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ABSTRACT
Introduction: Non-invasive brain stimulation technologies are a group of powerful tools
that are exploited in manipulating functional properties of the brain. These technologies have
a relatively long history in cognitive enhancement and rehabilitation, as well as in treating
stress and depression. Of these technologies are transcranial magnetic stimulation (TMS) and
transcranial direct current stimulation (tDCS). TMS technology works with producing magnetic
fields emitted from a coil over the scalp to induce ion currents; however, in tDCS there is a
direct connection of electrodes on the skin over the scalp to inject electrical currents yielding
modulation in neural circuits. Conclusion: In this review, we reviewed over the literature
concerning applications of neurotechnologies, TMS and tDCS, in cognitive enhancement and
rehabilitation.
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1گروه علوم اعصاب ،دانشکده فن آوریهای نوین پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
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چــــــــكيد ه
مقدمه :فناوریهای تحریککنندۀ غیرتهاجمی مغز ،ابزاری قدرتمند در تحریک و دستکاری
عملکردهای مغزی هستند .استفاده از چنین ابزاری کاربردهای متعددی در افراد سالم بهمنظور
ارتقاء قابلیتهای شناختی و در افراد دچار اختالالت روانپزشکی مانند استرس و افسردگی بهمنظور
بازتوانی شناختی دارند .از جمله فناوریهایی که سابقۀ نسبتاً طوالنی در بالین دارند تحریک
مغناطیسی وراجمجمهای و تحریک الکتریکی وراجمجمهای را می توان نام برد .در فناوری تحریک
مغناطیسی وراجمجمهای امواج مغناطیسی از یک هستۀ فلزی که در مجاورت جمجمه قرار می گیرد
ساطع شده و موجب به جریان افتادن جریانات یونی در بافت عصبی میگردد .در فناوری تحریک
الکتریکی وراجمجمهای الکترودهایی بر روی پوست سر نصب شده و تحریک الکتریکی صورت
گرفته و از این طریق موجب دستکاری عملکرد مدارهای عصبی میشود .نتيجهگيري :در این
مطالعه ،به معرفی فناوریهای تحریک مغناطیسی وراجمجمهای و تحریک الکتریکی وراجمجمهای
و کاربردهای آنها در ارتقاء شناختی و بازتوانی شناختی آنها میپردازیم.

كليد واژهها:
 .1شناخت
 .2تحریک مغناطیسی وراجمجمهای
 .3تحریک الکتریکی وراجمجمهای
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مقدمه
عملکردهــای شــناختی 1بــه عملکردهایــی از مغــز گفتــه
میشــوند کــه عمدتـاً شــامل تفکــر ،ادراک و انواعــی از حافظــه
بــوده و از لحــاظ تکاملــی عمدت ـاً بــه دلیــل گســتردگی قشــر
مغــز در پســتانداران و انســان بــه وجــود آمدهانــد ( .)1بایــد
گفــت کــه عبــارت علــوم اعصــاب شــناختی 2در دهــۀ هفتــاد
میــادی بــرای ایــن موضــوع بــه وجــود آمــد کــه دانشــمندان
بــه دنبــال واژهای بــرای شناســاندن رابطــۀ قابلیتهایــی ماننــد
آگاهــی ،3ادراک و تفکــر بــا فرایندهــای ســلولی در مغــز بودنــد.
البتــه بــه لطــف ابــداع روشهــای نویــن تصویربــرداری و
الکتروفیزیولــوژی در دهههــای اخیــر پیشــرفتهای فراوانــی
در ایــن حــوزه حاصــل شــده اســت.

دستکاری عملکردهای مغزی با استفاده از امواج
الکترومغناطیسی

در دو دهــۀ گذشــته از دو فنــاوری  TMSو  tDCSبــرای ارتقــاء
عملکردهــای حرکتــی و شــناختی و همچنیــن بــرای درمــان
اختــاالت نورولــوژی و روانپزشــکی اســتفاده شــده اســت .بــا
وجــود کاربردهــای شــناخته شــدۀ ایــن دو روش ،همچنــان
ســؤاالت بســیاری دربــارۀ مکانیسـمهای پایــه و نحــوۀ اســتفاده
از آنهــا در کاربردهــای مختلــف باقــی مانــده اســت .در ســال
 1831دانشــمندی بــه نــام فــارادی فرایند القــاء الکترومغناطیس
را تشــریح کــرد کــه در آن تغییــر میــدان مغناطیســی ،جریــان
الکتریکــی را در مدارهــای الکترونیکــی القــاء میکنــد .امــروزه
بــا اتصــال یــک هســتۀ فلــزی بــه محــرک مغناطیســی و مجــاور
قــرار دادن آن بــر روی ســر میتــوان جریــان یونــی و فعالســازی
مدارهــای عصبــی را در مناطــق مــورد هــدف از قشــر مغــز ایجاد
کــرد (تصاویــر  1و .)2
در اواخــر دهــۀ نــود میــادی نیــز روش دیگــری کــه بــا القــاء
جریــان الکتریکــی بــه بافــت عصبــی عمــل میکــرد معرفــی
شــد و  tDCSنــام گرفــت .در ایــن روش الکتــرود آنــود بــر روی
موضــع مــورد نظــر و الکتــرود کاتــود بهعنــوان رفرانــس بــر
روی محلــی دور از موضــع الکتــرود آنــود متصــل میگــردد.
جریــان الکتریکــی از الکتــرود آنــود کــه تحریکــی بــوده بــه
ســمت الکتــرود کاتــود کــه مهــاری اســت هدایــت مییابــد
((-)1تصویــر .)1
Transcranial magnetic stimulation
Transcranial direct current stimulation
6
Stimulator coil

تصویــر  -2در بــاالی تصویــر دو هســته از انــواع گــرد  TMSنشــان داده شــد ه اســت
کــه نــوع ســمت راســت در انســان بالــغ و نــوع ســمت چــپ بــرای حیــوان و کــودکان
اســتفاده میشــود .در پاییــن تصویــر ســه نــوع از انــواع هســتههای شــکل 8-نشــان
داده شــده کــه نــوع ســمت راســت بــرای انســان بالغ ،وســط برای پریمــات و کــودکان و
ســمت چــپ بــرای حیوانــات کوچــک آزمایشــگاهی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (.)2

مقدمهای بر  TMSو بررسی مکانیسمهای آن
فنــاوری  TMSدر ســال  1985معرفــی شــد و از آن ســال
بــه بعــد بــرای مطالعــۀ نواحــی از مغــز کــه در فرایندهــای
شــناختی نقــش دارنــد و همچنیــن بــرای درمــان اختــاالت
روانپزشــکی و نورولــوژی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .ایــن
مطلــب بــه ایــن معنــی اســت کــه در  TMSیــک ســیمپیچ
تحریــک کننــدهای 6کــه در مجــاورت جمجمــه قــرار میگیــرد،
میــدان مغناطیســی بــا پالسهــای زمانبنــدی شــده تولیــد
شــده و ایــن کار باعــث القــاء جریانــات یونــی در بافــت عصبــی
میشــود و در نتیجــه تحریــک و یــا مهــار فعالیــت عصبــی را
بــه دنبــال دارد .معمــوالً وســعت و عمــق ناحیــۀ فعــال شــده
در بافــت عصبــی حــدودا ً  2تــا  3ســانتیمتر بــوده ،بنابرایــن
تنهــا نواحــی از قشــر مغــز کــه در مجاورت هســتۀ مغناطیســی
قــرار گرفتهانــد در معــرض میــدان مغناطیســی تولیــد شــده
قــرار خواهنــد گرفــت (.)3
Cognitive functions
Cognitive neuroscience
3
Awareness

4

1

5

2
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در مطالعــۀ حاضــر بــا هــدف معرفــی دو روش رایــج یعنــی
تحریــک مغناطیســی وراجمجمــه ای ( 4)TMSو تحریــک
الکتریکــی وراجمجمــه ای ( 5)tDCSکــه بــا اســتفاده از آنهــا
میتــوان عملکردهــای شــناختی را دســتخوش دســتکاری
نمــود ،انجــام شــده اســت .همچنیــن بــر اســتفاده از قابلیتهای
ایــن دو فنــاوری در درمــان اختــاالت شــناختی و نیــز ارتقــاء
دادن عملکردهــای شــناختی مــروری خواهیــم داشــت.

تصویــر  -1روشهــای عمــدۀ غیرتهاجمــی در تحریــک مغــز .تصویــر ســمت چــپ
شــمایی از هســتۀ شــكل 8-دســتگاه  TMSرا نشــان میدهــد کــه بــر روی ســر نصــب
میشــود .در ایــن تصویــر نحــوۀ قرارگیــری آن بــر روی قشــر پیشپیشــانی پشــتی
جانبــی نشــان داده شــده اســت .در ســمت راســت ،شــمایی از الکترودهــای  tDCSدوقطبــی را نشــان میدهــد کــه یکــی بــر روی قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی و
الکتــرود رفرانــس بــر روی ناحیــۀ ســوپرااوربیتال طــرف مقابــل نصــب شــده اســت (.)1
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شــدت تحریــک مغناطیســی مغــز معمــوالً بــر اســاس آســتانۀ
حرکتــی اندامهــا 13تنظیــم میشــود .آســتانۀ حرکتــی،
میــزان تحریــک مغناطیســی اســت کــه انگشــتان دســت و یــا
پــا در آن شــروع بــه تحــرک میکننــد .تحریــکات باالتــر از
ایــن آســتانه میتواننــد باعــث تشــنج شــوند .گروهــی از افــراد
هســتند کــه اســتفاده از  TMSدر آنهــا منــع شــده اســت .این
افــراد شــامل بیمــاران بــا پیــس -میکرهــا ،14گیــرۀ آنوریســم،15
گیــرۀ قلبــی -عروقــی ،16پیونــد بــا دریچــۀ مصنوعــی،
تجهیــزات فلــزی داخــل جمجمـهای ،داشــتن تاریخچــۀ تشــنج
در بیمــار و یــا خانــواده ،اســتفاده از داروهایــی کــه آســتانۀ
تشــنج را پاییــن میآورنــد ،مصــرف زیــاد الــکل ،زنــان حاملــه
و کــودکان هســتند ( .)3عــوارض جانبــی اســتفاده از TMS
معمــوالً نــادر بــوده و میتــوان از ســردرد گــذرا ،ناراحتــی و
درد خفیــف در عضــات صــورت و تغییــرات گــذرا در آســتانۀ
شــنوایی نــام بــرد (.)3

استفاده از  TMSدر بررسی نقش قشر پیشپیشانی در
تداخل حافظهها
بــه دالیــل متعــدد کــه مهمتریــن آنهــا نقــش پررنــگ قشــر
پیشپیشــانی در اعمــال شــناختی اســت ،بیشــترین بهــرهوری
از  TMSتداخالتــی بــر روی همیــن قشــر بــوده تــا بتــوان
عملکردهــای شــناختی مربــوط بــه آن را در افــراد ســالم ارتقــاء
داد و همچنیــن در افــراد دچــار بیماریهــای روانپریشــی
درمــان کــرد .بــرای ایــن منظــور ،از انواعــی از دســتگاههای
 TMSاســتفاده شــده اســت (تصویــر .)3

استفاده از  TMSبرای ارتقاء حافظه
در ایــن قســمت ،نخســت الزم اســت توضیــح داده شــود کــه
سیســتمهای حافظــه را بــه طــور کلــی بــه دو بخــش عمــده
میتــوان تقســیمبندی کــرد .یــک سیســتم مربــوط اســت
بــه حافظــۀ اخبــاری 17کــه شــامل حفــظ اطالعــات وقایــع
و تئوریهــا میباشــد .ایــن نــوع حافظههــا عمدتــاً در
قســمتهایی از مغــز کــه شــامل هیپوکامــپ کــه در قســمت
داخلــی لــوب گیجگاهــی 18قــرار گرفتــه و قشــر پیشپیشــانی
Pacemakers
Aneurysm clip
16
Heart-vascular clip
17
Declarative memory
18
Temporal lobe
19
Procedural memory
20
Working memory
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تصویــر  -3در ایــن تصویــر دســتگاه  TMSکــه بــرای تغییــر در فعالیــت قشــر
پیشپیشــانی بــه کار گرفتــه شــده ،نشــان داده شــده اســت (.)2

عــاوه بــر اســتفاده از  TMSدر مداخلــه و درمــان بیماریهــا،
از ایــن فنــاوری در درک بهتــر سیســتمهای حافظـهای مربــوط
بــه قشــر پیشپیشــانی نیــز اســتفاده شــده اســت .بــرای مثــال،
تــا چنــد ســال اخیــر نظریــۀ غالــب ایــن بــود کــه اطالعــات
Motor cortex
Frontal cortex
9
Positron emission tomography
10
Neurotransmission
11
Subcortical areas
12
Medial prefrontal areas
13
Motor threshold
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در مجمــوع گفتــه میشــود کــه فرکانسهــای کمتــر از 1
هرتــز مهارکننــده و فرکانسهــای باالتــر از  5هرتــز تحریــک
کننــدۀ فعالیــت عصبــی هســتند .از مکانیســمهای جالــب
 TMSمیتــوان افزایــش انتقــال عصبــی 10دوپامیــن را نــام
بــرد کــه در موقــع تحریــک قشــرهای حرکتــی و پیشپیشــانی
روی میدهــد .از منابــع قابلتوجــه در کشــف ایــن موضــوع
میتــوان از دو مطالعــۀ انســانی نــام بــرد .در ایــن دو مطالعــه
نشــان داده شــده کــه پــس از انجــام  ،TMSدوپامیــن در
نواحــی زیــر قشــری 11و همچنیــن نواحــی پیشپیشــانی
داخلــی 12افزایــش مییابــد (.)5، 6
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مطالعاتــی کــه بــا اســتفاده از تصویربــرداری مغــزی صــورت
گرفتهانــد ،فعالســازی نواحــی مغــزی را ،بهعنــوان مثــال در
قشــر حرکتــی ( 7)M1و قشــر پیشپیشــانی ،8پــس از اعمــال
 TMSنشــان دادهانــد .بــرای مثــال ،مطالعــهای بــا اســتفاده
از تصویربــرداری  9PETنشــان داد کــه جریــان خــون مغــزی
پــس از تحریــک مغناطیســی بــا فرکانــس  10هرتــز در قشــر
پیشپیشــانی چــپ افزایــش داده شــده درحالیکــه تحریــک
بــا فرکانــس  1هرتــز جریــان خــون را کاهــش میدهــد (.)4

اســت شــکل میگیرنــد .سیســتم دیگــر حافظــه مربــوط
بــه حافظــۀ امــور مهارتــی 19اســت کــه شــامل مخچــه و
هســتههای قاعــدهای میشــود و اطالعــات دربــارۀ چگونگــی
انجــام مهارتهــا و فعالیتهــای عضالنــی را در بــر میگیــرد.
البتــه الزم بــه توضیــح اســت کــه نواحــی مختلــف قشــر مغــز
در فراینــد انواعــی از حافظههــا و قابلیتهــای شــناختی
دیگــر ماننــد حافظــۀ کاری 20و تمرکــز نقــش دارنــد .حافظــۀ
کاری حافظــهای اســت کــه اطالعــات در آن ،بهمنظــور
ذخیرهســازی و یــا دســتکاری ،بــه صــورت گــذرا در ذهــن
نگــه داشــته شــده و بــه طــور موقتــی مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد.

