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 و هدف هزمین
براساس جدیدترین مطالعات گسترده سازمان بهداشت 
جهانی، حدود یک سوم از جمعیت افراد بزرگسال دنیا از یک 

فسردگی، اضطراب و اسکیزوفرنی رنج اختالل ذهنی مانند: ا
برند. چنانچه این قبیل اختالالت را با اختالالت مغزي می

و سکته مغزي با هم در نظر  )Dementia( مانند دمانس
ها را در % از بار کل بیماري13» اختالالت مغز«بگیریم، این 

هاي دهند. این رقم فراتر از میزان بیماريدنیا تشکیل می
%) است. کشورهایی که 10%) و سرطان (5(قلبی عروقی 

شده ناتوانی تعدیل 650باالترین میزان این بار با بیش از 
در هر صد هزار نفر  )DALY3(هاي زندگی براساس سال

جمعیت را دارند شامل: ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، 
روسیه و استرالیا هستند. هزینه سالیانه مراقبت از بیماران 

ختالالت مغزي، تنها در ایاالت متحده چیزي نزدیک مبتال به ا
میلیـون دالر آن فقط براي  200میلیون دالر است که  400به 

سال  10بیماران آلزایمري است. ما معتقـدیم که این رقـم در 
تریلیون دالر برسد. در  1تواند به تنهـا در ایاالت متحده می
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ماي مغزي فوت ر تنها بر اثر تروـنف 000/975ن سالیانه ـچی
داد بیماران آلزایمري در استرالیا به سرعت در ـکنند و تعمی

زایش است. بنابراین اتحادیه اروپا، چین، هند، ژاپن و ـحال اف
درصدي از  100هاي دولتی رالیا با وجود داشتن بیمهـاست

هاي سالمتی مصون ن هزینه باالیی براي مراقبتـقبول چنی
 نیستند.

میلیون استرالیایی  3ه حـدود شـود کبرآورد می
) 2008عالئمی از یک اختالل ذهنی دارند (اداره آمار استرالیا 

زنند تخمین می )AIHW(سازمـان سالمت و رفاه استرالیا 
میلیون دالر بابت خدمات مرتبط با  6که سالیانه بیش از 

شود. براساس مطالعه سالمت ذهنی در استرالیا صرف می
European Brain Council هاي برآورد شده است که هزینه

میلیون  798، 2010هاي مغزي در اروپا در سال سالیانه بیماري
شده براي دمانس در دنیا، هاي برآوردیورو بود. کل هـزینه

بوده و در حدود  2010میلیـون دالر آمـریکا در سال  604
ها مـربوط به اروپاي غربی و آمریکاي % از این هـزینه70

بوده براساس یک مطالعه دولتـی در آمریکا، شمالی 
National Comorbidity Survey (NCS) اند برآورد کرده

میلیون  193هاي ذهنی جدي علت هدر رفتن که ناخوشی
هاي سال باشد (براساس دادهدالر از درآمدهاي کشور می

به صورت مستقل برآورد کرده  Milken) و مؤسسه 2002
ختالالت ذهنی علت از دست رفتن ، ا2007است که در سال 

هاي میلیون دالر از بازده اقتصادي هستند (براساس داده 171
) عالوه بر این، مؤسسه سالمت ملی در آمریکا سالیانه 2003

میلیون دالر بابت اختالالت مغزي بدون کسب  5/5نزدیک به 
ها آوريو حصول موفقیت قابل توجهی در شناسایی بهتر فن

کننده مغزي و بیماران مبتال به اختالالت ویرانهاي و درمان
کند. آمارهاي ناامیدکننده مشابهی نیز طناب نخایی صرف می

شود که حاکی از آمریکا ارائه می )DOD(از سوي وزارت دفاع 
هاي مغزي ناشی از تروما میلیون دالر بابت آسیب 7/2صرف 

سال گذشته است (بدون درنظر گرفتن هزینه حقوق  5در 
ها و زشکان و کارمندان پزشکی)، بدیهی است این هزینهپ

 پیامدها دیگر قابل تحمل و قابل توجیه نیستند.
هاي دارویی از انجام عالوه براین، عقب نشینی شرکت

هاي کلیدي علوم اعصاب تهدید تحقیقات بالینی در حوزه
ها در اختالالت مغزي به وجود دیگري را براي توسعه درمان

ما نیاز به تغییر در نحوه تخصیص سرمایه داریم،  آورده است.
به طوري که تمرکز بر توزیع سرمایه براساس بار اقتصادي 

ها باشد. این موضوع به ویژه در حوزه سالمت کلی بیماري

مغـزي از اهمیت بسیاري برخوردار است. در محدوده کلی 
روانی به چالش -هاي مغزياختالالت مغـزي، بیمـاري

اي سالمتی قرن بیسـت و یکم در اروپا تبدیل همـراقبت
اند. اختالالت بسیار شایعی همچون افسردگی، اضطراب شده

ها در و اعتیاد مسئول باالترین نسبت از بار کلی بیماري
 منطقه هستند.

برنامه هاي مشابه حال حاضر در ایـاالت متحـده،   
 اتحادیه اروپا و استرالیا

نتخاب پروژه کمیسیـون اروپا به طور رسمـی ا
»Human Brain Project«  را به عنوان یکی از پرچمداران

هاي اروپا را براي خود معرفی کرده است. پروژه جدید تالش
هاي علم نوین یعنی پرداختن به یکی از بزرگترین چالش

 19/1متحد کرده است. هزینه این پروژه » درك مغز انسان«
ید دولت ایاالت میلیون یورو برآورد شده است. ابتکار جد

 100متحده از طریق رئیس جمهور اوباما مبنی بر اختصاص 
میلیون  40برداري مغز شامل سهم میلیون دالر براي نقشه

بیلیون  5/5، عالوه بر تقریباً 2014در سال مالی  NIHدالري 
براي  NIH 2014دالري است که به عنوان بودجه سالیانه سال 

گرفته شده است. به همین  تحقیقات در علوم اعصاب در نظر
میلیون دالري اعالمی از سوي نخست  200نحو، برنامه جدید 

نیز  )Dementia( وزیر استرالیا براي تحقیق در مورد دمانس
 در همین راستا است.

