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 تعریف بيماري تب مالت .1

شود. آید و معموالً منجر به سقط جنین در آنها میاست که در بین حیوانات مختلف و عمدتاً علفخواران بوجود می یك بیماری باکتریایی

او، گوسفند گردد. بز، گهای آلوده حیوانات آلوده به این بیماری مبتال میانسان نیز بطرق مختلف از طریق تماس و یا استفاده از فرآورده

یماری ب    ند که عموماً به این بیماری دچار شده و بعنوان  مخزن بیماری باکتری را به انسان منتقل می کنند.و خوك چهار حیوان اهلی هست

تب مالت در انسان نشان دهنده گسترش بیماری در حیوانات است. معموالً عفونت در انسان به تماس مستقیم با حیوانات آلوده یا 

سالگی  03-03بیماری در تمام سنین وجود دارد ولی وفور آن در سنین  شود.گان آلوده منتقل میوابسته است. بیماری با های آنها فرآورده

. عنوان یك عامل خطر در ابتال به بیماری مطرح استتوان انحصارا یك بیماری شغلی محسوب نمود؛ ولی شغل بهباشد. بیماری را نمیمی

ماری در شود. بیها بیشتر دیده میتابستان همزمان با فصل زایش و شیردهی دامبیماری در تمام فصول وجود دارد؛ اما در فصل بهار و 

زه های لبنی غیرپاستوریباشد که مرتبط با تماس با دام آلوده و استفاده از فرآورده( می%03( بیشتر از منطقه شهری )%03منطقه روستایی )

 بروز نماید. حت حاد، مزمن و موضعیحاد، تتواند به صورت های می در مناطق روستایی است. تب مالت

وجود عالئم کلینیكی سازگار با بیماری تب مالت همراه با ارتباط اپیدمیولوژیك با موارد حیوان مشكوك یا قطعی مورد مشكوك:    

 های آلوده حیوانی.مبتال به بروسلوز یا فرآورده

یا بیشتر از دارای تیتر مساوی آن رایت مورد مشكوکی که آزمایش مورد محتمل:    
80
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 باشد.

 های قطعی آزمایشگاهی همراه باشد.مورد مشكوك یا محتملی که با معیار تشخیص: مورد قطعی   

 

 اهميت بيماري .2

سبب           شیر گردیده و  شده، همچنین باعث کاهش وزن و  ستن  سقط جنین در دامهای آب صادی  زیان اقبیماری در حیوانات مبتال باعث  ت

فراوانی در دامداریها می گردد. همچنین بعلت دفع باکتری توسطططط دامهای مبتال، مراتع و محلهای نگهداری دامها آلوده شطططده، دامهای      

شیوع بیماری می     سبب  سبتاً طوالنی و همچنی    سالم را مبتال نموده و  سان به این بیماری باعث از کارافتادگی بمدت ن ضمناً ابتال ان  نگردد. 

 دد.گرخسارات اقتصادی فراوان ناشی از تعطیل شدن کار، هزینه درمانی سنگین و گاه عوارض طوالنی مدت در شخص مبتال می

 

 عامل بيماري .3

سال بوده که به   سالملی        0باکتری برو ست برو سان ا سیم و عمده ترین آن که در ایران به عنوان عامل انتقال به ان یس س تنگروه عمده تق

 باشد.می

 

 هاي انتقال بيمارياهر .4
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های لبنی آلوده مثل پنیر تازه، خامه و یا شططیر نجوشططیده و غیر پاسططتوریزه و همچنین تماس با   در بیشططتر موارد بوسططیله خوردن فرآورده 

های آلوده این  های سطططقط شطططده، ادرار و مدفوع حیوان و تنفس هوای آلوده به عامل بیماری در آغل        ترشطططحات حیوان و عموماً جنین  

 کند.بیماری به انسان سرایت می

      

 عالیم بيماري در انسان .5

کاهش  و ییاشتهافراوان به خصوص در شب، خستگی، بی متناوب یا نامنظم، تعریقهای منظم با دوره و عالئم به صورت تب مداوم   