مقــاله مـــــروري

طبیعتــاً گروهــی از تحقیقــات شــکل گرفتنــد تــا فرضیــۀ
ســاختار همپوشــان کــه عملکــرد دو سیســتم حافظــه را بــا
هــم مربــوط مــی ســازد را بــه اثبــات برســانند .جالــب اینکــه
آســیبهای وارده بــه لــوب پیشــانی در مــوش ( )9و همچنیــن
بررســی فعالیــت قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی 22در
لحظــات حســاس بــه تداخــل پــس از اعمــال یادگیــری و
در حــال تثبیــت حافظــه نشــان داده اســت کــه ایــن قشــر
بهشــدت فعــال میشــود ( .)10ایــن مطالعــات نشــان دادنــد
کــه ایــن قشــر میتوانــد ســاختاری بــرای تداخــل حافظههــا
باشــد .در ادامــه تحقیقــات بعــدی نشــان دادهانــد کــه مهــار
عملکــرد ایــن لــوب بــا اســتفاده از  TMSمیتوانــد از تداخــل
حافظههــا جلوگیــری کنــد (.)11
گفتــه شــد کــه اگــر انجــام یــک مهــارت حرکتــی بالفاصلــه
پــس از بــه خاطرســپاری فهرســتی از واژگان صــورت گیــرد،
ایــن دو کار بــا هــم تداخــل کــرده و فــرد مــورد آزمایــش
بــه ســختی میتوانــد واژگان را بــه یــاد آورد و جالــب اینکــه
هرچــه مهــارت حرکتــی پیچیدهتــر باشــد میــزان تداخــل بــا
حفــظ واژگان بیشــتر خواهــد بــود (.)8
در مطالعــۀ بعــدی محققیــن بــا اســتفاده از دســتگاه TMS

فعالیــت قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی نیمکــرۀ ســمت
راســت را بالفاصلــه پــس از یادگیــری دو کار مهــارت حرکتــی
و حفــظ واژگان مهــار کردنــد و مشــاهده شــد کــه بــه خاطــر
آوری فهرســت واژگان بــا ســهولت بیشــتری انجــام میشــود.
در همیــن مطالعــه محققیــن نشــان دادنــد کــه اگــر نخســت
مهــارت حرکتــی را انجــام داده و بالفاصلــه پــس از آن فهرســت
واژگان حفــظ گــردد ،در انجــام مهــارت حرکتــی ضعــف دیــده
میشــود و اگــر قشــر حرکتــی اولیــه بــا اســتفاده از TMS

اســتفاده از فنــاوری  TMSنقــش رشــد لــوب پیشــانی را در
ســهم ایــن لــوب در تداخــل حافظــه نیــز نشــان داده اســت؛
طــوری کــه در کــودکان کــه ایــن لــوب هنــوز بــه رشــد
نهایــی نرســیده و در افــراد مســن نیــز کــه عملکــرد ایــن لــوب
کاهــش مییابــد ،نشــان داده شــده کــه تداخــل حافظههــا
بــا هــم در ایــن افــراد نســبت بــه افــراد جــوان و بالــغ کمتــر
اســت ( .)12یکــی دیگــر از یافتههــای قابلتوجــه ایــن اســت
کــه در حیــن خــواب ،تداخــل بــا عملکــرد لــوب گیجگاهــی در
تغییــر دادن ظرفیــت ایــن لــوب در تداخــل حافظههــا تأثیــری
ایجــاد نمیکنــد ،درحالیکــه تداخــل حافظــهای فقــط در
بیــداری ایجــاد میشــود (.)10
در نتیجــه فنــاوری  TMSکمــک شــایان توجهــی بــه بررســی
نقــش لــوب پیشــانی در شــکلگیری و تداخــل بــا حافظههــا
داشــته اســت و همیــن دلیلــی بــرای تمرکــز بــر ایــن لــوب
مغــزی در ارتقــاء دادن قابلیــت حافظــه و یادگیــری در افــراد
ســالم و یــا تداخــل در شــکلگیری حافظــه در افــراد دچــار
اختالالتــی ماننــد وســواس اســت .اســتفاده از ابــزار و یــا
راهکارهایــی جهــت مقابلــه بــا تداخــل حافظههــا شــاید بتوانــد
در ارتقــاء حافظــه و یادگیــری ســودمند باشــد .البتــه در کنــار
ایــن مســئله ،نبایــد نقــش فیزیولوژیــک احتمالــی ایــن فراینــد
را کــم اهمیــت دانســت .بــه طــور مثــال ،ایــن فرضیــه وجــود
دارد کــه تداخــل حافظ ـهای بــه طــور طبیعــی در جمعبنــدی
و تثبیــت حافظههــا نقــش مهمــی داشــته باشــد .در زیــر بــه
بررســی تحقیقاتــی کــه در آنهــا از  TMSبــا هــدف تغییــر دادن
ایــن قابلیتهــا اســتفاده شــده اســت میپردازیــم.
استفاده از  TMSبرای مداخله و ارتقاء قابلیتهای
شناختی مربوط به قشر پیشپیشانی
در اینجــا بــر تحقیقــات عمــدهای کــه در ســالهای اخیــر
انجــام شــدهاند و اثــرات  TMSرا بــر روی قابلیــت حافظــۀ
کاری از طریــق تحریــک قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی
مــورد ارزیابــی قــرار دادهانــد مــروری خواهیــم داشــت .تحقیــق
جامعــی در ســال  2003انجــام شــد کــه اثــر  TMSبــا
پروتکلهــای مختلــف بــا فرکانــس بــاال ( 5هرتــز) بــر روی
قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی راســت و چــپ و مخچــۀ
ســمت راســت و همچنیــن بــا فرکانــس پاییــن ( 1هرتــز) بــر
روی قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی چــپ را بــر روی
انواعــی از حافظــه شــامل حافظــۀ فــوری ،حافظــۀ کاری و
حافظــۀ وقایــع را ســنجید (.)13
نتایــج نشــان دادنــد کــه  TMSبــا فرکانــس بــاال بــر روی
پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی چــپ میتوانــد حافظــۀ وقایــع
Memory interference
Dorsolateral prefrontal cortex
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تحقیقــات بعــدی نیــز نشــان دادنــد کــه چنانچــه فراینــد
تثبیــت حافظــه در یــک سیســتم بالفاصلــه و یــا بــا یــک تأخیر
کوتاهــی پــس از فراینــد تثبیــت حافظــه در سیســتم دیگــر
روی دهــد میتوانــد در تثبیــت حافظــۀ اول تداخــل ایجــاد
کنــد .بهعنــوان مثــال ،اگــر انجــام یــک کاری کــه مســتلزم
بــه کارگیــری یــک امــر مهارتــی باشــد بالفاصلــه پــس از بــه
خاطرســپاری یــک فهرســت از واژگان صــورت گیــرد ،بهشــدت
در تثبیــت حافظــۀ فهرســت واژگان تداخــل ایجــاد میکنــد
( .)8در نتیجــه چنیــن یافتـهای تئــوری اســتقالل سیســتمهای
حافظــه را بــه کلــی بــه هــم ریختــه و فرضیــۀ جدیــدی بــه نــام
تداخــل حافظههــا 21را بــه وجــود آورده اســت.

تحریــک شــود از تضعیــف حافظــۀ مهــارت حرکتــی جلوگیــری
خواهــد شــد .در ایــن تحقیــق همچنیــن نشــان داده شــد کــه
اســتفاده از  TMSبــر روی قشــر پیشــانی تأثیــری بــر یادگیــری
و حافظههــای دو سیســتم ایجــاد نمیکنــد (.)11
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ذخیــره شــده در هرکــدام از دو سیســتم حافظــۀ اخبــاری و
مهارتــی ارتباطــی بــا یکدیگــر نداشــته و عملکــردی مســتقل از
هــم دارنــد .درحالیکــه اســتفاده از مطالعــات تصویربــرداری
در ســال  2001نشــان دهنــدۀ تداخــل عملکــردی در بیــن
فعالیــت هســتههای قاعــدهای بــا ســاختارهای لــوب
گیجگاهــی داخلــی در فراینــد تثبیــت حافظههــای مهارتــی
و اخبــاری بودنــد (.)7

دوره چهارم ،شماره دوم ،بهار 1395

دوره چهارم ،شماره دوم ،بهار 1395

در مجمــوع از تحقیقــات صــورت گرفتــه میتــوان دریافــت
کــه انجــام  TMSبــا فرکانسهــای بیــش از  1هرتــز کــه
اثــرات تحریکــی دارنــد ،باعــث ارتقــاء و یــا بهبــودی در حافظــۀ
کاری شــدهاند .همچنیــن اینکــه قشــر پیشپیشــانی پشــتی
جانبــی منطقــۀ بســیار مهمــی در فراینــد حافظــۀ کاریاســت .در ادامــه بایــد دانســت کــه انجــام  TMSدر حیــن
انجــام آزمونهــای ارزیابــی کننــدۀ حافظــۀ کاری اثراتــی
مخــرب داشــته ،درحالیکــه مطالعــات انجــام شــده نشــان
میدهنــد کــه ارزیابــی حافظــۀ کاری پــس از اعمــال TMS
اثراتــی ارتقــاء دهنــده خواهــد داشــت .ایــن بــه معنــی آن
اســت کــه  TMSبــا افزایــش تحریکپذیــری قشــر مــورد نظــر
یــک آمادگــی تســهیل کننــدهای بــرای رمزگــذاری ،حفــظ و
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اطالعــات جالــب توجهــی از عملکــرد قشــر بینایــی واقــع در
لــوب پسســری 24بــه وســیلۀ  TMSبــه دســت آمــده اســت.
بــرای نخســتین بــار نشــان داده شــد کــه اســتفاده از TMS
بــر روی قشــر بینایــی در حیــن بــه خاطرســپاری تصاویــر
و پــس از آن موجــب تأخیــر در بــه یــادآوری و تداخــل در
انجــام آزمــون حافظــۀ بینایــی مربــوط بــه آن میشــود (.)18
مطالعــات مشــابهی نیــز حاکــی از اثــرات مخــرب بــر دقــت 25و
درک بینایــی 26از بــه کار بــری  TMSبــر روی قشــر بینایــی
اســت (.)19، 20
همچنیــن گفتــه شــده کــه یکــی دیگــر از دالیــل تداخــل
 TMSبــا حافظــۀ بینایــی بــه دلیــل تداخلــی اســت کــه بــا
تصویرســازی بینایــی ذهنــی 27ایجــاد میکنــد ( .)21بنابرایــن
یافتههــا حاکــی از وجــود یــک نــوع حافظــۀ کوتاهمــدت در
قشــر بینایــی اولیــه اســت کــه اعمــال  TMSبــر روی ایــن
قشــر بــا تبدیــل حافظــۀ کاری بینایــی بــه حافظــۀ بلندمــدت
بینایــی و همچنیــن انتقــال اطالعــات بینایــی از قشــر بینایــی
اولیــه بــه قشــرهای ارتباطــی ایجــاد تداخــل میکنــد.
یکــی دیگــر از قابلیتهــای اســتفاده از  TMSبــر روی قشــر
بینایــی ،بهرهبــرداری بــرای القــاء بازیابــی 28اطالعــات در
حافظــۀ بینایــی 29اســت .در ســال  2000تحقیــق جالبــی کــه
صــورت گرفــت نشــان داد کــه تحریــک قشــر بینایــی بــا TMS
میتوانــد حافظــۀ وقایــع 30را طــوری فعــال کنــد کــه اطالعــات
گذشــته بــه ســطح خــود آگاهــی افــراد برگــردد ( .)22حافظــۀ
وقایــع نوعــی از حافظــه اســت کــه فــرد در آن حــوادث گذشــته
را بــه خاطــر ســپرده و در خاطــرات هــر فــرد نقــش مهمــی
بــازی میکنــد .همچنیــن میتــوان بــا تحریــک قشــر بینایــی
اطالعــات بیوگرافــی افــراد را بازگردانــی کــرد (.)22
استفاده از  TMSبرای ارتقاء قابلیتهای شناختی مربوط
به قشر گیجگاهی
عــاوه بــر قشــرهای پیشپیشــانی و پسســری ،میتــوان
از تحقیقــات صــورت گرفتــه بــا  TMSدر مداخلــه بــا
عملکردهــای شــناختی قشــرهای دیگــر ماننــد لوبهــای
گیجگاهــی و آهیانــهای 31نیــز مــروری داشــت .تحقیقــی در
ســال  2006بــا اســتفاده از  TMSتــک پالــس بــر روی قشــر
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تاکنــون مطالعــات بالینــی اندکــی بــرای بررســی اثربخشــی
 TMSدر درمــان حافظــۀ کاری افــراد دچــار اســکیزوفرنی انجــام
شــده اســت .یکــی بــا  23rTMSفرکانــس  20هرتــز بــه مــدت
چهــار هفتــه کــه بــر روی قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی
انجــام شــد و دوم بــه مــدت ســه هفتــه بــا فرکانــس  10هرتــز
بــر روی ژیــروس پیشپیشــانی پشــتی -داخلــی ( .)16در
آزمایــش نخســت از آزمــون حافظــۀ کاری  n-backاســتفاده
شــد و در دومــی از آزمــون  .2-backنتیجــۀ آزمــون بالینــی اول
نشــان داد کــه درمــان چهــار هفت ـهای ســطح حافظــۀ کاری را
بــه انــدازۀ حافظــۀ کاری افــراد ســالم ارتقــاء داده بــه نحــوی کــه
بیانگــر بهبــود حافظــۀ کاری در دو معیــار ســرعت و دقــت بــود،
درحالیکــه آزمــون دوم نتیجــۀ خاصــی بــر روی عالیــم حافظــۀ
کاری بیمــاران نشــان نــداد .در یــک مطالعــۀ دیگــر کــه بــر روی
افــراد ســالم و افــراد دچــار اســکیزوفرنی انجــام گرفت نشــان داد
کــه  rTMSبــا فرکانــس  10هرتــز بــر روی قشــر پیشپیشــانی
پشــتی -جانبــی ســرعت و دقــت در انجــام آزمــون  n-backرا در
دو گــروه بــه طــور معن ـیداری افزایــش میدهــد (.)17

