
  تب مالت
 )بروسلوز(

بيماری مشترک 
بين انسان 

ودام

  

  اداره کل دامپزشکی
  استان هرمزگان

  

  :مقدمه
بيماری تب مالت يا بروسلوز به عنوان 
يکی از مهمترين بيماريهای مشترک 

عوامل . گردد انسان و دام محسوب می
شناخته شده بيماری، طيف وسيعی از 

 اهلی و وحشی را مبتال پستانداران
اين بيماری به علت ايجاد سقط . سازند می

جنين در دام، کاهش توليد شير، عقيمی و 
نازايی دام های مبتال و همچنين به علت 

لت، ابتالی انسان به بيماری تب ما
همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی 

  گيرد مورد توجه قرار می

  :عالئم بيماری درانسان
طور   زير به  حاد، عاليم    در نوع

  لرز، تب: شوند  ظاهر مي ناگهاني
 درد  ، توجه  قابل  خستگي، ، تعريق متناوب

 ، سردرد،  فقرات  ستون  لمس  هنگام به
  در نوع   لنفاوي هاي  گره  شدن بزرگ
 زير تدريجًا ظاهر  ، عاليم مزمن
   عضالني، درد ،خستگي: شوند مي

   افسردگي،  وزن آاهش،   يبوست،آمردرد
 در   ندرتًا بروز آبسه،  جنسي ناتواني
  ها، و مغز ها، آليه تخمدان

  :عالئم بيماری دردام
 دريافت تدردامهايی که واکسن تب مال

درگله نکرده اند سقط جنين به تعداد زياد 
رخ می دهد درگاو سقط جنين از ماه 

ماه اخر ٢پنجم به بعد ودرگوسفند در
  بستنی اتفاق می افتد آ

  
   : بيماریراههای انتقال

 بروسلوز معموًال در   مبتال به دامهاي
 و در   نموده  جنين  سقط ستني آب  دورة اولين
   با دفع  از آن  پس  و تا مدتي  سقط هنگام

   باعث  رحمي  آلوده  بشدت ترشحات
   گرديده  و مراتع  ، مزارع  محيط آلودگي

 ساير   را براي  آلودگي  خود زمينه آه
  سازد  مي  فراهم  و انسان حيوانات



   مصرف از راههمچنين عامل بيماری 
يا ) ، پنير آره (  لبني صوالتشير يا مح
   انتقال  انسان  به  گوشتي محصوالت

  يابد مي

  

راههای پيشگيری از 
  :بروز بيماری

، از هر   غيرپاستوريزهخام و شير هيچگاه
   آه زماني.  نكنيد  باشد، مصرف  آه منبعي

،   سر و آار داريد، از دستكش با حيوانات
  بند، و ساير وسايل ، پيش  چشم محافظ

شيرراحتما بمدت .  آنيد  استفاده محافظتي
 دقيقه جوشانده سپس مصرف ١۵
ماه درآب ٢پنيرتازه راحداقل بمدت .کنيد

نمک گذاشته سپس مصرف کنيد 
ازخوردن خامه وسرشير که ازسالمتی 

  .ان اطمينان نداريد خودداری کنيد

اقدامات دامپزشکی برای 
  :جلوگيری ازبروزبيماری

خصوص بيماری موزش دامداران درآ-١
  وراههای جلوگيری از بيماری

  

  

  

  

  

  

  

 تا ٤واآسيناسيون گوساله هاي ماده -٢
واآسيناسيون کليه گاو هاي ماده   ماهه١٢

اعم از آبستن و غير آبستن و تكرار آن 
  هر سال يکبار

 تمامي بره و بزغاله هاي واکسيناسيون-٣
 ماه تا يك ماه قبـــل از جفت ٣ماده باالي

  گيري

   بالغ  گوسفندان و بزهاييناسيونواکس-۴
ماده با اولويت واآسيناسيون  دامهاي 
موجود در مناطق پر خطر در دو نوبت 

  با فاصله دوسال

زمايش نمونه خون دامها آخونگيری و-۵
  وشناسايی دامهای الوده

  

کشتاردامهای بيمار وپرداخت غرامت -۶
  به دامداران

  


