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 چکیده

ػفًَت  يیثزٍس ا یثزا یهثبًِ ػبهل هسبػذ کٌٌذُ ا یاست ٍ سًَذ گذار ييدر توبم سٌ بلیػفًَت ثبکتز يیتز غیضب یادرار یػفًَت ّب مقدمه:

تَاًٌذ ثِ داخل هثبًِ هٌتقل  یه یّب ثِ دٍ رٍش خبرج ٍ داخل لَلِ ا سنيکزٍارگبًيضذُ، ه یسًَذگذار وبراىيدّذ در ث یًطبى ه تقبيتحق .تاس

 هزاقجت اس سًَذکِ یکی اس ایي اقذاهبت  دارد ییثِ سشا تياّو یَریاس ثزٍس ثبکتز یزيخلَگ بیدر کبّص  یّزگًَِ اقذاهبت یزيثِ کبرگ .ضًَذ

 یثب هحلَل ّب ادراری یهئب ِيًبح یتأثيزضست ٍ ضَ يييتؼّذف اس ایي هطبلؼِ  .پزستبر است فیدر حَسُ ٍظب ييقیر قطغ ٍ کِ ثِ طَ است

 هی ثبضذ. اػصبة یدر ثخص داخل یثستز CVAثبثت هجتال ثِ  یسًَذ ادرار یدارا وبراىيثزهيشاى ثزٍسثبکتزیَری ث يیٍ ثتبد يیکلزّگشد

سبػت اس سًَذ گذاری آًْب گذضتِ ثَد ٍ در ثخص  42کِ  CVAثيوبر هجتال ثِ  57تؼذاد برآسهبیی ثبليٌی ثَد. ایي هطبلؼِ اس ًَع ک روش کار:

گزٍُ ثب کلزّگشدیي ٍ ثتبدیي ٍ  4ًفزُ قزار گزفتٌذ. کِ  47گزٍُ  3داخلی اػصبة ثستزی ثَدًذ ثِ رٍش تصبدفی سبسی ثلَک ثٌذی ضذُ در 

اس ًوًَِ ّب  01ٍ  7 -0رٍس ًبحيِ هئبی آًْب ضست ٍ ضَ دادُ ضذ. در رٍسّبی  01ثِ هذت حذاکثز  قيقِد 7، گزٍُ ضبّذ ثب ًزهبل سبليي رٍساًِ

استفبدُ ضذ کِ  NIHSSآسهبیطبت کطت ٍ آًبليش ادرار گزفتِ ضذ. ّوچٌيي ثزای خوغ آٍری دادُ ّب اس پزسطٌبهِ اطالػبت دهَگزافيک ٍ هقيبس 

ٍ آهبر استٌجبطی ًظيز آسهَى کبی دٍ، تی هستقل ٍ . در تدشیِ ٍتحليل دادُ ّب اس آهبر تَصيفی ثِ دست آهذ 1.9رٍایی تبیيذ ضذُ ٍ پبیبیی 

ANOVA  .دادُ ّب اس ًزم افشار  یآهبر ليٍ تحل ِیتدش یثزااستفبدُ ضذspss   ِاستفبدُ ضذ. 01ًسخ 

یي ثز رٍی رٍس اثتال ثِ ثبکتزیَری ٍ آًبليش ادراری اس کِ ثيي ضست ٍ ضَی ًبحيِ هئبی ثب کلزّگشدیي ٍ ثتبدًتبیح هطبلؼِ ًطبى داد  یافته ها:

. اهب ثيي ضست ٍ ضَی ًبحيِ هئبی ثب کلزّگشدیي ٍ ثتبدیي ثز رٍی ( P ≥ 1.17)  ًظز ثبکتزیَری ٍ پيَری راثطِ هؼٌی داری ثِ دست ًيبهذ

اری اس ًظز هتغيزّبی دهَگزافيک، ثيي گزٍُ ّب . تفبٍت آهبری هؼٌی د( P ≤ 1.17هؼٌی داری ثِ دست آهذ ) کطت ادرار در ًَثت سَم راثطِ 

 (. P ≥ 1.17ٍخَد ًذاضت ) 

رٍس سًَذ داضتِ  7اس  طتزيدر ثخص اػصبة کِ قزار است ث یثستز وبراىيث یدر هئب يیٍ ثتبد يیذیکلزّگش یزيثکبرگ بحث و نتیجه گیری:

 طتزيث یثب تؼذاد ًوًَِ  یپژٍّط یزگذاريتأث شاىيه قيدق يييتؼ یادّذ. ثز یرا کبّص ه یادرار یػفًَت ّب شاىيه ييثبضٌذ، ثْتز اس ًزهبل سبل

 السم است.

 ، ثبکتزیَریCVAػفًَت ادراری، ضست ٍ ضَی هئبی،  کلیدواژه ها:


