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Abstract
Introduction: Depression is a common disorder, therefore, it
is very important to identify effective and permanent
treatment. The aim of the present research was to compare
two cases of new non-invaing treatments, the efficacy of
transcranial direct current stimulation therapy and
repetitive transcranial magnetic stimulation on depression
symptoms’ reduction. Method: To do so, 20 patient with
depression where selected and were randomly assigned to
two groups; i.e. transcranial direct current stimulation
therapy and repetitive transcranial magnetic stimulation.
Subjects completed the Beck Depression Inventory through
pretest, posttest and follow up intervals. The data were
analyzed using repeated measure of analysis of variance.
Findings: The finding revealed that both treatments were
effective in reducing depression symptoms but, no
significant difference was found between the two methods.
However, there was a difference between the groups in
follow up scores. The mean of scores of follow up condition
had a sensible change inrelation to the rTMS group.
Conclusion: The results of the study indicated the
superiority of the effectiveness of repetitive transcranial
magnetic stimulation, the other treatment was more in the
course of time.
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چکیده
 شناسایی روش، از آنجایی که افسردگی یک اختلال شایع است:مقدمه
 هدف این پژوهش مقایسه دو مورد.درمان مفید و مداوم بسیار مهم است
از درمانهای غیرتهاجمی جدید یعنی درمان تحریک مغز از روی جمجمه
با جریان مستقیم الکتریکی و تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری در کاهش
 نفر از02  برای بررسی هدف تحقیق: روش.علائم افسردگی بوده است
مبتلایان به افسردگی انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه تحریک مغز
از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی و تحریک مکرر مغناطیسی
 پسآزمون، آزمودنیها در سه مرحله پیشآزمون.فراقشری جایگزین شدند
 برای بررسی نتایج از. پرسشنامه افسردگی بک را تکمیل کردند،و پیگیری
 نتایج تحقیق: یافتهها.تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد
نشان داد که هر دو درمان در کاهش علائم افسردگی تأثیرگذار بودند اما
 با این وجود در دو درمان به.تفاوت معناداری در اثربخشی آنها دیده نشد
 میانگین نمرات در موقعیت.لحاظ نمرات پیگیری تفاوت وجود داشت
rTMS پیگیری نسبت به موقعیت پسآزمون تغییر محسوسی در گروه

 نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که: نتیجهگیری.داشته است
اثربخشی درمان تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری نسبت به درمان دیگر
.در طول زمان بیشتر بوده است
 تحریک مغز از روی جمجمه با جریان، اختلال افسردگی:واژگان کلیدی
. تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری،مستقیم الکتریکی

 الهام اسبقی:*نویسنده مسئول
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مقدمه
بر اساس آمار شیوع اختلال خلقی در بین آمریکاییها

درصد تشخیص داده نمیشوند ،بد تشخیص داده

 3/5درصد و چهارمین اختلال ناتوانکننده دنیا

میشوند درست درمان نمیشوند یا هرگز درمان

است (کسلر ،بورگلاند ،دملر 1و همکاران.)0229 ،

نمیشوند .تعداد افرادی که از داروی ضد

افسردگی بر اساس پیشبینی سازمان بهداشت

افسردگی استفاده میکنند رو به افزایش است با

جهانی در سال  0202دومین اختلال ناتوانکننده

این وجود افرادی هستند که یا به دلیل پاسخ

دنیا میشود (بلازر ،کسلر ،مک گوناگل و

نگرفتن از این درمان یا به علت عوارض جانبی

سوارتز .)1331 ،0افسردگی اساسی بهعنوان یکی

سمت درمان دارویی نمیروند (گلنمولن)0222،6

از اختلالات شدید و جدی روانپزشکی است که

رویکرد به درمانهای ایمن و غیر دارویی در حال

میتواند با شدتهای مختلف در طول زندگی

افزایش است.

