارد. هیکل وندیانجام پ

 وندیهزار مورد پ 400از  شیتاکنون ب کایمتحده آمر االتیساله انجام شد. در ا 44خانم  کی یبر رو زینو یلیپارک ا نیاورگر

                                                           
 17/2/97  ؛همان 1

 17/6/97 ما،یصدا و س یخبرگزار، رازیدر ش نیجن یقلب یهایماریدرصد ب 90درمان .  2

 2/2/96، مهر یخبرگزار، م یرتبه اول را دار ایکبد در دن وندیحوزه پ در.  3

 13/11/95مهر؛ یخبرگزار، استیدر رتبه چهارم دن هیکل وندیهزار پ 30از  شیبا انجام ب رانای . 4

http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-34/10485-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-34/10485-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://stlouis.missouri.org/
http://stlouis.missouri.org/
https://www.uclahealth.org/alon-avidan
https://www.uclahealth.org/alon-avidan
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در آبان  انه،یو خاور م رانیدر ا هیکل وندیمورد پ نیاول هستند. وندیپ ملهزار نفر در نوبت انجام ع 100انجام شده و حدود  هیکل

انجام شد. قبل از انقالب تنها  رازیش ینماز مارستانیو همکاران در ب یعیزاده، دکتر مهران سم یتوسط دکتر محمد سناد 1347

 .انجام شده بود رانیدر ا هیکل وندیمورد عمل پ 80تا  60

  1ینیدر درمان شکست مکرر النه گز یرانیپزشکان ا تیموفق 

موفق به درمان شکست مکرر النه  یاهلل طالقان تیآ مارستانیب IVF و یبخش نابارور یقاتیتحق میت ایبار در دن نینخست یبرا 

اقدام با  نیا یلیدارند و بنا به دالIVF به ازین یبارور یافراد برا یشد. برخ (PRP)یرشد پالکت یبا استفاده از فاکتورها ینیگز

 یباردار کیتواند تجربه  یفرد نم جهیافتد در نت یشکست ها به دفعات مکرر اتفاق م نیافراد ا یشود، در برخ یشکست مواجه م

 یطیاز خون مح یرشد پالکت یفاکتورها .افراد گزارش نشده است  نیا یابر یدرمان قطع چیه ایرا داشته باشد و تاکنون دردن

 یجدا و تنها پالکت که حاو گریکدیقرمز خون از  یپالکت و گلبول ها یشگاهیآزما یشود و سپس در فضا یخود فرد گرفته م

زن به کمک  18نشان داد  ماریب 20 یانجام شده رو قاتیتحق حینتا .شود یم قیرشد فراوان است به رحم مادر تزر یفاکتورها

تاکنون از  .به همراه نداشته است یعارضه ا چیآنها ه یروش برا نیداشته باشند و به کار بردن ا یروش توانستند باردار نیا

و ... استفاده شده اما در حوزه  یارتوپد ،یمانند چشم پزشک یمختلف پزشک یدر حوزه ها (PRP) یرشد پالکت یفاکتورها

 .انجام شد یاهلل طالقان تیآ مارستانیدر ب IVF و یدر نابارور ینیشکست مکرر النه گز

  2روش ایمپلنتبه   یمصنوع یپا کاشت 

 انجام شد. النیعباسپور در استان گ زیتوسط دکتر عز مپلنتیبه روش ا یمصنوع یبار در کشور ، کاشت پا نیاول یبرا

شور ها رانیا ست که از ا ییجزو معدود ک ستفاده مشیپ یورآفن  نیو  ا یتکنولوژ نیا  یتکنولوژ نیکند، مرکز ایرفته جهان ا

 انجام شده است. یعمل جراح 5حدود  کایآلمان است و در آمر ییاروپا یهادر کشور

از  رونیمرحله دوم پروتز در ب ،روز و پس از جوش خوردن 45و بعد از گذشت  شودداده میدر داخل قرار  مپلنتیروش ا نیدر ا

بار در کشور و  نیاول یکه برا یجراح نیبا ا رود.یراه م یعیبه طور طب یروز بعد از عمل جراح کی ماریشود و بیپوست انجام م

به بعد، از عوارض و  نیباشند که از ا اردویتوانند امیقطع عضو بخصوص جانبازان م مارانیدر رشت انجام شده است همه ب

 ادیز یمحل تماس سوکت و مصرف انرژ یپوست یهاتیو حساس یموضع یهادار مثل عفونتاز پروتز سوکت یمشکالت ناش

نقص عضو داد  یدوباره به افراد دارا یدیام یمصنوع یدار هنگام راه رفتن، خالص شوند. در واقع کاشت پاافراد با پروتز سوکت