استفاده از  TMSبرای ارتقاء حافظۀ کاری مربوط به قشر
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را تضعیــف کنــد .تحقیــق دیگــری در ســال  TMS 2012را بــا
فرکانــس  5هرتــز بــر روی دوازده فــرد ســالم مــورد ارزیابــی
قــرار داد ( .)14در ایــن کار محققیــن بــا اســتفاده از آزمــون
 n-backکــه معتبرتریــن و پــر اســتفادهترین تســت بــرای
ارزیابــی حافظــۀ کاری اســت دیدنــد کــه دقــت و ســرعت
در انجــام آزمــون افزایــش مییابــد ( .)14در ایــن آزمــون
( )n-backفــرد مــورد آزمــون بایســتی تعــدادی تصویــر و یــا
عــدد را بــا توالــی مشــخص در نظــر گرفتــه و بتوانــد پــس از
مدتــی بــا همــان توالــی بــه خاطــر آورد .در تحقیــق دیگــری
کــه از  TMSبــا فرکانــس  10هرتــز بــر روی ناحیــۀ ذکــر
شــده بــر روی افــراد ســالم اعمــال گردیــد نیــز حاکــی از
ارتقــاء دقــت و ســرعت در انجــام آزمــون  n-backبــود .در ایــن
تحقیــق از درجــات مختلفــی از ایــن آزمــون اســتفاده شــد،
درحالیکــه اثــرات مثبــت تحریــک قشــر پیشپیشــانی در
تمــام پروتکلهــای آزمــون دیــده شــد (.)15

پــردازش اطالعــات وارده بــه سیســتم عصبــی ایجــاد میکنــد.
از آنجــا کــه در مطالعــات صــورت گرفتــه اثــرات  TMSرا
در حیــن مرحلــۀ بــه خاطرســپاری اطالعــات مــورد ارزیابــی
قراردادهانــد ،ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه اثــرات TMS
بــر حافظــه پــس از تثبیــت اطالعــات ،چگونــه خواهــد بــود و
الزم اســت مطالعاتــی در ایــن مــورد صــورت گیرنــد.

مقــاله مـــــروري
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از روشهــای غیرتهاجمــی بهویــژه روش  TMSبــرای تحریــک
مخچــه بهمنظــور بررســی قابلیتهــای شــناختی مربــوط بــه
آن نیــز اســتفاده شــده اســت ( .)24ســرعت پــردازش اطالعــات
توســط مخچــه و نمــود رفتــاری آنهــا نســبت بــه قشــر مغــز
بســیار ســریعتر بــوده ( )25و بــرای ســنجش عملکردهــای
شــناختی مربــوط بــه مخچــه از آزمونهــای ویــژهای کــه الزم
بــه تأخیــر زمانــی بــاال ندارنــد اســتفاده میشــود و مهمتریــن
آنهــا پردازشهــای زبانــی 32هســتند کــه معمــوالً بــدون تأخیــر
و ســریع بیــان میشــوند و قابــل اندازهگیــری میباشــند .ایــن
آزمونهــا شــامل روان بــودن آوایــی و قواعــدی 33و همچنیــن
تصمیمگیــری واژگانــی 34اســت .در تصمیمگیــری واژگانــی،
فــرد بایــد بتوانــد محرکهــای بینایــی را تشــخیص داده و بــا
کمتریــن تأخیــر اســم هرکــدام را بگویــد (.)25
جالــب اینکــه چــون هــر نیمکــرۀ مخچــه بــا نیمکــرۀ مغــزی
طــرف مقابــل ارتبــاط آناتومیــک دارد و همچنیــن نیمکــرۀ
ســمت چــپ مغــز در پــردازش زبانــی غالــب اســت ،بــرای
بررســی تأثیــر تغییــر فعالیــت مخچــه بــر روی پــردازش زبانــی،
تحریــک بــا  TMSبــر روی نیمکــرۀ ســمت راســت مخچــه
صــورت گرفتــه اســت.
تحریــک مــداوم بــا فرکانــس تتــا 35بــر روی ورمیــس مخچــۀ
ســمت راســت ،مهــارت در آمادهســازی واژگانــی 36را افزایــش
میدهــد ،درحالیکــه تحریــکات بــا ســه پالــس  30هرتــزی
بــا وقفههــای  100میلــی ثانی ـهای از ایــن ارتقــاء در عملکــرد
جلوگیــری میکنــد ( .)26آمادهســازی واژگانــی توانایــی
تشــخیص قاعــدۀ گرامــری کلمــات و شناســایی کلمــات هــم
خانــوادۀ آنهــا اســت .تحریــک بــا فرکانــس تتــا یکــی از پــر
اســتفادهترین انــواع پروتــکل تحریــک بــا  TMSاســت کــه بــه
صــورت ســه پالــس  50هرتــزی میباشــد کــه بــا فرکانــس 5
هرتــز اعمــال میگــردد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تحریــک مــداوم بــا فرکانــس تتــا اثرات
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اعمــال  TMSبــر روی مخچــه بــر احســاس هیجــان 38و
خلــق 39نیــز اثــر میگــذارد .دیــده شــده کــه اعمــال TMS
بــا فرکانــس بــاال بــر روی ورمیــس مخچــه بــه طــور مســتقیم
احساســی خوشــایند و هوشــیار کننــده 40بــه افــراد مــورد
مطالعــه دســت میدهــد ( )29و بــا همیــن پروتــکل TMS
در مطالعــۀ دیگــر ،افــراد بــا دیــدن یــک تصویــر اســتاندارد
شــده بــرای ســنجش بــار هیجانــی ،41احســاس هیجــان منفــی
داشــتند ( .)30همچنیــن نشــان داده شــده کــه اعمــال TMS
بــا فرکانــس پاییــن بــر روی ناحیــۀ ورمیــس بــاز هــم باعــث
احســاس هیجــان منفــی میشــود (.)31
مطالعــۀ تصویربــرداری بــا اســتفاده از  fMRIنشــان داده
اســت کــه مخچــه در حیــن یادگیــری بهشــدت فعــال بــوده
درحالیکــه فعالیــت آن پــس از یادگیــری کاهــش مییابــد
( .)32در نتیجــه بــه نظــر میرســد کــه اگــر تداخلــی بــا
عملکــرد مخچــه در حیــن یادگیــری بــه وجــود آیــد میتوانــد
بهشــدت در عملکــرد و بــازده رفتــاری آن تأثیرگــذار باشــد.
بــرای همیــن مطالعــات انجــام شــده بــا روشهایــی ماننــد
 TMSو  tDCSمداخلــه را در حیــن آزمــون مــورد نظــر انجــام
دادهانــد .بیشــتر مطالعــات صــورت گرفتــه بــا اســتفاده از
 TMSبــر روی مخچــه حاکــی از اختــال در حافظــۀ کاری
و یادگیــری امــور مهارتــی 42وابســته بــه مخچــه بودهانــد و
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34
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35
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36
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استفاده از  TMSبرای تداخل با قابلیتهای شناختی
مربوط به مخچه

حافظــۀ انجمنــی نوعــی از حافظــۀ تلویحــی اســت کــه فــرد بــا
بــه خاطرســپاری یــک محــرک در بــه یــادآوری حافظههــای
دیگــر او تســهیل انجــام میشــود ( .)28البتــه چــون اعمــال
 TMSممتــد بــا فرکانــس تتــا و  tDCSکاتــودی بــر روی مخچه
باعــث اثــرات مشــابهی بــر روی مهــارت زبانــی میشــوند و از
ســوی دیگــر در هــر دو ایــن روشهــا دیــده شــده کــه مهــار
قشــر مخچــه بــا افزایــش فعالیــت قشــر پیشپیشــانی همــراه
اســت ،گفتــه میشــود کــه شــاید اثــرات مثبــت شــناختی
ایجــاد شــده بــه واســطۀ فعالیــت ایــن قشــر باشــد و در
مجمــوع بــرای بهبــود تواناییهــای شــناختی زبانــی ،اعمــال
 TMSتحریکــی و  tDCSآنــودی بــر روی قشــر پیشپیشــانی
پشــتی -جانبــی ســمت چــپ بهتــر باشــد.
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لــوب گیجگاهــی صــورت گرفــت و بــه طــور ویــژه ناحیــۀ
ورنیکــه را مــورد هــدف قــرار داد ( .)23ناحیــۀ ورنیکــه در
اتصــال قشــر گیجگاهــی بــا قشــر آهیانــهای واقــع شــده و
در فهــم و درک شــنیدهها نقــش مهمــی دارد .آزمونــی کــه
بــرای بررســی اثربخشــی  TMSاســتفاده شــد آزمــون نامیــدن
تصاویــر بــود کــه انجــام ایــن آزمــون پــس از اعمــال TMS
منجــر بــه کاهــش در زمــان تأخیــر نامیــدن تصاویــر شــد.
بنابرایــن ایــن تحقیــق امیــد تــازهای را بــرای بهرهبــرداری از
 TMSبــرای درمــان اختــاالت زبانــی ایجــاد کــرد.

مهــاری بــر فعالیــت قشــر مغــز داشــته درحالیکــه ایجــاد
وقفههــای کوتــاه در بیــن پالسهــا تحریکپذیــری قشــر را
افزایــش میدهــد ( .)27همچنیــن اینکــه تحریــک مــداوم بــا
فرکانــس تتــا بــر روی قســمتهای طرفــی مخچــۀ ســمت
37
راســت برخــاف قســمتهای داخلــی آن نیــز حافظــۀ انجمنی
را ارتقــاء میدهــد ( )28و پیشــنهاد شــده کــه مکانیســم ایــن
عمــل بــه واســطۀ رهایــی فعالیــت هســتههای عمقــی مخچــه
از مهــار ناشــی از فعالیــت نورونهــای گابائرژیکــی قشــر آن
بهویــژه نورونهــای پورکنــژ میباشــد.

