
  به نام خدا

 در ساعت هشت و نیم در سالن یاسروز چهارشنبه هفدهم مرداد   "همزیستی ستون فقرات با دیسکوپاتی"تئوري کارگاه 

ظرفیت یکی از  در ابتدا استاد کامران محلوجی به معرفی این کارگاه پرداختند که قصد دارد شد. برگزار دانشکده طب ایرانی

تلف مخ متخصصین هایی را زدند که در آن و مثال به رشته هاي پزشکی را تبیین نمایداري رشته تاریخ پزشکی براي همی

  از مطالعات تاریخی بهره بگیرد. چگونه می توانند در جهت ایجاد هایپوتز هاي کارآمد

ختلف در ایشان به سیر تحول تئوري هاي م (پیوند تاریخ پزشکی و ایجاد هایپوتز در حوزه پزشکی) این مدلعملی براي بیان 

تون بقراطی در یونان زمینه کمر درد از پاپیروس ادوین اسمیت در مصر باستان، کتاب سوشورتا در زمینه پزشکی هند باستان، م

  .پرداختند تئوري هاي قرن شانزدهم میالدي که پارسلسوس در زمینه کمر درد بیان می نماید و... تا

 محققو در نهایت به نقش این دو در قرن نوزدهم اشاره نمودند "رخوفی"و  هجدهمدر قرن  "دومنیک کاتن"سپس به نظرات 

در مورد رابطه بین دردهاي منتشر شده در پا و مشکالت ناشی از صدمه به ستون فقرات در اواخر قرن  "الزك"در تبیین نظر 

  نوزدهم اشاره می کنند. این دستاورد ها منجر به ظهور تست الزك گردید.

 1908و چگونگی اولین دیسکوتومی در سال  1887در سال   Sir Victor Horsleyتوسط  ینکتومیالم نیاولسپس به اولین 

 سکید یفشرده شدن نخاع توسط بافت غضروف تئوري کوخر که براي اولین بار پس از آنپرداخته شد.و  فدر کراوزهتوسط 

 rootعنوان که منجر به تئوري میکسر بارت با را بررسی نمودند  کرد یمعرف يماریب نیرا به عنوان عامل ا يمهره ا نیب

syndron   که تئوري غالب در امروز است.  

   پرداختند.سپس استاد به چهار جریان نقد تاریخی در مورد تئوري میکتر بارت 

  کیولوژیزیف يشک ها -1

  ویتیپولیمحافظه کار من يها انیجر-2

  روانشناسانه يها انیجر -2

  نسیتوسعه نوروسا -4

 root، ماگور و شوارتز و آلف ناچمسون در رد تئوري افثیدکتر اسپل روزموف،دکتر در شک هاي فیزیولوژیک به مطالعات 

syndrome  .پرداختند  

هاي منیپولیتیو به منتقدانی مانند پایه گذاران استئوپات، کاریوپرکتیک و خانم رالف و نظریه آناتومی ترین اشاره  در بخش شک

  گردید.



مطرح گردید پرداختند و کتابهاي  Dr John E. Sarnoکه توسط  TMSهاي منتقد روانشناسانه به تئوري شاخص  ندر جریا

  او و ترجمهاي فارسی آنرا معرفی نمودند.

در بخش منتقدان احتمالی نوروساینس به نظریه هاي اشاره شد که ماهیت درد را یک موضوع سانترل می دانند اشاره گردید و 

 Neuromatrix theory ofو یا توسعه دهندگان   GATE CONTROL THEORYد که نظریات ملزاك در نشان داده ش

pain   چگونه می توانند منتقدان بالقوه نظریهroot syndrome .قلمداد گردند اشاره می گردد  

که جامعه آماده پذیرش یک تئوري جدید در حوزه دردهاي  بررسی آمارها نشان دادبا کامران محلوجی   ،این بخش يدر انتها

نه  "موردي تاریخ محور"یک مطالعه  بود که در آن نشان دهندسیر تاریخی  یکلوپاتی می باشد. نتیجه بحث ایشان بیان یکراد

ترسیم را هم شکل تئوري احتمالی  هور یک تئوري را مشخص سازند بلکهکه نیاز ظ می تواند به متخصصین کمک نمایدتنها 

  دقیقا همین دو بود که مطالعه  نمایند. مصداق همکاري رشته تاریخ پزشکی و متخصصین در این

  .مشخص گردید که جامعه علمی نیازمند تبیین یک تئوري جدید در زمینه دردهاي رادیکلوپاتی کمر می باشد اول 

همزیستی  ر اینجا می ابیست تئوري باشد که در آندوم نشان دهد که حتی شکل تئوري را هم می تواند ترسیم نماید که د

یا   یسکوپاتیستون فقرات با د یستیهمزتبیین نماید که نام این تئوري احتمالی را    سیستم عصبی بدن با دیسکوپاتی 

Spine coexistence with discopathy که مطالعه تاریخ پزشکی می تواند  در خاتمه این بخش یادآور شدند .گذاردند

نیاز و یا حتی شکل یک تئوري را مشخص سازد اما تولید یک تئوري جدید کاري است که در نهایت متخصصین می بایست 

  هاي بارز مطالعات تاریخ پزشکی درایجاد هایپوتز می باشد.  متحقق نمایند و این روند یکی از پتانسیل