شخص اتفاق بیفتد .بهبودی کامل هدف ایده آل
هر درمانی است اما اغلب بیماران به این هدف
ایده آل نمیرسند و تنها به بهبودی نسبی دست
مییابند .زمانی که بیمار بعد از یک دوره حاد به
بهبودی کامل دست نمییابد خطر عود در او
بهشدت افزایش مییابد که احتمالاً با شدت
بیشتری همراه است (مک کلینتوک ،هساین و
وینویسکی 9و همکاران0211 ،؛ جاد ،پولوس،
اسکتلر 1و همکاران )0222،تعداد افرادی که در
همه سنین به این اختلال مبتلا میشوند در حال
افزایش است و در خانمها  52درصد بیشتر از
آقایان است (کسلر .)0225 ،داروهای ضد
افسردگی خط اول درمان است (برودهد ،بلازر،
جورج .)1332،5برودهد و همکارانش تخمین زدهاند
که حدود  32درصد بیماران مبتلا به افسردگی
درمان موفقی خواهند داشت؛ اما هنوز حدود 52
1. Kessler, Burglund, Demler
2. Blazer, Kessler, McGonagle, Swartz
3. McClintock, Husain, Wisniewski
4. Judd LL, Paulus MJ, Schettler
5. Broadhead, Blazer, George
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حدود  02تا  12درصد افراد مبتلا به افسردگی
به درمان دارویی پاسخ نمیدهند از این رو
پژوهشها برای یک درمان جایگزین مناسب ادامه
دارد .یکی از این درمانها تحریک مغناطیسی
فراقشری است ،شیوهای ایمن و غیرتهاجمی است
که از طریق ارسال امواج مغناطیسی فعالیت
قشری ،ناحیهی مورد تحریک را متأثر میسازد و
با ایجاد تغییراتی در سطح گلوکز و فعالیت انتقال
دهندههای عصبی موجب تأثیر در آن ناحیه
میشود (جورج و همکاران0222 ،؛ لو ،میشل و
همکاران .)1333 ،در این روش جریان الکتریکی
قوی ،پس از عبور از کویل 7که بر روی سر فرد
گذاشته میشود ،میدانهای مغناطیسی ایجاد می
کند که این میدانها منجر به جریان الکتریکی
خفیفتری در قشر مغز و درنتیجه پتانسیل عمل
در بافت عصبی مورد تحریک میشود (کک،8
6. Glenmullen
7. Coil
8. Keck
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 .)0227دستگاههای تحریککنندهی مغناطیسی

دادند نتایج حاکی از بهبود معنادار این افراد بود.

