
1 
 

مغزبررسيهايروش

 

مغزيآسيبرفتارياثراتبررسي

 ضبيؼِ ػجبضت ثب هؼوَالً پطزاظز، هي هغع اظ ثرطي ترطيت ثِ وِ پػٍّطگطي ٍ است جطاحت يب ظذن ضبيؼِ،

 ثِ ٍ ثيٌس هي آسيت هغع اظ ثرطي ّب آى زض وِ ّبيي آظهبيص. وٌس هي يبز هغع ثِ ضسُ ٍاضز آسيت اظ هغعي

 ضبيؼِ هغبلؼِ هٌغك. ضًَس هي ًبهيسُ ضبيؼبت هغبلؼِ گيطز، هي لطاض هطبّسُ هَضز حيَاى ضفتبض آى، زًجبل

 اظ پس ًيست لبزض زيگط حيَاى وِ ضَز استٌتبج ضفتبضّبيي اظ تَاًس هي هغع ًبحيِ يه وبضوطز وِ است ايي

 زيگط حيَاى هغع، اظ ثرطي ترطيت اظ پس اگط هثالً. ًيست ّب آى اًجبم ثِ لبزض زيگط ًبحيِ، آى زيسى آسيت

 ٍ است ضسُ وَض  حيَاى وِ ثگيطين ًتيجِ تَاًين هي زّس، اًجبم است، ثيٌبيي هستلعم وِ ضا وبضّبيي ًتَاًس

 . زاضز ًمص ثيٌبيي زض زيسُ آسيت ًبحيِ

 

 وِ وٌين حبغل اعويٌبى تَاًين هي چگًَِ هثالً. ثبضين هحتبط ثسيبض هغعي، ضبيؼِ اثطات تفسيط زض ثبيس

 وِ ًَضي سوت ثِ هبظ يه زض حطوت اظ ايٌىِ يب وٌس، هي ثطذَضز اضيب ثب آيب است؟ وَض ضبيؼِ، زچبض حيَاى

 تٌگ ًَض همبثل زض ّبيص چطن هطزهه زيگط ايٌىِ يب وٌس، هي ذَززاضي زّس، هي ًطبى ضا غصا هىبى

 ثِ ضا اضتْبيص يب وٌس، ثطذَضز اضيبء ثِ حطوتي ّوبٌّگي زض ًمع ػلت ثِ است هوىي حيَاى، ضَز؟ ًوي

 ّبي ثبظتبة اهب ثجيٌس، ذَة ذيلي ايٌىِ يب ثبضس، زازُ زست اظ( هبظ وطز عي زض ضا اش اًگيعُ ًتيجِ زض ٍ) غصا

 هَش وِ وطزًس تػَض پيص ّب سبل. ضًَس هي اضتجبُ زچبض اغلت پػٍّطگطاى. ثبضس زازُ زست اظ ضا اش ثيٌبيي

 هَش يه وِ وٌيس آظهبيص تَاًيس هي چگًَِ ثىٌيس، ضا تػَضش(. ًيست وَض هَش، ايي) است وَض آلجيٌَ،

 ثطاي تَاًس هي وِ زاضًس( ّبيي سجيل) گطّب حس ّب هَش وِ ثبضيس زاضتِ ثربعط ًِ؟ يب ثجيٌس تَاًس هي

. ضٍز ثىبض آى اظ افتبزى فطٍ اظ پيص هيع، لجِ ضٌبسبيي يب آى ثب وطزى ثطذَضز اظ پيص زيَاض، يه ضٌبسبيي

 . وٌٌس پيسا ثَيبيي ضزّ وطزى زًجبل عطيك اظ اتبق يه زض ضا ذَز ضاُ تَاًٌس هي ّوچٌيي ّب آى

 

 ًَاحي ثَسيلِ وِ است وبضوطزّبيي وطف هب ّسف ثيبهَظين؟ ضبيؼِ هغبلؼبت اظ تَاًين هي چيعي چِ پس