دوره چهارم ،شماره دوم ،بهار 1395

از دیگــر کارکردهــای شــناختی مخچــه ،درک آگاهانــۀ زمــان
اســت کــه مطالعاتــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت
( .)33، 34بــرای مثــال ،تحقیــق نشــان داده اســت کــه اعمــال
 TMSبــا فرکانــس  20هرتــز بــر مخچــه ،موجــب اختــال در
فراینــد درک زمــان حافظــۀ کاری میشــود (.)35
45

کاربردهای  TMSدر درمان استرس و اضطراب

مطالعــۀ اخیــری بــر روی قشــر مغــز افــراد دچــار اســترس
کــه بــه دارو درمانــی پاســخگو نبودنــد 47نشــان داد کــه
تحریکپذیــری نورونهــای نواحــی متعــددی در دو نیمکــرۀ
مغــزی نســبت بــه افــراد ســالم بهشــدت تغییــر کــرده اســت
( .)42در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از پروتکلهــای مختلفــی
از تحریــک بــا  TMSو ثبــت امــواج مغــزی نشــان دادنــد کــه
سیســتم گابائرژیــک در دو نیمکــره کاهــش یافتــه و از ســوی
دیگــر نیــز قــدرت سیســتم تحریکــی گلوتاماتــی تــا حــدی
افزایــش مییابــد ( .)42همیــن موضــوع نشــان میدهــد کــه
هــدف قــراردادن فعالیــت الکتریکــی نورونهــا در بازگردانــی
تحریکپذیــری طبیعــی قشــر مغــز و درمــان افــرادی کــه
بــه دارو درمانــی مقــاوم هســتند میتوانــد بســیار محتمــل و
ســودمند باشــد .دوم اینکــه در ایــن تحقیــق مشــخص گردیــد
کــه میــزان تحریکپذیــری قشــر پیشپیشــانی ســمت
راســت ایــن بیمــاران بــا بــروز برخــی عالیــم بیمــاران ماننــد
دوری جســتن از اجتمــاع 48ناشــی از اضطــراب و همچنیــن بــا
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همیــن افزایــش بــه خاطــر آوردن اطالعــات مربــوط بــه وقایــع
چیــزی اســت کــه در بیمــار دچــار اســترس روی میدهــد و
تداخــل بــا ایــن رونــد از اهــداف عمــده در درمــان و پیشــگیری
از اســترس اســت .تحقیــق بــر روی ده بیمــار کــه دچار اســترس
پــس از حادثــه بودنــد نشــان داد کــه تحریــک در ناحیــۀ قشــر
حرکتــی تــا حــد زیــادی عالیــم اضطــراب ،شــامل دوری
جســتن از اجتمــاع و جسمانیســازی 52را بهشــدت کاهــش
میدهــد ( .)44در جسمانیســازی ،بیمــار عالیــم اســترس و
فشــار عصبــی را بــه صــورت عالیــم جســمانی از خــود نشــان
میدهــد .مطالعــۀ جالــب توجــه دیگــری بــر روی بیمارانــی کــه
دچــار افســردگی و اســترس بودنــد انجــام شــد (.)45
در ایــن تحقیــق عــاوه بــر دارو درمانــی بــرای افســردگی،
 rTMSبــر روی قشــر پیشــانی چــپ انجــام گردیــد و نتایــج
حاکــی از بهبــود عالیــم افســردگی و دوام بیشــتر اثــرات
دارو درمانــی بــود درحالیکــه عالیــم مربــوط بــه اســترس
تغییــری نداشــتند ( .)45ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه
اعمــال امــواج  TMSبــر روی قشــر پیشــانی بــرای درمــان
افســردگی میتوانــد مؤثــر باشــد درحالیکــه اثربخشــی آن
بــر روی اســترس ،جــدای از اثــرات آن بــرای درمــان افســردگی
اســت .همچنیــن  TMSبــا فرکانــس ده هرتــز بــر روی قشــر
پیشپیشــانی ســمت راســت در بیســت و چهــار بیمــار دچــار
اســترس نشــان داد کــه در کاهــش عالیــم اضطــراب و احتــراز
آنهــا بســیار مفیــد میباشــد (.)46
بــه کار بــردن  TMSبــا اســتفاده از فرکانسهــای مختلــف
نتیجهگیــری دربــارۀ اثــرات بــه دســت آمــده را دچــار مشــکل
میکنــد .همچنیــن اینکــه در اســتفاده از  ،TMSبــه طــور
همزمــان بــا تأثیراتــی کــه بــر عملکردهــای شــناختی ماننــد
تفکــر و تمرکــز میگــذارد اثــرات فیزیولوژیــک دیگــر آن بــر
بافتهــای بــدن قابلتوجــه اســت .بــه طــور مثــال اســتفاده
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تاکنــون مطالعــات اندکــی در زمینــۀ بهرهبــرداری از روش
 TMSدر درمــان اســترس و اضطــراب انجــام شــده اســت .در
یــک دهــۀ اخیــر قابلیتهــا و مــوارد اســتفاده از ایــن روش
در حــال گســترش میباشــند بــه طــوری کــه اکنــون بــرای
46
درمــان بیمــاری ماننــد اســترس پــس از حادثــه ()PTSD
از ایــن روش اســتفاده میشــود ولــی ایــن اســتفادۀ بالینــی
همچنــان بــا طــرح ســؤاالتی دربــارۀ چگونگــی بــه کار بــردن
در افــراد بــا شــرایط و عالیــم مختلــف و همچنیــن دربــارۀ
مکانیســمها و چگونگــی ایــن روش باقــی مانــده اســت و
تحقیــق در ایــن مــورد ادامــه دارد .بــرای مطالعــۀ بیشــتر
دربــارۀ اســتفادۀ بالینــی از  TMSبــرای درمــان و پیشــگیری
از اســترس و بیماریهــای اضطرابــی میتــوان بــه مقــاالت
مــروری متعــددی مراجعــه کــرد ( .)2، 36-41در ایــن قســمت
تنهــا بــه مــرور و شــرح مطالعــات تحقیقاتــی  TMSدر درمــان
اســترس خواهیــم پرداخــت.

در نخســتین مطالعاتــی کــه اثربخشــی  TMSدر درمــان
بیمــاری اســترس مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،بیضــرر
بــودن آن همــواره مــورد توجــه و تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن بــه دلیــل اینکــه بیمــاری اســترس بــه واســطۀ
تغییــر در ارتبــاط مدارهــای عصبــی بیــن قشــر پیشــانی و
ســایر اجــزای سیســتم لیمبیــک 49و همچنیــن عــدم تعــادل
عملکــردی بیــن نیمکرههــا 50روی میدهــد ،اســتفاده از
 TMSدر درمــان و پیشــگیری از اســترس عمدتــاً بــر روی
قشــر پیشــانی صــورت میگیــرد ( .)39، 41از طــرف دیگــر
نشــان داده شــده اســت کــه اعمــال  TMSبــا فرکانــس بــاال
بــر روی قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی ســمت راســت
در افــراد ســالم بــر روی توانایــی بــه خاطــرآوری اطالعــات
وقایــع 51تداخــل ایجــاد میکنــد (.)43
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زمــان واکنــش 43را بــه طــور قابلتوجهــی افزایــش دادهانــد.
ایــن افزایــش در زمــان واکنــش پــس از  TMSتــک پالــس،44
 rTMSبــا فرکانــس پاییــن و همچنیــن  tDCSهــای آنــودی و
کاتــودی دیــده شــده اســت ،درحالیکــه چنیــن یافتههایــی
در اســتفاده از  rTMSبــا فرکانــس بــاال ( 5هرتــز) گــزارش
نشــده اســت.

طــول مــدت بیمــاری رابطــۀ مســتقیم دارد (.)42

مقــاله مـــــروري

استفاده از  TMSدر درمان اختالل استرس پس از حادثه
در ســال  2008ســازمان غــذا و داروی آمریــکا اســتفاده از  TMSرا
در درمــان بیمــاری افســردگی بــه تصویــب رســاند .بــا توجــه بــه
میــدان مغناطیســی کــه بــا  TMSایجــاد میشــود ،میتــوان آن
را بــرای تغییــر در فعالیــت نواحــی ســطحی در قشــر و همچنیــن
بــرای نواحــی عمقــی مغــز بــه کار بــرد .الزم بــه ذکــر اســت کــه
چــون نورونهــای در قشــر مغــز بــه نواحــی زیــر قشــری متصــل
هســتند بایســتی محــل اعمــال  TMSبــا دقــت انتخــاب شــود
چــرا کــه تغییــر در فعالیــت نورونهــای در قشــر مغــز بــه راحتــی
فعالیــت نواحــی زیــر قشــری را نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
در انســان بــرای هــدف قــراردادن عملکــرد قشــر پیشپیشــانی
شــکمی -میانــی 54کــه در عمــق شــیار طولــی مغــز قــرار گرفتــه
و بــا پاسـخهای شرطیســازی تــرس مرتبــط اســت ،بایــد امــواج
مغناطیســی  TMSرا بــر ناحی ـهای بــر روی قشــر پیشپیشــانی
پشــتی -جانبــی کــه بــا قســمتهای عمقیتــر ارتبــاط آناتومیــک
دارد متمرکــز کــرد.
تاکنــون مطالعــات اندکــی در ایــن رابطــه بــرای اســتفاده
از  TMSدر درمــان بیمــاران دچــار اســترس پــس از حادثــه
کــه بــه درمــان دارویــی مقــاوم بودهانــد انجــام شــده ولــی
در عیــن حــال نتایــج مثبــت و قابلتوجهــی بــه دســت آمــده
اســت ( .)50-52از نخســتین مطالعاتــی کــه در ایــن مــورد بــر
روی انســان صــورت گرفــت نشــان داد کــه اعمــال  TMSبــر

عــاوه بــر کاربــرد ســطحی  TMSدر درمــان اســترس پــس
از حادثــه ،اســتفاده از آن بــرای هــدف قــراردادن مناطــق
عمقیتــر مغــز ماننــد قشــر پیشپیشــانی داخلــی نیــز در
درمــان بیمــاران دچــار ایــن اختــاالت اضطرابــی ســودمند
بــوده اســت ( .)54هــدف قــراردادن قشــر پیشپیشــانی
ســمت راســت در بیمــاران دچــار اســترس پــس از حادثــه
حتــی بــا  rTMSبــا فرکانــس  1هرتــز نیــز در کاهــش عالیــم
ایــن بیمــاران تأثیرگــذار بــوده اســت (.)55
در ســال  2011مطالعــۀ جالبــی بــر روی یــک بازمانــده از
جنــگ ویتنــام کــه دچــار اســترس پــس از حادثــه شــده بــود
صــورت گرفــت .ایــن بیمــار بــا دیــدن تصاویــری کــه مربــوط به
جنــگ بودنــد دچــار واکنشهــای هیجانــی شــدید میشــد.
اعمــال  rTMSبــر روی قشــر پیشپیشــانی ســمت راســت
ایــن بیمــار بــه مــدت بیســت دقیقــه در تغییــر رفتــار و شــواهد
الکتروفیزیولوژیــک او بســیار تأثیرگــذار بــود ( .)56مطالعــۀ
قابلتوجــه دیگــری نیــز کــه بــر روی بیمــاران جنــگ زده کــه
دچــار اســترس پــس از حادثــه شــده بودنــد و عالیــم افســردگی
را نیــز نشــان میدادنــد حاکــی از اثــرات مثبــت  TMSدر
درمــان عالیــم اســترس پــس از حادثــه بــود (.)57
استفاده از  tDCSدر ارتقاء دادن قابلیتهای شناختی
روش  tDCSاز جدیدتریــن روشهــای تحریــک مغــزی اســت
کــه بــه دو دلیــل عمــده مــورد توجــه ویــژه قــرار گرفتــه
اســت؛ نخســت بــه دلیــل غیرتهاجمــی بــودن و دوم از لحــاظ
اقتصــادی ارزان بــودن اســت .همچنیــن اینکــه ایــن روش
بــه همــراه روش  TMSاز روشهــای بیضــرر و غیرتشــنج
زا شــناخته میشــوند .در روش  ،tDCSجریــان الکتریکــی
ولــی هرچنــد ضعیــف از طریــق پوســت و جمجمــه بــه بافــت
عصبــی وارد شــده و تحریکپذیــری بافــت را تغییــر میدهــد.
چگونگی عملکرد روش tDCS

پروتکلهــای معمــول اســتفاده از  tDCSاز طریــق دو الکتــرود
Hyperarousal symptoms
Ventromedial prefrontal cortex
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در ســال  2012مطالعـهای اســتفاده از  rTMSبــر روی ده نفــر
کــه دچــار اســترس پــس از حادثــه شــده بودنــد انجــام گردیــد.
در ایــن مطالعــه پروتــکل امــواج بــر روی قشــر پیشپیشــانی
راســت بــا فرکانــس یــک هرتــز در ده جلســه انجــام شــد.
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان دادنــد کــه عالیــم اســترس افــراد
مــورد درمــان بــا  rTMSنســبت بــه گــروه شــم حــدود %30
کاهــش یافتــه اســت ( .)48البتــه از  TMSعــاوه بــر اســتفاده
در درمــان ،میتــوان بــرای تشــخیص بیماریهایــی کــه در
آنهــا میــزان تحریکپذیــری قشــر مغــز تغییــر میکنــد نیــز
اســتفاده کــرد .بهعنــوان مثــال ،در مطالعـهای بــر روی افــرادی
کــه در حیــن تصــادف دچــار ضربــه بــه ســر شــده بودنــد و
پــس از آن عالیــم اســترس را نشــان میدادنــد ،تحریــک مغــز
بــا اســتفاده از  TMSنشــاندهندۀ افزایــش تحریکپذیــری
قشــر مغــز ایــن افــراد بــود (.)49

روی قشــر حرکتــی ده بیمــار دچــار اســترس پــس از حادثــه
از عالیــم اضطــراب و اجتنــاب آنهــا کاســت ( .)44همچنیــن
ایــن درمــان بــر روی قشــر پیشــانی ســمت چــپ در بیمــاران
دچــار اســترس پــس از حادثــه بــا عالیــم افســردگی نیــز مفیــد
بــوده اســت و اختــاالت خــواب ،اضطــراب و خشــونت را در
ایــن افــراد بهشــدت کاهــش میدهــد ( .)45در ایــن مطالعــات
اســتفاده از  rTMSبــر روی قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی
ایــن بیمــاران واکنــش بیــش از حــد آنهــا را در مواجههســازی
بــا محرکهــای تصویــری بهشــدت کاهــش داده اســت (.)47
مطالعــۀ بعــدی بــر روی  30بیمــار دچــار اســترس پــس از
حادثــه نیــز بــا اســتفاده از همیــن روش بســیار ســودمند بــوده
اســت ( .)53در ایــن مطالعــه تحریــک قشــر پیشپیشــانی
پشــتی -جانبــی ســمت راســت اثــرات بهتــری نســبت بــه
تحریــک همیــن قشــر در ســمت چــپ داشــته اســت.
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از  TMSبــا فرکانــس  1هرتــز در نــه بیمــار دچــار اســترس از
طرفــی باعــث تخفیــف در عالیــم هوشــیاری بیــش از حد 53شــده
و از ســوی دیگــر تأثیــرات فیزیولوژیکــی ماننــد افزایــش ســطح
هورمــون تیروئیــدی  T4در ســرم و نوراپــی نفریــن در ادرار و
همچنیــن کاهــش هورمــون پروالکتیــن در ســرم را در پــی دارد
( .)47چنیــن مطالعــهای نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه تأثیــرات
شــناختی و جســمانی بــه جــا گذاشــته در بیمارانــی کــه از TMS
اســتفاده میکننــد میتوانــد بــا هــم همســو نباشــند و همیــن
منجــر بــه عــوارض جانبــی و تعقیبــی گــردد.