قادرند امواجی با فرکانس  1تا  122هرتز را تولید

با توجه به مؤثر بودن این روش در اکثریت

کنند که با توجه به نوع فرکانس میتوان اثرات

پژوهشهای انجام گرفته هنوز یافتههایی وجود دارند

تحریکی و یا بازداری ایجاد نمود .بهصورت کلی

که نشان میدهند این روش نسبت به سایر روشهای

دو نوع مطالعه وجود دارد مطالعاتی که فرکانس

زیستی در کاهش علائم خلقی بیماران افسرده ،بیتأثیر

های بالا (بالاتر از  5هرتز) را اجرا میکنند و

بوده یا دارای تأثیر مساوی با دارونما بوده است

مطالعاتی که فرکانس های پایین (پایین تر از 1

(مونتاوانی و لیزنبی .)0227 ،8بررسی اولیه بر روی

هرتز) را اجرا میکنند .در درمان افسردگی معمول ًا

نمونههای حیوانی نشانگر تغییر فعالیت قشر مخ در اثر

درمان با فرکانسهای بالا در قشر پشتی جانبی

گذر جریان الکتریکی بهصورت کاهش یا افزایش

پیشپیشانی 1سمت چپ و درمان با فرکانس پایین

تحریکپذیری بسته به شرایط جریان الکتریکی عبور

در قشر پشتی جانبی پیشپیشانی سمت راست

داده شده است .این اثرات با تغییر در میزان ساخت

استفاده میشود (مک کلینتوک و همکاران،

پروتئینها و سطوح درونسلولی  AMPحلقوی و

 ،)0211بر اساس یافتههای عصبنگاری کارکردی

کلسیم تا مدتی پابرجا میمانند اما عموماً

این ناحیه از مغز که در طرف جانبی شکنج میانی

برگشتپذیر و فاقد عوارض در عملکرد و ساختار

پیشانی 0واقع شده است به سبب در دسترس بودن

سلولها میباشند .بررسیها نشان میدهد در

و ارتباطی که با سیستم لیمبیک دارد ،نقش مهمی

صورت قرارگیری کاتد و آند بر روی جمجمه

را در تنظیم خلق و اختلال افسردگی عمده ایفا

حدود  52درصد جریان الکتریسیته برقرار شده از

میکند (سوارس و مان .)1337،9اثربخشی این

داخل مغز عبور مینماید ،بر این اساس ،بهرهگیری

درمان در پژوهشهایی تأیید شده است (برمان 1و

از اثرات این جریانات مستقیم الکتریکی با قرار دادن

همکاران0222 ،؛ بارت و همکاران0220 ،؛ مارتین

الکترود بر روی جمجمه در قالب فنآوری tDCS

و همکاران0229،؛ هرمان 5و همکاران0226 ،؛

معرفی گردید و مورد استفاده قرار گرفت

و

(اختیاری .)0228،البته در این نوع درمان برخلاف

همکاران (دوماس و همکاران )0210 ،این درمان

روشهای دیگر ،مانند تحریک مغزی از روی

را روی  52بیمار مبتلا به افسردگی اساسی مقاوم

جمجمه با امواج الکترومغناطیسی ،تحریک انجام

به درمان  18سال به بالا برای  1هفته متوالی انجام

شده در حد پتانسیل عمل و ایجاد پاسخ نیست بلکه

هولتزیمر

6

و همکاران )0221 ،دوماس

7

1. Dorsolateral Prefrontal Cortex
2. Middle Frontal Gyrus
3. Soares, Mann
4. Berman
5. Herrmann
6. Holtzheimer
8. Dumas R

تغییرات صورت پذیرفته در جهت اصلاح ساختار و
عملکرد نورونها در جهت مطلوب و مدنظر هدایت
8. Mantovani, Lisanby
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میگردد .پژوهشهای انجام گرفته در این خصوص

روش درمان با د و سطح که به دو صورت درمان

بر روی بیماری افسردگی نتایج متفاوتی در مورد

تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم

اثربخشی و میزان دوام این اثربخشی وجود

الکتریکی ( ) tDCSو تحریک مکرر مغناطیسی

داشته است؛ باگیو 1و همکاران )0228( ،به

فراقشری ( ) rTMSارائه گردید و علائم

مدت  12روز این درمان را روی افراد مبتلا به

افسردگی به عنوان متغیر وابسته محسوب شد.

افسردگی انجام دادند و اثربخشی این درمان را

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل بیماران مبتلا

تأیید کردند که این اثر تا سی روز بعد از درمان

به افسردگی بودند که به مراکز درمانی دارای

ادامه داشت (باگیو و همکاران .)0228،از

این گونه ابزارهای درمانی در شهر تهران در بازه

آنجایی که روش  tDCSبرخلاف روش

زمانی  6ماه ،مراجعه کرده بودند .از بین این

 ، rTMSتحریکاتی در حد پتانسیل عمل ندارد

افراد  02نفر از افراد که با تشخیص روان پزشک

و ایجاد پاسخ نمی کند بلکه تغییراتی در جهت

به همراه آزمون  MMPIو نقشه برداری رنگی

اصلاح ساختار و عملکرد نورون ها دارد و با

مغز مبتلا به افسردگی تشخیص داده شده بودند؛

توجه به این که روش  rTMSدر درمان

و اختلال همراه دیگری نداشتند؛ به صورت

افسردگی یک روش مورد تأیید سازمان غذا و

نمونه در دسترس انتخاب شده و به صورت

داروی امریکا است مقایسه این دو روش در

تصادفی در دو گروه آزمایشی قرار گرفتند.