. است ذبظ ضفتبضّبي اًجبم جْت زض وبضوطزّب ايي تطويت چگًَگي فْن سپس ٍ گيطز هي اًجبم هغع هرتلف

 ًِ زٌّس، هي اًجبم ضا وبضوطزّب هغع، زضٍى هساضّبي. است اّويت حبيع ضفتبض، ٍ هغعي وبضوطز ثيي تفبٍت

 ًبحيِ ّط. ًيست ضفتبض يه هسئَل تٌْبيي ثِ ػػجي، هساضّبي اظ يه ّيچ يب هغع اظ اي ًبحيِ ّيچ. ضا ضفتبضّب
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 ذَاًسى ػول هثالً. زاضًس ضطوت ضفتبض اجطاي زض وِ ضسبًس هي اًجبم ثِ ضا( وبضوطزّب اظ اي هجوَػِ يب) وبضوطز

 ٍ ولوبت تطريع ٍ ازضان چطن، ّبي ػسسي توطوع چطن، حطوبت وٌتطل ثطاي الظم وبضوطزّبي ضبهل

 وٌٌس، هي ضطوت ًيع زيگطي ضفتبضّبي زض وبضوطزّب ايي اظ ثؼضي. ثبضس هي غيطُ ٍ ّب ٍاغُ هؼٌي زضن حطٍف،

 ٍ ثبضس هي ضطٍضي است، وطزى ًگبُ هستلعم وِ وبضي ًَع ّط ثطاي توطوع، ٍ چطن حطوبت وٌتطل هثالً

. زاضًس ضطوت ًيع والم زضن زض ضًٍس، هي ثىبض ولوبت هؼبًي زضن ثطاي وِ هغع سبظٍوبضّبي اظ زستِ آى

 چِ وِ است هسئلِ ايي تؼييي ٍ ذبظ ضفتبض يه اًجبم ثطاي ضطٍضي وبضوطزّبي فْن پػٍّطگط، ٍظيفِ

 . است وبضوطزّب ايي اظ وسام ّط هسئَل هغع، زض ّب ًَضٍى اظ هساضّبيي

 

مغزيضايعاتايجاد

 اًس، گطفتِ لطاض جوجوِ ظيط زضست وِ هغع اظ ّبيي ثرص ترطيت وٌين؟ هي ايجبز ضا هغعي ضبيؼبت چگًَِ هب

 زاضين، هي ثط ضا جوجوِ اظ ثرطي وٌين، هي ثبظ ٍ ثطيسُ ضا سط پَست وٌين، هي ثيَْش ضا حيَاى. است آسبى

 ثطاي هىطي ٍسيلِ يه اظ تَاًين هي سپس. زّين هي لطاض زيس هؼطؼ زض ضا هد لطط ٍ ثطيسُ ضا ضبهِ سرت

 سغح ضٍي ضا اي ضيطِ پيپت يه ثبفت، ايي ثطزاضت تىويل ثطاي. وٌين استفبزُ هغع ثبفت وطيسى ثيطٍى

 . زاضين هي ثط ضا هغع ثبفت پيپت، ثِ هتػل هىٌسُ تلوجِ ثَسيلِ ٍ زازُ لطاض هغع

 

 ظيط ًَاحي ضبيؼبت. وٌين ترطيت اًس، گطفتِ لطاض هغع ػوك زض وِ ضا هغع ًَاحي آى ذَاّين هي ثيطتط هب

 سيوي ثَسيلِ الىتطيىي جطيبى زازى ػجَض ثب هؼوَالً( اًس گطفتِ لطاض وطتىس ظيط زض وِ ًَاحي آى) هغع لططي

. است ضسُ پَضيسُ ػبيك اي اليِ ثَسيلِ ًَن لسوت جع ثِ ًمبط ّوِ زض وِ ضَز هي اًجبم ضسظًگ فَالز اظ

 گيطز لطاض هٌبست هحل زض آى اًتْبي وِ وٌين هي ّسايت عَضي تبوسيه استطيَ ثػَضت ضا سين ايي

