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 چکیده
رار گرفته مورد بررسی قبا کلیپ موقت  پیشین ارتباطی سرخرگی ویلیس با نواقص مختلف در جراحی آنوریسم عملکرد حلقهتحقیق در این 

مشاهده شد که  . در نتایج بدست آمدهبه انجام رسیده است اسکنتیهای سیعکس از هندسه استخراج شده به کمک سازیشبیه. است
مقدار گردش خون  ای، مغز کامال در معرض آسیب بود وتفاوت چندانی در جریان خون مغزی ایجاد نشد، اما از نظر جریان خون منطقه

به  نرخ مصرف اکسیژن مغزیک شدن باعث نزدی بود. همین مقدار،ای کمتر از گردش خون قابل دوام منطقه درصد51-51ای حدود منطقه
لذا با وجود اینکه متغیرهای  تحمل مغز به کاهش خونرسانی را از چندین ساعت به چند دقیقه کاهش داد. ی مجاز شده و زیر محدوده

 د.مغزی باشبینی رفتار تواند مالک نسبتاً مناسبی برای مقایسه و پیشمختلفی روی حد تحمل مغز تاثیر دارد، میزان جریان خون می

 

 تفاوت محتوای اکسیژن، جریان خون مغزی، زمان ایمن،ایسکمی مغزی،  ،موقت ، کلیپآنوریسم، حلقه ویلیس کلمات کلیدی:

  نرخ مصرف اکسیژن مغزی

 

 مقدمه -9
امروزه بدلیل عادات غذایی و کم تحرکی فشار خون در بین افراد بسیار شایع شده است. به عنوان اولین تاثیر نامطلوب فشار خون باال 

عف توان به ضهای قلبی اشاره کرد. اما فشار خون باال می تواند باعث ایجاد مشکالت بیشتری باشد که از آن جمله میتوان به بیماریمی

آنوریسم به حالتی اطالق می شود که در آن ایجاد آنوریسم و گشادی رگ است.  یکی از عللها اشاره کرد. این ضعف دیواره گدیواره سرخر

ها خود . این اتفاق بیشتر در شاخه های شریان اتفاق می افتد، چرا که این مکان(5)شکل  گیردقسمتی از رگ حالت بادکنکی به خود می

شود اما دو محل رایج برای آن آئورت  ای از بدن ایجادتواند در هر نقطهها هستند. آنوریسم میت به بقیه قسمتدارای دیواره ضعیفتری نسب

. 4. دهانه 3. دیواره 2.گنبد 5توان به های مغزی می باشد. هر آنوریسم از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که میشکمی و شریان

 .[4]کرد. شریان تغذیه کننده اشاره 1گردن و 

 هشود کتوانند نشت کنند یا پاره شده و ایجاد خونریزی کنند. خونریزی در داخل جمجمه باعث مشکالتی میآنوریسم های مغزی می

 پاره نشده اغلب سبب مشکالت سالمتی یا عالئمبایست هر چه زودتر درمان شوند. آنوریسم های تواند حیات فرد را تهدید کند و میمی

ینده آ شود تا از پارگی آنها درشوند. این آنوریسم ها معموال هنگام آزمایش برای شرایط دیگر شناسایی شده و برای درمان آنها اقدام میمی

 .[1]جلوگیری به عمل آید
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ای از . حلقه ویلیس مجموعه[6]افتداتفاق می 5ی حلقه ویلیسهای مغزی در محدودههای شریاندرصد آنوریسم 51طبق آمار حدود 

سیستم حلقه ویلیس باعث ارتباط  .(2)شکل  کنندشوند و ایجاد یک حلقه را میها است که در کف مغز به یکدیگر ملحق میسرخرگ

تی های پشو خونرسانی به بخش سیستم کاروتیدخونرسانی به قسمت پیشین مغز ازطریق  .گرددمی 3ایقاعده-با دستگاه مهره ای 2کاروتید

 قسمت های مختلف حلقه ویلیس عبارتند از: .گرددای انجام میقاعده-مغز بوسیله دستگاه مهره ای

 4 راست و چپ های داخلیسرخرگ 

 انشعاباتی از سبات داخلی( راست و چپ ) 1پیشینهای مغزی سرخرگ  

 کندکه دو سرخرگ مغزی پیشین را به یکدیگر متصل می 6سرخرگ ارتباطی پیشین. 

