بسم اهلل الرحمن الرحیم

درمان تحریک مکرر مغناطیسی
فراجمجمهای ()rTMS
برای اختالالت افسردگی
راهنمای عملی

نویسندگان
پل بی .فیتزجرالد
زد .جف داسکاالکیس

مترجمان
رضا رستمی ،رضا کاظمی

ﺷﻤﺎره اﻧﺘﺸﺎر 3838
ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي
ﻓﺮوﺳﺖ
ﺷﺎﺑﻚ
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ
ﻳﺎدداﺷﺖ
ﻳﺎدداﺷﺖ
ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده
ردهﺑﻨﺪي ﻛﻨﮕﺮه
ردهﺑﻨﺪي دﻳﻮﻳﻲ
ﺷﻤﺎره ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻠﻲ

ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ 9113
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

 :ﻓﻴﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ،ﭘﻞ ﺑﻲFitzgerald, Paul B .
 :درﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻜﺮر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﺮاﺟﻤﺠﻤـﻪاي ) (rTMSﺑـﺮاي اﺧـﺘﻼﻻت
اﻓﺴــﺮدﮔﻲ :راﻫﻨﻤــﺎي ﻋﻤﻠــﻲ /ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﮔﺎن ﭘــﻞﺑــﻲ .ﻓﻴﺘــﺰ ﺟﺮاﻟــﺪ ،زد .ﺟــﻒ
داﺳﻜﺎﻻﻛﻴﺲ؛ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺿﺎ رﺳﺘﻤﻲ ،رﺿﺎ ﻛﺎﻇﻤﻲ.
 :ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات.1396 ،
 208 :ص :.ﻣﺼﻮر.
 :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان؛ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﺸﺎر .3838
  :
 :ﻓﻴﭙﺎ
 :ﻋﻨــــﻮان اﺻــــﻠﻲRepetitive Transcranial Magnetic :
Stimulation Treatment For Depressive Disorders: A
Practical Guide, 2013.
 :ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ.
 :ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻐﺰ
 :اﻓﺴﺮدﮔﻲ --درﻣﺎن
 :داﺳﻜﺎﻻﻛﻴﺲ ،زد .ﺟﻒ Daskalakis, Z. Jeff
 :رﺳﺘﻤﻲ ،رﺿﺎ ،-1349 ،ﻣﺘﺮﺟﻢ
 :ﻛﺎﻇﻤﻲ ،رﺿﺎ ،-1363 ،ﻣﺘﺮﺟﻢ
 :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات
9 1396 :ف3تRC 386/6/
616/89 :
4699162 :

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻣﺼﻨﻔﺎن اﺳﺖ .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﺮ روش اﻋﻢ از ﻓﺘﻮﻛﭙﻲ،
رﻳﺴﻮﮔﺮاﻓﻲ ،ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي  ،ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ،ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ در وﺑﻼگﻫﺎ ،ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ،ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ و ﻛﺘﺎب ،ﺑﺪون اﺟﺎزه
ﻛﺘﺒﻲ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاي ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان :درﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻜﺮر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﺮاﺟﻤﺠﻤﻪاي ) (rTMSﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻻت اﻓﺴﺮدﮔﻲ :راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻠﻲ
ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﭘﻞ ﺑﻲ .ﻓﻴﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ -زد .ﺟﻒ داﺳﻜﺎﻻﻛﻴﺲ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :رﺿﺎ رﺳﺘﻤﻲ -رﺿﺎ ﻛﺎﻇﻤﻲ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر1396 :
ﺷﻤﺎرﮔﺎن 500 :ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺎﺷﺮ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﻲ :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
»ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﺳﺖ«
ﺑﻬﺎ 150000 :رﻳﺎل
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺮﺷﻲ ﻣﻘﺪم  -ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ -  :ﺗﺎرﻧﻤﺎ :
ﭘﺨﺶ و ﻓﺮوش :ﺗﻠﻔﻜﺲ 88338712

فهرست مطالب
رديف

پیشگفتار

عنوان

مقدمه مترجم

صفحه
11

13

فصل  :1مقدمهای بر اصول تحریک مغناطیسی فراجمجمهای و تحریک مکرر
15
مغناطیسی فراجمجمهای
 .1-1مقدمه

