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کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز   

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 لیلی جهانتیغ 
کارشناس بهداشت عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی زابل

 کلثوم خرم
مربی مرکز آموزش بهورزی سقز 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 مهدی مالشهری 
دانشجوی روانشناسی عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دامپروری سنتی
و بیماری تب مالت

اهداف آموزشی 
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:

کنند.  بیماری تب مالت )تب مالت( را تعریف 
کنند. کندگی تب مالت را بیان   پرا

 نشانه های تب مالت رابدانند.
 چگونگی انتقال بیماری تب مالت از حیوان به انسان 

راتوضیح دهند.
 نحوه پیشگیری و درمان تب مالت را در انسان توضیح دهند.

ترتیب نویسندگان از راست به چپ

مقدمه 
 بیمـاری تـب مالـت بیشـتر یـک بیمـاری شـغلی اسـت و در افـرادی 
کار می کننـد مانندکارگـران  کـه بـا حیوانـات یـا بافت هـای دامـی آلـوده 
بیشـتر  کشـتارگاه ها  کارگـران  و  دامپزشـکان  کشـاورزی،  و  دامپـروری 

می شـود. مشـاهده 
شـیوع آن در مـردان بیشـتر از زنـان اسـت. تب مالـت یـا تب مالـت در 
گسـترش بیمـاری در حیوانـات اسـت. بـه طـور  انسـان نشـان دهنـده 
معمـول عفونـت در انسـان بـه تمـاس مسـتقیم بـا حیوانـات آلـوده یـا 

فرآورده هـای آن هـا وابسـته اسـت. 
یا  آلوده  شیر  مصرف  و  جنین  سقط  دچار  حیوانات  با  تماس 
فرآورده های آن از مخاطرات اصلی برای انسان است. عفونت های 
مبتال  موارد  از  بیش  همیشه  بروسال  کتری های  با از  ناشی  انسانی 
بیماران  به  نشانه  بدون  موارد  نسبت  است.  بالینی  نشانه های  با 
باشد.  باالتر  یا  یک  به  هشت  است  ممکن  بالینی  نشانه  دارای 

وضعیت موجود
گفته هـای رییـس اداره مبـارزه بـا بیماری هـای قابـل انتقـال  براسـاس 
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بین انسـان و حیوان وزارت بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی تعداد 
موارد ابتال به بیماری تب مالت از حدود 16 هزار مورد در سال 1389 
بـه حـدود 20 هـزار مـورد در سـال 1393 افزایش یافته و در سـال 1395 
کاهـش یافته اسـت. اسـتان های غربی و شـمال غربی  بـه 15 هـزار نفـر 
کشـور بیـش از اسـتان های دیگـر بـا بیمـاری تـب مالـت درگیـر هسـتند 
کـه دامـداری و دامپـروری بـه خصـوص بـه  و علـت آن هـم ایـن اسـت 

شـیوه سـنتی بیشـتر در این اسـتان ها رواج دارد.

نشانه ها و عوارض بیماری
مهم تریـن نشـانه ایـن بیمـاری تـب بیـن 38 تـا 40 درجـه سـانتی گراد 
کـه بـا احسـاس سـرما یـا لـرز همـراه باشـد. دردهـای عضالنـی و  اسـت 
اسـتخوانی، سـر درد، تعریـق شـدید بـه ویـژه در هنـگام شـب، ضعـف 
و  کبـد  بـزرگ شـدن  افسـردگی،  و  و خسـتگی، بی اشـتهایی، الغـری 

طحـال نیـز از دیگـر نشـانه های تـب مالـت بـه شـمار مـی رود.
کـه ایـن بیماری مزمن شـود، حاالتی مانند خسـتگی های  درصورتـی 
کاهش وزن، افسردگی  کمردرد، یبوست،  دایمی، دردهای عضالنی، 

و ناتوانی جنسـی نیز بتدریج ظاهر می شـود.
دنیـا آوردن  بـه  جنیـن،  سـقط  دام هـا:  در  مالـت  تـب  نشـانه های 
ج نشـدن جفت  کم شـدن شـیردام ها، خار نـوزادان ضعیـف وناتـوان، 
گاهـی ورم مفاصل دام ها، تورم بیضه در دام های  بعـد از زایمـان دام، 