های دیگر، اندامها و برخیتواند در کبد، طحال، استخوانتب مالت می کند.تظاهر میدرد عمومی بدن عضالنی و  سردرد، درد  ،وزن

 حاد، تحت حاد، مزمن و موضعی باشد.تواند می تب مالتو بسته به نوع  عفونت چرکی موضعی ایجاد کند

خصوص درد پشت بوده و تعریق شدید دارد. بیمار اشتهای خود در این شكل بیمار گرفتار لرز ناگهانی، درد عمومی بدن به نوع حاد:   

 را از دست داده و  از ضعف و سستی شكایت دارد.

دار  مرحله تب دنبالباشد؛ ولی گاهی بهاغلب اوقات حالت تب دار اولیه وجود نداشته و آغاز آن بی سروصدا می نوع تحت حاد:   

 شود. شكایت اصلی بیمار از ضعف و خستگی است.حاد شروع می

 ماند.ها باقی میغالباً عالئم بعد از یك دوره تب دار برای سال نوع مزمن:   

 تواند در اعضای مختلف بدن ایجاد عفونت موضعی نماید. این شكل بیماری درهای تب مالت میباکتری نوع لوکاليزه )موضعی(:   

 . اغلب موارد در  ارتباط با نوع مزمن بیماری است

 

 تشخيص بيماري .6

های روش معمول تشخیص بیماری آزمایش سرمی خون بیمار مشكوك است که در آزمایشگاه و پس از جدا شدن سرم خون با آزمایش

  و کومبس رایت انجام می شود. 2MEرایت، 

 محل کشت.های بالینی در زا از نمونهجدا کردن عامل بیماری -1

یا بیش تر از  وجود تیتر سرمی بروسال به روش آگلوتیناسیون برابر  -0
80
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 )تشخیص محتمل(. نمونه سرمیا چند  حداقل یك  در

 .بعد از آزمایش اولیه هفته  0برابر در تیتر آگلوتیناسیون بروسال به فاصله  4افزایش حداقل  -0

 زاباالتر مساوی یا  ل(مرکاپتواتانو 0) EM0آزمایش تیتر  -4
40
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 . 

 . رقت باالتر از رایت 0آزمایش کومبس رایت با فاصله ی  -5

 .به عنوان معیار تشخیص قطعی هستند 5و  4،  0، 1موارد 

 

 درمان بيماري .7
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 0مالت بمدت  مبارزه با تب بعد از تشخیص بیماری، بیمار بایستی زیر نظر پزشك و مطابق پروتكل درمانی مندرج در راهنمای کشوری     

های مربوطه قرار گیرد. نكتة مهم تجویز داروی بموقع و بطور مرتب تا پایان دوره درمانی تعیین شطططده           بیوتیك ماه تحت درمان با آنتی    

زمن شدن  مگیرد باعث ماه(، بعبارت دیگر قطع درمان بعد از یك بهبود نسبی که معموالً توسط افراد ناآگاه صورت می    0است )حداقل  

 گردد که بایستی بقدر کافی به این مسئله توجه شود.بیماری یا عود مجدد آن می

 

 راههاي پيشگيري بيماري .8

بیماری کامالً قابل پیشططگیری اسططت، به این ترتیب که در صططورت مشططاهده سططقط جنین در دام بایسططتی با رعایت ایمنی فردی بطور  -

سك، جنین      ستكش، ما ستفاده از د سوزانده و یا بطور عمقی دفن نموده و مطلقاً از فرآورده      کامل )ا شده را  ه های حیوانی کسقط 

 سقط کرده نبایستی استفاده کرد و مراتب را به دامپزشكی محل اطالع داده و در صورت مثبت بودن دام آن را به کشتارگاه فرستاد.

 .در زمان تمیز نمودن آغل، از ماسك استفاده نموده  -

های مخلوط با شیر که معموالً متداول است بشدت اجتناب میوهای نامطمئن و یا آبهای خامههای سنتی و شیرینینیاز مصرف بست  -

 نمود.