 هایی از سبات داخلی( راست و چپشاخه)7های ارتباطی پشتیسرخرگ  

 سرخرگ  گردندمنشعب می ایسرخرگ مغزی پشتی از سرخرگ قاعده. دو 5راست و چپ های مغزی پشتیسرخرگ(

 (ایقاعده-مهره ایهای مهره ای دستگاه 

                                                           
1 Circle of Willis 
2 Carotid system 
3 Vertebrobasilar system 
4 Internal carotid artery 
5 Anterior cerebral artery 
6 Anterior communicating artery 
7 Posterior communicating artery 
8 Posterior cerebral artery 

 : آنوریسم در انشعاب یک رگ1 شکل

 سیلیو حلقه : 2 شکل
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 (استانشعاباتی از سبات داخلی ) 9سرخرگ مغزی میانی. 

 متعلق بهگرددتقسیم می سرخرگ مغزی پشتیدر سطح مغز میانی به دو که  یا شریان بازیلر 51ایسرخرگ قاعده( . 

 (ایقاعده-مهره ایدستگاه 

 

ها اثر آنها نیز بایستی مورد مطالعه شوند. اما در بررسیای جزء حلقه ویلیس محسوب نمیهای مغزی میانی و سرخرگ قاعدهسرخرگ

 ها برای ایجاد آنوریسم تبدیل کرده است. ترین مکانهای مختلف جریان در حلقه ویلیس آن را به یکی از محتملوجود شاخه قرار گیرد.

یگری که وجود دارد این است که تنها در نقش این حلقه در هنگام انسداد یکی از سرخرگ ها برای خونرسانی کمکی است. اما مشکل د

. این نقص خود را به صورت نبود یا تفاوت قطر در رگ های [5, 7]درصد افراد این حلقه کامل است و در بقیه دارای نقص است 49حدود 

، هانقصهمچنین این شود. باعث ایجاد اخالل در خونرسانی در موارد ضروری مثل انسداد عروق می ها. این نقص[7]ارتباطی نشان می دهد

با توجه به درصد باالی افرادی که دارای نقص حلقه ویلیس هستند بررسی این موارد نیز . [9]خود یکی از عوامل ایجاد آنوریسم هستند

 رسد.ضروری به نظر می

باشد، کلیپ کردن شود و نیازمند جراحی باز میهای متفاوتی وجود دارد اما روشی که معموال استفاده میها روشدرمان آنوریسمبرای 

شود و با این کار از ورود جریان خون این روش یک کلیپ فلزی از جنس تیتانیوم در گردن آنوریسم قرار داده می . در[51]است 55آنوریسم

شود. پیش از قرار دادن کلیپ در گردن آنوریسم، بایستی به داخل آنوریسم جلوگیری به عمل آمده و از پارگی آن در آینده جلوگیری می

شود و آنوریسم زده می 52موقتی بر روی رگ های تغذیه کنندهی این منظور در ابتدای کار یک کلیپ فشار روی آنوریسم را کاهش داد. برا

با این کار در واقع . توان با عملکرد بهتری کلیپ را در سر جای خود قرار دادبا این کار جریان خون به داخل آنوریسم کم یا قطع شده و می

تواند در طوالنی مدت سبب ایجاد آسیب شود که خود این مسئله میتند نیز دچار اختالل میآن رگ هس خونرسانی به اعضایی که وابسته به

توان برای مدت زمان مشخصی از کلیپ موقت استفاده کرد. این مدت زمان به پارامترهای گذرا یا دائمی شود. پس می)ایسکمی( مغزی 

اقص حلقه ویلیس است. همانطور که گفته شد در زمان انسداد یکی از مختلفی وابسته است. یکی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار نو