 فطوبًس جطيبى وِ ضا سبظ ضبيؼِ زستگبُ سپس(. است ضسُ تَغيف ثؼسي ثرص زض استطيَتبوسيه جطاحي)

 هغع ثبفت اظ جطيبى ػجَض. وٌين هي ضٍضي وٌس، هي تَليس -ثبال ثسيبض فطوبًس ثب هتٌبٍثي جطيبى -(RF) ضازيَيي

 . ثطز هي ثيي اظ ضا الىتطٍز ًَن اعطاف ًبحيِ زض ٍالغ ّبي سلَل وِ وٌس هي ايجبز گطهبيي

 

 ٍ ػػجي سلَلي اجسبم جولِ اظ الىتطٍز، ًَن اعطاف زض ضا چيع ّوِ ٍسيلِ، ثسيي ضسُ ايجبز ضبيؼبت

 ايجبز ثطاي تط گعيٌطي ضٍش يه. ثطز هي ثيي اظ وٌٌس، هي ػجَض ًبحيِ آى اظ وِ ّبيي ًَضٍى ّبي آوسَى

 حس تب ّب ًَضٍى تحطيه ثب وِ است وبيٌيه اسيس لجيل اظ تحطيىي، آهيٌِ اسيس يه اظ استفبزُ هغعي، ضبيؼبت
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. ضًَس هي ًبهيسُ ترطيجي-تحطيىي ضبيؼبت ضيَُ، ايي ثِ ضسُ ايجبز ضبيؼبت. ثطز هي ثيي اظ ضا ّب آى هطگطبى،

 سلَلي اجسبم ضيويبيي هبزُ ايي ضَز، تعضيك هغع اظ اي ًبحيِ ثِ  لَلِ عطيك اظ تحطيىي آهيٌِ اسيس يه ٍلتي

 وٌٌس، هي ػجَض آًجب اظ وِ ضا هرتلفي ّبي ًَضٍى ثِ هتؼلك ّبي آوسَى اهب وٌس، هي ترطيت ضا ًبحيِ آى ػػجي

 ضفتبضي اثطات آيب وِ وٌس تؼييي زّس هي اجبظُ پػٍّطگط ثِ اًتربة اهىبى ايي. وٌس هي ضّب ذَز حبل ثِ

 زض يب است ضسُ ايجبز ًبحيِ آى زض گطفتِ لطاض ّبي ًَضٍى ضفتي ثيي اظ اثط زض هغع اظ ذبغي سبذتبض ترطيت

 . وٌٌس هي ػجَض آًجب اظ وِ ّبيي آوسَى ترطيت اثط

 يب الىتطٍز يه عطيك اظ RF جطيبى ػجَض ثَسيلِ لططي ظيط ضبيؼبت ايجبز ٌّگبم وِ ثبضيس زاضتِ تَجِ

 ضا لَلِ يب الىتطٍز ٍلتي. وٌين هي ٍاضز هغع ثِ اضبفي آسيجي ّوَاضُ لَلِ، عطيك اظ ضيويبيي هبزُ يه تعضيك

 سبظ ضبيؼِ زستگبُ وطزى ضٍضي اظ پيص حتي ًبچبض، ثِ ثطسين، ذَز ًظط هَضز ًبحيِ ثِ تب وٌين هي هغع ٍاضز

 ضبيؼِ زچبض حيَاًبت ضفتبض همبيسِ ثِ غطفبً تَاًين ًوي ثٌبثطايي. وٌين هي ايجبز اًسوي آسيت تعضيك، ضطٍع يب

 ًبحيِ ثبالي هغعي ًَاحي ثِ جعئي آسيت. وٌين اوتفب وٌتطل گطٍُ ًطسُ جطاحي حيَاًبت ضفتبض ثب هغعي

 گطٍُ ضٍي آًچِ. وٌين هي هطبّسُ وِ ثبضس اي ضفتبضي ّبي ًميػِ اظ ثطذي ػلت است هوىي ضبيؼِ زچبض