ها باعث کنترل بیماری در دام شده و با انجام مرتب این کار بیماری در سطح کشور    ها و بزغالهها و گوساله واکسیناسیون بموقع بره   -

 شود.کنترل می

دقیقه یا  1شیر حرارت ندیده و محصوالت لبنی غیرپاستوریزه اجتناب شود. حرارت جوش )استریلیزاسیون( به مدت از خوردن  -

رای کند؛ ولی بدقیقه میكروکوکوس ملی تنسیس در شیر آلوده را نابود می 15درجه سانتی گراد ( به مدت  80پاستوریزاسیون )

 5روستایی و عشایری( حاصل شود، توصیه بر این است که شیر به مدت اینكه اطمینان از حرارت جوش )خصوصاً در مناطق 

 دقیقه در حرارت جوش قرار گیرد. 

ماهه برای نگهداری پنیر در نظر گرفته شده است(  0ماه در آب نمك نگهداری )عموماً مدت زمان  0پنیر تازه به مدت حداقل  -

 و سپس مصرف شود. 

بندی گوشت باید جوانب احتیاط را در برخورد با الشه یا محصوالت انجات بستهها و کارخکشاورزان، کارگران کشتارگاه -

 دامی تهیه شده از حیوانات مشكوك به بیماری رعایت نمایند.

 ها و بدن استفاده کنند.کار دارند، از پوشش محافظ دست افرادی که با پوست حیوانات سر و -

 حتیاط ضروریست.ها شرط اهای آلوده و در آزمایشگاهدر انتقال خون -

 انات وحشی ممكن است با بروسلوز آلوده شده و منشا بالقوه انتقال عفونت به حیوانات اهلی )گاو، گوسفند و بز( باشند.ویح -
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ان اما برای درم ؛های بیماری منجر شوندهای کوتاه درمان با داروهای ضد بروسلوز ممكن است به محو شدن موقتی نشانهدوره -

 باشند.ی بروسلوز مزمن میهای منتهی به توسعهدرمان ناقص یكی از فاکتور کامل کافی نیستند.

 خصوص در افرادی که با حیوانات تماس دارند برخوردار است.در تشخیص بیماری به ی بیماری از اهمیت زیادیتاریخچه -

های باشد: در جمعیت گاوداریها مطابق دستورالعمل سازمان دامپزشكی کشور بدین شرح میروش مبارزه با بروسلوز در دام -

های ای و آموزش و ترویج و در گاوداریصنعتی بر اساس واکسیناسیون، تست و کشتار، رعایت مقررات بهداشتی قرنطینه

ای استوار سنتی و جمعیت گوسفند و بز بر اساس واکسیناسیون فراگیر، آموزش ترویج و رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه

 .است

 

 که باید براي فرد مبتال انجام شود.اقداماتی  .9

 در صورت نگهداری دام توسط بیمار بایستی مراتب به دامپزشكی محل جهت معاینه دامهای موجود اطالع داده شود. -

آموزش اطرافیان بیمار در مورد راههای انتقال و پیشطططگیری از بیماری، نظارت بر درمان فرد مبتال و پیگیری آن بطوریكه بصطططورت  -

 درمان انجام گردد. کامل

ورم مفاصطططل و...( و ارجاع به مرکز بهداشطططتی  -درد مفاصطططل -عرق -بیماریابی از موارد مشطططكوك به بیماری )با عالیم تب و لرز -

 درمانی روستایی

 ثبت موارد تائید شده توسط پزشك در فرم مراقبت بیماریها و اعالم به مرکز بهداشتی درمانی روستایی بصورت ماهیانه -

 به مرکز بهداشت شهرستان.  گزارش -

 ها. اند و نظارت بر مصرف داروی آنپیگیری بیمارانی که از نظر بیماری تب مالت تشخیص داده شده -

 های انتقال و پیشگیری از بیماری تب مالت. آموزش به بیمار و اطرافیان در مورد مراقبت و راه -

 های منطقه. واکسیناسیون دامهماهنگی با دامپزشكی برای شناسایی منبع عفونت و بررسی  -

 


