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NeuroUp تحفيز النبض ع� الجمجمة (TPS) هو ع�ج 
 حديث تم تطبيقه مؤخرًا � عياداتنا ا�وجودة � أنقرة وإسطنبول

.لع�ج مرض الزها�ر
 يتم تطبيق هذا النوع من الع�ج من قبل فريق بقيادة ك� من ا�ستاذ

.الدكتور محمد زولكوف وا�خصائية الدكتورة ثرية اتاوس
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NeuroUp هو ع�ج غ» جراحي 

 يستخدم تقنية تحفيز النبض ع� الجمجمة

(TPS) لتحس± جودة الحياة �ن 

 يعانون من مرض الزها�ر من ا�رحلة

.الخفيفة إ³ ا�توسطة

NeuroUp

 هو ع�ج ثوري جديد

!�رض الزها�ر



 (TPS) تحفيز النبض ع� الجمجمة
 � كندا و Toronto � النمسا وجامعة Wienna تم تطويره من قبل جامعة
STORZ MEDICAL AG SWITZERLAND ، ليكون وسيلة ع�ج فعالة 

 وآمنة وغ» جراحية �̧ر الزها�ر وتم اعت·ده � مجاله با¶ضافة لكونه
.الطريقة ا�عتمدة ‘الوحيدة‘ � ا«تحاد ا�وروº لع�ج م̧ر الزها�ر

آمن؟  TPS هل
 وهو يحمل ع�مة Storz Medical AG من قبل NeuroPulse TPS تم تطوير

 عام 1987، وهي Áكة Áيكة Storz Medical AG الطبية. تأسست CE ¾ اي
 وهي Áكة أ�انية لتصنيع ا�جهزة الطبية. Karl Storz Group مستقلة �جموعة

 فاعلية ا�وجات الصوتية � ع�ج ا�مراض العصبية Storz Medical اكتشفت
 الطرفية مثل التشنجات ال�حقة للرضح والشلل التشنجي واعت�ل ا�عصاب

 ا�تعدد � منتصف التسعينات. و� عام 2014 تم إجراء أول ع�ج �̧ر الزها�ر
 با�وجات الصوتية بالتعاون الوثيق مع Áكاء Êيري± � أ�انيا والنمسا. و� عام
 وهو NEUROLITH بنظام (TPS) 2018 تم تحفيز ع�ج النبض ع� الجمجمة

 ا¶جراء ا�ول والوحيد من نوعه ا�Íح به لع�ج الجهاز العصبي ا�ركزي �̧ر
.الزها�ر

®TPS معلومات أساسية عن
.يتم تطبيقه عÏ م̧ر الزها�ر من ا�رحلة الخفيفة إ³ ا�توسطة 

.الهدف: تنمية القدرات العقلية والجسدية �̧ر الزها�ر وا�حافظة عليها
 يتم إعطاء نبضات ا�وجات فوق الصوتية الصوتية ا�نتجة خارج الجسم �ناطق

.الدماغ التي تتطلب الع�ج
 هي طريقة ع�ج « تتطلب التواجد � ا�ستشفى و�كن تطبيقها � العيادات 

.الخارجية
.هي طريقة ع�ج آمنة. و�كن للمريض العودة إ³ حياته الطبيعية بعد ا«جراء 
 Ïة الع�ج 6 جلسات عÖمتوسط   وقت الع�ج 30 دقيقة لكل جلسة، وتشمل ف 

.مدى أسبوع±

•

•

•

•
•



 هو الع�ج الوحيد حاليا الخاÚ من ا�دوية وثبت Êيريا أنه يحسن
.ويحمي القدرة ا¶دراكية وا�زاج لدى م̧ر الزها�ر

كيف يقوم بتحس± القدرة ا¶دراكية؟
 من نبضات صوتية قص»ة ذات  NeuroUp TPS يتكون

Ïنطاق تردد با�وجات فوق الصوتية يوفر تحفيزًا مركزًا للدماغ ع 
 هي النقل TPS عمق 5 سم تقريبًا. اÛلية الرئيسية التي يسببها

 ا�يكانيÜ، وهي قدرة الخ�يا عÏ تحويل القوى ا�يكانيكية إ³
 إشارات بيولوجية. باختصار، تخلق النبضات الصوتية تفاع�ت

.كيميائية � الجسم لها تأث» بيولوجي عÏ الشفاء

كيف يظهر تأث»ه؟
 ÚÛالنقل ا

زيادة نفاذية الخلية 
 تحفيز القنوات ا�يونية الحساسة ميكانيكياً.  إط�ق أكسيد 

الذي يسبب توسع ا�وعية(NO) النيÖيك
وزيادة النشاط ا�يÞ وتكوين ا�وعية وله تأث» مضاد ل�لتهابات

(VEGF) تحفيز عوامل àو ا�وعية الدموية 
(عامل التغذية العصبية ا�شتق من الدماغ) BDNF تحفيز 

هجرة الخ�يا الجذعية وáايزها 

ماهي ا�زايا؟
.جلسات ع�جية � أسبوع± 6 

.يتم الع�ج جالًسا ويستمر �دة (30 دقيقة) 
.غ» مؤã وليس له آثار جانبية 

 äبيانات التصوير بالرن± ا�غناطي Ïخاص يعتمد ع æع�ج شخ.
.« يتطلب التدريب ا�عر� الداعم 

.« يتطلب ح�قة الشعر 
.« يتع± عÏ ا�ريض البقاء ثابتًا أثناء الع�ج 
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