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(TMS) کاربرد کلينيکی تحريک مغناطيسی مغز
 در بيماری صرع

دکتر داود آذرنگی۱ 

١. نورولوژيست

هدف: 

روشهای گوناگونی برای درمان بيماران مبتال به صرع بکار می رود که می توان ا ستفاده از داروهای 

ضد صرع، عمل جراحی و تنظيم نورونی يا نوروموداليشن را نام برد. 

١- دارو: بعضی از بيماران در برابر داروها مقاوم هستند و يا با عوارض جانبی شديد داروها روبرو 

می شوند. 

٢- جراحــی: موانع و مشــکالت زيادی برای روش جراحی وجــود دارد که يکی از آنها تهاجمی 

بودن آن و ديگری هزينه زياد و ســوم اينکه برای مشــخص کردن دقيق ناحيه اپی لپتوژن لوازم و 

دستگاههای پيشرفته پزشکی نياز است، که اين محدوديت ها کاربرد کلينيکی اين روش را محدود 

می کند. 

٣- تنظيم ميزان تحريک پذيری قشــر مغز در انسان توسط تحريکات منظم مغناطيسی بخوبی 

شناخته شده است، 

 .(Wassrmann and Lisanby 2001)

بنا براين تحريک مغناطيســی تکرار شونده (rTMS) روش غير تهاجمی است و بکار بردن اين 

تکنولوژی خيلی آسان می باشد، که می تواند اثرات درمانی در بيماران مصروع داشته باشد. عليرغم 

اينکه در بعضی موارد نتايج مغاير گزارش شــده، يافته های جديد تر نشــان می دهد که rTMS با 

فرکانس پايين و کمتر از ١ هرتز يا (slow rTMS) بوضوح فرکانس حمالت صرع و دشــارژهای 

اپی لپتی فرم بين حمالت را کاهش می دهد. 

متد: 

برای مطالعه و بررسی اين روش الزم است: 
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 ١ – پاتوفيزيولوژی قشرمغز بررسی شود: 

که می توان آنرا با بکار گيری روش های مختلف و پارامتر های متنوع TMS پاتوفيزيولوژی قشر 

مغز را توســط MEP-MT-CSP-ICI-ICF بررسی کرد و انواع کاربرد کلينيکی TMS را به 

سه دسته می توان تقسيم کرد، که شامل single pulse TMS يا sTMS و 

 Pairded – pulse TMS،  (pTMS) و repetitive TMS يا (rTMS) می باشد. 

٢- بررسی مکانيسم های ضد صرعی rTMS از نظر تاثير آن بر الکتروفيزيولوژی، نوروترنسميترها، 

ساختمان کانال های يونی و عملکرد مغز 

٣- بررسی تاثير داروهای ضد صرع مختلف بر پارامترهای TMS که شامل بررسی ارتباط بين 

تغييرات ايجاد شده در پارامترهای TMS در ارتباط با ميزان سطح سرمی داروهای ضد صرع است. 

نتيجه: 

rTMS با فرکانس پايين در کاهش فرکانس حمالت صرع و يا کاهش ميزان امواج غير طبيعی 

مربوط به صرع در EEG موثر اســت. اســناد جديدی که در دسترس است نشان می دهد که هم 

در مورد افراد نرمال و هم در بيمارانی که مشــکالت نورولوژيکی دارند، TMS تکنيک مطمئن و 

بی خطری است. rTMS روش غير تهاجمی و تکنولوژی بی خطری است که به آسانی قابل استفاده 

می باشــد و می تواند درمان موثر و مکمل در مورد بيمارانی که دچار بيماری صرع غير قابل کنترل 

هستند، باشد. 
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