
 هشدار در مورد افزایش تعداد بیماران تب مالت در شهرستان مراغه

بطوری که تعداد  بیماری تب مالت در حال حاضر یکی از بیماریهای جدی و بومی شهرستان مراغه می باشد

بیشتر مبتالیان ساکن . تاکنون افزایش یافته و  روز به روز در حال افزایش است  19بیماران جدید از سال 

هر چند کنترل و حذف . مصرف لبنیات غیرپاستوریزه دارند و  افرادی هستند که سابقه تماس با دام روستا و

بیماری در انسان بمیزان زیادی در گرو اقدامات بهداشتی، واکسیناسیون و کاهش بیماری در جمعیت دامی 

راستا و با توجه به  در همین. است اما رعایت مسائل بهداشت فردی از اهم نکات حفاظت کننده انسان است

مطالب زیر جهت ارتقاء اگاهی  (تیرماه22لغایت  91)هفته اطالع رسانی بیماریهای مشترک بین انسان و دام

 :شهروندان عزیز ارائه می گردد

 تب مالت

یکی از شایعترین بیماریهای قابل انتقال از دامها به انسان تب مالت می باشدکه باعث ایجاد خسارت اقتصادی 

از سقط جنین و کاهش تولید محصوالت در دامها و عوارض متعدد جسمی وطاقت فرسا در بسیاری از ناشی 

می گردد  در برخی از بیماران عوارض شدیدتر  مانند عفونت قلب و مغز رخ می دهد انسان  ارگانهای بدن 

 .که حتی در صورت درمان مناسب می تواند منجر به مرگ شود 

اضر یکی از بیماریهای جدی و بومی شهرستان مراغه حال ح بیماری تب مالت در

 در حال افزایش استهر روز  مبتالیان تعداد و   می باشد

 

 تب مالت یماریعالئم ب

 .عالیم این بیماری بر اساس شدت بیماری به اشکال حاد وتحت حاد و مزمن تقسیم میشوند 

 .شده و عرق شدید دارد  درد کمرن خصوصا در این شکل بیمار دچار لرز ناگهانی ودرد عمومی بد: نوع حاد

شکایت اصلی در .وصدا می باشد ردر این نوع حالت تب دار اولیه وجود ندارد وآغاز آن بی س: نوع تحت حاد

 .می باشد  ضعف و خستگیاین مرحله 

 .غالبا بعد از یک دوره تب دار عالئم برای سالها باقی می ماند : نوع مزمن 

را گرفتار ... کلیه وکبد ودر است هر عضوی از بدن مثل استخوان ،مفصل ، قلب و ریه بیماری قا:نوع موضعی 

 .نماید



  افراد در معرض خطر :

تب مالت یک بیماری مشترک انسان و دام است بنابراین کسانی که با دام سروکار دارند بیشتر در معرض  

شیر فروشان،دوشندگان رگران کشتارگاه،کاچوپانان، قصابان، دامداران، خطر ابتال هستند مثل کشاورزان،

، کسانی که در مراکز فرآوری پشم ، چرم و پوست و احشاء حیوانات مشغول بکارند وچینان پشم  شیر،

، زنان دامدار که شیر می دوشند و نیز کسانی که به مناطق آلوده مسافرت کرده و مواد لبنی دامپزشکان 

 .غیر پاستوریزه مصرف نموده اند

 : ماریتشخیص بی

 .تب مالت میباشد  اختصاصی زمایشآبا انجام 

 :درمان بیماری 

شدده توسدط پزشدک را بطدور      یزتجو یداروهایستی با یماروب. ماه است  2حداقل  یماریطول دوره درمان ب

 03از  یشبیرتداخ  بر اساس مطالعات انجام گرفتده .ن نگرددآد تا دچار عود بیماری و عوارض منظم مصرف کن

کلیدد اصدلی درمدان موفدق     .با عوارض همدراه خواهدد بدود     یشتریبا احتمال ب یماریع درمان بروز در شرو

 .می باشد  آنتی بیوتیک دریافت در طول دوره« همکاری و پذیرش مناسب از طرف بیمار »

 :عوارض  بیماری  

و نیز منجر درصورت ناکافی بودن درمان و مراقبت ، بیماری ممکن است مزمن شود و یا معلولیت رخ دهد  

این عوارض در صورت تشخیص دیررس و یا تاخیر در .به عوارض قلبی، استخوانی، مغزی و کبدی می گردد

 .و گاهی درمان عوارض بیماران نیاز به هزینه هنگفت دارد. درمان گاهی مرگبار است

 : مهمترین راههای انتقال بیماری تب مالت 

 ،سر شیرو خصوصا پنیر تازه ، خامه  غیر پاستوریزهو  مصرف شیر خام و فراورده های لبنی آلوده .9

 خام و کامال نپخته کله پاچه و سیرابی ،جگر ،گوشت  ،ی غیر پاستوریزه بستن

با (ملتحمه چشم)یا تماس مخاط (و خراش دارای زخم)آسیب دیده تماس مستقیم پوست .2

 (در حین زایمان و محصوالت سقط شده)و بافتهای آلوده دامی (خون،ادرار ومدفوعشیر،)ترشحات

