
 
  

 راههاي  پيشگيري  از بيماري در دام ها

 6 تا 3واكسيناسيون گوساله هاي ماده در سن -1

 ماهگي با واكسن دامي.

- واكسيناسيون بره و بزغاله از سه ماهگي تا يك ماه 2

 قبل از جفت گيري با واكسن دامي .

-جدا نمودن دامهاي سقط شده از بقيه گله و 3

جلوگيري از تماس مستقيم با ترشحات رحميجنيني و 

 جفت دام هاي سقط شده.

- خون گيري و انجام آزمايش هاي الزم روي دام 4

 هاي مشكوك وارجاع دام هاي آلوده به كشتارگاه .

- اقدامات بهداشتي شامل تهيه و تدارك محيط 5

زيست تميز براي گله هاي گاو و گوسفند و دفع صحيح 

 ادرار و مدفوع آن ها .

- همكاري دامداران با كاركنان دامپزشكي در زمان 6

واكسيناسيون دام ها و استفاده از توصيه ها و دستورات 

 بهداشتي آنان. 

 - خودداري از فروش دام بيمار و يا فرآورده هاي آن . 7
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين 

 معاونت بهداشتي دانشگاه 

 مركز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ويژه ي  مناطق روستايي وعشايري)

 

 )تهيه كننده: جواد  خالقي   (مربي مركز آموزش بهورزي فجر

 

 

 

 )184انتشارات كميته علمي - اجرايي آموزش و ارتقاي سالمت   (

و بيماري تب  مالت

راه هاي پيشگيري  

 از آن 

 
 
 
 
 

 جوشانيده و در حالت  دقيقه5   ابتدا شير را به مدت 

 ليتر شير يك ليوان آب ماست 3جوشيدن به ازاي هر 

 گرم  ماست ترش اضافه 250و يا به يك ليتر شير 

كرده و پس از دلمه شدن(جدا شدن پنير از آب )مقدار 

الزم نمك به آن اضافه كرده و با پارچه ي صافي،  

آبگيري و پس از سفت شدن مصرف نماييد. اگر پنير به 

صورت غير پاستوريزه و بدون جوشاندن شير تهيه 

 نگهداري و  ماه در آب نمك2شود،حداقل بايستي 

 سپس مصرف شود.
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با واكسيناسيون  به موقع دام هاي خود  از ايجاد 

 بيماري تب مالت جلوگيري كنيد.

جهت كسب  اطالعات بيشتر به خانه ي بهداشت يا مركز 

 بهداشتي درماني محل سكونت خود مراجعه كنيد.

 



 
 

 مقدمه
بيماري تب مالتيكي از مهم ترين بيماري هاي قابل 
انتقال بين انسان و حيوان در ايران بوده و از هر دو 
جنبه اقتصادي و بهداشت عمومي مورد توجه ويژه 

 قرار دارد . 
 

 عامل بيماري
   بيماري تب مالت توسط يك باكتري به نام بروسال 

ايجاد مي شود . انواع مختلف اين باكتري در 
حيواناتي مثل بز ، گوسفند ، گاو ، سگ ، خوك 

موش صحرايي و پستانداران دريايي وجود دارد. اما 
مهمترين عامل بروز تب مالت انساني در ايرانبيشتر 

 در بز و گوسفندمي باشد.
 

 راههاي سرايت تب مالت به انسان 
 

 تماس مستقيم با بافتهاي حيواني آلوده : -1
تماس با خون ، ادرار، ترشحات واژن و ترشحات 

 جنين سقط شده به خصوص جفت آلوده . 
 
 :-به صورت  غير مستقيم 2 

-استفاده از شير و كليه فرآورده هاي        مصرف خوراكي
لبني غير پاستوريزه و نجوشيده مانند پنير تازه ، خامه ، 

 سرشيرو آغوز .

از طريق استنشاق ذرات عفوني     انتقال تنفسي -
 معلق در آغل،اصطبل و آزمايشگاه . 

 
1 
 

 

 عالئم بيماري در انسان 
 

 - تب مداوم يا منظم به صورت دوره اي
     -تعريق فراوان به خصوص در شب

  خستگي -
  بي اشتهايي و كاهش وزن -
  سردرد -
  درد عضالني و درد عمومي بدن  -

 
 راه هاي  پيشگيري بيماري تب مالت در انسان

خودداري از مصرف فرآورده لبني غير پاستوريزهمانند - 1
 :  شيرخام، پنير تازه، خامه و سر شير غير پاستوريزه . 

  استفاده از شير و فرآورده هاي لبني به صورت -2
پاستوريزه و در صورت در دسترس نبودن شير پاستوريزه 

 دقيقه در حرارت 5توصيه بر اين است كه شير به مدت 
 جوش قرار بگيرد . 

 استفاده از ماسك تنفسي در هنگام كار با فضوالت -3
 حيواني يا ورود به اصطبل . 

  دور نگه داشتن حيوانات از محل زندگي انسان . -4
دستکش ، کاله ، ماسک ،  استفاده از -5

 در  دامپزشكان ، دامداران عينکروپوش مناسب
 و پرسنل كشتارگاه . 
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خراش هاي پوستي ، دستكاري جنين و      -مسير پوستي
جفت هاي سقط شده با دستان برهنه وتماس با خون 

 حيوان. 
واكسن زنده بروسال در دامپزشكان و تزريق اشتباهي-

دستياران آنها در اثر فرو رفتن سر سوزن حاوي واكسن 
 دامي.

 
پاشيده شدن اتفاقي مايعات خون و مسير مخاطي-

 ترشحات حيوان آلوده به چشم .
 

 انتقال از طريق خون و پيوند مغز استخوان
 انتقال از طريق جفت

 انتقال از طريق شير مادر
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 5براي مصرف شير غير پاستوريزه آن را به مدت 
 دقيقه در حالت جوش قرار دهيد .