سرخرگ های مغزی جریان خون مورد نیاز توسط حلقه ویلیس تامین می شود. حال اگر حلقه ویلیس دارای نقص باشد، عملکرد آن مختل 

های مغزی را ی از سرخرگموقت در واقع یک شده و خونرسانی به بافت مغزی کاهش می یابد. در زمان جراحی آنوریسم و قرار دادن کلیپ

توان در کنیم. لذا در حلقه های ویلیس مختلف مدت زمان های مختلفی برای مسدود نمودن قبل از ایجاد آسیب مغزی دائم میمسدود می

ر و بعد از آن با یکدیگ های ویلیس مختلف در قبل از کلیپ موقتتوان برای بدست آوردن مدت زمان ایمن جریان خون حلقهنظر گرفت. می

 مقایسه کرد. 

 

                                                           
9 Middle cerebral artery 
10 Basilar artery 
11 Clipping 
12 Parent artery 

 [1]های محتمل برای ایجاد آنوریسم: مکان3 شکل

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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که محتمل ترین مکان آن  (3)شکل  اما در داخل حلقه ویلیس نیز برخی مکانها دارای امکان بیشتری برای ایجاد آنوریسم هستند

دن آنوریسم ایجاد شده در این محل بایستی رگ های تغدیه کننده آن یعنی . برای کلیپ کر[55, 51]است سرخرگ ارتباطی پیشین

ده و مختل ش های مغزی پیشینسرخرگرا به طور موقت مسدود کنیم. با این کار خونرسانی به بافت های وابسته به  های پیشینسرخرگ

در معرض آسیب قرار می گیرند. عالوه بر این در حلقه های ویلیس ناقص ممکن است با این کار خونرسانی به بافت بیشتری تحت تاثیر قرار 

 پیشینتوان یک یا هر دو سرخرگ با توجه به میزان کاهش فشار مورد نیاز میبگیرد که این عامل مهمی برای مدت زمان کلیپ موقت است. 

 شود. کلیپ می ،سمت راست برای مطالعه تاثیرات پیشینرا مسدود نمود. در این تحقیق تنها سرخرگ 

 

 روش حل و فرضیات -6

 هندسه مسئله -6-9
اسکن است. به تیاستخراج یک هندسه مناسب برای مدل کردن حلقه ویلیس نیازمند استفاده از داده های واقعی یعنی عکس های سی

 Ansysتوان حلقه ویلیس را از روی عکس مشخص کرده و سپس فایل خروجی مناسب برای شبکه بندی در می mimicsوسیله نرم افزار 

 .[52]ایجاد نمودرا 

 

 فرض جریان آرام -6-6
بزرگ به رگ های کوچک و مویرگ ها می رود، اثرات ضربانی بودن آن جریان خون در رگ ضربانی است. اما چون جریان از رگ های 

کاهش می یابد. وجود جریان آرام یا آشفته عمدتا مربوط به مقدار عدد رینولدز است. با توجه به فرمول عدد رینولدز سرعت جریان و قطر 

ن همیشه آرام است. اگر دیواره لوله صاف باشد و ارتعاشی جریا 2511ها، برای رینولدزهای کمتر از رگ باعث افزایش این عدد است. در لوله

نیز افزایش یابد. در بدن، رگی که بیشترین رینولدز را دارد، آئورت است. بیشترین مقدار  51111نداشته باشیم، این مقدار می تواند تا  

ن در رگ های مغز را اهمیت دارد، می بایست جریا(. از آنجا که جریان خون مغزی برای ما  711است )میانگین  4111رینولدز برای آئورت 

است. مقدار عدد  ICAشود قطر رگ های حلقه ویلیس مشخص شده است. بزرگترین رگی که به مغز وارد می 5 در جدولبررسی کنیم. 