17

 .1-2مروری بر تکنولوژی TMS

17

 .1-3مروری بر تکنولوژی  TMSمکرر ()rTMS

20

 .1-4تحریک ساختگی

21

 .1-5صدا

22

منابع

23

فصل  :2تاریخچه درمان  TMSو  rTMSبرای افسردگی

 .2-1مقدمه

25
27

 .2-2تالشهای اولیه برای گسترش رویکردهای شبیه TMS

29

 .2-3شکلگیری  TMSنوین

32

منابع

34

فصل  :3مکانیسم تأثیر rTMS

 .3-1مقدمه

 .3-2تأثیرات  rTMSدر قشر حرکتی
 .3-2-1تأثیرات بر روی تحریکپذیری قشر حرکتی

37
39

39
40

 .3-2-2-1دوره خاموشی ()SP

42

 .3-2-2-2بازداری و تسهیل جفت پالس ()ppTMS

45

 .3-2-3تأثیرات  rTMSبر روی انعطافپذیری قشر حرکتی
 .3-3تأثیرات  rTMSارزیابی شده به وسیله الکتروآنسفالوگرافی ()EEG

46
47

5

فهرست مطالب

 .3-4مطالعات تصویربرداری عصبی در مورد تأثیرات rTMS

48

 .3-4-1تصویربرداری از تأثیرات rTMS

49

 .3-4-2تصویربرداری از تأثیرات  rTMSدر افسردگی

50

 .3-4-3مطالعه تأثیرات  rTMSبر روی مغز با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نزدیک

 .3-5مطالعه تأثیرات مغزی  rTMSبا استفاده از الکتروآنسفالوگرافی

52
52

 .3-6تأثیرات  rTMSبر روی BDNF

53

نتیجهگیری

54

منابع

55

فصل  :4درمان  rTMSحاد برای افسردگی

61

 rTMS .4-1در افسردگی :تحریک با فرکانس باال

63

 .4-1-1فراتحلیل

73

 rTMS .4-1-2در برابرECT

73

 .4-1-3خالصه

74

 rTMS .4-2با فرکانس پایین در سمت راست

75

 rTMS .4-3دو طرفه

76

 .4-4سایر رویکردها

77

 .4-4-1آمادهسازی

77

 .4-4-2تحریک انفجاری تتا ()TBS

77

 .4-5سایر مسایل روش شناختی rTMS

78

 .4-5-1هدفگیری مکان درمان

78

 .4-5-1-1مکانیابی آناتومیک احتمالی

79

 .4-5-1-2مکانیابی کارکردی

79

 .4-5-1-3ارزیابی رویکردهای مکانیابی عصبی

80

 .4-5-2تغییر طراحی سیمپیچ و نیمرخ تحریک

81

 .4-6مسایل مرتبط با انجام کارآزماییهای بالینی rTMS

82

نتیجهگیری

83

منابع

84

6

درمان تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای ( )rTMSبرای اختالالت افسردگی-راهنمای عملی

فصل  :5کاربردهای بالینی و انتخاب بیماران
 .5-1مرحله بیماری و مقاومت در برابر درمان
 .5-1-1توصیههای بالینی
 .5-2نوع بیماری :افسردگی تک قطبی و دو قطبی
 .5-2-1توصیههای بالینی
 .5-3بیماران سالمند مبتال به افسردگی
 .5-3-1توصیههای بالینی
 .5-4افسردگی در نوجوانان
 .5-4-1توصیههای بالینی
 .5-5بیماران باردار و شیرده
 .5-5-1توصیههای بالینی
 .5-6بیماری همزمان :بیماری نورولوژیک
 .5-6-1توصیههای بالینی

89
91
93
93
95
95
96
97
97
98
99
99
100

 .5-7سایر عوامل

100

منابع

102

فصل  :6مسایل عملی در درمان

107

 .6-2تعیین دوز و آستانه حرکتی

109

 .6-2-1توصیههای بالینی

117

 .6-1مقدمه

 .6-3انتخاب نوع و پارامترهای درمان
 .6-3-1مالحظات مرتبط با  rTMSفرکانس باال در سمت چپ

109

117
118

 .6-3-1-1فرکانس

118

 .6-3-1-2طول و شدت رشتههای تحریک

118

 .6-3-1-3تعداد رشتههای تحریک

118

 .6-3-2استفاده از  rTMSفرکانس پایین در سمت راست
 .6-3-2-1دوز  rTMSبا فرکانس پایین در سمت راست

118
119

 rTMS .6-3-3دو طرفه متوالی

120

 .6-3-3-1توصیههای بالینی

120

7

فهرست مطالب

 .6-4زمانبندی و طول درمان

120

 .6-4-1توصیههای بالینی

123

 .6-5درمانهای همزمان
 .6-5-1توصیههای بالینی
 .6-6موقعیت و مکانیابی کویل
 .6-6-1توصیههای بالینی
منابع