کاهـش وزن اسـت. گاهـی عقیـم شـدن دام هـای نـر و  نـر  و 
نشـانه های تب مالت در انسـان ها: نشـانه های تب مالت می تواند 
هـر زمانـی از چنـد روز تـا چنـد مـاه پـس از مبتـال شـدن بـه عفونـت بـروز 

کند. نشـانه ها مشـابه آنفلوانزا بوده و شـامل موارد زیر اسـت:
سـه ماه اول بیماری: )مرحله زودرس( بی اشـتهایی، تعریق شـبانه، 
سـردرد، درد بدن، درد زانو و سـایر مفاصل )تشـخیص در این مرحله 
دشـوار اسـت چـون نشـانه های اختصاصـی تب مالت در انسـان دیده 

نمی شود(
بعد از سـه ماه: )مرحله تحت حاد( عارضه های بیماری بیشترشـده 
دیـده  مفاصـل  و  اسـتخوان ها  در  به ویـژه  بـدن  از  جایـی  هـر  در  و 
کـه  کـوری و در مغـز یـا قلـب  می شـود. درچشـم بـه شـکل تـاری دیـد یـا 

باعـث مـرگ بیمـار می شـود. 
کـه ازجملـه آن می تـوان  بیمـاری تـب مالـت عـوارض متعـددی دارد 
التهـاب مفاصـل را بـه عنوان شـایع ترین عارضه این بیماری برشـمرد 
کیسـه صفـرا، عـوارض خونـی و افسـردگی  گـوارش،  و عـوارض دسـتگاه 

از آن جملـه اسـت.
کهیـری  بـروز مشـکالت پوسـتی ماننـد راش هـای سـرخکی شـکل یـا 
چشـمی  عـوارض  کلیـوی،  اختالل هـای  بـروز  دار،  خـارش  و  شـکل 
ماننـد التهـاب صلبیـه، شـبکیه و اعصـاب بینایی از دیگر عـوارض این 

بیمـاری هسـتند.
شـیوع  عـوارض  تـب مالـت بیـن  یک تـا 30 درصد اسـت  و بیـن  بیماران 
 مبتـال بـه  بروسـال، »ملی  تنسـیس«  چـون  بیماری زایی  بیشـتری  دارد، 
کلـی  بـا  تأخیرانداختـن   عـوارض  بیشـتری  نیـز ایجـاد می کنـد. بـه طـور 
درمـان  بیـش  از 60 روز عـوارض  بیمـاری  در هـر ارگانی دیـده  می شـود. 

مهم تریـن عـوارض در ارگان هـای ذیـل دیـده می شـود:
استخوان ها و مفاصل: 

اختالل های  مفصلی  شـایع ترین  عارضه  تب مالت اسـت  و در 20 تا 60 
که   درصد بیماران  اتفاق  می افتد. التهاب  مفصل  در بیشـتر بیمارانی  

کی  هسـتند دیده  می شود.  کمر شـا از درد 

کبد احتمااًل همیشه  در تب مالت درگیر می شود،  کیسه  صفرا:  کبد و 
کبـد در 20 تـا 30 درصـد بیماران   امـا اغلـب  بـدون  نشـانه  اسـت . بزرگـی  

اتفـاق  می افتد. 
درصـد   70 از  بیـش   در  جهاز هاضمـه   عـوارض   گـوارش :  دسـتگاه  
تهـوع ،  شـامل   آن   نشـانه های   و  می شـود  دیـده   تب مالتـی   بیمـاران  
کاهش وزن ، یبوسـت ، اسـهال  و درد شـکم  است. تب مالت  اسـتفراغ ، 
که   روده ای  ممکـن  اسـت  شـبیه  حصبـه  و با تظاهـرات  بالینی  عمومی  
گوارشـی  در آن  واضح تـر اسـت  همـراه باشـد. التهـاب  حـاد روده   نـوع  

کوچـک  و بـزرگ  در تب مالـت نـوع  »ملی تنسـیس«  دیـده  می شـود.
کاهـش   کم خونـی ،  شـامل   تب مالـت  خونـی   تظاهـرات   خـون : 
کاهـش  سـلول های  سـفید خـون  و اختالل هـای  انعقـادی   کت هـا،  پال

