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 : گزاري سپاس 

ي متعال را هک  توفیق ورود هب دنیاي رپ رمزو راز و تفگش انگیز وادي علم را سپاس بیکران خدا

 عنایت فرمود.

 

کار و اندیش اهیشان زبرگی  و  سان رد معرفت است، رد حکمت، رد مقصدي هک می جوید، رد زبرگی اف

 چگونگی اهیی هک رد زندگی رب می گزیند.

یا بفهمانم هک بی تو هچ می شوم اما نشانم نده،  خدا

یا بفهمانم   و نشانم بده هک با تو هچ خواهم شد.خدا
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 :تقدیم هب

ند.انشی اههک خنده  و پدرم ماردم  ، حتی غصه اهیم را می خندا

 هب:تقدیم 

 و انخوشی امی زندگی ام رد تمام لحظات خوش ر ف همس 
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 تخريب اندازه و مغزي MRI و CT scan  هاي يافته با مغزي سكته  از بعد افسردگي ارتباط

 مغزي سكته از بعد ماه 7 تا 2 بيمار عملكردي

 چکیده

سکته مغزی سندرمی است که با شرروع حراد نقرص نورولوژیرک بره مردتی بریش از        : بیان مسئله مقدمه و

ساعت مشخص میشود و ناشی از بروز ضایعه موضعی سیستم عصبی مرکزی در نتیجره اخرتالل جریران    24

اخرتالالت خلقری شرایع میباشرند و      MSخون مغزی میباشد. در بیماریهرای مرزمب بخصروس اسرترو  و     

باشد. از ایب رو هدف از ایب زی شایعتریب اختالل خلقی در بیماران مبتال میافسردگی پس از سکته های مغ

مغزی و اندازه تخریب  MRIو  CT scanمطالعه تعییب ارتباط افسردگی بعد از  سکته مغزی با یافته های  

 ماه بعد از سکته مغزی می باشد. 7تا  2عملکردی بیمار 

فی تحلیلی بر روی بیماران مبتال به استرو  انجام شد، ایب مطالعه که به صورت توصی:مواد و روش ها

از پرسشنامه بک بودند. بعد از تایید استرو  بر اساس  14بیماران دارای نمره افسردگی بزرگتر یا مساوی 

بالیب و تصویربرداری، بیماران وارد مطالعه می شوند. سپس در ادامه اطالعات دموگرافیک عالوه بر 

ان از جمله ریسک فاکتورهای قلبی عروقی، نوع ایسکمی، نیمکره درگیر، شریان درگیر اطالعات جنرال بیمار

 MRSو میزان حجم درگیری مورد ارزیابی قرار میگیرد. سپس میزان توانایی بیماران بر اساس اسکور 

 تیم.شده و به تحلیل داده ها پرداخ SPSSمحاسبه می شود. سپس تمامی اطالعات وارد برنامه آنالیز آماری 

سال می باشد( مورد  97/63زن و میانگیب سنی  57مرد و  43بیمار)  111در ایب مطالعه اطالعات  :نتایج

درصد دارای  71بررسی قرار گرفتند که تمامی آنها بر اساس آزمون افسردگی بک مبتال به افسردگی بودند و 

درصد ضایعات  81مشاهده شد که  MRIاسکب و  CTافسردگی خفیف بودند. در بررسی کلیشه های 

درصد درگیری شاخه قدامی  39درصد درگیری فرونتال و  39درصد درگیری نیمکره راست،  56ایسکمیک، 

 مغزی داشتند. 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افسردگی در زنان بیشتر از مردان مبتال به استرو  دیده می  :نتیجه گیری

سردگی از فرم خفیف آن شاکی می باشند. همچنیب اکثریت افراد مبتال به نوع شود و عمده افراد مبتال به اف

 ایسکمیک استرو  بوده و شاخه قدامی شریان مغزی بیشتریب درگیری داشته اند.

 سکته مغزی، افسردگی، ایسکمی، هموراژی. کلمات کلیدی : 

 


