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    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

سمپوزیوم  نگاه نقادانه به کاربرد ابزار در روان پزشکی

نوروفیدبک

دکتر ميترا حکيم شوشتري

فوق تخصص روان پزشکي کودکان، مرکز تحقيقات بهداشت روان، انستيتو روان پزشکی تهران- دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان، دانشگاه علوم پزشکی 
ايران 

اختالل بيش فعالي- نقص توجه يک اختالل تکاملي است که بر حوزه هاي تکامل هيجاني و اجتماعي تاثير گذاشته و با پيامدهاي 
تحصيلي و شغلي ضعيف همراه است.

مدل عصبي- شناختي اخنالل بيش فعالي- نقص توجه عالئم رفتاري را در زمينه اختالل در عملکردها ي اجرايي، تنظيم توجه، 
فرايندهاي وابسته به پاداش و زمان بندي توضيح مي دهد. 

درمان  به  عالقمندي  موجب  دارد  وجود  اختالل  اين  در  دارويي  هاي  درمان  درازمدت  تاثير  و  ايمني  رزمينه  د  که  هايي  نگراني 
 هاي جايگزين غير دارويي گرديده است. الکتروانسفالوگرافي- نوروفيدبک بر اساس اين تئوري شکل گرفته است که تنظيم ارادي

operant learning  الگوي فعاليت هاي اختصاصي مغزي با روش هاي يادگيري عامل قابل آموختن است. به عبارت ديگر با فراهم 
ساختن بازخورد زمان واقعي مداوم، خودتنظيمي نوسانات نوروني در تعدادي از فرکانس ها قابل افزايش است.

الکتروانسفالوگرافي در حالت استراحت بسياري از کودکان مبتال به اين اختالل افزايش فعاليت موج تتا و کاهش فعاليت موج بتا را 
نشان مي دهد. بيشتر پروتوکل هاي درماني الکتروانسفالوگرافي- نوروفيدبک بر اين فرکانس ها متمرکزند.

اگرچه چند بازآزمايي تصادفي کنترل شده با دارونما و هم چنين مرور نظام مند بازآزمايي هاي  تصادفي کنترل شده نتوانسته است 
تاثير مشخصي براي الکتروانسفالوگرافي- نوروفيدبک پيدا کند، بررسي تاثير الکتروانسفالوگرافي- نوروفيدبک بر بهبود عملکرد عصبي- 
شناختي در افراد مبتال به اخنالل بيش فعالي- نقص توجه اهميت دارد، زيرا تداوم نقائص عصبي-شناختي با مشکالت بعدي شغلي 

همراه است.

ذکر اين نکته ضروري است که به علت هتروژن بودن روش هاي اجراي مطالعات مانند تعداد متفاوت نمونه، دوسو کور بودن يا نبودن 
مطالعات، پروتوکل هاي گوناگون اجرا شده، شرايط متفاوت بيماران و انتخاب آزمون هاي مختلف عصبي- شناختي گرفتن نتيجه 

واحد غير ممکن است.

شايان ذکر است که درمطالعاتي که عالئم اصلي اين اختالل وعملکرد تحصيلي به صورت خودگزارش دهي از کودکان و نوجوانان تحت 
درمان مورد بررسي قرار گرفته است، نتايج با گروه تحت درمان دارويي و گروه دريافت کننده هر دو روش درماني متفاوت نبوده است.

لذا شايد بتوان به اين نتيجه رسيد که در بيماران دچارعوارض دارويي غير قابل مديريت و يا در موارد عدم پاسخ درماني به داروهاي 
موجود، نوروفيدبک مي تواند تنها به عنوان درمان جايگزين درنظر گرفته شود. 
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