اسـت.
قلب (  داخلی   پوشش   )التهــاب   اندوکاردیت   عــــــــروق :  و  قـــــلب  
شایع ترین   و  می افتد  اتفاق   تب مالتی   بیماران   درصد  از 2  کمتر  در 

که  باعث  مرگ  این  بیماران  می شود. عارضه ای است  
بیماران   در  افسردگی   و  سردرد  باعث   تب مالت  اعصاب :  سیستم  
از  کمتر  در  مرکزی   اعصاب   سیستم   درگیری   هرچند  می شود. 
)شامل   عصبی   سندرم های   می افتد؛  اتفاق   درصدبیماران    5
آنوریسم   و  محیطی   اعصاب   اختالل های   مغزی ،  التهاب پرده های  
ضعف   به   مربوط  که   خونی   رگ   یک   از  قطعه ای   واتساع   مغزی  
تب مالت  در  است (  آسیب   یا  بیماری   نتیجه   در  آن   نقص جدار  یا 

گزارش شده  است .
درصـد   11 تـا  از 5/1  پوسـتی   عـوارض   شـیوع   نـرم :  بافـت   و  پوسـت  
گزارش  شـده  اسـت . باتوجه  به  ورود میکروب  بروسـال از طریق  خراش  
خصـوص   بـه  پوسـتی   ضایعـات   شـکل   بـه   عوارض جلـدی،   جلـدی،  
روی  بـازو ممکن اسـت،  دیـده  شـود. ایـن  ضایعـات  ممکـن  اسـت  بـه  
کهیری  شـکل  و خارش   صورت  راش های  سـرخکی  شـکل  یا پتشـی  یا 
دار باشـند؛ علـت  آن  را حساسـیت  بـه  آنتی ژن هـای  بروسـال می داننـد. 
چه   گر  ا است   نادر  کلیوی   اختالل های   تناسلی :  ادراری   دستگاه  
)التهاب  دوطرفه   گلومرونفریت   کلیه  ولگنچه (،  )التهاب   پیلونفریت  
است (  گرفته   فرا  را  گلومرول ها  اول   درجه   که در  کلیه   غیرچرکی   و 
گزارش  شده ، ولی   کلیوی  در تب مالت  موضعی  و منتشر و آبسه های  
اورکیت )التهاب  بیضه ( خیلی  شایع  است  و در20 درصد بیماران  مرد 

کمتر از اوریون  دیده  می شود.  دیده  می شود. عقیمی  در تب مالت 
بـدن   بـه   تب مالـت  عامـل   ورود  راه هـای   از  یکـی   چشـمی :  عـوارض  
ملتحمـه  چشم اسـت ؛ بنابرایـن  التهـاب  چشـم  از تظاهـرات  آن  اسـت 
گرفتاری  صلبیه ، شـبکیه ،  که  در نوع  »ملی تنسـیس«  شـایع تر اسـت . 
حتی گرفتـاری  عصـب  بینایـی  ممکـن  اسـت  در تب مالـت دیـده  شـود. 
کـه  موجـب درد و  گلوکـوم  )آب  سـیاه ( اسـت  ازعـوارض  نـادر چشـمی  

افزایـش  فشـار چشـم  می شـود.

کندگی بیماری پرا
بـز  و  گوسـفند  گاو،  هرجـا  اسـت  کنـده  پرا جهـان  درسراسـر  بیمـاری 
گرچـه  ا بومـی وجـود دارد.  بـه شـکل  بیمـاری هـم  ایـن  باشـد،  زیـاد 
کشـورهایی مثـل ژاپـن و اسـترالیا بـا همـکاری مـردم و  تـب مالـت در 
کنتـرل و ریشـه کن شـده اسـت ولـی در  مسـؤوالن بهداشـتی در دام هـا 
ایران وکشـورهای همسـایه هنوز بیماری شـایع است. تب مالت بزی 
شـایع ترین نوع تب مالت در دام های ایران اسـت. این نوع میکروب 
بـرای انسـان شـدیدترین نـوع میکـروب بوده و بیشـتر موجـب ناتوانی 
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گاوی در رتبـه دوم قـراردارد و نشـانه های  و مـرگ می شـود. تب مالـت 
دارد. خفیف تـری 