فصل  :7رویدادهای نامطلوب مرتبط با  ،rTMSایمنی و نظارت

 .7-1مقدمه

123
125
128
132
133

137
139

 .7-2موارد منع

139

 .7-3رویدادهای نامطلوب

140

 .7-3-1سنکوپ

140

 .7-3-2القای تشنج

141

 .7-4سایر نگرانی های بالقوه مرتبط با ایمنی

144

 .7-4-1اختالل در شناخت

144

 .7-4-2آسیبهای شنوایی

145

سمیت بافت یا سایر تغییرات مغزی
 .7-4-3تغییرات بالقوه در ّ

145

 .7-4-4بارداری :شیردهی

 .7-4-5کودکان و نوجوانان

147
147

 .7-5ایمنی درمانگران

148

منابع

149

فصل  :8عوارض جانبی درمان rTMS

 .8-1مقدمه

153
155

 .8-2درد نقطهای یا موضعی

155

 .8-3سردرد

156

 .8-4مشکالت روان پزشکی

157

 .8-5ریسک تشنج و سایر مالحظات

158

8

درمان تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای ( )rTMSبرای اختالالت افسردگی-راهنمای عملی

منابع

159

فصل  :9درمان نگهدارنده و تداوم درمان

161

 .9-2نرخ عود به دنبال درمان rTMS

163

 .9-3رویکردهایی برای به حداقل رساندن عود

164

 .9-1مقدمه

163

 .9-3-1درمان دارویی

165

 .9-3-2روان درمانی

166

 .9-4درمان  rTMSنگهدارنده

167

 .9-5تکرار درمان rTMS

169

 .9-6خالصه

169

منابع

170

فصل  :10کاربرد  rTMSدر درمان سایر اختالالت روانپزشکی
 .10-1مقدمه

 .10-2اختالل شیدایی

173
175
175

 .10-2-1خالصه

176

 .10-3اختالالت اضطرابی

176

 .10-3-1اختالل وسواس جبری ()OCD
 .10-3-1-1خالصه
 .10-3-2اختالل استرس پس از سانحه
 .10-3-2-1خالصه
 .10-3-3اختالل وحشتزدگی و اختالل اضطراب فراگیر
 .10-3-3-1خالصه
 .10-4اسکیزوفرنی

176
177
177
178
178
178
178

 .10-4-1تحریک پیشپیشانی در اسکیزوفرنی

179

 rTMS .10-4-2در قشر گیجگاهی – آهیانهای و توهمات شنیداری

181

 .10-4-3خالصه

184

 .10-5درد

184

9

فهرست مطالب

 .10-5-1خالصه

186

منابع

187

فصل  :11تجهیزات و ملزومات برنامه درمانی rTMS

 .11-1تجهیزات TMS

195
197

 .11-1-1مگونچر

198

 .11-1-2مگستیم

199

 .11-1-3نورونتیکس

199

 .11-1-4سایر

200

 .11-2تثبیت برنامه درمانی

200

 .11-3اطالعات و رضایت بیمار

201

نمایه موضوعی

10

203

درمان تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای ( )rTMSبرای اختالالت افسردگی-راهنمای عملی

