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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

مروری بر کاربرد rTMS  و tDCS در روان پزشکی

دکتر عاطفه قنبری جلفايی

عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی ايران، مرکز تحقيقات بهداشت روان

تحريک مغناطيسی مغزی مکرر يا rTMS و تحريک پيوسته مستقيم مغزی يا tDCS از روشهای غيرتهاجمی تحريک و تعديل مغز 
هستند. در rTMS با استفاده از يک کويل عايقبندی شده که بر روی پوست سر گذاشته می شود، در فواصل زمانی کوتاه حوزه های 
مغناطيسی  ايجاد می گردد. پالسهای مغناطيسی جريان الکتريکی ضعيفی در مغز ايجاد ميکند که در محل تحريک، مدارهای عصبی 

را به صورت کوتاه مدت فعال ميکند. 

در tDCS دو الکترود روی قسمتی از سر قرار می گيرند. يکی از الکترودها دارای بار مثبت و ديگری دارای بار منفی است. جريانی 
که شدت آن بين 1-2 ميلی آمپر متغير است بين الکترودها برقرار می شود. اين جريان الکتريکی پيوسته تحريک پذيری نرونی را 
در نواحی خاص مغز افزايش يا کاهش می دهد و اين تغيير در تحريک پذيری نورونی می تواند به تغيير در عملکرد مغز منجر شود.

مطالعات نشان داده اين دو روش می توانند درمانی ايمن و مؤثر در درمان برخی از انواع بيماری ها و اختالالت باشند. البته همه 
بيماران به يک اندازه به درمان با اين روش پاسخ نميدهند و همچون ساير مداخالت درمانی برخی ممکن است پاسخ درمانی مناسب 
داشته باشند، اما برخی ديگر ممکن است به اين روش درمانی پاسخ ندهند يا بعد از پاسخ درمانی اوليه، عاليم مجددا در آنها عود 

کند.تعداد جلسات مورد نياز، پروتکلهای درمانی و محل قرار گيری سيم پيچ) کويل( و الکترود بسته به نوع اختالل متفاوت است.

هدف از اين مقاله مروری بر سود و زيان و منافع و عوارض پروتوکلهای مرسوم اين دو روش، محدوديتها و نقاط قوت،  اصول ايمنی و 
احتياطهای مهم در کاربرد آنها شامل پايش بيماران و تخصص درمانگران و از همه مهمتر نکات اخالقی و حرفه ای مهم در استفاده 

ازآنهاست. 
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