درمان این اختلال از اهمیت برخوردار است .از

ملاک های ورود آزمودنیها به گروهها عبارت

آنجایی که حدود  02تا  12درصد افراد مبتلا به

بودند از :نداشتن اختلال روانی همراه با افسردگی،

افسردگی به درمان دارویی پاسخ نمیدهند و با

نمرات  01به بالا در پرسشنامه افسردگی بک،

توجه به اهمیت یافتن روشی مفید و سودمندی که

دامنه سنی  05تا  15سال ،رد کردن شرایط

در زمان کوتاه تأثیر درازمدتی بر بیماران مبتلا به

زیست شناختی و عضوی تأثیرگذار بر اختلال،

افسردگی داشته باشد در این پژوهش بر آن شدیم

عدم سوءمصرف مواد .ملاک های خروج برای

اثربخشی دو مورد از روشهای متداول و متفاوت

گروه  tDCSعدم بارداری و ابتلا به صرع،

تحریک مغزی در درمان این اختلال را باهم مقایسه

نداشتن فلز ،پروتز ،شنت در جمجمه بود.

کنیم.

ملاکهای خروج برای گروه  rTMSهمان
ملاک های گروه  tDCSبه علاوه نداشتن

روش
مطالعه حاضر با یک طرح آزمایشی دوگروهی
(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) اجرا شد.
1. Boggio
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ضربانساز قلب بود .در طول دوره شرکتکنندگان
بدون هیچ تغییری داروی خود را مصرف میکردند.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی ،سال اول ،شماره ( ،1پیاپی  ،)1تابستان 1931

تعداد  11نفر از شرکت کنندگان مرد و  06نفر

عبور از کویل ،0میدان مغناطیسی را در مغز فرد

زن بودند.

ایجاد میکند که این میدانها منجر به جریان
الکتریکی خفیفی در قشر مغز و درنتیجه ایجاد

ابزار
پرسشنامه افسردگی بک :این پرسشنامه یک
پرسشنامه  01گزینهای ،خود گزارشی است که
برای ارزیابی نشانگان افسردگی طراحی شده
است .این پرسشنامه ابتدا توسط بک و همکاران
معرفی گردید (بک ،استر و براون )0222 ،1و در
سال  1378تجدیدنظر و منتشر شد (بک و
همکاران .)1373 ،نمره کلی از صفر تا  69است و
شدت نشانهها بر اساس یک مقیاس  1درجهای از
 2تا  9درجهبندی میگردد .ضریب همبستگی بین

پتانسیل عمل در عصب تحریک شده ،میشود
(کک.)0227،
درمان تحریک مستقیم الکتریکی (:)tDCS
روشی غیرتهاجمی است که جریان خفیف الکتریکی
(حداکثر  0میلیآمپر) را بهصورت مستقیم وارد
مغز میکند قطب آند در این روش منجر به
افزایش تحریکپذیری قشری و قطب کاتد منجر
به کاهش تحریک پذیری قشری می گردد
(اختیاری.)0228 ،

این پرسشنامه و آزمون افسردگی هامیلتون 2/62

روش اجرا :جهت شروع پژوهش،

به دست آمده و ضریب همسانی درونی این

آزمودنیها بر اساس مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته

پرسشنامه بین  2/79تا  2/39گزارش شده است

و ملاکهای راهنمای تشخیصی و آماری روانی

(بک ،استر و گابین .)1388 ،این پرسشنامه به

( ،)DSM-IV-Rتشخیص اختلال افسردگی را

فارسی ترجمه و روایی و پایایی آن بررسی شده

دریافت کردند و در صورت داشتن معیارهای

است.

ورود و رضایت کامل به مراحل درمان وارد

روشهای درمان :تحریک مکرر مغناطیسی
فراقشری ( :)rTMSدر این روش طریق ارسال
امواج مغناطیسی فعالیت قشری ،ناحیهی مورد
تحریک را متأثر میسازد و با ایجاد تغییراتی در
مغز موجب تأثیر در آن ناحیه میشود در ضمن
این روش جزو روشهای غیرتهاجمی است
(جورج و همکاران0222،؛ لو و همکاران.)1333 ،
جریان الکتریکی ایجادشده در دستگاه ،پس از