عوامل بیماری زایی
در  بروسـال  چهارنـوع  کـه  اسـت  بروسـال  جنـس  از  بیمـاری  میکـروب 
انسـان ایجـاد بیمـاری می کننـد. ملـی تنسـیس؛ آبورتـوس؛ سـوئیس و 
که قدرت بیماری زایی »ملی تنسـیس« از همه بیشـتر اسـت.  کانیس 

انتقال بیماری
کاهش تولید شـیر،  ایـن بیمـاری بـه علت ایجاد سـقط جنیـن در دام، 
عقیمی و نازایی و از دست رفتن ارزش های اقتصادی دام های مبتال 
و همچنین به علت ابتالی انسان به بیماری تب مالت، همواره از دو 
بعـد اقتصـادی و بهداشـتی مـورد توجـه قـرار می گیـرد. دام هـای مبتـال 
بـه تب مالـت، در اولیـن دوره آبسـتنی دچـار سـقط جنیـن شـده و در 
هنـگام سـقط و تـا مدتـی پـس از آن، بـا دفـع ترشـحات به شـدت آلـوده 
کـه خـود زمینـه  ع و مراتـع شـده  رحمـی، باعـث آلودگـی محیـط، مـزار

گلـه و نیـز انسـان فراهم می سـازد. آلودگـی را بـرای سـایر حیوانـات 
کتری می تواند به سه طریق از حیوان به انسان انتقال یابد: با

کنده می شود. کتری بروسال به راحتی در هوا پرا از راه تنفس: با
از  آلـوده می توانـد  در شـیرحیوانات  بروسـال  کتـری  با کـی:  راه خورا از 
کـره و پنیـر غیرپاسـتوریزه و... بـه انسـان  طریـق آغـوز، شـیر، بسـتنی، 

انتقـال یابـد.
کتـری در خـون،  تمـاس مسـتقیم: از راه پوسـت زخمـی و مخـاط. با

ترشـحات زایمانـی، ادرار، مدفـوع 
اغلـب تـب مالـت از فـردی بـه فـرد دیگر منتقل نمی شـود، امـا در موارد 
کمیـاب زنـان از طریـق بـارداری یـا شـیردهی می تواننـد بیمـاری را بـه 
نـوزادان خـود انتقـال دهنـد. به طـور نادری تب مالـت از طریق تماس 
جنسـی یـا انتقـال خون آلـوده یا پیوند مغز اسـتخوان انتقال می یابد.

میزبان  و شرایط زیست محیطی
کشـاورزان ، دامـداران   تـب  مالـت  بیشـتر بیمـاری  مـردان  بالـغ  بـه  ویـژه  
کارمنـدان   اسـت.  دامپزشـکان   و  سـالخان  قصابـان ،  چوپانـان ، 
در  کـم   ترا دارنـد .  قـرار  ویـژه   خطـر  معـرض   در  نیـز  آزمایشـگاه ها 
در  غیربهداشـتی   اقدام هـای   و  خورشـید  نـور  نبـود  بارندگـی ،  مراتـع،  
کامـل  پوشـش   کافی بـودن  نا و  گوشـت  و  شـیر  فراهم کـردن   فرآینـد 
مسـاعد  را  تب مالـت  انتشـار  زمینـه   همگـی   دام هـا  کسیناسـیون  وا

. می کننـد
عامـل  بیمـاری  در شـرایط محیطی مناسـب  از نظـر رطوبـت ، در ادرار 
گاه  ماه هـا زنـده  می مانـد. ایـن  باسـیل   و مدفـوع  حیوانـات  هفته هـا و 
در پنیـر تـازه  و غیـر پاسـتوریزه  حاصـل  از شـیرخام  تاهشـت  هفتـه  زنـده  
می مانـد و بـا منجمدکـردن  از بیـن  نمـی رود. این  ارگانیسـم  تاچهل  روز 
ک  خشـک  آلوده  به ادرار، مدفوع  و ترشـحات  واژن  و محصوالت   در خا
ک  مرطوب  خیلی بیشـتر  زایمـان  حیـوان  مبتـال، زنـده  می مانـد و در خا

مقاومـت  دارد.

