
 

 تب مالت

)بیماری هزارچهره(   

 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی 

 آموزش سالمت 

 بهداشت فردی و بهسازی محیط

در صورت ورود مواد عفونی به چشم با آب جاري و قطرط   

 چشمی کل امفنیکل یا تت اسایکلین شستشو داد  شود.

تماس کودکان با عامل عفونت جلوگی ي بعمل آیط،  چط ا  از

 که بیماري در کودکان ش،ت بیشت ي دارد.

لباس ف د در تماس بای، بع، ازکار  باجوشان،ن  اتوک دن  یطا 

 شستن لباس با صابون یا وایتکس ض،عفونی گ دد.

جنین و جفت سقط ش،  بای، ت جیحاً با سوزان،ن از بطیطن 

ب ون، و محلی که سقط یا زایمان عفونی در آن رخ داد  است 

 بای، توسط آب آهک ض، عفونی گ دد.

فضوالت حیوانی بط اي مط،ت الطوالنطی عطفطونطی بطاقطی  

مان، خصوصاً در دماهاي پایین  لذا بای، مواد آلود  را هط   می

ما  در مکانی دور از  6چن، وقت یکبار جمع آوري و به م،ت 

محیط زن،گی نگه،اري ک د  تا با تجزیه البیعی سالم سطازي 

 شود.

شطونط، لطذا  سگ ها باعث پخش ش،ن بیماري در محیط می

نبای، ب اي تغذیه سگ از جفت و جنین سقط ش،  استطفطاد  

 نمود. 

 

 توجه
با در نظ  گ فتن وضعیت موجود و شیوع باالي تب مطالطت در 

منرقه  همچنین ع،م امکان واکسیناسیون وسیع دامها و کشتار 

دامهاي آلود   تنها را  کار موجود ب اي پیشگطیط ي از بط وز و 

 انتقال بیماري رعایت نکات به،اشتی ذک  ش،  می باش،.

 نکات مهم

شیوع بیماري در فصل بهار و پاییز  همزمان با جطفطت 

 یاب،. گی ي و شی دهی گوسفن،ان افزایش می

با دی،ن سقط جنین در دامها بای، به بیماري تب مالت 

 فک  ک د.

درص، آلودگی انسان به تب مالت م بوط بطه  09ح،ود 

 تب مالت نوع گوسفن،ي می باش،.

در صورت مشاه،  بیماري در دامطهطا بطا شطبطکطه 

 دامپزشکی مشورت نمائی،.
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 تعریف و عالیم  

تب مالت بیماري مشت ك بین انسان و دام است که از حیواناتطی 

 گ دد. مانن، گاو  گوسفن،  بز  سگ و خوك به انسان منتقل می

 . عالیم مرحله اول بیماری یا مرحله حاد: 1

تب  بی اشتهایی   تع یق شبانه  س درد  درد ب،ن و درد زانو  یطا 

سای  مفاصل. )تشخیص بیماري مشکل است زیط ا ایطن عط یطم 

 مختص تب مالت نیست و در سای  بیماریها هم دی،  می شود(

 . عالیم بیماری در مرحله تحت حاد: 2

بع، از سه ما  بیماري وارد این م حله می شود و تمطام عطارضطه 

هاي بیماري بیشت  ش،   و در ه جاي ب،ن به ویژ  مطفطاصطل و 

 استخوانها دی،  می شود. 

 . مرحله مزمن بیماری: 3

 ع یم بیش از یکسال ادامه پی،ا کن،.  

درد عض ت  کم درد  یبوست  خستگی  افس دگی  کاهش وزن  

 هایی در کلیه  مغز و تخم،ان و نازایی.  ب وز آبسه

  عالئم شایع تب مالت در دام

 * سقط جنین   *کاهش شی   * کاهش وزن

 راه های انتقال بیماری در انسان

  مص ف لبنیات آلود  مانن،آغوز )فله(   شی  نجوشی،  و کلطیطه

 محصوالت تهیه ش،  از آن خصوصاً پنی  محلی

  تماس زخم باز  با ت شحات و بافتهاي آلود  و هنگام دوشیط،ن

 شی 

 )استنشاق ذرات گ د و غبار در محیط هاي آلود ) آغل 

 تماس با جنین سقط ش،  و استشمام بوي ب، آن 

 مص ف گوشت دام آلود  به صورت نپخته 

 پیشگیری در انسان

از خوردن انواع بستنی  ک    شی   خامه و پنی  که با شی هاي   (1

 ان،  خودداري کنی،. غی  پاستوریز  تولی، ش، 

 پخته خودداري از خوردن گوشت خام یا نیم (2

کش در زمان دست زدن به حیوانات مط د  یطا  پوشی،ن دست (3

 بیمار

هاي ایمن و وسطایطل مطحطافط  در  پوشی،ن ماسک و  لباس (4

 ها ها و کشتارگا  محواله آزمایشگا 

 واکسیناسیون حیوانات اهلی (5

اف ادي که سیستم ایمنی ضعیفی دارن، بای، از دست زدن بطه  (6

 ها و انواع دام خودداري کنن،.  سگ

 پوشی،ن دستکش الستیکی هنگام تکه ک دن گوشت دام  (7

 نکته مهم در پیشگیری از تب مالت : 2

 شیر
 میک وب تب مالت در اث  ح ارت از بین می رود. 

 پس شی  محلی  را قبل از مص ف بای، بجوشانی،. 

 توجه به این نکته الزم است که :

شی  بع، از غل زدن و رسی،ن به نقره جوش  بای، همچنان تا 

 دقیقه بجوش،.  09

دقطیطقطه  09شی  در صورتیکه بع، از به جوش آم،ن مط،ت 

بجوش، مص ف آن هیچ مشکلی ن،ارد و کلیه محصوالت تهیطه 

 ش،  از آن نیز سالم خواه، بود.

 نیر پ
   ،ب اي تهیه پنی محلی بهت  است از شی  جطوشطیط،  شط

 استفاد  شود. 

   در غی  اینصورت اگ  از شی خام ب اي تهیه پنی  استطفطاد

می شود بای، پنی  تهیه ش،  را به م،ت ح،اقل سه ما  در 

 مص ف نمود. “ درص، گذاشت و بع،ا 01آب نمک 

  گ م نمک در یک لیت  آب  آب نطمطک   019از حل نمودن

 درص، تولی، می شود.  01

 

1 2 3 