. وٌين هي ايجبز وبشة ضبيؼبت ّب آى ضٍي ٍ وٌين هي پيبزُ ًيع وٌتطل گطٍُ ضٍي زّين، هي اًجبم آظهبيطي

 لطاض( است ضسُ تَغيف ظيط زض وِ) استطيَتبوسيه زستگبُ زض وٌين، هي ثيَْش ضا حيَاى وبض ايي ثطاي

 هغع ٍاضز ضا لَلِ يب الىتطٍز وٌين، هي ايجبز ّبيي سَضاخ جوجوِ زض وٌين، هي ثبظ ضا سط پَست زّين، هي

 زّين، هي اًجبم ضبيؼِ ثطاي وِ ضا وبضّبيي ّوِ سري، زيگط ثِ. ثطين هي فطٍ ًظط هَضز ػوك تب آًطا ٍ وٌين هي

 گطٍُ ًمص حيَاًبت گطٍُ ايي. وٌين هي اجطا ًيع ايٌجب زض تعضيك ضطٍع يب سبظ ضبيؼِ وطزى ضٍضي جع ثِ

 تفبٍت وبشة ضبيؼِ زاضاي وٌتطل حيَاًبت ضفتبض ثب هغعي ضبيؼبت زچبض حيَاًبت ضفتبض اگط. زاضز ضا وٌتطل

 ثيٌيس، هي وِ گًَِ ّوبى) است ضفتبضي ّبي ًميػِ ػلت ضبيؼِ، وِ وٌين گيطي ًتيجِ تَاًين هي ثبضس، زاضتِ

 (. وٌس هي ثبظي زاضٍضٌبسي هغبلؼِ يه زض ضا زاضًٍوب ًمص ّوبى وبشة ضبيؼِ يه

 

 اي ٍيػُ ًبحيِ فؼبليت وِ است هفيس گبّي اهب وٌٌس، هي ايجبز زائوي هغعي ضبيؼبت پػٍّطگطاى اٍلبت، اوثط

 اي هبزُ يب هَضؼي وٌٌسُ حس ثي تعضيك وبض، ايي اًجبم ثطاي ضاُ تطيي آسبى. وٌين هتَلف هَلت، ثغَض ضا هغع اظ

 ثِ ّب آوسَى ػول ّبي پتبًسيل ٍضٍز اظ ، وٌٌسُ حس ثي زاضٍي. است هغع هَضزًظط لسوت ثِ هَسيوَل ثٌبم

 ايجبز هَلتي ضبيؼِ يه هؤثط، عَض ثِ ًتيجِ زض وٌس، هي جلَگيطي ًبحيِ ايي اظ ّب آى ذطٍج ٍ هَضزًظط ًبحيِ

 ضا گبثب ّبي گيطًسُ وِ است زاضٍيي هَسيوَل(. ضَز هي ًبهيسُ هغعي ثبظگطت لبثل ضبيؼِ هؼوَالً وِ) وٌس هي

 ثربعط) وٌس هي غيطفؼبل ًبحيِ، آى زض گطفتِ لطاض ّبي ًَضٍى ثبظزاضي ثب ضا هغع اظ ًبحيِ يه ٍ وٌس هي تحطيه

 (. است هغع زض ثبظزاضًسُ ػػجي زٌّسُ اًتمبل تطيي هْن گبثب وِ ثبضيس زاضتِ
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استريوتاکسيکجراحي

 جطاحي پبسد، ضسبًين؟ هي حيَاى هغع اػوبق زض زليك هَلؼيت يه ثِ ضا لَلِ يب الىتطٍز ًَن چگًَِ هب حبل،

 ايي تط، ترػػي ثػَضت. است (گطفتي لطاض هحىن) هؼٌي ثِ لغت زض استطيَتبوسيه. است استطيَتبوسيه

 وِ است ًگْساضًسُ يه زاضاي استطيَتبوسيه زستگبُ يه. زاضز اضبضُ فضب زض اضيب يبثي هىبى تَاًبيي ثِ لغت

