
هاي  روشي است كه در آن فعاليت الكتريكي در مغز تحت تأثير ميدان (rTMS) تحريك مغناطيسي مغز

شكل ايت پيچ   هايي كه توسط يك سيم گيرد. ميدان مغناطيسي از طريق جريان پالس مغناطيسي قرار مي

بصورت مستقيم بر روي پوست  ،پيچ كه رويه آن پالستيكي است كند. اين سيم از سر عبور مي شود، ايجاد مي8

. ميدان aتواند نواحي خاصي از قشر مغز را تحريك كند شود و از اين طريق ميدان مغناطيسي مي سر گذاشته مي

بدون درد و بصورت كامالً ايمن از سطح پوست و جمجمه  ،شود ايجاد مي rTMS مغناطيسي كه توسط

فواصل در  هاي مغناطيسي شود. بخاطر اينكه ميدان ز ميهاي عصبي مغ گذرد و باعث ايجاد جرياني در سلول مي

براي هر اختالل  rTMS نامند. نواحي مغز كه توسط مي rTMS تكراري يا TMS شوند، آن را منظم ارائه مي

تحريك عصب  (ECTالكتروشوک درماني )هاي قبلي مانند  اين روش عواض روش .گيرند مورد تحريك قرار مي

 .را ندارد (DOBمغز )تحريك عميق  (VNSواگ )

 و ي الكتريكي خفيف باعث تحريك  مغزها درمان عصبي است كه در آن سيگنال (DBSتحريك عمقي مغز )

داراي عوارض و خطرات شامل خونريزي در مغز، سكته  شودكه يك روش تهاجمي است و مي بروز عالئم بهبود

 .دباش ميمغزي يا عفونت 

در عصب  را الكترودها، ستا تاييد شده FDAتوسط  2005در سال  ( كهVNSتحريك عصب واگ ) روشدر 

ك روش يدهند كه  قرار مي پالس ژنراتور در ديواره قفسه سينه )تحريك غير مستقيم از مغز( واگ، كاشته و

 . بيهوشي دارد نياز به جراحي و باشد و تهاجمي مي

بصورت با اين تفاوت كه ديگر جريان برق را  ؛است ECTتحريك مغناطيسي مغز نسخه مشابه همان دستگاه 

يكي از علل  عوارض جانبي شوک را ندارد. TMSبه همين خاطر  كنيم. مستقيم وارد مغز مراجع نمي

كنيم بدون اينكه  خواهيم، تحريك مي اي را كه مي است يعني دقيقاً همان ناحيه TMSكانوني عمل كردن   ديگر

در عين حال  نشيند. بر روي صندلي راحتي مي جومدد در طي اين روش .باشيمبه نواحي ديگر مغز كاري داشته 

  دهد. د دستگاه هم كار خود را انجام ميتواند با درمانگر خود صحبت كن هشيار است و مي جومددكه 

، سر درد بعد از جلسات ابتدايي است و علت آن هم اين است كه چون  TMSعوارض جانبي شناخته شده 

اين عارضه موقتي  .امكان دارد كه اين واكنش را نشان دهد ،شود ر با مغناطيس مواجه ميي اولين باپوست سر برا

تواند با استفاده از قرص مسكّن  ، ميد و اگر كسي دچار آن شدشو ، يك نفر به آن مبتال مينفر 10از هر  .است

 را برطرف كند. آن

 :ها درمان بيماري كاربرد در پزشكي و



 ،توانبخشي سكته مغزي ،وزوز گوش ،ها و مفاصل وارده به استخوان، نخاع، ماهيچه هاي درمان آسيب

الئم ، بهبود عاختالل پانيك، PTSD ا ختالل استرس پس از سانحه ،OCD  عملي-وسواس فكري ،افسردگي

 .قطبيمنفي و توهم شنيداري و اختالل دوعالئم  ،اختالالتي چون اسكيزوفرنيا

ر در كنا ر مددجو بوده تا احساس پرستا، فلزي نبايد داشته باشد يجو اشيامدد: ن شاملآهاي پرستاري  مراقبت

 ،شود كه بعد از اين درمان فعال جو توضيح داده مي، به مددنياز ندارد، به قطع درمان دارويي رامش داشته باشدآ

، بخش بدون بيهوشي يا حتي آرامهفته،  6-4دقيقه در دوره درماني  40حدود ، درمان نگهدارنده نيز الزم است

 .راحتي قابل انجام استسرپايي ب

 

 

 

 

 

http://www.atiehclinic.com/views/TMS/tinnitus.aspx#''
http://atiehclinic.com/views/TMS/Stroke_Treatment.aspx#''

