
 

 

 1صفحه  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر -تهیه شده در واحد فناوری اطالعات پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس 

 ( EEGنوار مغز یا انسفالوگرام ) 

 نوار مغز چیست؟

 و انسان مغز الکترونیکی فعالیت ثبت یا مغز نوار

 ارزیابی برای تواند می مغزی امواج الگوی بررسی

 قرار استفاده مورد بیماریها از بعضی در مغز کارکرد

الکترودهای فلزی برروی نقاط متفاوت . گیرد

پوست سر قرار گرفته و امواج مغزی را دریافت می 

 کار(  ثبتی چند کنند. یک ماشین پلی گراف )

 در البته و دهد می انجام کاغذ برروی را امواج ثبت

 شده منتقل کامپیوتر یک به اطالعات موارد بعضی

) بین دقیقه طول می کشد  54متوسط انجام یک نوار مغز حدود  بطور. شود می داده نشان نمایشگر صفحه برروی

دقیقه ( امروزه انواعی از دستگاههای ثبت نوار مغز تولیر شده است که بیمار به راحتی می تواند به اطراف  09-09

 حرکت کرده و فعالیتهای عادی روزانه خود را انجام دهد در حالیکه دستگاه مشغول ضبط امواج مغز وی است.

 نوار مغز برای چه مقاصدی درخواست می شود ؟

 ممکن که شرایطی دیگر و سر ضربه هوشیاری، سطح کاهش و گیجی ، تشنج به مبتال بیماران ارزیابی برای مغز نوار

 تشخیص به کمک برای وسیله این همچنین. گردد می درخواست شوند، ایجاد مغز کارکرد در اختالل بعلت است،

بیماریهای مغزی که باعث بدتر شدن کارکرد روانی فرد ) مثل بیماری فراموشی یا نسیان ( و یا اختالل  از بعضی

کارکرد مغزی او می شوند مفید می باشد. همچنین گاهی در بیماریهای کلیوی و یا کبدی شدید نیز که باعث 

ده کرد. گاهی نیز برای تائید تشخیص اختالل کارکردمغزی ) آنسفالوپاتی( می شوند، می توان از این وسیله استفا

 شرایطی مثل مرگ مغزی، از نوار مغز استفاده می شود.

 

 آمادگی و شرایط الزم برای انجام نوار مغز :

) نوار مغز (  EEG انجام برای گاهی ولی باشد نمی نیاز آمادگی هیچگونه مغز نوار انجام برای موارد از بسیاری در

د که فرد خود را محدود کرده و در شرایط کم خوابی برای انجام تست مراجعه کند. این حالت پزشک توصیه می کن

که بیشتر در مبتالیان به بیماری صرع و گاهی در سایر اختالالت توصیه می شود، باعث می گردد که اختالل بطور 

 واضح تری در نوار مغزی خود را نشان دهد.

 

 نه صورت می گیرد؟نوار مغز یا الکتروانسفالوگرام چگو

. کند می وصل او سر به را کوچکی الکترودهای تکنسین است، خوابیده تخت برروی یا و نشسته حالیکه در فرد

 می قرار الکترود که محلی و بوده تمیز کامالً سر باید ولی شود تراشیده سر نیست نیازی تست این انجام برای گرچه

فه پاک باشد. ممکن است از ژل مخصوص در محل اتصال الکترود استفاده شود تا اضا چربی هرگونه از باید گیرد

 امواج مغزی براحتی بتوانند توسط آنها دریافت شوند. 

 در. شوند می ثبت کاغذ برروی و شده فرستاده گراف پلی ماشین به آنها الکترودها توسط امواج دریافت از پس



 

 

 2صفحه  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر -تهیه شده در واحد فناوری اطالعات پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس 

ممکن است از شما بخواهد چشمهای خود را باز و یا بسته کنید و یا اینکه به سرعت  تکنسین مغز نوار انجام هنگام

نفس بکشید و یا تنفس عمیق انجام دهید. گاهی فرد در مقابل نور درخشان و چشمک زن قرار می گیرد. در موارد 

 خاص نیز انجام نوار مغز حتی پس از به خواب رفتن بیمار ادامه می یابد.

 

 مغز برای انسان خطر دارد ؟آیا انجام نوار 

 و درخشان نور اثر در مثالً)  مغز تحریک اثر در صرع به مبتال افراد در گاهی فقط و بوده ایمن کامالً آزمایش، این

 .شود تشنج باعث تواند می(  سریع و عمیق تنفسهای یا و زن چشمک