1. Beck, Steer & Brown

میشدند .در گروه  rTMSدر شروع جلسه آزمودنی
روی صندلی راحتی مینشست و تحریک مکرر
مغناطیسی فراقشری در ناحیه «پشتی جانبی قشر
پیش پیشانی نیمکرهی راست» صورت میگرفت.
آزمودنیها فرکانس  1هرتز را با کویل  8به مدت
 10جلسه پشتهم دریافت میکردند و شدت
تحریک  122درصد آستانه حرکتی بیمار تنظیم
میشد .طول مدت هر جلسه  02دقیقه لحاظ شد؛
و در گروه  tDCSدر شروع جلسه آزمودنی روی
2. Coil
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صندلی راحتی می نشست و تحریک مستقیم

صورت گرفت .جهت بررسی نتایج تحقیق از

الکتریکی آنودال در ناحیه «پشتی جانبی قشر پیش

نرمافزار  SPSSنسخه  02استفاده گردید و دادهها

پیشانی نیمکره چپ» و تحریک مستقیم

با آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیری

الکتریکی کاتودال ناحیه «پشتی جانبی قشر پیش

مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

پیشانی نیمکرهی راست» صورت میگرفت.

یافتهها

آزمودنیها شدت جریانی به میزان  0میلیآمپر با

یافتهها نشان میدهد میانگین نمرههای افسردگی

الکترودهای بهاندازه  95سانتیمتر مربع به مدت

در گروههای تحریک مغز از روی جمجمه با جریان

 10جلسه  02دقیقهای پشتهم دریافت میکردند

مستقیم الکتریکی ( )tDCSو تحریک مکرر

برای برقراری اتصال مناسب بین الکترود و

مغناطیسی فراقشری ( )rTMSدر پسآزمون

جمجمه الکترودها با آبنمک خیس شدند .کلیه

نسبت به پیشآزمون ،بهطور معناداری کاهش

آزمودنیها در جلسه اول ،آخر و  9ماه پس از

یافته است .علاوه بر این ،میانگین نمرات در

اتمام درمان توسط پرسشنامه افسردگی بک مورد

موقعیت پیگیری نسبت به موقعیت پسآزمون

ارزیابی قرار گرفتند .آزمون پیگیری بهمنظور

تغییر محسوسی در گروه  rTMSداشته است.

ارزیابی پایداری و ماندگاری اثر مداخلات درمانی
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار نمرات افسردگی در پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري در دو گروه درمان
پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

M±SD

M±SD

M±SD

tDCS

08/86 ±19/22

13/81 ±11/38

17/81 ±12/51

rTMS

07/22 ±12/68

15/17 ± 3/11

16/01 ± 3/08

گروه

جدول  .2نتايج تحليل واريانس با اندازهگيريهاي مكرر بر نمرههاي افسردگی در دو گروه درمان
*

میانگین مجذورات

F

P

Eta

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

0/46

0/64

-

بین گروهها

102/78

2

102/78

-

-

خطا (درونگروهی)

21061/64

47

424/12

-

./461

عامل زمان

1117/11

2.1

1648/12

80/414

0/002

زمان × گروهها

64/44

2.1

48/44

2/08

0/414

-

خطا (عامل زمان)

2427/61

64/48

46/104

-

-

-

* از درجه آزادی تعدیل شده به روش گرین هاوس ـ گیسر استفاده شده است

مقایسه میانگین گروهها در سه موقعیت پیشآزمون،

پیشفرضهای مدل بررسی شد .بر اساس نتایج

پسآزمون و پیگیری با مدل تحلیل واریانس با

آزمون باکس ( ،)P>2/25شرط همگنی ماتریسهای

اندازهگیری مکرر انجام شد .قبل از انجام آزمون،

واریانس کوواریانس صادق است .نتایج آزمون

78

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی ،سال اول ،شماره ( ،1پیاپی  ،)1تابستان 1931

کرویت موخلی معنادار نبود .لذا فرض برابری

بهعبارتدیگر ،اثربخشی هر دو روش در کاهش

واریانسهای درون آزمودنیها رعایت شده است.