دوره چهارم ،شماره دوم ،بهار 1395

دوره چهارم ،شماره دوم ،بهار 1395

مطالعــات دارویــی در پاســخ دادن بــه چگونگــی اثــرات
 tDCSکمــک شــایان توجهــی کردهانــد .بــه طــور مثــال
میتــوان گفــت کــه داروهــای بــاک کننــدۀ کانالهــای
ســدیمی و کلســیمی از اثــرات فــوری و طوالنــی مــدت
تحریــم آنــودی و بــاک گیرنــدۀ  NMDAگلوتاماتــی از اثــرات
طوالنیمــدت  tDCSنیــز بــدون تفــاوت در جهــت تحریــک،
جلوگیــری میکننــد ( .)59مطالعــۀ دیگــری نشــان داد کــه
 tDCSکاتــودی از طریــق تأثیــر بــر عمدت ـاً پتانســیل غشــای
نورونهــا و نــه بــر قــدرت و فعالیــت ســیناپسها ،میانجیگــر
اثــرات طوالنیمــدت بــر فعالیــت خودبخــودی در بافــت
عصبــی محیطــی و مرکــزی میشــود (.)62
ایــن مطالعــه اثــرات دیگــری از قبیــل تغییــر در غلظتهــای
یونهــا ،تغییــر در پروتئینهــای غشــای نورونهــا و همچنیــن
بــر تغییــرات مرتبــط بــا الکترولیــز در غلظــت یونهــای
هیــدروژن نیــز اشــاره شــده اســت .نیچــه و همکارانــش نشــان
دادنــد کــه  tDCSکاتــودی تســهیل در قشــر 55را کاهــش داده
درحالیکــه نــوع آنــودی تســهیل را افزایــش و مهــار را کاهــش
میدهنــد ( .)63ایــن نتایــج بــه ایــن معنــی هســتند کــه
 tDCSایــن قابلیــت را دارد کــه تحریکپذیــری نورونهــای
تحریکــی و همچنیــن اینترنورونهــا را تغییــر دهــد.
در نتیجــه از مجمــوع تحقیقــات صــورت گرفتــه بــه نظــر
Inhibitory control
Visuospatial
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قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی بــه ایــن دلیــل کــه در
اعمــال شــناختی بهویــژه در حافظــۀ کاری ،برنامهریــزی،56
رفتــار مبتنــی بــر هــدف ،57تمرکــز و کنتــرل مهــاری 58نقــش
مهمــی دارد ،هــدف قــراردادن ایــن قشــر از مغــز بــه نظــر
میرســد ظرفیــت باالیــی در ارتقــاء عملکردهــای شــناختی و
تداخــل بــا رفتارهــای بیمارگونــه داشــته باشــد .در ایــن قســمت
بــه مــروری بــر تحقیقات انجــام شــده دربــارۀ اســتفاده از tDCS
بــرای ارتقــاء عملکردهــای شــناختی در افــراد ســالم و دچــار
اختــاالت شــناختی خواهیــم داشــت.
تاکنــون اغلــب مطالعــات صــورت گرفتــه بــر روی افــراد ســالم
59
بــرای بررســی اثــرات  tDCSبــر ارتقــاء تکلــم و دیــد فضایــی
در حافظــۀ کاری متمرکــز بــوده اســت کــه اســتفاده از آزمــون
 n-backایــن دو عامــل را بــه طــور همزمــان مــورد ارزیابــی
قــرار میدهــد .در مطالعــهای دیــده شــد کــه  tDCSآنــودی 1
میلیآمپــر بــه مــدت  10دقیقــه بــر روی قشــر پیشپیشــانی
پشــتی -جانبــی ســمت چــپ افــراد ســالم دقــت در انجــام آزمون
 three-back letter taskرا افزایــش میدهــد ( .)64مطالعــۀ
قابلتوجــه دیگــری نیــز بــر روی افــراد ســالم بــا تحریــک 20
دقیقـهای قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی ســمت چــپ نیــز
حاکــی از ارتقــاء حافظــۀ کاری بــود (.)65
مطالعــۀ دیگــری کــه تأثیــرات تحریــک الکتریکــی را از لحــاظ
زمانــی مــورد مطالعــه قــرار داد بــا اســتفاده از آزمــون three-
 ،back letter taskنشــان داد کــه تعــداد پاســخهای درســت
حــدودا ً بیســت دقیقــه پــس از شــروع تحریــک افزایــش پیــدا
میکننــد ( .)66تحقیــق دیگــری نیــز بــا بررســی اثــرات
 tDCSبــر روی قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی بــه
مــدت  10دقیقــه در افــراد ســالم نیــز نشــاندهندۀ ارتقــاء
در ســرعت انجــام آزمــون  n-backبــود ( .)67در ســال 2012
نیــز بررســی جامــع دیگــری نیــز نشــان داد کــه تحریــک
قشــر پیشپیشــانی بــه مــدت  20دقیقــه در افــراد ســالم
میتوانــد ســرعت و دقــت را در آزمــون  2-backافزایــش دهــد
( )68و در آخــر الزم بــه ذکــر مطالعــهای اســت کــه بــا بــه
کارگیــری  tDCSبــه مــدت  20تــا  25دقیقــه بــر روی قشــر
پیشپیشــانی حتــی توانســت قابلیــت در انجــام ســختترین
حالــت آزمــون  n-backرا در افــراد ســالم ارتقــاء دهــد (.)69
در ایــن آزمــون فــرد مــورد آزمــون بایســتی اعــداد را بــا همــان
توالــی کــه بــه خاطــر ســپرده بــه یــاد بیــاورد.
مطالعــۀ اخیــر انجــام شــده بــا تعداد افــراد بیشــتری نشــان داد
کــه چنیــن نتایجــی را تنهــا در زمــان تحریــک کــردن میتوان
بــه دســت آورد و اثــری از تغییــرات شــناختی ناشــی از تحریک
Intracortical facilitation
Planning
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جالــب اینکــه اثــرات رفتــاری یــک جلســه اســتفاده از  tDCSتــا
حــدود یــک ســاعت باقــی میمانــد tDCS .آنــودی بــا دپالریــزه
کــردن نورونهــا اثــری تحریکــی بــر ســلولهای عصبــی
داشــته درحالیکــه نــوع کاتــودی آن بــا هیپرپالریــزه کــردن
نورونهــا منجــر بــه مهــار و خاموشــی بافــت عصبــی میگــردد
( .)59قابــل ذکــر اســت کــه هــر چــه ســطح الکتــرود رفرانــس
بزرگتــر شــود و انــدازۀ الکتــرود تحریــک کننــده کوچکتــر
گــردد اثــرات درمانــی آن از لحــاظ مکانــی و فضایــی محدودتــر
میشــود ( .)60در مجمــوع اســتفاده از پروتکلهــای tDCS
نشــان دادهانــد کــه ایــن روش اثــرات ســوء جانبــی خاصــی
نــدارد و تنهــا ســردردی خفیــف و حــس خــارش زیــر محــل کار
گذاشــتن الکترودهــا ایجــاد میکنــد .طبــق گزارشهــای داده
شــده  tDCSتولیــد گرمــا نکــرده ،باعــث آســیب نورونهــا ،ادم
مغــزی و تغییراتــی در ســد خونــی -مغــزی نمیشــود و اثــرات
ســوء شــناختی هــم در طــی درمــان بیمــاران دچــار افســردگی
بــه جــای نگذاشــته اســت (.)61

استفاده از  tDCSبر روی قشر پیشپیشانی پشتی -جانبی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.4.2.65

متصــل شــونده بــر روی پوســت اســت کــه یکــی بهعنــوان
آنــود و دیگــری بهعنــوان کاتــود اســت .جریــان الکتریکــی
یــک تــا دو میلیآمپــر بــه مــدت بیســت دقیقــه بیــن ایــن
دو الکتــرود کــه هرکــدام معمــوالً ســطح مقطعــی برابــر بــا 35
ســانتیمتر مربــع دارنــد اعمــال میگــردد .جهــت جریــان از
آنــود بــه کاتــود بــوده و بــا توجــه بــه جهــت و شــدت جریــان
میــزان تحریکپذیــری قشــر مغــز افزایــش و یــا کاهــش
مییابــد (.)58

میرســد کــه  tDCSمجموع ـهای از اثــرات دپالریــزه کننــده،
هیپرپالریــزه کننــده بــر فعالیــت آکســونها دارد و همچنیــن
عملکــرد سیناســی را نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهــد (.)62

مقــاله مـــــروري

از روش  tDCSدر ارتقــاء قابلیتهــای شــناختی در اختــاالت
نورولوژیــک و روانپزشــکی نیــز اســتفاده شــده اســت کــه در
اینجــا بــه مــرور برخــی از آنهــا خواهیــم پرداخــت .بهعنــوان
مثــال در افــراد دچــار افســردگی دیــده شــده اســت کــه
تحریــک دوطرفــۀ قشــر پیشــانی بــا  tDCSبــا ایجــاد کاهــش
در فعالیــت قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی ســمت
61
راســت منجــر بــه پیشــگیری در یادگیــری امــور مهارتــی
میشــود ( .)76، 77البتــه چنیــن اثــری بهعنــوان یــک اثــر
منفــی نتیجهگیــری میشــود ولــی اســتفاده از ایــن روش
در افــراد دچــار افســردگی بــه همیــن اثــر پایــان نپذیرفتــه
اســت .جالــب اینکــه اثــرات مفیــد تحریــک بــر روی قشــر
پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی ســمت چــپ بــر روی حافظــۀ
کاری ،تمرکــز و پــردازش اطالعــات بهتــر در ایــن بیمــاران
گــزارش شــده اســت (.)78-82
اطالعــات اندکــی از تأثیــر  tDCSبــر روی قابلیتهــای
شــناختی بیمــاران دچــار اســکیزوفرنی در دســت میباشــد.
البتــه قابــل ذکــر اســت کــه چنــد تحقیــق صــورت گرفتــه در
ایــن زمینــه حاکــی از بهبــود حافظــۀ کاری در ایــن بیمــاران
اســت .تحقیقــی نشــان داد کــه اعمــال  tDCSآنــودی در یــک

ویژگیهــای ارتقــاء دهنــدۀ قابلیتهــای شــناختی
همچنیــن بــر روی برخــی بیماریهــای نورولوژیــک نیــز
بررســی شــدهاند .در ســال  2009نشــان داده شــد کــه تحریــک
آنــودی  30دقیقــه بــا شــدت  2میلیآمپــر بــر روی قشــرهای
پیشپیشــانی و گیجگاهــی بــدون تأثیــر بــر تمرکــز ،حافظــۀ
کاری مختــل شــدۀ ایــن بیمــاران را بــرای مــدت کوتاهــی
افزایــش داد ( .)85جدیدتریــن تحقیــق در ایــن زمینــه حاکــی از
افزایــش حافظــۀ کاری بــا اســتفاده از دو روش همزمــان tDCS
آنــودی بــر روی قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی ســمت
چــپ و یادگیــری حافظــۀ کامپیوتــری بــود (.)86
tDCS

اســتفاده از  tDCSتأثیــرات ســودمندی بــر روی افــراد دچــار
بیمــاری پارکینســون نیــز داشــته اســت .تحریــک آنــودی بــر
روی قشــر پیشپیشــانی پشــتی ســمت چــپ بــا شــدت 2
میلیآمپــر بــه مــدت  20دقیقــه نشــان داده شــده کــه ســرعت
و دقــت در انجــام آزمــون  n-backمربــوط به حافظــۀ کاری را در
ایــن بیمــاران بهبــود میبخشــد ،درحالیکــه تحریــک بــا شــدت
 1میلیآمپــر و یــا تحریــک قشــر حرکتــی در قشــر پیشــانی
اثــری بــر حافظــۀ کاری نگذاشــت ( .)87مطالعــۀ جدیدتــری نیز
حاکــی از افزایــش چشــمگیر در عملکــرد حافظــۀ کاری بیماران
دچــار پارکینســون بــا اســتفاده از تحریــک آنــودی بــا شــدت
 2میلیآمپــر بــر روی قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی
ســمت چــپ بــود (.)88
یافتههــای امیــدوار کننــدهای نیــز از تأثیــر  tDCSبــر روی
افــراد دچــار ســکتۀ مغــزی بــه دســت آمــده اســت .بــرای
مثــال ،بررســی ده بیمــار دچــار اختــاالت شــناختی پــس از
ســکتۀ مغــزی نشــان داد کــه  1و  3ســاعت پــس از تحریــک
آنــودی بــا شــدت  2میلیآمپــر بــر روی قشــر پیشپیشــانی
پشــتی -جانبــی قــدرت تمرکــز ایــن افــراد را بــاال میبــرد
( .)89همچنیــن اینکــه تحریــک  tDCSبــر روی قشــر
پیشپیشــانی چــپ بــا شــدت  2میلیآمپــر بــه مــدت 30
دقیقــه در افــراد دچــار ســکتۀ تحــت حــاد ،62حافظــۀ کاری را
بــه طــور چشــمگیری افزایــش داد (.)90
Implicit learning
Procedural learning
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البتــه مطالعاتــی نیــز بــر روی دیگــر اشــکال حافظــه نیــز
صــورت گرفتهانــد و اثــر  tDCSبــر آنهــا مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتــه اســت .بهعنــوان مثــال ،انجــام  tDCSآنــودی بــر روی
قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی ســمت چــپ بــا دامنــۀ 1
میلیآمپــر ،یادگیــری ضمنــی 60را در فاصلــۀ زمانــی کوتاهــی
بهبــود میبخشــد ( .)73در یادگیــری ضمنــی فــرد اطالعاتــی
را بــه صــورت اتفاقــی یــاد میگیــرد بــدون اینکــه بــه طــور
آگاهانــه متوجــه یادگیــری خــودش باشــد ( .)73اخیــرا ً نشــان
داده شــد کــه تحریــک آنــودی در افــراد بالــغ و جــوان ،حافظــۀ
طوالنیمــدت مربــوط بــه وقایــع را ارتقــاء میبخشــد و البتــه
ایــن اثــر در گــروه جــوان بســیار بارزتــر بــود ( .)74جدیدتریــن
یافتــه در ایــن زمینــه حاکــی از ایــن بــود کــه تحریــک آنــودی
در حیــن بــه خاطرســپاری تصاویــر ،تعــداد خطاهــا را افزایــش
و تحریــک کاتــودی آن را کاهــش میدهــد (.)75