پیشگفتار
افسردگی به طور گسترده به عنوان یک مسئله شایع و مهم شناخته میشود که تأثیرات عمدهای
بر روی بیماران ،خانوادههای آنها ،سیستم مراقبتهای بهداشتی و به طور کلی بر روی جامعه دارد.
همچنین پذیرفته شده است درمانهایی که امروزه برای افسردگی در دسترس هستند در پاسخگویی به
نیازهای درصد قابلتوجهی از بیماران مبتال به این مشکل ،كافي نبودهاند.
در چنین شرایطی ،تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای ) (rTMSبه عنوان یک گزینه درمانی دیگر
معرفی شده است .تالشهای پژوهشی قابلتوجهی که توسط روانپزشکان دانشگاهی در طی بیش از 15
سال گذشته صورت گرفته ،کارایی درمانی این روش را اثبات کرده است .هر چند هنوز سؤاالت مهمی در
رابطه با مکانیسم تأثیر  rTMSو بهترین شیوه به کارگیری آن مطرح هست ،اما افسردگی تعداد زیادی از
بیماران که تحت این درمان قرار گرفتهاند به وضوح و به طور قابلتوجهی کاهش يافته است.
در سالهای اخیر ،کاربرد  rTMSدر درمان افسردگی در تعداد زیادی از کشورها مورد تأیید قرار گرفته
و کاربرد آن در محیطهای بالینی از رشدی شتابان برخوردار است .پزشکان در سراسر اروپا ،ایاالت متحده،
کانادا و تعدادی از کشورهای دیگر از درمان  rTMSدر محیطهای مختلف بالینی استفاده میکنند .با
وجود این ،در حال حاضر منابع محدودی برای حمایت از کاربرد بالینی گسترده  rTMSدر دسترس
ميباشد .متون آکادمیک وسیع و چشمگیری به بررسی کاربرد این درمان اختصاص یافتهاند ،اما لزوماً به
موقع در دسترس پزشکان پرمشغلهای که خواهان ارائه  rTMSهستند یا آنهایی که در حین استفاده از
این درمان با مشکالت بالینی جدید مواجه شدهاند ،قرار نمیگیرد.
کتاب حاضر به منظور پُرکردن این شکاف طراحی شده است .هدف ما ،فراهم آوردن یک راهنمای
مناسب برای درمانگران جهت استفاده از درمان  rTMSدر فعالیتهای بالینی است .این کتاب هم متون
علمی موجود در حمایت از موضوعات مورد بحث را جمعآوري كرده و هم اطالعات موجز ،روان و دارای
موضوعیت بالینی را مدنظر قرار داده است .فصلهای اولیه این کتاب پیشزمینهای برای کمک به خواننده
در درک دانش زیربنایی استفاده از درمان  rTMSفراهم می سازد .سپس جنبههای خاص کاربرد درمان
 rTMSدر افسردگی از جمله ایمنی درمان و عوارض جانبی بالقوه با عمق بیشتری مورد بحث قرار
میگیرند .در ادامه شواهد مرتبط با کاربرد این درمان در مورد افسردگی و همچنین مالحظات بالینی
مرتبط با انتخاب پارامترهای درمان و شناسایی بیماران مناسب برای این درمان تشریح خواهند شد .نهایتاً
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در فصلهای پایانی موضوعات عملی در فراهم ساختن درمان  rTMSبرای سایر اختالالت مورد توجه قرار
میگیرند.
کتاب حاضر در درجه اول برای درمانگرانی نوشته شده است که درصدد ارائه درمان  rTMSدر
فعالیتهای بالینی خود بوده یا در حال حاضر اقدام به این کار میکنند .با وجود این ،ما امیدواریم که
مباحث مقدماتی سودمندی را برای محققانی که درصدد انجام مطالعات آکادمیک در این حوزه هستند،
فراهم آورد همانگونه که در صفحات این کتاب نشان داده شده است هنوز سواالت قابلتوجهی در رابطه با
بهینهسازی درمان  rTMSدر استفادههای بالینی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود .ما امیدواریم
که بررسیهای آکادمیک این درمان كماكان این حوزه مهم را نیز مدنظر داشته باشند.
ما میخواهیم از سالی هرسینگ برای مساعدتهای ارزشمندش در زمینه ویراستاری و جمعبندی
کتاب حاضر قدردانی کنیم .پل فیتزجرالد میخواهد از موسسه  NHMRCبرای بورسیه تحصیلی درمانگری  1

و جفداسکاالکیس نیز مایل است از موسسه  CIHRبرای جایزه دانشمند درمانگر 2قدردانی کند .ما هر دو
از خانوادههایمان برای حمایتها و تشویقهايشان سپاسگزار هستیم :ال ،جیک ،سیان ،استال ،تاسو و الی!
پل فیتز جرالد ،ملبورن استرالیا
زد .جف داسکاالکیس ،تورنتو کانادا
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1 practitioner fellowship
2 clinician scientist award

درمان تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای ( )rTMSبرای اختالالت افسردگی-راهنمای عملی