 دانلود   پاها حس دارند. یروش عمل جراح نی. در ادیبایم تیفیافراد قطع عضو ک یزندگ یعمل جراح نیو با ا

  های پیشرفته درمان ناشنواییروش 

 کاشت حلزون شنوایی

در این روش،  .انجام شد 94در سال  میانی برای اولین بار در ایران و به همت مرکز کاشت حلزون شنوایی خوزستانکاشت پروتز گوش 

نیدن آنها نبود ش به قادر عمل از قبل که را صداهایی تا کندشود و به بیمار کمک میپروتز کوچکی در گوش میانی بیمار کاشته می

به دانش فنی سیستم حلزونی شنوایی دست یافتند که قابلیت شارژ   95در بهمن ماه سال  پژوهشگران کشور .3را به راحتی بشنود

 یابیبا دست یول کرد؛یم لیها تحمرا به خانواده یادیز یهانهیکه هز شدیاز خارج وارد م ستمیس نیدر گذشته ا .4با پاوربانک را دارد

شرکت  3تنها در  ستمیس نیا آن کاهش یافت. یخارج متیدرصد ق 40عمل به حدود  نیا نهیهز ستم،یس نیا یبه دانش فن

 . کند دیرا تول ییشنوا یحلزون ستمیطرح توانست س نیا یبا اجرا زین رانیاست و ا شدهیم دیتول یشیو اتر ییکایآمر ،ییایاسترال

                                                           
 8/6/95ی، ایرنا، نیدر درمان شکست مکرر النه گز یرانیپزشکان ا تیموفق. 1

  2/6/1397شبکه خبر،  یاطالع رسان گاهیدر رشت پا یمصنوع یپا کاشت  . 2

 3/5/94وزارت بهداشت، ، پایگاه خبری انجام شد رانیبار در ا نیاول یبرا یانیکاشت پروتز گوش م.  3

 20/11/95، باشگاه خبرنگاران، افتیدست  ییشنوا یپروتز کاشت حلزون دیجد یبه فناور رانیا.  4

http://www.irinn.ir/files/fa/news/1397/6/2/142916_928.mp4
http://www.irinn.ir/files/fa/news/1397/6/2/142916_928.mp4
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 1نخستین عمل کاشت حلزون شنوایی با پروتز هیبرید

موفق شدند برای اولین بار در کشور عمل کاشت به روش پروتز هیبرید برای تقویت سیستم شنوایی یک متخصصان پزشکی ایرانی 

عمل کاشت باشد. این روش عالوه بر بهبود سیستم شنوایی مقرون به صرفه نیز می ساله را با موفقیت انجام دهند. 13نوجوان 

ساله  13ک فرد ق کشور در مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان روی یشربار در جنوبحلزون شنوایی با پروتز هیبرید برای نخستین

های است و برای کسانی که افت شنوایی در فرکانس روش هیبرید، ترکیبی از کاشت حلزون شنوایی و سمعک شد.با موفقیت انجام 

خاصیت این روش  .رودکار میبه های بم آنها در محدوده قابل قبولی است که با سمعک قابل تقویت استزیر را دارند ولی فرکانس

شود و آن قسمت از شنوایی که با هیچ روش دیگری قابل این است که قسمتی از شنوایی خدادادی با این روش عمل حفظ می

تواند شود و در واقع ترکیبی از کاشت حلزون شنوایی و سمعک است که میبرگشت نیست با کاشت حلزون شنوایی جبران می

ای که به دلیل بیماری یا ضایعهوقتی فردی به. د مطلوبی برای بیمار با حفظ باقیمانده شنوایی خدادادی ایجاد کندشنوایی را در ح

های ویروسی که ممکن است فرد را سرش برخورد کرده و یا استفاده از داروهایی که سمیت برای شنوایی بیماران دارند و یا بیماری

شوند که قابل برگشت نیست در این موارد قسمت های زیر دچار افت شنوایی زیادی مینسدچار افت شنوایی کند اینها در فرکا

شود و محدودیت سنی هم ندارد در کنیم و باقی با روش هیبرید جبران میشنوایی که خدادادباقی مانده را در این روش حفظ می

  .شود، استفاده کندهمه سنی می

 2 همزمان در دو گوش کاشت حلزون شنوایی

شفا کرمان  یدرمان یدر مرکز آموزش یهمزمان در دو گوش به روش آندوسکوپ یی، کاشت حلزون شنواانهیو خاورم رانیبار در ا نینخست

 ماهه انجام شد 12کودک  یبر رو

همزمان به صورت  ماریشود ب یکاشت همزمان انجام م نیچون ا رانیا ییمرکز کاشت حلزون شنوا ریامام جمعه، مد نیدکتر حسام الد

