
 

 نوار مغز

  معصومه میربیدختی تهیه کننده:

 واحد آموزش سالمت 

 0011بازنگری 

گاهی پزشک قادر نیست بین مرگ مغزز    مز زا 

افتراق دهد در این موارد ، گاهی انجام نوار مزغزز  

م ک می مند ، چرا مه در مرگ مزغزز  فزیزا زیزت 

ا کتریکی مغز از بین می ر د   دیگر از آن امزوایزی 

 صادر ن ی شود. 

 چند نکته : 

هنگام مراجعه برای انجام نوار مغزهای معمولی هیچ نگرانی به  

 خود راه ندهید . این آزمایش هیچ درد و ناراحتی برای شما ندارد. 

حتماَ پیش از انجام آزمایش و گرفتن نوار مغز ، تمام داروهاای  

مصرفی خود را به اطالع پزشک متخصا  ماغاز و ابصاا  

برسانید . هیچ دارویی را بدون مشورت با پزشک خود شروع یاا 

 قطع نکنند. 

تغییر و درخواست انجام نوار مغز تنها به بهده متخص  مغز و  

 ابصا  می باشد. 

پس از آزمون مراقب بهداشتی ، الکترودها را از پوست سر شما  

جدا خواهد کرد و سپس ژل الکترود را توسط یک گاز و یا استون 

 تمیز خواهد کرد . 

 موهای خود را بعد از آزمون شستشو کنید. 

بالفاصله بعد از انجام آزمون بیمار می تواند فعالیت روزانه خود  

 را از سر بگیرد. 

 

 آدرس وبسایت : 

Www.bohlool.gmu.ac.ir 

 ارتباط با ما   پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 

 8811داخلی: 



  EEG نوار مغز یا آنسفالو گرام 

نامیده می شود ، منشا  EEGمغز مه به اختصار   نوار

تحوالت بزرگی در بررسی بی ار  ها  مغز   به  یژه 

تشنج ها بوده   باعث می شود مه دانش ما از فرآیند   

ع لکردها  مختلف مغز به طور چش گیر  افزایش پیدا 

می مند. مغز ما امواج ا کتریکی از خود ساطع می مند 

مه قابل رد یابی هستند. ر ش مار بدین صورت است 

مه تیداد  ا کتر د در نقاط خاصی از سر مار گذاشته 

می شوند. این ا کتر دها می والَ  سایل فلز  موچک   

سبکی هستند مه به راحتی به سر متصل می شوند. 

هنگام مار گذاشتن این  سایل ر   سر ، بی ار هیچ 

گونه ناراحتی یا درد  را احساس ن ی مند ، چون مثل 

ا کتر دهایی مه نوار قلب می گیرند ، به سادگی به 

پوست می چسبند   پس از انجام نوار مغز به راحتی از 

آن یدا می شوند. در ت ام مدتی مه از خود بی ار ، نوار 

مغز  گرفته می شود، بی ار باید در یا  خود بی حرمت 

ب اند چون هر گونه حرمتی می تواند در نوار مغز تداخل 

 ایجاد مند   نتیجه آزمایش را به هم بریزد.  

بی ارانی مه ه کار  ن ی منند  آرام ن ی گیرند. بزایزد  

صبر مرد تا بی اربه طور طبییی خوابش ببزرد   زمزان 

خواب از ا  نوار مغز گرفته شود. ا کتر دهایی مزه ر   

سر بی ار قرار داده می شوند ، امواج مغز را می گیرند   

ثبت می منند   امواج ثبت شده به  سیله دستگاه بزرا  

 .مطا یه   بررسی برا  پزشک میا ج فرستاده می شود

  تفسیر نوار مغز : 
تفسیر این نوار مار مشکلی است   فقط از عهده پزشک 

 متخصص بی ار  ها  مغز   اعصاب بر می آید .

 

ا گو  امواج مه ثبت می شود در حاالت مخزتزلزف بزا  

 یکدیگر متفا ت است . 

بطور مثال ، دامنه   ارتفاع امواج ا کتریکی در حزا زت 

 خواب با حا ت بیدار  متفا ت است . 

در ض ن در صورت بر ز تشنج ، بر حسب نوع آن امواج 

خاصی بر ر   نوار مغز ظاهر می شونزد مزه از ر   

فرمانس   دامنه آنها می توان تا حد د  نوع تشنزج را 

 مشخص مرد .

ا بته به طور می ول ، فرد هنگام گرفتن نوار مغز تشنزج  

ندارد اما پزشکان گاهی با تحریک بی ار به تنفس هزا  

ع یق یا با تجویز برخی دار ها   مواد خزا  ، بزر ز 

فیا یت ها  غیر عاد  در مغز را تحریک می منند تا بزا 

شناسایی   ثبت امواج ا کتریکی غیر عاد  حاصل از آن 

 .، نوع تشنج   بی ار  زمینه ا  فرد را تشخیص دهند

 : موارد استفاده ازنوارمغز

  تشخیص اختالالت تشنجی و تعیین محل آنها:

در برخی موارد ، پزشک مطمئن نیست بیمار واقعاَ 

تشنج کرده یا مشکالت و بیماری های او منشا غیر 

تشنجی دارند . در این موارد ، نوار مغز می تواند در 

تشخیص به پزشک کمک کند و اگر حتی از تشنج 

بیمار مطمئن باشد ، باز باید سر منشا و محل شکل 

گیری تشنج مشخص شود که باز هم از نوار مغز 

  .کمک می گیرد

  اختالالت التهابی مغز

این اختالالت که آنسفالوپاتی یا آنسفالیت نام دارند 

گاهی الگوهای مشخص و خاصی را در نوار مغز 

  .کمک می کند ایجاد می کنند که به تشخیص

 