نشان می دهد. با توجه به  711دست می آید. همچنین اندازه گیری با لیزر داپلر این مقدار را  955تا  266بین  ICAرینولدز متوسط برای 

  .[54, 53]این مقادیر می توان گفت که فرض جریان آرام در رگ های مغزی، فرضی منطقی است
 

 

 [3]سیلیو حلقه درون یهارگ مشخصات : 1 جدول
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 شرایط مرزی -6-3
پس ایجاد مدل های موردنظر و برای شبیه سازی احتیاج به شرایط مرزی مناسبی برای حل داریم. این شرایط مرزی بایستی بر اساس  

 [51]کد صفر بعدی جریان خون در بدن استفاده شده است یک شبیه سازی جریان خون در کل بدن بدست آیند. برای این منظور از یک

 .که پس از ایجاد تغییرات الزم، برای شبیه سازی مورد استفاده قرار می گیرد

 

 تولید شبکه مناسب -6-4

. [2]برای آن محاسبات استقالل از شبکه انجام شده است ( و4است )شکل ایجاد شده  ICEMافزار ای مناسب در نرمشبکه

. در نهایت شبکه مناسب [56]شودمراجع استفاده میها در طول یک ضربان قلب با داده مقایسه از ،همچنین برای اعتبارسنجی

 شود.می سازی استفادهدخیره و برای مراحل بعدی شبیه STLبه صورت فرمت 

 

 

 حلقه های ناقص ویلیسایجاد هندسه های مختلف متناسب با  -6-5
کنیم چرا که باعث ایجاد صفحات اضافی و غیر یکپارچه پس از برش شده و برای این منظور و ایجاد نواقص از برش نمونه استفاده نمی

نظر دو صفحه ایجادکرده های ارتباطی در دو انتهای رگ موردکند. برای مدل نمودن نبود رگکار را برای ادامه و اجرای روش حل مشکل می

کنیم. به این صورت از ورود جریان به این قسمت جلوگیری کرده و در تنظیمات ایجاد شبکه این دو صفحه را صفحات جداکننده تعیین می

های ایجاد شده در مدلن روش استفاده شد. برای مدل کردن کلیپ موقت نیز از همیو همانند این است که این قسمت وجود نداشته باشد. 

 اند.نشان داده شده 1شکل شماره 

 

 حل مسئله  -6-2
ثانیه استفاده  1,11121افزار از گام زمانی شود. پس از انتقال شبکه مناسب به این نرماستفاده می Ansysافزار برای حل مسئله از نرم

عت متوسط جریان و فشار در ورودی و خروجی های حلقه ویلیس است. داده ها بعد از می شود. داده های مورد نظر مقدار دبی جریان، سر

ثانیه  5شود. در مدل صفر بعدی هر ضربان در گام زمانی ذخیره می شوند. برای مقایسه دو ضربان قلب برای تمامی حاالت حل می 21هر 

 گام زمانی است. 5111برود. این مقدار مطابق  ثانیه یا بیشتر پیش 2در نطر گرفته شده است. لذا مسئله بایستی تا 

 

 [2]یبند شبکه و اسکن یت یس یهاعکس از شده استخراج هندسه: 4 شکل
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 نتایج -6-7

شود، مشاهده می 2پس همانگونه که در جدول . [57]است gml/min/ 1,1-1,41حدود در در حالت عادی  53میزان جریان خون مغزی

این  نتوابرد. میهای مغزی را باال می. این مسئله خطر ایجاد آسیبکرده استدر حالت با کلیپ جریان خون به زیر حد طبیعی کاهش پیدا 

 و جریان خون مغزی،  54توان با استفاده از تفاوت محتوای اکسیژن خون عروق مغزیمیزان خطر را با متغیرهای دیگری نیز بررسی کرد. می

                                                           
13 Cerebral Blood Flow (CBF) 
14 Cerebral Arteriovenous Difference of Oxygen Content (AVDO2) 

 [3]یمغز زنیاکس مصرف نرخ و یمغز خون انیجر نیب ارتباط: 6 شکل

 های مختلف حلقه ویلیس: مدل5 شکل
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 .نشان داده شده است 6شود. ارتباط این کمیات در شکل تعریف می 51کمیت دیگری به نام نرخ مصرف اکسیژن مغزی

