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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۴۴

تحريک عصب تريژمينال برای درمان تشنج های مقاوم 
به درمان

دکتر بابک جالليان۱ 

١. متخصص داخلی مغز و اعصاب بيمارستان خاتم االنبياء تهران. 

انــواع متعددی از روش های Neuro-stimulation جهت تغيير در فعاليت های مغزی وجود 

 ،( Deep Brain Stimulation ( DBSدارد. اين روش ها شــامل تحريک مســتقيم مغز مثل

تحريک غير مســتقيم مغز مثــلTrans Magnetic Stimulation (TMS ) يا تحريک غير 

مســتقيم مغز از طريق اعصاب محيطی مثل Vagus nerve stimulation( VNS) می باشد. 

 Trigeminal Nerve Stimulation ( يکــی از روش های جديد تحريک غير مســقيم مغــز

TNS ) است. اين تکنيک ها در درمان تعدادی از اختالالت از جمله اپی لپسی استفاده شده است. 

مدت زيادی اســت که از VNS در درمان اپی لپسی استفاده می شود. تحريک عصب تری ژمينال 

يک روش نســبتا جديد می باشــد و در مطالعات نشان داده شده می تواند باعث کاهش بيش از ٥٠ 

درصد در فرکانس تشــنج در ٤٠ درصد از بيماران گردد. همچنين باعث کاهش ٥٢ درصد عاليم 

درافســردگی ماژور می گردد. درمان اپی لپســی با TNS ساده و راحت است. دستگاه به اندازه يک 

گوشی موبايل می باشدکه از طريق يک سيم که به پد پوستی کوچکی متصل است به پيشانی بيمار 

درســت باالی ابرو می چســبد و شــاخه اول عصب تريژمينال ( V١) دو طرف توسط استيموالتور 

خارجی تحريک می شــود. TNS ازنظر مکانيسم عمل مشــابهت زيادی به VNS دارد و از چند 

طريق می تواند باعث کاهش تشنج گردد: 

١)از طريق هسته های ســاقه مغز و آزادسازی نوروترنسميتورهای نورادرنرژيک و سروتونرژيک 

که اثرات ضد تشنجی دارند. 

٢)پيام های اوران عصب تريژمينال که از طريق TNSايجاد و وارد تاالموس می شــوند می توانند 

باعث قطع فعاليت های پاتولوژيکی گردند که در تاالموس به فعاليت های تشنجی کمک می کنند. 

٣) اســتفاده طوالنی از TNS از طريق تغييرات نوروپالســتيک بافتی باعث تغيير در تحريک 

پذيری بافت های اپی لپتوژنيک و کاهش تشنج می گردد. 
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TNS عوارض کمتری نسبت به VNS دارد. عوارض گزارش شده TNS شامل تحريک پوستی 

١٤٪، اضطراب ٤٪ و سردرد ٤٪ می باشد. 

TNS دردرمان اپی لپسی بالغين و کودکان باالی ٩ سال در اروپا و کانادا مورد تاييد قرار گرفته و 

در امريکا از FDA مجوز گذراندن فاز ٣ برسی های بالينی در درمان تشنج های پارشيل با يا بدون 

تشنج های ژنراليزه ثانويه را در افرا اپی لپتيک ١٢ تا ٦٥ سال دريافت کرده است. 

به علت اينکه TNS ســاده، کم عارضه، غيرتهاجمی و ارزان قيمت می باشــد می تواند به عنوان 

يک درمان جانبی موثر در صرع های مقاوم به دارو در نظر گرفته شود. 
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