نشانگان افسردگی یکسان است .علاوه بر این ،بین

بر اساس آزمون لوین و عدم معناداری آن در

نمره های افسردگی در طی زمان (پیشآزمون،

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ( ،)P>2/25شرط

پسآزمون و پیگیری) تفاوت معنادار مشاهده

برابری واریانسهای بین گروهی نیز رعایت

میگردد ( .)F1,37=04/349 ,P<2/21بهعبارت دیگر،

شده است .نتایج آزمون کرویت موخلی نشان

نشانگان افسردگی در طی زمان کاهش یافته

داد که این فرض در دادهها صادق نیست

است .این نتایج منعکس کننده اثربخشی هر دو

( . )P<2/21به این ترتیب ،از اندازه های تعدیل

روش درمان در کاهش علائم افسردگی است.

شده گرین هاوس ـ گیسر استفاده شد.

همچنین ،اثر ت عامل عامل زمان درروش درمان

یافتهها نشان داد که بین دو روش درمانی
 rTMSو  tDCSدر کاهش نشانههای افسردگی

بر نمرات افسردگی معنادار نیست (,P>2/25
.)F1,37=1/40

تفاوت معناداری وجود ندارد (.)F1,37=4/94 ,P>2/25

نمودار  .1مقايسه ميانگين نمرات افسردگی بين گروههاي  rTMSو tDCS
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نتیجهگیری و بحث
هدف اصلی پژوهش حاضر ،مقایسه اثربخشی

وابسته به فرکانس و شدت و طول مدت تحریک

درمان تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری و درمان

و مکان تحریک است؛ اغلب مطالعات بیانگر این

تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم

واقعیت است که درمانهای با فرکانس بالا و پایین

الکتریکی بر نشانگان بیماران مبتلا به افسردگی

تأثیر یکسانی دارد و در برخی موارد فرکانس پایین

است .تجزیه و تحلیل یافتهها بیانگر اثربخشی هر

تأثیر بیشتری از فرکانس بالا دارد بهعلاوه درمان با

دو روش درمان در کاهش علائم افسردگی است

فرکانس پایین عوارض جانبی کمتری دارد و

در پژوهشهای پیشین نیز اثربخشی این دو درمان

سردرد و احتمال خطر تشنج را کاهش میدهد

در مورد اختلال افسردگی تأیید شده است؛

(همان منبع) .از این رو در این پژوهش از درمان

فرنگی ،1باگیو ،ریگوناتی در پژوهشهای خود

با فرکانس پایین استفاده شده است اما در مورد

اثربخشی درمان تحریک مغز از روی جمجمه با

مکان درمان معمولاً درمان با فرکانسهای بالا در

جریان مستقیم الکتریکی در اختلال افسردگی را

کرتکس پیشپیشانی سمت چپ و درمان با فرکانس

تأیید کردند (باگیو و همکاران0228 ،؛ فرنگی و

پایین در کرتکس پیشپیشانی سمت راست استفاده

همکاران0226 ،؛ ریگوناتی و همکاران؛.)0228

میشود .در این پژوهش ،مکان تحریک با استفاده

اصل بنیادی درمان تحریک مغز از روی جمجمه

از شیوهی سیستم 02ـ 12انتخاب شده و باوجود

با جریان مستقیم الکتریکی این است که بهنوعی

سهولت آن ،برخلاف مطالعههای پیشین مبتنی بر

تغییراتی در تحریکپذیری کرتکس 0ایجاد میکند.