 

 (ml/min/g)پیباکل و پیکل بدون حالت دو در مدل 6 هر یبرا یمغز خون گردش: 2 جدول 

 

 شود. از قانون فیک داریم:در موارد طبیعی جریان خون مغزی با نرخ مصرف اکسیژن مغزی مرتبط است و با آن تنظیم می

𝐶𝑀𝑅𝑂2 = 𝐴𝑉𝐷𝑂2 × 𝐶𝐵𝐹 
 

اهش کجریان خون مغزی وابسته به نیاز بافت مغزی به اکسیژن است. در برخی تغییرات فیزیولوژیکی خاص نظیر بیهوشی و تشنج و یا 

 ماند. در حالتدمای مغز نیز این وابستگی برقرار است. در یک حالت فیزیولوژیک خاص میزان تفاوت محتوای اکسیژن در خون ثابت می

نشان داده  3است. برای هر مورد میزان تفاوت محتوای اکسیژن در جدول  µmoles/min/g  5,1نرمال نرخ مصرف اکسیژن مغزی برابر

 شده است.

 ژنیاکس یمحتوا تفاوت زانیم: 3 جدول

Normal  6 شماره مدل 1شماره  مدل 4 شماره مدل 3 شماره مدل 2 شماره مدل 5مدل شماره 

AVDO2 3,2159 3,1245 3,5625 2,9734 2,9761 2,9674 

 

با برای حالتی که قانون فیک برقرار است، متغییر است.  4تا  µmoles/ml2نیز مشخص است، این مقدار بین  6همانطور که در شکل 

توان افتد. نمیکاهش میزان گردش خون)به دلیل استفاده از کلیپ( در واقع اکسیژن رسانی به بافت مغزی کاهش یافته و مغز به خطر می

یابد، چرا که این پارامتر به وسیله بدن کنترل انتظار داشت که با کاهش گردش خون مغزی)کلیپ(، مقدار تفاوت محتوای اکسیژن افزایش 

عالیت ف ماند. کاهش خونرسانی سبب اجبار مغز به کاهششده و چون شرایط فیزیولوژیک بدن در حین جراحی ثابت است، مقدار آن ثابت می

است که  5,1سیژن مغزی در حدود ناپذیر است. در حالت عادی نرخ مصرف اکشود و اگر این فرآیند ادامه پیدا کند، اثرات آن بازگشتمی

اند، مقدار کند. در بیمارانی که به دلیل آسیب های مغزی وارد کما شدهتواند تغییر کند. برای مثال با بیهوشی این مقدار کاهش پیدا میمی

 . [3]یابدکاهش می 5,2تا  1,6به مقداری بین  5,1نرخ مصرف اکسیژن مغزی از حالت نرمال 

ای توان از تغییرات گردش خون منطقهیابد، میدر جراحی آنوریسم مغزی به دلیل اینکه تنها خونرسانی به یک منطقه از مغز کاهش می

 .نشان داده شده است 4ن مقادیر در جدول برای بررسی تغییرات استفاده کرد. ای
 

 پیباکل و یمعمول حالت دو در یامنطقه خون گردش : 4 جدول

rCBF  6 شماره مدل 1شماره  مدل 4 شماره مدل 3 شماره مدل 2 شماره مدل 5مدل شماره 

 1,5913 1,5911 1,5914 1,5924 1,5523 1,5597 بدون کلیپ

 1,5251 1,5293 1,5291 1,5224 1 1,5357 با کلیپ

                                                           
15 Cerebral Metabolic Rate of Oxygen (CMRO2) 

CBF  6 شماره مدل 1شماره  مدل 4 شماره مدل 3 شماره مدل 2 شماره مدل 5مدل شماره 

 1,1511 1,1539 1,1541 1,4537 1,1115 1,4767 بدون کلیپ

 1,4615 1,4351 1,3723 1,4361 با کلیپ

 

 