 ثِ ضا لَلِ يب الىتطٍز وِ زاضز هتحطن ثبظٍي يه ًيع ٍ وٌس هي ثبثت استبًساضز هَلؼيت يه زض ضا حيَاى سط

 جطاحي اًجبم ثطاي حبل، ايي ثب. زّس هي حطوت فضبيي ثؼس سِ ّط زض هؼيي ّبي هسبفت اًساظُ

 . ًوَز هغبلؼِ ضا استطيَتبوسيه اعلس ثبيس استطيَتبوسيه

 

استريوتاکسيکاطلس

 وِ ّست ضجبّت آًمسض افطاز ثيي اهب ًيستٌس، يىسبى وبهالً ذبظ، گًَِ يه ثِ هتؼلك حيَاى زٍ ّيچ هغع

 ظيط ّستِ ًوًَِ ثؼٌَاى. وطز تؼييي سط ذبضجي اجعاي ثِ ًسجت ضا هغع ٍيػُ سبذتبضّبي هَلؼيت ثتَاى

 زض است، گطفتِ ضىل جوجوِ استرَاى چٌس اتػبل ثَسيلِ وِ اي ًمغِ اظ است هوىي هَش يه لططي

 ضسُ تطىيل استرَاى چٌسيي اظ جوجوِ. ثبضس زاضتِ فبغلِ هتط هيلي چٌس جبًجي، ٍ لسّاهي ثغٌي، جْت

 هحل يه زاضاي ضسُ هتَلس تبظُ ًَظازاى سط. زٌّس هي ضىل ضا( زضظّب) ّب اتػبل ٍ ضسُ هتػل ثْن وِ است

 هحل ضس، ثستِ ضىبف ايي آًىِ اظ پس. ثبضس هي هالج ثٌبم سْوي ٍ تبجي ّبي استرَاى اتػبل هحل زض ًطم

. است ضسُ گطفتِ (سط جلَي) هؼٌي ثِ يًَبًي اي ٍاغُ اظ وِ ضَز هي ًبهيسُ ثطگوب ّب، استرَاى ايي اتػبل

 . زاضز ضا هٌبست هطجغ ًمغِ يه ًمص ًمغِ، ايي ٍ وٌين پيسا ًيع هَش جوجوِ ضٍي ضا ثطگوب تَاًين هي

 

 فَاغل ثِ هتؼلك پيطبًي ّبي ثطش ثب وِ است ّبيي عطاحي يب ّب ػىس ضبهل استطيَتبوسيه اعلس يه

 ثطگوب اظ آى فبغلِ عجك استطيَتبوسيه، اعلس غفحِ ّط. زاضًس هغبثمت ثطگوب ػمت ٍ جلَ اظ هرتلفي

 اظ ثغٌي جْت زض ضا هغعي سبذتبضّبي فَاغل غفحِ ّط زض ضسُ تطسين ضجىِ. است ضسُ گصاضي ثطچست

 فَضًيىس زض سين ًَن لطاضزازى ثطاي. زّس هي ًطبى هيبًي ذظ ثِ ًسجت جبًجي جْت زض ٍ جوجوِ، ثبالي

 ًَن ايٌىِ تب ثيبٍضين پبييي سَضاخ زضٍى اظ ضا الىتطٍز ٍ وطزُ ايجبز سَضاذي هَضزًظط سبذتبض ثبالي زض ثبيس

 زض هَضزًظط ػػجي سبذتبض يبفتي ثب سپس،. گيطز لطاض هٌبست ػوك زض ثطگوب، زض جوجوِ اضتفبع ثِ ًسجت آى

 ضا سبذتبض هَلؼيت تَاًين هي ،(ًيست هطبّسُ لبثل حيَاى زض وِ) استطيَتبوسيه اعلس غفحبت اظ يىي
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 ٍ ًػازّب زض ّبيي تفبٍت زليل ثِ وِ ثبضيس زاضتِ تَجِ. وٌين تؼييي( ثجٌين تَاًين هي وِ) ثطگوب ثِ ًسجت

