
 

 

  تب مالتبیماري 

  تعريف:

، كه میكروب آن از حیوان به انسان منتقل میشود. باكتري تب مالت میتواند از گاو ،بز،گوسفند،يا  بیماري قابل انتقال بین حیوان و انسان 

  شترآلوده به میكروب بروسال به انسانھا منتقل شود.

ü  را و ساير اعضاي بدن بیماري تب مالت يك بیماري ھزار چھره است،زيرا میتواند چشم،سیسیتم عصبي،گوارش ومجاري ادراري

 درگیر كند. 

ü  ، شود. بیماري گاھي چند ھفته شديد وچند ھفته آرامتر ميزيراگويند  تب مواج نیز ميبه بیماري تب مالت 

ü مالت شايع است،در مناطقي كه نگھداري دام ھا در شرايط غیر بھداشتي و در كنار  در ايران وكشور ھاي ھمسايه ھنوز بیماري تب

  محل زندگي انسانھا باشد شیوع بیماري بیشتر است.

  :ضررھاي دامي تب مالت شامل

  سقط جنین،كم شدن شیر دام،ناباروري دام،بروز عفونتھاي رحمي دردام ھا مي باشد.  

  شامل: ضرر ھاي انساني

  مي باشد. وناتواني طوالني در بیماران ومرگبار ودرمان طوالني مدت و بستري شدن طوالني  در بیمارستان درد ھاي شديد 

ü افزايش استقبال مردم به خريد و نگه داري دام ارزانتر از افراد و مكان ھاي ناشناخته،آلوده  يكي از داليل مھم شیوع تب مالت،

  نتقال بیماري به انسان مي باشد.شدن ساير دام ھا،افزايش سقط دامھاي باردار وا

ü رواج دامداري سنتي،عادات غذايي غیر بھداشتي،ناكافي بودن آگاھي مردم در بھداشت فردي و  عوامل شیوع تب مالت،

محیط،استاندارد نبودن روشھاي جمع آوري وآماده سازي شیر ولبنیات،جابجايي و حمل ونقل بدون كنترل دامھا،ناكافي بودن پوشش 

  كامل واكسیناسیون دام ھا را شامل میشود.

ü وانات مختلف نظیر: بز،گاو شتر،االغ،قاطر،گاومیش،سگ را آلوده كند،شايعترين نوع تب مالت در ايران نوع بزي تب مالت مي تواند حی

 است.

  راه ھاي انتقال:

ü خوردن علوفه آلوده ،تماس با بافت ھا  -٢به دنیا آمدن از مادر آلوده و خوردن شیر از مادر آلوده به میكروب- :راه ھاي انتقال در دام

ده بدن،استفاده از منبع شرب مشترك با دامھاي آلوده ،از طريق تنفس و استنشاق میكروب ھاي معلق در ھواي آغل ومايعات آلو

  ھاي آلوده

ü :٣خوراكي( شیر و لبنیات غیر بھداشتي و گوشت وبافت نیم پز دام )  -٢تنفسي (ھواي آلوده آغل)  -١ راھھاي انتقال در انسان- 

،لمس حیوان بیمار،تماس با اشیاءآلوده )  بطور خالصه  پنیر آلوده، بستني آلوده،سرشیر پوست زخمي و مخاط(ھنگام شیردوشي

 ،خامه غیر بھداشتي،آغوز دام آلوده،خوردن گوشت نیم پز يا جگر خام يا بیضه (دنبالن) دام میتوانند میكروب را به انسان منتقل كنند.

  :اقدامات پیشگیري از تب مالت در دامھا

 دامپزشكي،قرنطینه دام ھاي آلودهواكسیناسیون به موقع ،محل زندگي سالم دام،خريد وفروش با نظارت  

 

 



 

  

  :تب مالت در انسان عاليم بیماري

  بي اشتھايي،تعريق شبانه، سردرد،درد زانو ومفاصل،كمردرد 

  شامل: اقدامات پیشگیرانه

  آگاھي افراد از راھھاي ورود میكروب تب مالت به بدن(تماس با دام آلوده،عدم مصرف فرآورده ھاي دامي آلوده)-

  ھمكاري با سازمان دامپزشكي در واكسینسیون مناسبت مناسبت دامھا-

  ) بعد از تماس با محیط آلوده بسیار مھم است.شسشوي صحیح دستھا (باآب و صابون-

  لباس كار،كفش مخصوص وماسك درصورت ورود به محل زندگي دامھااستفاده از -

  متفاوت بودن استفاده براي ورود به محل نگه داري دامھا با كفش مورد استفاده در محل زندگي روزمره-

  استفاده از دستكش براي پاك كردن وقطعه قطعه كردن گوشت-

حیح و به موقع دست ھا و استفاده از دستكش شیردوشي،دستكش بلند صپیشگیري از تماس مواد آلوده با بدن از طريق : شستشوي  -

  زايمان(تاآرنج)، دستكش كار در آغل براي جمع آوري فضوالت و ماسك و عینك محافظ چشم

 شودومعموال دو ماه طول میكشد.  توسط پزشك انجام مي:درمان

 

 پیشگیري ،كنترل و درمان بیماري تب مالت(وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي)منبع :كتاب آموزش 

 