مکانیابی نورونی با کمک تصویربرداری پیشرفته

مطالعات نشان داده است تحریک آنودال منجر به

احتمال خطا در مکانیابی صحیح و دقیق ناحیهی

افزایش تحریکپذیری و کاتودال منجر به کاهش

مورد تحریک وجود دارد (همان منبع) .از دیگر

تحریکپذیری در مغز میگردد (مک کلینتوک و

عوامل مؤثر در تأثیر این درمان شدت تحریک

همکاران .)0211 ،مطالعات عصب داروشناسانه

است که اکثریت بررسیها شدت تحریک را عامل

نیز نشان میدهد که اثرات فوری این نوع تحریک

مهمی در ایجاد پتانسیل درازمدت میدانند (بلازر

به دلیل تغییرات در پتانسیل غشا سلول در سطح

و همکاران .)1331 ،به سبب نقش مهمی که این

زیر آستانهای است (همان منبع) .فیتز جرالد،

درمان در ایجاد تغییرات درازمدت بر روی

اسچوتر و اسکوتر در پژوهشهای خود به این

تحریکپذیری قشری و اثر ضدافسردگی دارد ،در

نتیجه رسیدند که درمان با تحریک مغناطیسی

مطالعه حاضر و در اکثر مطالعات ،شدت تحریک

مکرر فراقشری نسبت به گروه کنترل منجر به

برابر با  122درصد آستانه حرکتی فرد که در آن

کاهش علائم خلقی در بیماران مبتلا به افسردگی

پتانسیل برانگیختگی حرکتی ایجاد میشود ،اعمال

است (همان منبع)؛ اثرات رفتاری این درمان

شد .مکانیسم عمل این درمان هم به این شکل

1. Frengi
2. cortical excitability
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میگردد .مکانیسم عمل این درمان به دو شکل

صورت گرفته در تحریک مستقیم الکتریکی در حد

کلی تصاویر مغزی و تغییرات بیوشیمیایی قابل

پتانسیل عمل و ایجاد پاسخ نیست بلکه تغییرات

بررسی است که بررسیها تغییراتی را در میزان

صورت پذیرفته در جهت اصلاح ساختار و عملکرد

انتقالدهندههای عصبی چون سرتونین ـ که در

نورونها در جهت مطلوب و مدنظر هدایت میگردد.

افسردگی مؤثر هستند ـ را ثابت کردند (مک

از این رو اثربخشی آن به نسبت کوتاهمدتتر است؛

کلینتوک و همکاران .)0211 ،انتخاب منطقه پشتی

و این با پژوهش کالین و همکاران همخوان است

جانبی پیشپیشانی نیز از این روست که این منطقه

(کولن 1و همکاران .)0210 ،از محدودیتهای

بیشترین ارتباط را با مناطق زیرقشری مغزی دارد

پژوهش میتوان به این موارد اشاره کرد :در

(همان منبع) و منجر به تأثیرات بنیادیتر در مغز

پژوهش حاضر از روش نمونهگیری در دسترس

میگردد .علاوه بر این نتایج پژوهش حاضر حاکی

استفاده شده است؛ به همین دلیل در تعمیم نتایج

از آن است که درمان تحریک مغز با جریان مکرر

این پژوهش به کل جامعه باید احتیاط شود؛ به

مغناطیسی فراقشری نسبت به درمان تحریک

دلیل کاربرد فناوری در روشهای درمانی استفاده

مستقیم الکتریکی اثربخشی طولانیمدت تری دارد.

شده و جدید بودن آن ،اثر امید داشتن به درمان

شواهد متعددی وجود دارد که نشان میدهد درمان

جدید ،میتوانست مؤثر باشد که کنترل آن میسر

تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم

نگردید .همچنین میتوان به فقدان گروه کنترل و

الکتریکی بر عملکرد و ساختار مغز بهخصوص

پایین بودن حجم نیز بهعنوان محدودیتهای دیگر

نواحی پیشپیشانی تأثیرگذار است (همان منبع).

این پژوهش اشاره کرد ،پیشنهاد میشود پژوهشگران

از آنجا که این ناحیه از مغز مربوط به ادراک

در مطالعات آتی از روشهایی استفاده نمایند که

کنترل است تأثیرگذاری بر این نقطه میتواند منجر

بتوان اثر انتظار درمان را کنترل کرد .همچنین ،از

به کاهش علائم افسردگی شود؛ در درمان تحریک

سایر روشهای نمونهگیری که تعمیم یافتهها را

مغز با جریان مکرر مغناطیسی فراقشری تغییرات

تسهیل میکند ،استفاده نمایند .پیشنهاد میشود

صورت گرفته در حد پتانسیل عمل و تغییرات در

اثربخشی این روش در سایر اختلالات شایع

نوروپلاستیسیتی مغز است در صورتی که تحریکات

روانپزشکی به بوته آزمایش گذاشته شود.
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