جلســه بــر روی قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی ســمت
چــپ بیمــاران دچــار اســکیزوفرنی حافظــۀ کاری تعــداد زیادی
از بیمــاران را بهتــر کــرد ( .)82البتــه ایــن نتایــج چنین تفســیر
شــد کــه ارتقــاء حافظــۀ کاری در افــرادی صــورت گرفتــه
اســت کــه ایــن افــراد حتــی قبــل از گرفتــن  tDCSدارای
توانایــی قابــل مالحظ ـهای در اعمــال شــناختی و عصبــی نیــز
بودهانــد .پژوهــش اخیــر بــا اســتفاده از تحریــک  2میلیآمپــر
نیــز نشــاندهندۀ نتایــج مشــابهی بــر روی حافظــۀ کاری بــود
( .)83از آنجــا کــه خــواب در تثبیــت حافظــه نقــش دارد و ایــن
قابلیــت در افــراد دچــار اســکیزوفرنی مختــل میشــود ،دیــده
شــده کــه اعمــال  tDCSدر حیــن خــواب ،تثبیــت حافظــۀ
وابســته بــه خــواب را بهبــود میبخشــد (.)84
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پــس از  48ســاعت دیــده نمیشــود ( .)70همچنیــن تحقیــق
بــر روی اثــر  tDCSآنــودی بــر حافظــۀ کاری نشــان میدهــد
کــه حتــی تحریــک کــردن بــرای یــک جلســه انجــام آزمــون
 digit span forwardکــه یکــی از آزمونهــای شــناخته
شــده در بررســی حافظــۀ کاری اســت را بهبــود میبخشــد
( .)71مطالعــۀ جالــب توجــه دیگــر نیــز نشــان میدهــد کــه
تحریــک آنــودی بــر روی قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی
راســت و یــا چــپ بــه مــدت  10دقیقــه حافظــۀ کاری را ،بــا
در نظــر گرفتــن ســرعت و دقــت در انجــام آزمــون ،n-back
تنهــا در افــراد بــا ســطح تحصیــات بــاال افزایــش میدهــد
و انجــام ایــن پروتــکل بــر روی افــراد بــا ســطح تحصیــات
پاییــن تأثیــری نــدارد (.)72
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استفاده از  tDCSبر روی قشر گیجگاهی

استفاده از  tDCSبر روی مخچه
از دیــر بــاز مشــخص شــده اســت کــه افــراد دچــار بیماریهای
مربــوط بــه مخچــه عــاوه بــر مشــکالت حرکتــی ،بــا اختالالت
متعــدد شــناختی و رفتــاری نیــز همــراه بودهانــد ( .)92در
تحقیقــات مشــخص شــده اســت کــه تخریــب و یــا تحریــک
قشــر و همچنیــن هســتههای عمقــی مخچــه ،رفتــار انســان
را تغییــر داده و میتوانــد اعمالــی چــون یادگیــری و درک
حــواس را دچــار اختــال کنــد (.)93
تحریــک الکتریکــی مخچــه بــا اســتفاده از  tDCSباعــث افزایــش
هوشــیاری و خلــق بــاال میشــود .چنیــن تغییراتــی بــه طــور
غیرمســتقیم میتواننــد عملکردهــای ویــژهای نظیــر درک
حــواس ،یادگیــری و هیجانــات در انســان را بهبــود بخشــد.
جالــب اینکــه تحقیقــات بــر روی انســانهای ســالم نقــش
مخچــه را در کنتــرل خلــق 64و هیجانــات بســیار پررنــگ نشــان
دادهانــد ( .)94روش غیرتهاجمــی کــه در دهههــای گذشــته
بــرای تحریــک مخچــه اســتفاده میشــده  TMSبــوده (،)95
درحالیکــه در چندیــن ســال اخیــر روش ســادهتری از آن بــه
نــام تحریــک مخچــه بــا تحریــک الکتریکــی ( 65)tcDCSاســت
( .)96ایــن روش همــان روش معمــول  tDCSاســت ،ولــی بــه
دلیــل کاربــرد اختصاصــی آن بــر روی مخچه  tcDCSنــام گرفته
اســت .در ایــن روش نیــز ماننــد  ،tDCSجریانــات ضعیفــی کــه
معمــوالً کمتــر از  2-3میلیآمپــر هســتند بــرای چنــد دقیقــه
بــه وســیلۀ دو الکتــرود بــر روی جمجمــه روی مخچــه قــرار
گرفتــه و تزریــق میشــوند و تغییــرات طوالنیمــدت در نواحــی
مغــزی تحــت آن ایجــاد میشــود (.)97
Finger tapping
Visually cued sensorimotor task
70
Practice-dependent proficiency increase
71
Paced Auditory Serial Subtraction Task
72
Paced Auditory Serial Addition Task

76
76

هــر چنــد عملکردهــای رفتــاری و شــناختی مخچــه در انســان
بــه خوبــی شــناخته نشــدهاند ،تغییــرات ایجــاد شــده بــا
 tcDCSبــر روی مخچــه بــرای اولیــن بــار در امــور شــناختی بر
روی حافظــۀ کاری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ( .)96در
ایــن مطالعــه کــه بــر روی  13انســان ســالم انجام شــد tcDCS
از طریــق یــک الکتــرود ســطحی بــه مــدت  15دقیقــه جریانــی
بــا دامنــۀ  2میلیآمپــر را تزریــق کــرد و قابلیــت حافظــۀ
کاری را در ایــن افــراد ارتقــاء داد .همیــن کار بــر روی قشــر
پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی نیــز انجــام شــد کــه نشــان داد
نــوع ویــژهای از حافظــۀ کاری کــه بــا تحریــک مخچــه تحــت
تأثیــر قــرار میگیــرد ،بــا تحریــک قشــر پیشپیشــانی ایجــاد
نمیشــود و ایــن یافتــه حاکــی از تخصصــی بــودن قابلیــت
مخچــه در انجــام چنیــن کاری اســت .در ادامــۀ همیــن کار
بــرای بررســی اینکــه آیــا قشــر آهیان ـهای نیــز تحــت تأثیــر
قــرار میگیــرد ،پتانســیلهای برانگیختــه را در ایــن قشــر
بررســی و تغییــر در ایــن ویژگــی دیــده نشــد (.)96
مطالعــۀ دیگــری بــر روی چهــل نفــر ســالم انجــام شــد و بــه
ایــن پرســش پاســخ دادنــد کــه چگونــه  tcDCSکاتــودی
67
حافظــۀ کاری زبانــی 66را بــا اندازهگیــری شــمارش اعــداد
میتوانــد تحــت تأثیــر قــرار دهــد ( .)98بــرای ایــن کار از
تحریــک  25دقیقـهای بــا دامنــۀ  2میلیآمپــر اســتفاده شــد .در
ایــن مطالعــه همچنیــن مهارتهــای خوانــدن کلمــات ،ضربــه
زدن بــا انگشــت 68و هماهنگــی حســی -حرکتــی بــه کمــک
بینایــی 69نیــز اســتفاده شــد .نتایــج ایــن بررســی نشــان دادنــد
کــه اســتفاده از  tcDCSبــر روی مخچــه ،عمــل شــمارش اعــداد
را مختــل کــرده و در نتیجــه موجــب ســرکوب ارتقــاء مهــارت
وابســته بــه تمریــن 70میشــود .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه
از ایــن روش احتمــاالً میتــوان بــرای مقابلــه بــا پالستیســیتۀ
غیرطبیعــی پــس از ضایعــات مغــزی اســتفاده کــرد (.)98
مطالعــۀ قابلتوجــه دیگــری در ایــن زمینــه در ســال  2012انجام
شــد کــه نشــان داد  tcDCSمیتوانــد بــر فرایندهــای حافظه تأثیر
گــذارد ( .)99در ایــن مطالعــه از  tcDCSکاتــودی بــر روی مخچــۀ
ســمت راســت اســتفاده شــد کــه بــا اندازهگیــری شــاخصهای
مــورد ســنجش در آزمونهــای  71PASSTو  72PASATتغییــر
در قابلیــت شــناختی ارزیابــی گردیــد .ایــن دو آزمــون شــناختی
بــه مهارتهــای حرکتــی یکســانی بــرای انجــام نیــاز دارنــد ولــی
وابســتگی آنهــا بــه میــزان حافظــۀ کاری و تمرکــز متفــاوت
اســت و پــردازش محاســباتی را میســنجد .از لحــاظ درجــۀ
ســختی ،آزمــون  PASSTدشــوارتر از آزمــون  PASATمیباشــد.
Visual recognition memory task
Mood control
65
Transcranial cerebellar direct current stimulation
66
Verbal working memory
67
Digit span

68

63

69

64
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از روش  tDCSبــر روی قشــر گیجگاهــی نیــز بــا هــدف درمــان
و ارتقــاء قابلیتهــای شــناختی افــراد دچــار بیمــاری آلزایمــر
اســتفاده شــده اســت .تحقیــق نشــان میدهــد کــه اعمــال
 tDCSبــا دامنــۀ  2میلیآمپــر و بــه مــدت  30دقیقــه بــر روی
قشــرهای گیجگاهــی چــپ و پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی
چــپ بــه طــور معنــیداری عملکــرد شــناختی افــراد دچــار
آلزایمــر را در انجــام آزمــون حافظــۀ بازیابــی بینایــی 63افزایــش
میدهــد ( .)85در ایــن تحقیــق همچنیــن تمرکــز و حافظــۀ
کاری نیــز ارزیابــی شــدند ولــی انجــام  tDCSبــر ایــن دو
قابلیــت تأثیــر چشــمگیری ایجــاد نکــرد.

مخچه
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اثــر بخشــی بــاالی اســتفاده همزمــان از درمــان  tDCSآنــودی
بــا نوروفیدبــک در بهبــود قابلیــت تمرکــز در بیمــاران دچــار
ســکتۀ مغــزی بــا اختــاالت شــناختی خفیــف تــا متوســط نیــز
اخیــرا ً گــزارش شــده اســت (.)91

استفاده از  tcDCSبرای ارتقاء حافظۀ کاری وابسته به

مقــاله مـــــروري
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کاتــودی و یــا آنــودی بــه مــدت  20دقیقــه و بــا دامنــۀ 2
میلیآمپــر انجــام دادنــد .عملکــرد شــرکتکنندگان در
آزمــون دشــوار  PASSTپــس از تحریــک کاتــودی بهبــودی
قابلتوجهــی را نشــان م ـیداد درحالیکــه تحریــک شــم و یــا
آنــودی تغییــری ایجــاد نکــرد .نکتــۀ قابلتوجــه ایــن اســت کــه
هــر ســه گــروه در انجــام آزمــون  PASATکــه یــک آزمــون
ســاده اســت بــه یــک میــزان بهبــودی نشــان دادنــد .ایــن نتایــج
نشــان میدهنــد کــه  tcDCSکاتــودی ســمت راســت ،حافظــۀ
کاری و تمرکــز را بــا توجــه بــه میــزان دشــواری آزمــون مــورد
اســتفاده تحــت تأثیــر قــرار میدهــد (.)99

استفاده از  tcDCSبرای ارتقاء یادگیری وابسته به مخچه
مخچــه همچنیــن در یادگیــری امــور مهارتــی نیــز نقــش
بــازی میکنــد .ایــن گونــه یادگیریهــا را بــه طــور روزانــه
اســتفاده میکنیــم بــدون اینکــه بــه آن حتــی بــه صــورت
آگاهانــه فکــر کنیــم ( .)100مطالعــۀ اخیــر بــا بررســی آزمــون
زمــان واکنــش ســریالی 73بــه بررســی تأثیــر  tcDCSبــر
یادگیــری امــور مهارتــی پرداخــت کــه در آن افــراد در پاســخ
بــه محــرک بینایــی بایســتی کلیــدی را فشــار دهنــد (.)101
در ایــن مطالعــه ،بیســت و یــک نفــر آزمــون یــاد شــده را
قبــل و پــس از  tcDCSبــه مــدت  20دقیقــه و بــا دامنــۀ 2
میلیآمپــر انجــام دادنــد .یافتــۀ مــورد توجــه در ایــن مطالعــه
ایــن اســت کــه  tcDCSآنــودی توانســت مهــارت در انجــام
آزمــون یادگیــری امــور مهارتــی را بهبــود بخشــد.
ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه  tcDCSظرفیــت ایــن را
دارد کــه حتــی بــرای ارتقــاء دادن ســطح یادگیــری وابســته
بــه مخچــه نیــز بــه کار رود و بــا ایــن حــال الزم بــه ذکــر
اســت کــه تعــداد مطالعاتــی کــه چنیــن بررسـیهایی را انجــام
دادهانــد بســیار اندک هســتند و الزم اســت برای روشــن شــدن
جزئیــات و اطمینــان از ســودمندی و اثربخشــی آن مطالعــات
بیشــتری طراحــی و انجــام شــوند.
استفاده از  tcDCSبرای ارتقاء عملکرد بازیابی هیجانات
وابسته به مخچه
از دیگــر عملکردهــای غیرحرکتــی مخچــه بازشناســی
هیجانــات 74اســت .مطالعــۀ اخیــر دیگــری بــه بررســی تأثیــر
احتمالــی  tcDCSبــر بازشناســی هیجانــات صــورت 75پرداخــت
( .)101در ایــن مطالعــه کــه بــر روی بیســت و یــک فــرد ســالم
Optimum stimulation settings
Dentate nucleus
78
Medial prefrontal cortex