به دنبال کار در آغل و اصطبل ، آزمایشگاه، کشتارگاه، مراکز جمع : ذرات آلوده معلق در هوا  تنفس .0

 آوری شیر و کارخانجات لبنیات سازی

 

 تازه امکان انتقال بیماری وجود دارد ولی  آلوده در صورت تماس ضایعات جلدی با محصوالت گوشتی

در مناطقی که جگر خام می .مصرف ان کمتر موجب بیماری میشود  ته شدن کامل گوشتصورت پخدر 

 .خورند احتمال ابتال از راه گوارشی وجود دارد 



 است که باعث  توسط افراد یکی از عادات نادرست هنگام ذبح حیوانات قرار دادن چاقو در دهان

 .یهای مختلف از جمله تب مالت می باشد انتقال بیمار

 

( بویژه در روستاها) باالی بیماری تب مالت در سال جاری در شهرستان مراغه بروزطوری که اشاره شدهمان

بسیار باالر فته و الزم است همشریان عزیز جهت جلوگیری از ابتال خود و اطرافیانشان به این بیماری،نسبت به 

 :رعایت راههای پیشگیری  از بیماری توجه بیشتری داشته باشند

پیشگیری، اجتناب از مصرف شیر نجوشیده یا غیر  همترین راههاییکی از م

 ، جگر،گوشت  ،های غیرپاستوریزه  و بخصوص بستنی تازه پاستوریزه، پنیر محلی

 .خام و نیم پز استکله پاچه و سیرابی 

 : ازابتال به تب مالت عبارتند از یشگیریپ یراهها

مدداه در آن نمددک  0ف بایسددتی حددداقل پنیرتددازه قبددل از مصددر)عدددم اسددتفاده از پنیددر تددازه   .9

 .(نگهداری شده باشد

شددکوک و نیددز جنددین سددقط شددده  عدددم تمدداس مسددتقیم بددا بافددت هددای حیددوان آلددوده و م   .2

 ...محصوالت زایمانی وحیوانات،

خامدده محلددی ،  بسددتنی غیددر ، بددا مصددرف سرشددیر ( بروسددلوز)خطددر ابددتال بدده بیمدداری تددب مالددت . 0

 .افزایش می یابد مال نپختهو کا پاستوریزه ، گوشت وجگر خام

 دقیقه بعد از به جوش آمدن شیر 5جوشاندن شیر بمدت  -1

دامددداران عزیددز بایسددتی در هنگددام کددار بددا فضددوالت حیددوانی و یددا ورود بدده اصددطبل از ماسددک    -5

 .تنفسی و دستکش استفاده کنند

رایت بیمداری بده   دامها بایدد برعلیده بیمداری تدب مالدت واکسدینه شدوند تدا از ابدتالء آنهدا و سد            -6

انسدانها جلددوگیری شددود لدذا بددرای شناسددایی حیواندات بیمددار یددا مشدکوک و واکسیناسددیون دامهددا بددا     

 .ماُمورین دامپزشکی همکاری مناسب داشته باشید

بدا تصدور داشدتن خاصددیت دارویدی مخصوصداا اگدر دارای خددون       ( بیضدده دام)مصدرف خدام دندبالن    -7

 .مالت را افزایش میدهدتازه باشد احتمال ابتال به بیماری تب 

با توجه بده احتمدال انتقدال بیمداری از طریدق تمداس بدا خدون تدازه حیواندات ، الزم اسدت در ذبدح              -8

از ... حیوانددات و در قربددانی کددردن نددذورات  بددا اسددتفاده از دسددتکش ، ماسددک ، روپددوش و چکمدده  و  

 .تماس با خون تازه حیوانات جلوگیری گردد

بافتهدای پرخدون حیواندات مثدل طحدال، جگدر، کلیده ، بیضده و بافدت پسدتان           از مصرف خام و نیم پز  -1

 خودداری گردد



یدا هدر   %) 9در محلدول کلدرامین    بعد از هرگونه دسدت زدن بده الشده حیواندات دسدتهای خدود را        -93

شستشدو داده و  بدا آن و صدابون    مرطدون نمدوده  و سدپس    ( محلول گند زدایی کننده  معتبدر دیگدر  

تدا از   کنیدد اسدتفاده  ( جهدت پسشدگیری از تدرک خدوردن پوسدت دسدتها      )رم کنندده  در آخر از کرم ن

 .ورود میکرون از راه پوست آسیب دیده جلوگیری شود

 :دامداران عزیز برای پیشگیری از ابتال به تب مالت موارد زیر را باید رعایت کنند

 استفاده از دستکش و لباس کار هنگام تماس و دوشیدن دامها .9

 و بینی با ماسک یا پارچه تمیز در موقع نظافت طویله  دهانپوشاندن  .2

 عدم تماس با ترشحات زایمانی ، جفت و جنین سقط شده دامها .0

 شستن دستها با آن و صابون در پایان کار با دامها .1

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی مراغهمعاونت بهداشتی 