 )SBMT(ز ـدامات درمانی مغـبرداري و اقن نقشهـانجم
ش ـرنیا، نقـع در کالیفـز واقـبرداري مغشهـاد نقـو بنی

 Obama’s ه مغزي اوباماـبسیار مهم و حیـاتی را در برنام

Brain Initiative هاي از طریق تعامل مستقیم با کمـیته
 کنند.علوم اعصاب کنگره در کاخ سفید ایفاء می

SBMT  یک انجمن غیرانتفاعی است که به منظور
تشویق دانشمندان علوم پایه و بالینی که عالقمند به کار در 

هاي بنیادي، برداري از مغز، مهندسی، سلولنقشه هايحوزه
آوري، تصویربرداري و ابزارهاي پزشکی هستند براي نانو فن

بهبود تشخیص، درمان و توانبخشی بیماران مبتال به 
 اختالالت نورولوژیک تشکیل شده است.
هاي ها و درمانآورياین انجمن از طریق بکارگیري فن

بخش موجب درمانی نجات جدید در اختالالت تشخیصی و
شود. توسعه رفاه عمومی و بهبود مراقبت از بیماران می

انجمن متعهد به آموزش در سطوح عالی و اکتشافات علمی 
هاي چند جانبه با است و این مأموریت را از طریق همکاري



 80 1394، سال 3، شماره 23حی ایران، دوره نشریه جرا

هاي دولتی، گروهاي حمایتی بیماران، مؤسسات آژانس
ي بشردوستانه انجام هاآموزشی و صنایع و همچنین سازمان

 دهد.می

یک فرصت  G20ما قویاً معتقدیم که همایش سران 
و رئیس  Abbottالعـاده و به مـوقع براي نخسـت وزیر خارق

گیـري رهبـري جهـانی در جمهـور اوبامـا براي بدست
هاي درمانی است. برداري از مغـز و  پرداختن به جنبهنقـشه

هاي دنیا را براي م بهتـرین ذهنتوانیبه طوري که ما با هم می
پرداختن به اختالالت نورولوژیک به صورت بنیادي روي یک 
بستر مشترك گرد هم بیـاوریم. نواحی مرکزي و پاسینیـک 
آسیا شامل استرالیا بخش اعظـم بیماران جهـانی مبتال به 
اختالالت نورولوژیک و روانی را در خود جاي داده است و از 

د نقش مهمی در اکتشافات و تحقیقـات علـوم تواناین رو می
اء کند و قطبی براي اکتشافـات زیست ـمغز و اعصاب ایف

 آوري و دارویی باشد.فن

 گیري و ارائه راه حل ممکننتیجه
ما معتقدیم که نیاز براي اقدامی جهانی با تمرکز بر موارد 

 زیر وجود دارد: 
مطالعه سیستماتیک و روشمندتر در مورد نقش  )1

 غز در سالمت انسان.م
توجه جهانی کامالً هماهنگ شده به روند رو به  )2

رشد دشواري هاي ناشی از اختالالت مغزي و 
 هاي مرتبط.سازي جهانی سیاستهماهنگ

ریزي شده از تأثیر آتی ارزیابی اقتصـادي برنامه )3
ها و پیشگیـري مغزي و اري، تشخیـصـبیم

 عصبی.

هاي علمی ها در تخصصآوريتسهیل انتقال فن )4
مختلف به منظور شناسایی و معرفی سریع نسل 

 هاي بنیادي.هاي درمانی از جمله سلولجدید روش
یکدست نمودن قوانین و راهکارهاي جهانی در  )5

هاي بالینی و اکتشافات ترکیبی مورد کارآزمایی
 ابزار و غیره. -دارو 

هاي مالی جدید در مشارکت جهانی و ایجاد ردیف )6
هاي ی، آموزشی، صنایع و سازمانمراکز دانشگاه

 غیرانتفاعی.

در ایران با حضور   SBMTایرانیدر حال حاضر شاخه 
هاي جراحی مغز و اعصاب با همکاري د بنام رشتهـاساتی
ایران و جامعه جراحان  ز و اعصابـراحان مغـن جـانجم

شاخه ایرانی  -باشد. این انجمنایران مشغول به فعالیت می
SBMT - ي نیل به اهداف سند چشم انداز ایران در راستا

، با برقراري تعامل سازنده و مؤثر با مراکز پیشرو در 1404
ستاد توسعه علوم و  -رتبط با مغز در ایران ـوم مـعل

و  -ر کمال خرازي ـت دکتـهاي شناختی به ریاسفناوري
 –ت در مجامع جهانی ـدیگر مراکز در سطح جهان و شرک

 & G20 World Brain Mappingآتیهمایش 

Therapeutic Scientific Summit 13در November   سال
 آبان ماه در استانبول ترکیه و متعاقباً 22برابر با  میالدي جاري
آبان ماه در آنتـالیا در منطقه برگزاري  24 و 23در روزهاي 

2015 G-20 Antalya summit دگانی از ـبا حضور نماین
به دنبال ایجاد و  .گرددار میایران برگز کشورهاي مختلف و

سازي بستري مناسب در دستیابی به جایگاه درخور زمینه
م در ـد علـعلمی و فناوري در سطح منطقه با تأکید بر تولی

 باشد.زمینه علوم و فنون مرتبط با مغز می
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