عفونت  عودکننده
کشـورهای  غربی  تا 10درصد  بیمـاران  تب مالتـی بعـد از درمان  حتی  در 
دچـار عـود می شـوند. ایـن  مسـأله احتمـااًل بـه  علـت  وضعیت داخـل  
کـه  باعـث  حفـظ آن  در مقابل برخـی   سـلولی  عامـل  تب مالـت اسـت  

آنتی بیوتیک هـا و مکانیسـم  دفاعـی  میزبـان  می شـود. عـود بیشـتر در 
خ  می دهـد ولی ممکـن  اسـت   عـرض  چنـد مـاه  پـس  از عفونـت  اولیـه  ر
کـه   تـا دو سـال  پـس  از درمـان  ظاهـری نیـز اتفـاق بیفتـد. در افـرادی  
احتمال  بروز این  عفونت  باالست  تشخیص یا شناسایی  عود بیماری  
کار دشـواری  اسـت . از آلـوده  شـدن  مجـدد انسـان  بـا عامل تب مالـت 

پیشنهادهای پیشگیری  از بیماری تب  مالت  در انسان 
خودداری  از مصرف  مواد لبنی مشکوک  

استفاده  از شیر و فرآورده های لبنی  به  شکل پاستوریزه و استریلیزه
کامل  گوشت های حیوانات مبتال به طور  طبخ 

بـا فضـوالت  حیوانـی  یـا  کار  اسـتفاده  از ماسـک  تنفسـی  درهنـگام  
بـه  اصطبـل  ورود 

دور نگه  داشتن  حیوانات  ازمحل  زندگی  انسان
کاله ، ماسـک ، عینـک  و روپـوش  مناسـب  در  اسـتفاده  از دسـتکش ، 
کارکنان کشتارگاه ها کشـاورزان، شکارچیان، دامداران  و  دامپزشـکان ، 

آموزش  طرز تهیه  پنیر تازه  به  همه  خانوارهای  روستایی 
کتبی  بیماری  به  مرکزبهداشت  شهرستان  و استان  گزارش  

پیشنهادهای پیشگیری تب مالت در دام ها
گوساله های  ماده  در سن  سه تا شش ماهگی   کسیناسیون   وا

از  قبـل   مـاه   یـک   تـا  ماهگـی   سـه  از  بزغالـه   و  بـره   کسیناسـیون  وا
ی   جفتگیـر

از  جلوگیـری   و  گلـه   بقیـه   شـده  از  سـقط  دام هـای   کـردن   جدا
تماس مسـتقیم  بـا ترشـحات  رحمـی ، جنینـی  وجفـت  دام های  سـقط 

بایـد سـوزاند( را  بقایـای  جنیـن  سـقط شـده   و  شـده )جفـت  
خونگیـری  و انجـام  آزمایش هـای  الزم  بـر روی  دام هـای  مشـکوک  و 

کشـتارگاه هدایـت  دام هـای  آلـوده  بـه  
اقدام هـای  بهداشـتی  شـامل  تهیـه  و تـدارک  محیـط زیسـت  تمیـز 
آن هـا. مدفـوع   و  صحیـح ادرار  دفـع   و  گوسـفند  و  گاو  برای گله هـای  

نتیجه گیری
بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع و میـزان مرگ و میـر و ناتوانـی افـراد بـر اثـر 
قابل انتقـال  بیماری هـای  مهم تریـن  از  یکـی  کـه  تب مالـت  بیمـاری 
از هـر دو جنبـه اقتصـادی و  بـوده و  ایـران  انسـان و حیـوان در  بیـن 
بهداشـت عمومـی بایـد مـورد توجـه ویژه قـرار بگیرد. توجه بـه افزایش 
30 درصـدی مـوارد جدیـد ابتـال در سـال های اخیـر و درک وضعیـت 
کـه  خطیـر، هشـداری در ایـن زمینـه اسـت. وظیفـه ایجـاب می کنـد 
کـه هسـتیم، جهت  کارکنـان بهداشـتی در هـر جایگاهـی  مـا بـه عنـوان 
کنیـم.  آمـوزش و مراقبـت بـه منظـور پیشـگیری در ایـن زمینـه تـالش 
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