 

 

 

 

1,4642 1,4611 
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و حدود حداقل مقدار نرخ مصرف اکسیژن ml/min/g 1,59ای با عملکرد مغزی معمولی برابر حداقل میزان گردش خون مغزی منطقه

. با استفاده از میزان تفاوت محتوای اکسیژن که در [55]است µmoles/min/g  1,11 یا ml/min/100g 5,3ای برابر مغزی منطقه

نشان داده  1ای را بدست آورد که در جدول توان عملکرد مغزی منطقهبخش قبلی و با استفاده از گردش کلی خون مغزی بدست آمد می

 ه است:شد

 نرمال حالت در یامنطقه یمغز عملکرد: 1 جدول

Normal  6 شماره مدل 1شماره  مدل 4 شماره مدل 3 شماره مدل 2 شماره مدل 5مدل شماره 

rCMRO2 1,1965 1,1417 1,1966 1,1695 1,1716 1,1654 

 

ت توان نشان داد در نهایشود. میهمانگونه که گفته شد پس از کلیپ کردن، به دلیل کاهش خونرسانی مغز وادار به کاهش فعالیت می

 شود.نزدیک می 6ای مغز به جدول منطقهکلی و فعالیت 
 

 یمغز نرمال حالت در رییتغ جادیا از پس یامنطقه و یکل یمغز تیفعال : 6 جدول

Clipping  6 شماره مدل 1شماره  مدل 4 شماره مدل 3 شماره مدل 2 شماره مدل 5مدل شماره 

CMRO2 5,3731 5,5141 5,3361 5,3162 5,3145 5,3131 

rCMRO2 1,4541 1 1,3796 1,3765 1,3774 1,3745 

 

 گیرینتیجه -3
( این آسیب 2مدل نیست و حتی در صورت ایجاد آسیب مغزی ) رسد که مغز در معرض خطر زیادیبه طور کلی اینگونه به نظر می

 2در مدل  های دائمی دور از انتظار نیست.شود که در محدوده کاهش خونرسانی ایجاد آسیبپذیر باشد. اما مشاهده میتواند بازگشتمی

پیشین است. به همین دلیل بیشتر در معرض خطر  مغزی هایسرخرگبدلیل وجود نقص در حلقه ویلیس، شرایط مشابه کلیپ کردن هر دو 

 قرار دارد. 

های تجربی، زمان ایمن و بدون از دادهای طرفه بسیار زیاد است. به گونهیک طرفه و  دوتفاوت زمانی کلیپ موقت در دو حالت کلیپ 

توجیه این تفاوت از مقایسه بین برای . [59]دقیقه بدست آمد 52دقیقه و برای یک طرفه  45برای دو طرفه عوارض مغزی کلیپ موقت رگ، 

. با توجه به نتایج [55]است ml/min/g 1,51ای قابل دوام برابر میزان گردش خون مغزی منطقه شود.ها استفاده میو بقیه مدل 2مدل

ها از این مقدار، شود، بقیه مدل( گردش خون کامال قطع می2با وجود اینکه در حالت کلیپ دوطرفه )شبیه مدل شود میه ظمالح 4جدول

جود اینکه با وافت چندانی نداشتند و همین باعث ایجاد این تفاوت در زیاد در زمان تحمل مغز نسبت به کاهش خونرسانی شده است. ضمن 

ها به مقدار قابل دوام، زمان تحمل مغز تنها دو برابر شده که نشان از حساسیت ای در بقیه مدلنزدیک بودن مقادیر گردش خون مغزی منطقه

مختلف،  شرایطادامه یابد تا برای ی ویلیس حلقهبرای ارائه مدل کاملی از  سازیشود روند شبیهث میبسیار باالی آن دارد. همین مسئله، باع

توان همچنین این از این مدل می بینی قابل اعتمادی از واکنش مغزی حین جراحی بدست آید و روش مناسبی برای درمان انتخاب شود.پیش

 ده کرد.ابرای بررسی گرفتگی عروق مغزی استف
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