از مطالعــات صــورت گرفتــه و ذکــر شــده در ایــن قســمت
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مخچــه مهــارت وابســته بــه
تمریــن (ماننــد یادگیــری) را در انجــام حافظــۀ کاری تســهیل
میکنــد ولــی یــک اثــر مهــاری بــر شــناخت بــار منفــی
هیجانــی صورتهــا دارد .در مطالعــهای ( )101نشــان داده
شــد کــه بیشــترین و مؤثرتریــن دامنــۀ میــدان الکتریکــی
ایجــاد شــده در مخچــه را میتــوان از طریــق اتصــال الکتــرود
تحریــک کننــده بــر پوســت روی مخچــه و اتصــال الکتــرود
زوج شــده بــه آن بــر روی بــازو بــه دســت آورد.
در مجمــوع مطالعــات نشــان میدهنــد کــه  tcDCSمیتوانــد
عملکردهــای شــناختی وابســته بــه مخچــه را تغییــر دهــد و
مطالعــات بیشــتری بــرای پاســخ دادن بــه چگونگــی ایــن
76
اثــرات و بــرای بــه دســت آوردن نحــوۀ بهینــۀ تحریــک
الزم هســتند .ایــن یافتههــا اهمیــت ویــژهای در مداخــات
بالینــی بــرای درمــان و پیشــگیری از بیماریهــای مربــوط
بــه مخچــه دارنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه دخالــت مخچــه در بیماریهایــی مانند
اوتیســم ،اســکیزوفرنی و برخــی اختــاالت شــناختی دیگــر بــا
ســوء عملکــرد قشــر پیشپیشــانی همــراه اســت .بــه طــوری
کــه تحریــک کــردن هســتۀ دنتیــت 77در عمــق مخچــه باعــث
رهایــش دوپامیــن در قشــر پیشپیشــانی داخلــی 78میشــود.
جالــب اینکــه اختــال در فعالیــت مخچــه در بیماریهــای
نــام بــرده حتــی میتوانــد باعــث تغییــر در فعالیــت نابجــای
دوپامیــن در قشــر پیشپیشــانی داخلــی شــود ( )102و tcDCS
قابلیــت باالیــی در بازیابــی سیســتمهای ناقلیــن عصبــی بــه
حــال طبیعــی میتوانــد داشــته باشــد کــه نحــوۀ چگونگــی
بهرهبــرداری از آن را بایــد بــا تحقیــق بیشــتر دریافــت.
Serial reaction time task
Emotion recognition
75
Facial emotion recognition
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گوناگونــی در تغییــرات ناشــی از  tcDCSکاتــودی در حافظــۀ
کاری در مطالعــات ذکــر شــده میتوانــد بــه دلیــل تفــاوت در
محــل الکترودهــا (مخچــۀ ســمت راســت و یــا دوطرفــه) و یــا
بــه دلیــل تفــاوت در آزمــون مــورد اســتفاده باشــد .بــه همیــن
دالیــل ،نتیجهگیــری دربــارۀ ســودمندی چنیــن روشــی در بــه
کار بــردن بــر روی مخچــه نیازمنــد مطالعــات بیشــتری اســت.
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ســه گــروه  22نفــری ایــن دو آزمــون را قبــل و پــس از tcDCS

انجــام شــد  tcDCSبــر روی مخچــه قــرار گرفــت و تحریکــی
بــه مــدت  20دقیقــه و بــا دامنــۀ  2میلیآمپــر اعمــال کــرد.
بــرای ارزیابــی میــزان بازیابــی هیجانــات ،قبــل و بعــد از
 tcDCSآزمــون بازشناســی هیجــان صــورت انجــام شــد .در این
کار تمرکــز بینایــی ،مــورد ســنجش قــرار گرفــت .جالــب اینکه
تحریــک آنــودی و کاتــودی پاســخ بــه بازیابــی صورتهــای بــا
بــار هیجانــی منفــی را افزایــش دادنــد و تغییــری در پاســخ بــه
صورتهــای بــا بــار هیجانــی مثبــت و خنثــی مشــاهده نشــد.
بــرای بررســی اختصاصــی بــودن نتایــج بــه دســت آمــده بــه
مخچــه ،همیــن رونــد را بــر روی قشــر پیشپیشــانی راســت
انجــام گرفــت درحالیکــه هیــچ تفاوتــی حاصــل نشــد .ایــن
مطالعــه نشــان داد کــه تحریــک بــا تزریــق جریــان بــه مخچــه
از روی جمجمــه میتوانــد بــر قابلیــت بازیابــی و هیجانــات
تأثیــر گــذارد .دوم اینکــه نشــان میدهــد مخچــۀ انســان
در بازیابــی بــار هیجانــی منفــی صورتهــا نیــز نقــش دارد
( .)101ایــن یافتههــا میتواننــد کاربــرد جالــب توجهــی در
روانپزشــکی نیــز داشــته باشــند.

دوره چهارم ،شماره دوم ،بهار 1395

از کاربردهــای دیگــر و بالقــوه  tDCSو  TMSدر ارتقــاء
قابلیتهــای شــناختی در امــور نظامــی و امنیتــی و حتــی در
اســتفادههایی ماننــد بــازی کــودکان و نوجوانــان اســت کــه
اخیــرا ً مــورد توجــه گروههــای زیــادی قــرار گرفتــه اســت .در
نتیجــه بــا توجــه بــه مــواردی کــه در اینجــا بحــث خواهنــد
شــد اســتفاده از ایــن روشهــا بایــد بــا شــرایط و احتیــاط
ویــژهای صــورت گیــرد.
اولیــن مســئلهای کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ایــن
اســت کــه اســتفاده از ایــن روشهــا تاکنــون تحــت شــرایط
آزمایشــگاهی و بــا در نظــر گرفتــن آزمونهــای ویــژهای انجــام
شــدهاند و ســؤال مطــرح شــده در اینجــا ایــن اســت کــه آیــا
افــراد میتواننــد بــا توجــه بــه میــل و اختیــار خودشــان از
چنیــن وســایلی در هــر جــا کــه فــرد دوســت داشــته باشــد
از آن اســتفاده کنــد؟ همیــن مســئله انتخــاب زمــان و مــکان
اســتفاده از ایــن وســایل خــودش مباحــث اخالقــی متعــدد را
میتوانــد بــه دنبــال داشــته باشــد ( .)103در اینجــا میتــوان
از یــک کاربــرد جالــب توجــه تحریــک غیرتهاجمــی مغــز نــام
بــرد کــه توســط وزارت دفــاع آمریــکا قبــل از اعــزام نیروهــای
نظامــی بــه خاورمیانــه بهمنظــور آشــنا شــدن ایــن افــراد
بــا شــرایط محیطــی ایــن منطقــه و بــرای بــاال بــردن تــوان
شناســایی خطــر در یــک شــرایط شبیهســازی شــده ،از tDCS
اســتفاده میکنــد (.)104
دومیــن مســئله مربــوط میشــود بــه اختصاصــی بــودن کاربــرد
ایــن روشهــا در تغییــر دادن قابلیتهــای شــناختی .اینکــه
آیــا ارتقــاء یــک قابلیــت شــناختی بــر قابلیتهــای دیگــر
نیــز تأثیــری میگــذارد؟ همــۀ ایــن تحقیقــات و همچنیــن
اســتفادههای بالینــی از ایــن روشهــا در محیطهــای
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استفاده از روشهای تحریک کننده غیرتهاجمی مغز
برای ارتقاء قابلیتهای شناختی نیروهای نظامی

از نمونههــای جالــب اســتفاده از  tDCSبــر روی قشــر پیــش
حرکتــی بــوده کــه بــرای ارتقــاء تمرکز افــراد جهت شناســاییمحرکهــای مــورد نظــر بهرهبــرداری شــده اســت (.)106
در ایــن تحقیــق نشــان داده شــد کــه توانایــی تمرکــز افــراد
نظامــی در شناســایی و افتــراق بیــن محرکهــای تصویــری
کــه بــه صــورت انســان و حیــوان نمایــش داده میشــد بــاال
رفتــه ،درحالیکــه از نــکات منفــی قابــل ذکــر در ایــن تحقیــق
بــاال بــودن تعــداد اشــتباهات اســت کــه نمایانگــر پاییــن بــودن
حساســیت در درک 79و شناســایی محــرک 80بــوده اســت .در
نتیجــه ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه احتمــال اســتفاده
81
از  tDCSبــرای شناســایی محرکهــای نشــان دهنــدۀ خطــر
نمیتوانــد بــاال باشــد .در ضمــن ایــن تحقیــق بــه ایــن ســؤال
پاســخ نــداده کــه آیــا تأثیــر ایــن مداخلــه بــرای مــدت چنــد
ســاعت و حتــی بیشــتر باقــی میمانــد .تحقیــق بعــدی بــه
ایــن ســؤاالت پاســخ گفــت.
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در مجمــوع از یافتههــای بــه دســت آمــده در بهرهبــرداری از
 tDCSبــر روی قشــر پیشپیشــانی بهویــژه بــر روی قســمت
پشــتی -جانبــی ســمت چــپ ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
اعمــال ایــن روش بــا شــدت  2میلیآمپــر و بــه مــدت  20تــا
 30دقیقــه بــر قابلیتهــای شــناختی از قبیــل حافظــۀ کاری،
تمرکــز ،ســرعت واکنــش و پاس ـخدهی بســیار مؤثــر و مفیــد
اســت .اســتفاده از ایــن روش همانطــور کــه در تحقیقــات
اخیــر هــم نشــان داده شــد بهشــدت در حــال گســترش
بــوده و کاربردهــای متعــددی بــرای آن در شــرایط طبیعــی و
بیمارگونــه مغــز در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در قســمت
پیشــین بــه مهمتریــن ایــن مطالعــات اشــاره شــد .همچنیــن
بــا توجــه بــه ارزان بــودن و بیخطــر بــودن آن میتــوان
انتظــار داشــت یکــی از پرکاربردتریــن ابزارهــای نوینــی باشــد
کــه بــرای اهــداف درمانــی و همچنیــن بــرای ارتقــاء دادن
قابلیتهــای شــناختی بتــوان از آن بهرهبــرداری کــرد.

آزمایشــگاهی و بیمارســتانی انجــام شــدهاند و بــا در نظــر گرفتن
عــوارض جانبــی ایــن روشهــا و بــا داشــتن اختیــار در اســتفاده
از آنهــا ،ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه آیــا میتــوان در
زندگــی معمــول و بــه دور از محیطهــا و شــرایط کنتــرل شــده
از ایــن روشهــا اســتفاده کــرد؟ حتــی بایــد در نظــر داشــت کــه
تحقیقــات صــورت گرفتــه تاکنــون اثــرات اســتفادۀ بلندمــدت از
ایــن روشهــا را بــه خوبــی روشــن نکردهانــد و بــروز عــوارض
جانبــی ماننــد تشــنج در اثــر اســتفاده بلندمــدت  TMSگــزارش
شــده اســت .حتــی موضــوع قابلتوجــه دیگــر میــزان گســترۀ
اثرگــذاری ایــن روشهــا بــر روی قشــر مغــز اســت به طــوری که
مطالعــات اخیــر نشــان دادهانــد کــه تحریــک ناحیــۀ کوچکــی از
قشــر مغــز میتوانــد فعالیــت قســمتهای گســتردهای از مغــز
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد (.)105

در ایــن تحقیــق بــا تحریــک آنــودی بــر روی منطقــۀ F10

قشــر پیشــانی  2میلیآمپــر بــه مــدت  30دقیقــه توانســت
قابلیــت شناســایی خطــر را در تصاویــری کــه بــه فــرد مــورد
آزمایــش بالفاصلــه و  24ســاعت پــس از  tDCSنمایــش داده
مــی شــدند بــاال بــرد ( .)107ایــن تحقیــق نشــان داد کــه
 tDCSمیتوانــد بهعنــوان مداخلــهای جهــت بــاال بــردن
توانایــی شناســایی خطــر در افــراد اســتفاده گــردد و دوم اینکه
ایــن مداخلــه میتوانــد اثراتــی پایــدار حداقــل بــه مــدت 24
ســاعت داشــته باشــد.

در تحقیــق دیگــری نشــان داده شــده کــه اســتفاده از  tDCSبا
دامنــۀ  2میلیآمپــر بــه مــدت  30دقیقــه قابلیــت یادگیــری
و تشــخیص نشــانههای خطــر را از بیــن تصاویــر نشــان داده
شــده بــه افــراد در حــد قابلتوجهــی بــاال میبــرد و حتــی
ســطح عملکــرد ایــن افــراد بــه صــورت وابســته بــه دامنــۀ
 tDCSاســت (.)104
از قابلیتهــای اســتفاده شــدۀ دیگــر در محیطهــای نظامــی
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مقــاله مـــــروري

استفاده از  tDCSدر درمان اختالل استرس پس از حادثه

مقایسۀ استفاده از  TMSو tDCS

دربــارۀ روشهــای  TMSو  tDCSدر بــاال توضیحاتــی داده شــد
و میتــوان نتیجهگیــری کلــی داشــت کــه هــر دو روش در
بهبــود بســیاری از قابلیتهــای شــناختی وابســته بــه قشــر
مغــز و مخچــه چــه در افــراد ســالم و چــه در افــراد دچــار
بیماریهــای نورولوژیــک و روانپزشــکی میتوانــد اثــرات
مثبــت داشــته باشــند .البتــه در موقــع انتخــاب هرکــدام از
ایــن دو روش بایســتی مــوارد دیگــری را نیــز مــورد بررســی و
لحــاظ قــرارداد کــه در ایــن قســمت بــه ایــن مــوارد اشــارهای
خواهــد شــد (.)117
از لحــاظ مکانیســم عمــل نشــان داده شــده کــه  tDCSباعــث
تولیــد پتانســیل عمــل در نورونهــا نمیشــود بلکــه بــا
تغییــر دادن  1تــا  2میلیولــت در پتانســیل اســتراحت غشــای
نورونهــا زمینــۀ ایجــاد تغییــر در تحریکپذیــری نورونهــا
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،درحالیکــه  TMSبــا ایجــاد
تغییــر در میــدان مغناطیســی و در نتیجــه باعــث جریــان یونی
قــوی در دو ســوی غشــا و آکســون نورونهــا میشــود .ایــن
کار باعــث تغییــر مســتقیم در شــلیک پتانســیلهای عمــل و
یــا خاموشــی فعالیــت الکتریکــی نورونهــا میشــود.