 .ردیگ یخوب صورت م زیاو ن یابیشنود و جهت  یدو طرفه م

همه  یبرا ییکاشت حلزون شنوا یعمل جراح .دارد  یباالتر جیکمتر است و نتا ماریب یطول دوره درمان و بهبود یدر روش اندوسکوپ

است و هر چه فرد ناشنوا  ریمتغ زیآن ن جیفرد دارد و نتا ییبه مدت زمان شنوا یعمل بستگ نیا تیموفق .قابل انجام است نیسن

 بهتر است. ییمثبت تر و شنوا جیکوچکتر باشد نتا

  پیوند مغز استخوان 

استخوان دومین کشور پس از ایتالیا )از نظر تعداد پیوند( در جهان است. به گونه ای که از  غزم پیوند ایران همچنین در زمینه

مورد پیوند سلول های بنیادی خون و مغز استخوان تنها در بیمارستان شریعتی  373هزار و  5ش از سال پیش تاکنون بی 26

 .گیردپیوند در ایران صورت می 700تهران انجام شده است و ساالنه به طور میانگین

  3تزریق سلولهای شوان برای ترمیم آسیبهای نخاعی 

 سوی از جهانبار در  نیخطر، نخستیدرمان ب کیبه عنوان  ینخاعهای بیآس میترم یشوآن براهای لسلو قیتزر ۀپروژ 

 4دیسال به اطالع عموم رس 10 پس از قیتحق نیا ینیبال جیاعالم شد و نتا یرانای هشگرانپژو

 یرانیدانشمندان ا یبار از سو نیاول است که نیو نو یروش ابتکار کی ،ینخاع بیآس مارانیشوآن به ب یهاسلول قیتزر روش

ها از عصب پای شخص شود. سلولدر این روش از سلول های غالف عصبی محیطی)شوان( استفاده میت. انجام گرف تیبا موفق

 دانشمندان روس ،آناز  شیپ .شوند و سپس عمل پیوند انجام می شودبرداشته و به مدت سه الی چهار هفته کشت و تکثیر می

 میدر ترم یسقط شده سع نیجن یادیبن یهاهم با استفاده از سلول ینیدانشمندان چ و ییایمخاط بو یهابا استفاده از سلول

 جهیشوان نت یهاسلول قیبا کمک تزر ینخاع عاتیضا میترم یرانیکدام به اندازه روش ا چیداشتند. اما ه ینخاع عاتیضا
                                                           

 15/10/96، فارس، دیبریبا پروتز ه ییعمل کاشت حلزون شنوا نینخست .1

 19/2/97 ما،یصدا و س یخبرگزار ران،یدر ا ییمرکز کاشت حلزون شنوا 11 تیفعال.  2

 22/6/97، حوزه،   رانیا یانقالب اسالم یو پزشک یبهداشت یبر دستاوردها ینگاه . 3

 22/11/91جوان، خبرنگاران باشگاه.  4
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 دینبا ینخاع بیآس ماریباشد، ب زیآم تیموفق ینخاع بیآس مارانیشوآن به ب هایسلول قیکه درمان با تزر نیا یبرا 1اند.نگرفته

 .وجود داشته باشد عهیضا یۀدر ناح یمحدود کینباشد و عالئم نورولوژ یخاص عفونت دچار یاعنخ ۀعیسال باشد، ضا 50 یباال

  ایران پرچمدار درمان بیماری لک و پیس 

وقتی رنگدانه سلولهای پویتی از بین می رود پوست فاقد  ایران اولین کشور جهان در درمان بیماری لک و پیس) ویتیلیگو( است.

رنگئانه و سفید مشکالت روحی برای بیمار ایجاد می کند. در این روش با استفاده از انتقال سلولهای رنگدانه ای مالنوسیت از 

 نواحی سالم بدن بیماری صد در صد درمان می شود.

 کالم آخر  

همگام و گاه  های مختلف درمان بیماریها با روشهای پیشرفتهپزشکی کشورمان در حوزهموفقیتهای چشمگیر دانشمندان علوم 

برای دستیابی به اقتدار علمی در منطقه  کشورمان همت واال و ابتکار و توانمندی ازنشان  جلوتر از برخی کشورهای پیشرفته دنیا

این موفقیتها عالوه بر خدمت رسانی به مردم کشورمان و کاهش آالم آنها با جلوگیری از خروج مقادیر زیادی ارز و جهان دارد. 

پزشکان توانمند کشورمان میزبان بیمارانی از کشورهای از کشور به اقتصاد ملی کمک می کند. امروزه  با توسعه توریسم درمانی 

 در کشور هستند. و نیز آموزش این روشها به روزترین روشهای درمانی دنیا  منطقه و جهان برای استفاده با اطمینان از

  

 

                                                           
 15/11/85ی، همشهری، نخاع عاتیدر درمان ضا رانیا یروش اختصاص.  1


