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اسکن و ویژگی هاي بالینی در بیماران واجد و فاقد  CTمقایسه یافته هاي 
  طولی-یک مطالعه توصیفی: اختالل هاي روانی پس از آسیب مغزي تروماتیک

  
  

  ):گان(نویسنده
 ، احسان کاظم نژاد لیلی، موسوي... سید حشمت ا، شاهرخ یوسف زاده، ایرج صالحی، سجاد رضائی

  
هدف از  . ممکن است براي ابتالء به اختالل روانی مستعد گردند) TBI(قربانیان آسیب مغزي تروماتیک  :مقدمه و هدف

هاي روانی پس از اسکن و ویژگی هاي بالینی در بیماران واجد و فاقد اختالل CTانجام پژوهش حاضر، مقایسه یافته هاي 
TBI بود.  

طولی به شیوه -اي توصیفیدر قالب مطالعه) مرد 195زن و  TBI  )43بیمار مبتال به  238در مجموع  :مواد و روش ها
-اینات جراحی اعصاب و ارزیابی هاي رواننمونه گیري غیراحتمالی و پیاپی به مطالعه وارد شدند و هریک از آنها تحت مع

از بیماران براي تعیین ماهیت اختالل روانی ناشی ) نفر 155% (1/65پس از گذشت چهار ماه پیگیري . شناختی قرارگرفتند
  .کردندپزشک مراجعهبه یک روان DSM-IVپایه ضوابط تشخیصی یافته بالینی بربا استفاده از مصاحبه ساختار TBIاز 

هاي روانی چهار ماه پس از داد تفاوت هایی معنی دار بین دو گروه بیماران واجد و فاقد اختاللنشان  CTیافته هاي: جنتای
TBI  03/0(از نظر متغیرهاي شکستگی جمجمهP< ( و وقوع هرگونه آسیب تحت جمجمه اي)003/0P< (داردوجود .
، سطح هشیاري )>TBI )01/0Pدر متغیرهاي شدت آن در حیطه ویژگی هاي بالینی بین این دو گروهبرافزون

)001/0P<( مدت زمان نقص هشیاري ،)003/0<P( طول مدت و شدت آمنزي پس از تروما ،)01/0P< ( و ناتوانی کلی
یک از متغیرهاي جمعیت شناختی معنی دار شد و این در حالی بود که هیچتفاوتی معنی دار یافت) >02/0P(ناشی از تروما 

  .دظاهر نشدن
که بیماران مبتال به آسیب مغزي یا تحت جمجمه اي در بخش می شود، هنگامیبرپایه این نتایج، پیشنهاد: گیري نتیجه

براي ارجاع، ارزیابی هاي   TBI کم در مقطع زمانی چهار ماهه پس از می شوند، می بایست دست پذیرش  جراحی اعصاب 
 . کافی مبذول داشت توجه  شناختی و مدیریت اختالل روانی به آنهاروان

  

  :کلیدواژگان

 اسکن، ویژگی هاي بالینی   CT یافته هاي  آسیب مغزي تروماتیک، اختالل هاي روانی، 

 


