
 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

 دانشكده پزشكي

 

نامهپايان
 اي در رشته پزشكي براي دريافت درجه دكتري حرفه

 

موضوع:

در ارزيابي ده ساله بروسلوزيس در اطفال 

علي اصغر شهرستان اردبيل از  –بيمارستان بوعلي 

  3131 تا3131سال
 

استادراهنما:
 زاده دكتر فرهاد صالح

 

ور:استادمشا
 زاده دكتر شهرام حبيب

 

نگارش:
 زهرا صادقي

 
سالتحصيلي:

 8354ـ 58


9120شمارهپاياننامه:



 

 





 

 :تقديم به

 «دو عزيزم، پدر و مادرم»
 

 

 تقديم به:

 ام  ترين و استوارترين پشتوانه زندگي محكم

 تقديم به عشق و ايثار، گذشت و بزرگواري و قلب پر از مهر و عطوفت

 «رمپـــــد»
 ام به پاس لحظه لحظه آسايش و آرامش زندگي

 

 

 تقديم به:

 ام همراه هميشگي  عشق و مهرباني، دلسوزي و محبت، روح زندگي

 ام تقديم به لحظات سخت زندگي

 «مـــــادرم»
 هايش. داري زنده به پاس تمام زحمات و شب

 

 تقديم به:

 بزرگوارم دكتر پوران و ليال و فريده.و خواهران اساتيد 

 اند. و همة كساني كه مرا در انجام اين كار ياري داده



 

 

 

 

 

 :تقديم به اساتيد بزرگوارم 

 

 زاده فرهاد صالحآقاي دكتر جناب 

 زاده شهرام حبيبدكتر جناب آقاي 

 

 

 .اند به پاس زحمات فراواني كه متقبل شده

 

 

 

 تقديم به:

 

 لينشان آموختمباهمه بيماراني كه طب را بر 

 

 بخش جزئي از دردهايشان باشم. لتبامباشد كه ا
 



 فهرست مطالب
 صفحه                                                                                          عنوان    



 :چكيده

 :مقدمه و اهميت موضوع

 

 فصل اول: كليات
 ـ اهداف پژوهش3ـ3

 ف اصلياهدا ـ3ـ3ـ3

 اهداف اختصاصي ـ2ـ3ـ3 

 ف كاربردياهدا ـ 1ـ3ـ3

 ـ سواالت پژوهش2ـ3 

 

 فصل دوم: بررسي متون و مقاالت
 (Brucellosisـ مقدمه و معرفي بيماري تب مالت )3ـ2

 ـ تاريخچه2ـ2

 ـ اتيولوژي1ـ2

 ـ اپيدميولوژي4ـ2

 اپيدميولوژي بروسلوز در بين اطفال ايراني 2-4-3

 تاثير عوامل مساعدكننده ـ5ـ2

 ـ پاتوژنز6ـ2

 د زمانيرونـ 3ـ2

 ـ تظاهرات باليني 3ـ2

 ـ عوارض بروسلوز9ـ2 

 درگيري مفصلي استخواني در بروسلوز ـ3ـ9ـ2 

 ـ درگيري قلب و عروق در بروسلوز2ـ9ـ2

 ـ درگيري دستگاه تنفس در بروسلوز1ـ9ـ2

 ـ درگيري دستگاه گوارش و سيستم كبدي ـ صفراوي در بروسلوز4ـ9ـ2

 ـ درگيري دستگاه ادراري تناسلي در بروسلوز5ـ9ـ2

 ـ درگيري دستگاه عصبي در بروسلوز6ـ9ـ2

 ـ ساير تظاهرات بروسلوز3ـ9ـ2

 ـ تشخيص بروسلوز31ـ2

 هاي افتراقي ـ تشخيص33ـ2 

 ـ درمان بروسلوز32ـ2

 ـ درمان بروسلوز در اطفال3ـ32ـ2

 هاي حامله درمان بروسلوز در خانم ـ2ـ32ـ2



 ـ پيشگيري31ـ2

 ـ ساير اقدامات كنترلي34ـ2

 فصل سوم: مواد و روشها
 ـ روش تحقيق3ـ1

 ـ متغيرها2ـ1

 ـ متد مطالعه1ـ1

 ـ نوع مطالعه3ـ1ـ1

 ـ نوع طرح2ـ1ـ1

 ـ جامعة آماري1ـ1ـ1

 گيري روش نمونه ـ4ـ1ـ1

 ـ حجم نمونه5ـ1ـ1

 ـ روش گردآوري اطالعات4ـ1

 ـ روش آماري5ـ1

 ـ مشكالت اجرايي در انجام طرح6ـ1

 مونه پرسشنامهن

 

 فصل چهارم: نتايج
 

 گيري فصل پنجم: بحث و نتيجه

 بحث 

 گيري نتيجه

 پيشنهادات

 چكيده انگليسي

 منابع

 

 

 

 

 

 

 



 نمودارهافهرست 
 صفحه                                                                                          عنوان    



 وزيع فراواني جنسي بيماران مورد مطالعه(: ت3ـ4ر شماره )نمودا

 (: توزيع سني بيماران مورد مطالعه برحسب سال2ـ4ر شماره )نمودا

 سال در بيماران مورد مطالعه ف(: توزيع فراواني در ماههاي مختل1ـ4ر شماره )نمودا

 بيماران مورد مطالعه شغلي(: توزيع فراواني 4ـ4ر شماره )نمودا

 بيماران مورد مطالعه يا محصوالت لبني دربقه تماس با دام سا(: 5ـ4ر شماره )نمودا

 بيماران مورد مطالعه محل سكونت در(: توزيع فراواني 6ـ4ر شماره )نمودا

 بيماران مورد مطالعه شكايات (: فراواني3ـ4ر شماره )نمودا

 بيماران مورد مطالعه هاي باليني يافته(: توزيع فراواني 3ـ4ر شماره )نمودا

 هاي سونوگرافي شكم در بيماران مورد مطالعه (: فراواني يافته9ـ4ماره )ر شنمودا



 جداول فهرست
 صفحه                                                                                          عنوان    



 (: توزيع فراواني فصل بستري در بيماران مورد مطالعه3ـ4جدول شماره )

 در بيماران مورد مطالعه (: توزيع فراواني تست رايت2ـ4شماره )جدول 

 در بيماران مورد مطالعه 2ME(: توزيع فراواني ميزان تست 1ـ4جدول شماره )

 