 اظ جسيسي هجوَػِ ثبيس ّويطِ هب. وٌس هي اضائِ ضا تمطيجي هَلؼيت يه فمظ اعلس حيَاًبت، سٌيي

 وٌين، هطبّسُ ضا ضبيؼِ زليك هَلؼيت وٌين، آهيعي ضًگ ٍ ضىبفتِ ضا حيَاى هغع گيطين، ثىبض ضا هرتػبت

 (. ضس ذَاٌّس تَغيف ثؼساً ًيع هغع آهيعي ضًگ ٍ ثطش) وٌين اهتحبى زٍثبضُ ٍ وٌين تػحيح ضا اػساز

 

 

 

 

استريوتاکسيکدستگاه

 وِ است سط ًگْساضًسُ يه زاضاي ٍسيلِ ايي. وٌس هي وبض اي سبزُ اغَل ضٍي استطيَتبوسيه زستگبُ يه

 وِ زاضز هسضج هىبًسين يه ٍ الىتطٍز ًگْساضًسُ يه زاضز، هي ًگِ هٌبسجي جْت زض ضا حيَاى جوجوِ

 -جبًجي ٍ ضىوي-پطتي جلَ،-ػمت هحَض سِ جْت زض اي ضسُ گيطي اًساظُ فَاغل زض ضا الىتطٍز ًگْساضًسُ

 ثيَْش ضا حيَاى آٍضزين، زست ثِ استطيَتبوسيه اعلس اظ ضا هرتػبت آًىِ اظ پس. زّس هي حطوت هيبًي

 ّبي ضوبضُ وٌين، هي پيسا ضا ثطگوب. زاضين ثطهي ضا سطش پَست ٍ زّين هي لطاض زستگبُ زض آًطا وٌين، هي

 ثِ ضا ٍسيلِ ٍ وٌين هي ايجبز اي حفطُ جوجوِ ضٍي وٌين، هي تٌظين استطيَتبوسيه زستگبُ زض ضا هٌبست

 ٍ زاضز لطاض ذَاّين هي هب وِ جبيي ّوبى الىتطٍز يب لَلِ ًَن حبل،. ثطين هي فطٍ هغع زض هٌبست اًساظُ

 . وٌين ايجبز ضا ضبيؼِ تب اين آهبزُ

 

 هغع زض وِ ّبيي سين. ضٍز ثىبض ضبيؼِ ايجبز اظ غيط اّسافي جْت زض است هوىي استطيَتبوسيه جطاحي الجتِ

 تعضيك زاضٍّبيي تَاى هي ٍ ضًٍس ثىبض ّب آى ترطيت ًيع ٍ ّب ًَضٍى تحطيه ثطاي است هوىي گيطًس، هي لطاض

 ضا ّب سين يب ّب لَلِ تَاًين هي. وٌٌس هسسٍز ضا ذبغي ّبي گيطًسُ ايٌىِ يب وٌٌس، تحطيه ضا ّب ًَضٍى وِ وطز

 ٍ ضَز هي ظزُ ثريِ ظذن جطاحي، ػول اًجبم اظ پس هَاضز ايي ّوِ زض. وٌين هتػل هغع ثِ زائوي ثغَض

 . ضَز هي ذبضج ثيَْضي اظ ٍ ضسُ ثطزُ ثيطٍى استطيَتبوسيه زستگبُ اظ حيَاى
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 هثالً اػػبة، جطاح يه گبّي. است ضسُ سبذتِ ًيع ّب اًسبى هرػَظ استطيَتبوسيه ّبي زستگبُ ضوٌبً

 استفبزُ ًطبًِ چٌس اظ هؼوَالً جطاح،. وٌس هي ايجبز لططي ظيط ضبيؼبت پبضويٌسَى، ثيوبضي ػالئن وبّص ثطاي

 ايجبز اظ پيص ،MRI ّبي اسىي اظ استفبزُ ثب ضا هغع ثِ ضسُ ٍاضز( زيگط ٍسيلِ يب) سين هَلؼيت ٍ وطزُ

 .وٌس هي تثجيت ضبيؼِ


