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 عالئم بيماري: 

عالئم بيماري مي تواند هر زماني از چند روز تا 

چند ماه پس از ابتال به عفونت بروز نمايد. عالئم و 

 نشانه ها مشابه آنفوالنزا بوده و عبارتند از : 

، تب ، لرز ، تعريق ، ضعف ، خستگي ، درد كمر 

 مفاصل و عضالت و سردرد

عالئم تب مالت مي توانند از چند هفته تا چند ماه 

 ين رفته و مجددًا عود كند . از ب

در برخي از افراد تب مالت مي تواند مزمن باشد 

و عالئم تا چند سال پس از درمان پايدار باقي 

 بماند. عالئم و نشانه هاي بلند مدت شامل : 

خستگي ، تب ، آرتريت و ورم مهره هاي ستون 

فقرات ، بي اشتهايي ، درد عضالني و تعريق شبانه 

 مي باشد. 
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استنشاق: باكتري بروسال به راحتي در هوا -2

پراكنده مي شود و بيشتر در مشاغلي مانند 

كشاورزي ، تكنيسين آزمايشگاه ، كارگران 

كشتارگاه ها مي توانند اين باكتري را استنشاق 

 كنند. 

انتقال از مادر باردار به جنين يا از طريق -3

 شيردهي 

فرو رفتن سر سوزن سرنگ حاوي واكسن -4

 سفندي و گاوي در زمان تلقيح گو

تماس مستقيم با بافت هاي حيوان آلوده -5

نظير )خون ، ترشحات واژن ، ترشحات جنين 

 سقط شده( 
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 تب مالت : 

بيماري تب مالت يا بروسلوز كه يكي از مهمترين 

عفوني قابل انتقال بين انسان و دام مي بيماري هاي 

باشد و نام هاي ديگري نظير تب مواج ، تب ديوانه  

 تب مديترانه اي ناميده مي شود. 

اين بيماري در تمام فصول سال وجود دارد و در 

بهار و پاييز كه فصل زايش و شيردهي دام هاست 

 بيشتر ديده مي شود. 

 راه هاي انتقال بيماري : 

طريق مستقيم و غير مستقيم  2باكتري مي تواند از 

 انتقال يابد. 

محصوالت لبني غير پاستوريزه : باكتري بروسال -1

در شير حيوانات آلوده مي تواند از طريق شير ، 

بستني ، كره ، پنير غير پاستوريزه به انسان منتقل 

 شود. 
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 عوارض: 

تب مالت مي تواند بر هر عضوي از بدن از جمله 

 باروري ، كبد ، قلب ، اعصاب مركزي اثر بگذارد . 

تب مالت مزمن مي تواند سبب ايجاد عارضه در 

 يك عضو يا در كل بدن شود كه عبارتند از : 

عفونت اليه دروني قلب) اندوكارديت ( ، آرتريت 

)التهاب مفاصل( ، التهاب و عفونت كبد و طحال ، 

عفونت سيستم اعصاب مركزي از جمله مننژيت 

 )التهاب مغز و نخاع( و انسفاليت) التهاب مغز( 

 پيشگيري: 

بيماريابي حيوانات با استفاده از آزمون پوستي و -1

 كشتن حيوانات آلوده 

 واكسيناسيون دام و انسان -2

استفاده از دستكش ، كاله ، ماسك ، عينك و -3

روپوش مناسب در دامپزشكان ، دامداران و پرسنل 

 كشتارگاه ها
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هنگامي كه پاستوريزه -پاستوريزه كردن شير -4

 ، جوشاندن آن  شدكردن ممكن نبا

استفاده از ماسك تنفسي در هنگام كار با -5

 محصوالت حيواني يا ورود به اصطبل 

 دور نگه داشتن حيوانات از محل زندگي -6

 درمان: 

درمان با داروهاي آنتي بيوتيك موجود به خوبي 

 انجام مي شود. 

 4 بزرگساالن: داكسي سايكلين +استرپتوسالين براي

هفته و سپس داكسي سايكلين +ريفامپين براي 

   هفته  8تا  4مدت 

 6تا  3اطفال: كوتريموكسازول +ريفامپين به مدت 

 هفته 

 

 بيمارستان امام خميني )ره( استهبان 

 

 تب مالت 
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 تهيه و تنظيم : 

 كارشناس پرستاري – سميه یوسف زاده

 97سال 

 

 