مقدمه مترجم:
اختالل افسردگی به جهت شیوع با سرماخوردگی مقایسه میشود و البته در صورت تشخیص و درمان
صحیح در اغلب موارد بهبود مییابد .با توجه به آمارهای سازمان بهداشت جهانی که افسردگی را در حال
حاضر ازنظر بار بیماریها در دومین رتبه قرار داده است به نظر میرسد اشکاالت نمایش موجود ازنظر
پذیرش از طرف مراجعین و خانوادهها ازیکطرف و از جهت اثربخشی در بهبود این اختالل از طرف دیگر
از علل تحمیل این هزینه قابلتوجه در مبتالیان به این اختالل میباشد.
رویکردهای درمانی حاضر بهویژه دارودرمانی به جهت تأخیر زمانی در شروع اثر آنها بعد از مصرف
منظم و همچنین احتمال باالی بروز عوارض ناخواسته دارویی از نسبت موفقیت حداکثر  ۵۰تا ۶۰
درصدی در اکثر مطالعات برخوردار هستند و همچنین مقاومت دارویی در افرادی که علیرغم مصرف
منظم دارو از درمان نتیجه مطلوب کسب نمیکنند هم یکی دیگر از نقاط ضعف این روش درمانی را
روشن میکند به نحوی که در موارد مقاوم به درمان دارویی گرایش به استفاده از روشهای تهاجمی
مانند الکتروشوک علیرغم همه عوارض جانبی اجتنابناپذیر آن مانند اختالل طوالنیمدت حافظه امری
شایع و پذیرفتنی شده است.
تأمل دانشمندان و متخصصان روانپزشکی به ارائه درمانی بدون عوارض و جنبههای منفی فوق به
انجام پژوهش و کاربست روش تحریک مکرر مغناطیسی فرا جمجمهای برای اختالل افسردگی عمده
شده است و طی سه دهه اخیر با انتشار نتایج این تحقیقات ما شاهد تأیید استفاده از این روش درمانی
در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی برای اختالالت روانپزشکی با تأکید بر اختالل افسردگی هستیم
و خوشبختانه در کشور ما نیز در نسخه جدید کتاب نسبی تعرفههای خدمات درمانی شاهد گنجاندن
این خدمت در لیست خدمات قابل پرداخت توسط سازمانهای بیمه میباشیم که بهنوعی تأیید استفاده
درمانی از این روش میباشد.
با توجه به اثربخشی  rTMSدر پژوهشهای متعدد و چندمرکزی در بیماران افسرده مقاوم باسابقه دو

دوره درمان دارویی با دوز و زمان کافی که مبنای تأییدیه  FDAبرای استفاده از این روش در ایاالتمتحده
آمریکا میباشد به نظر میرسد استفاده از این روش میتواند به بهبود بیشتر بیماران درزمانی سریع و با
عارضه کم منجر شود و برای این مهم استفاده صحیح از این درمان مقدمهای برای حصول به نتیجهای
مطلوب هست .قدم اول این استفاده صحیح از این روش میتواند انتخاب بیماران پاسخده به این روش
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باشد هرچند تعریف پروتکل درمانی صحیح اعم از محل تحریک مغز و ویژگیهای تحریک مثل فرکانس
باال و پایین و تعداد جلسات درمانی بهعنوان نکات فنی الزامی بایستی مدنظر درمانگران قرار گیرد.
این کتاب که توسط دو روانپزشک کانادایی بنام آقای دکتر داسکاالکیس و استرالیایی بنام آقای دکتر
فیتزجرالد تألیف شده است درصدد آن است تا منبعی مناسب برای روانپزشکان و درمانگران که وقت کافی
برای مطالعه همه پژوهشهای روزافزون این حیطه را ندارند فراهم کنند تا بهعنوان یک راهنمای عملی
بتواند در گسترش هرچه سریعتر کاربرد این رویکرد درمانی بکار آید.
ترجمه این کتاب بعد از انتشار نسخه فارسی دو کتاب آقای دکتر مارک جورج بنامهای روشهای
تحریک مغزی برای متخصصان توسط انتشارات ارجمند و همچنین کاربرد تحریک مغناطیسی مغز در
پژوهش و بالین توسط دانشگاه تهران انجامشده است تا ما نیز شاهد گسترش استفاده صحیح و مناسب
این روش در مراکز درمانی کشورمان باشیم.
در اینجا الزم میدانم از زحمات همکار جوان ارجمندم جناب آقای دکتر کاظمی که نقشی به سزا در
تولید این اثر داشتهاند سپاسگزاری نمایم و همچنین بابت ویراستاری این اثر از سرکار خانم نفیسه ساور
همسر عزیزم که به شیوایی و رسایی ترجمه کمک شایانی داشته است نهایت تشکر و امتنان را داشته
باشم و همچنین از گروه روانشناسی و شورای علمی انتشارات دانشگاه تهران بابت تأیید انتشار این کتاب
نهایت سپاس و امتنان خود را اعالم کنم .امید است که برای آرامش دردمندان مؤثر واقع شود.
رضا رستمی
روانپزشک -دانشیار دانشگاه تهران
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