اســترس پــس از حادثــه ناشــی از اختالالتــی اغــراق گونــه در
بــه یــادآوری خاطــرات و تصاویــر ذهنــی بــا بــار هیجانــی منفــی
اســت .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،مطالعــۀ اخیــری نشــان
میدهــد کــه تحریــک آنــودی ســمت راســت و مهــار کاتــودی
ســمت چــپ نواحــی پیشــانی و گیجگاهــی مغــز بــا اســتفاده از
 tDCSباعــث تســهیل در بــه یــادآوری تصاویــر مثبــت بــه ذهــن
فــرد مــورد مطالعــه میشــود و بــر عکــس اینکــه تحریــک
آنــودی ســمت چــپ و مهــار کاتــودی ســمت راســت منجــر بــه
یــادآوری تصاویــر بــا بــار منفــی میشــود ( .)114ایــن مطالعــه
نشــان میدهــد کــه بــا تحریــک الکتریکــی احتمــاالً بتــوان
اســترس پــس از حادثــه را درمــان کــرد.

دوم میتــوان از لحــاظ تجهیــزات دســتگاهی ایــن دو روش
مقایســهای بــا هــم داشــت .سیســتمهای مربــوط بــه TMS
معمــوالً دارای ابعــاد بــزرگ و ســنگین هســتند درحالیکــه
دســتگاه  tDCSبســیار کوچــک و بــا وزن حتــی کمتــر از یــک
کیلوگــرم میباشــد و بــه راحتــی قابلحمــل اســت .در ضمــن
از لحــاظ قیمــت اقتصــادی هزینــۀ تهیــۀ  TMSبســیار گرانتــر
از  tDCSمیباشــد .بــرای همیــن در بســیاری از مطالعــات کــه
هــدف درمانــی دارنــد از  tDCSاســتفاده میگــردد.

مطالعـهای کــه اثــر  tDCSرا بــر حافظــۀ تــرس بررســی کــرده
باشــد بســیار انــدک اســت و نیــاز بــه تحقیــق در ایــن زمینــه
احســاس میشــود .تنهــا مطالعــه در ایــن زمینــه نشــان
میدهــد کــه اعمــال  tDCSکاتــودی و نــه آنــودی بــر روی

بــا در نظــر گرفتــن پروتکلهــای گوناگــون  TMSمیتــوان
دســتجات نورونــی ویــژهای را مــورد هــدف تغییــر عملکــرد
قــرارداد .بهعنــوان مثــال اندازهگیــری آســتانۀ قشــر حرکتــی
بــا  TMSاطالعاتــی دربــارۀ تحریکپذیــری آکســونها
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در مجمــوع مطالعــات گســتردهای در حــال انجــام هســتند تــا
قابلیــت بــاال بــردن توانمندیهــای شــناختی و حرکتــی توســط
دو روش  TMSو  tDCSبــه طــور کامــل شــناخته شــود .بــدون
تردیــد توانایــی ایــن دو روش بهویــژه  tDCSبــه دلیــل ارزانتــر
بــودن ،ایمنــی بــاال بــرای سیســتم بــدن و کارایــی بــاالی آن در
ارتقــاء دادن تواناییهــای شــناختی در انســان بــه اثبــات رســیده
اســت .از لحــاظ علمــی و آزمایشــگاهی نتایــج قابــل مالحظـهای
بــه دســت آمــده اســت و اکنــون مباحثــی دربــارۀ چگونگــی
انتقــال آنهــا از محیــط آزمایشــگاهی بــه محیــط کاری و
اســتفادۀ نظامــی مطــرح اســت ( .)113در نتیجــه میتــوان
بــا در نظــر گرفتــن یــک مطالعــه بــرای اســتفاده از ایــن دو
روش بهویــژه  tDCSبــر روی افــراد نظامــی و آزمــودن تعــدادی
از قابلیتهــای شــناختی مــورد نیــاز در ایــن افــراد ،پتانســیل
اســتفاده از ایــن روشهــا را در نیروهــای نظامــی ســنجید.

قشــر پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی افــرادی کــه بــا تــرس
مواجــه شــدهاند میتــوان بــه خاطــرآوری آن را حتــی یــک
روز پــس از ایجــاد تــرس بــه میــزان قابلتوجهــی کاهــش
دهــد ( .)115ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه اســتفاده از
 tDCSکاتــودی بــر روی ایــن قشــر بــر تثبیــت حافظــۀ تــرس
اثــرات مخربــی دارد .همانطــور کــه گفتــه شــد از  tDCSدر
درمــان اختــاالت اضطرابــی کمتــر اســتفاده شــده و اثربخشــی
آن مشــخص نیســت ،بــا ایــن وجــود اســتفاده از آن در درمــان
اختــاالت دیگــری ماننــد افســردگی نشــان از اثــرات مفیــد
احتمالــی آن را در پــی خواهــد داشــت ( .)77مطالعــۀ دیگــری
اخیــرا ً نشــان داد کــه اســتفادۀ ترکیبــی از  tDCSو یادگیــری
کامپیوتــری حافظــۀ کاری بــر روی چهــار بیمــار دچار اســترس
پــس از حادثــه نتایــج قابلتوجهــی بــر واکنشهــای هیجانــی
و عملکردهــای شــناختی آنهــا دارد (.)116
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میتــوان از ارتقــاء تمرکــز دیــد فضایــی ،تمرکــز شــنوایی،
جســتجو کــردن ،چرخــش ســهبعدی تصویــر اجســام در
ذهــن ،حافظــۀ کاری ،حافظــۀ وقایــع ،حافظــۀ هیجانــی مثبــت
و همچنیــن قابلیتهــای حرکتــی نــام بــرد (.)108، 109
جدیدتریــن مطالعــه بــا  tDCSدر افــراد نظامــی نشــان داد کــه
اســتفاده از آن بــه مــدت  10دقیقــه بــا دامنــۀ  1میلیآمپــر
بــر روی قشــر پیشپیشــانی تعــداد پاســخهای صحیــح را در
یــک آزمــون ســنجش هوشــیاری افزایــش و تأخیــر در پاســخ
را کاهــش میدهــد ( .)110قبــل از ایــن مطالعــه هــم tDCS
توانســت توانایــی افــراد نظامــی را در دیــد و تصــور فضایــی
افزایــش دهــد ( .)111همچنیــن اینکــه در تعــدادی از افــراد
نظامــی دیــده شــده کــه اســتفاده از  tDCSبــا دامنــۀ 2
میلیآمپــر بــه مــدت  30دقیقــه از کاهــش هوشــیاری ناشــی
از محرومیــت از خــواب جلوگیــری میکنــد و تأثیــر آن بیشــتر
از مصــرف کافئیــن اســت (.)112
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از آنجــا کــه اســتفاده از  TMSبــر روی قشــر حرکتــی و یــا
قشــر بینایــی بــه ترتیــب باعــث تکانههــای عضالنــی در
طــرف مقابــل بــدن و ایجــاد نقــاط چشــمک زن 82در میــدان
بینایــی میشــود ،ایــن روش قابلیــت تعییــن رابطــۀ تحریــک
و پاســخ را بــه محقــق میدهــد ،درحالیکــه چنیــن قابلیتــی
را در  tDCSکــه باعــث تکانههــای عضالنــی یــا ایجــاد نقــاط
چشــمک زن در میــدان بینایــی نمیشــود را نمیتــوان بــه
دســت آورد (.)117

موضــوع دیگــر دربــارۀ ســالم و بیضــرر بــودن 83ایــن دو روش
اســت .در متــون مختلــف دربــارۀ نحــوۀ اســتفاده از  TMSو
پروتکلهــای صحیــح آن بــه طــور کامــل توضیــح داده شــده
اســت بــا ایــن حــال گفتــه میشــود کــه چنانچــه تحریــکات
بیشــتر از حــد الزم صــورت گیرنــد احتمــال وقــوع تشــنج وجود
خواهــد داشــت .نکتــۀ قابــل ذکــر دیگــر بــرای افــرادی اســت
کــه بهعنــوان تکنســین  TMSشــناخته میشــوند و در معــرض
اثــرات مضــر احتمالــی ناشــی از امــواج مغناطیســی آن هســتند.
دربــارۀ  tDCSبایــد گفــت کــه تنهــا مســئلۀ مشکلســاز
مشــخص شــدۀ آن واکنشهــای پوســتی ماننــد ســوختگی
تدریجــی در زیــر الکترودهــای تحریــک کننــده اســت (.)117

در پایــان اینکــه ،از روشهــای غیرتهاجمــی کــه بــرای تغییــر دادن
فعالیــت مغــز بــه کار میرونــد روشهــای  TMSو  tDCSرا نــام
بردیــم کــه در متــون علمــی گزارشــات متعــددی از ایــن روشهــا
بــرای تغییــر دادن فعالیتهــای شــناختی مغــز وجــود دارد .گفتــه
شــد کــه  TMSبــا اســتفاده از امــواج مغناطیســی و  tDCSبــا
اســتفاده از جریــان الکتریکــی اعمــال اثــر میکننــد .موفقیتهــای
بســیاری در اســتفاده از این دو روش در درمان اختالالت شــناختی
و همچنیــن بــه دلیــل ارتقــاء و باالتر بــردن عملکردهای شــناختی
در افــراد ســالم و طبیعــی بــه دســت آمــده اســت .همچنین نشــان
دادیــم کــه از روش  TMSدر حــال حاضــر بــرای درمــان برخــی
اختــاالت روانپزشــکی ماننــد افســردگی اســتفاده میشــود و
برخــی دیگــر از کاربردهــای آن و همچنیــن اســتفاده از برخــی از
ایــن تکنولوژیهــا فع ـ ً
ا در شــرایط آزمایشــگاهی محــدود مانــده
و نیــاز بــه بررس ـیهای آزمایشــگاهی و بالینــی بیشــتری دارنــد.
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اســتفاده همزمــان از ایــن روشهــا بــا انجــام حــرکات و یــا
اعمــال شــناختی مــورد بررســی را روش  onlineگوینــد و اگــر
ایــن بررس ـیهای حرکتــی و یــا شــناختی پــس از اســتفاده از
روشهــای نــام بــرده باشــد ،روش  offlineنامیــده میشــود.
انجــام روش  onlineبــرای روشــی ماننــد  TMSکــه بایــد بــر
روی ســر بــا جهــت خاصــی نصــب گــردد و دارای تجهیــرات
بــزرگ اســت بــدون شــک امــری مشــکل میباشــد درحالیکــه
انجــام چنیــن کاری بــا اســتفاده از  tDCSراحتتــر میباشــد.
انجــام روشهــای  offlineبــا اســتفاده از هــر دو روش بــدون
مشــکلی قابــل انجــام اســت (.)117

در مجمــوع از تحقیقاتــی کــه اثــرات  tDCSرا بــر روی قشــر
پیشپیشــانی پشــتی -جانبــی افــراد ســالم و همچنیــن افــراد
دچــار بیماریهــای روانپزشــکی بــه کار بردهانــد میتــوان
دریافــت کــه ایــن روش یــک روش مؤثــری در ارتقــاء حافظــۀ
کاری هــر دو گــروه بــوده و بــرای مقاصــد مختلــف میتــوان از
آن اســتفاده کــرد .قابلتوجــه اینکــه در مطالعــات متــا -آنالیــز
اینگونــه نتیجهگیــری میشــود کــه برخــاف  TMSکــه هــر
دو عامــل ســرعت و دقــت در حافظــۀ کاری را افزایــش میدهــد،
 tDCSعمدتـاً در بــاال بــردن ســرعت در انجــام کار بیشــتر مــورد
تأثیــر بــوده تــا دقــت عمــل .مزیتــی کــه بــرای  TMSمیتــوان
برخــاف  tDCSمتصــور بــود احاطــۀ بیشــتر محقــق بــر میــزان
گســتردگی ناحیــۀ مــورد تأثیــر اســت کــه بــه ایــن قابلیــت دقت
فضایــی 84گفتــه میشــود کــه در  TMSکوچکتــر از tDCS
اســت .در نتیجــه تمرکــز بهتــری میتــوان بــا اســتفاده از TMS
بــر روی ناحیــۀ مــورد نظــر داشــت ( .)1نکتــۀ دیگــر اینکــه ،انجام
 tDCSبرخــاف  TMSدر حیــن انجــام آزمــون مربــوط بــه حافظۀ
کاری ،تداخــل مخربــی بــا عملکــرد مغــز ایجــاد نمیکنــد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.4.2.65

میدهــد .جالــب اینکــه اســتفاده از  TMSبــا پالسهــای
زوجــی اطالعاتــی دربــارۀ ســیناپسهای مهــاری گابــا
میدهــد (.)117
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