مقـدمه:
تــب مالــت یــک بیمــاری عفونــی مشــترک بیــن انســان و دام مــی باشــد کــه در اثــر تمــاس
مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم انســان بــا حیوانــات آلــوده یــا محصــوالت لبنــی آلــوده منتقل
مــی شــود .تظاهــرات بالینــی در بیمــاری تــب مالــت طیــف وســیعی دارد از عفونــت بــدون
عالمــت تــا فرمهــای حــاد ،تحــت حــاد و مزمــن را شــامل مــی شــود .عامــل ایــن بیمــاری
میکروب بروســال اســت.
یکــی از دالیــل شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور مــا عــدم رعایــت اصــول بهداشــتی در بیــن
برخــی روســتائیان و دامــداران اســت .در کشــور مــا کشــاورزی و دامپــروری بــا زندگــی
روســتایی و عشــایری مــردم بســیار آمیختــه اســت .هنــوز آغــل و چــادر دام هــا در کنــار اتاق
و چــادر صاحبــان آنهــا دایــر مــی شــود و بــه محــض تولــد دامــی جدید ،کــودکان خردســال
آن را در آغــوش مــی گیرنــد و نــوازش مــی کننــد .همچنیــن اقدامــات غیربهداشــتی در
فرآینــد فراهمکــردن شــیر و گوشــت مــی توانــد زمینــه انتشــار تــب مالــت را موجــب شــود.

راههای انتقال تب مالت در انسان:
 -1مصــرف شــیرخام و فــرآورده هــای شــیری ماننــد پنیــر تــازه ،سرشــیر ،خامه و بســتنی از
شــیر دامآلــوده و مصــرف آغــوز یــا شــیر غلیــظ گوســفند و بــز کــه بالفاصلــه پــس از زایمان
بــه صــورت خــام و بــه عنــوان یــک غــذای کامــل در ایــران مصــرف مــی شــود از علل شــایع
انتشــار تــب مالــت در ایــران می باشــد.
 -2مصرف گوشت دام آلوده به تب مالت
 -3انتقــال تنفســی از طریــق ذرات معلــق آلــوده موجــود در ه ـوای آغــل واصطبــل آلــوده بــه
ترشــحات رحمــی یــا جفــت و جنین ســقط شــده دام هــای آلوده ،در انســان گزارش شــده اســت.
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 -4تمــاس مســتقیم انســان بــا ترشــحات رحمــی یــا جفــت و جنین ســقط شــده آلــوده (در

هنــگام ســقط و تــا مدتــی پــس از آن  ،بــا دفــع ترشــحات بــه شــدت آلــوده رحمــی ،باعــث

مــواردی کــه ماســک و دســتکش و لبــاس محافظ نداشــته باشــند)

آلودگــی محیــط  ،مــزارع و مراتــع مــی شــوند کــه خــود زمینــه آلودگــی را بــرای ســایر

مخــزن بروســال در حیوانــات اهلــي مثــل گاو،گوســفند ،بــز ،خــوک ،ســگ مــی باشــد .کــه

حیوانــات گلــه و نیــز انســان فراهــم مــی ســازد و احتمــال ابتــال در افــرادی کــه بــا حیوانــات

در دام هــا باعــث ســقط جنیــن مــی شــود.

ســر و کار دارنــد مثــل دامــداران و دامپــروران ،دامپزشــکان ،کشــاورزان ،قصابــان و حتــی

میکــروب بروســال بــه گرمــا ،نــور خورشــید حســاس اســت ولــی بــه محیــط خشــک و فریــز

مســافرت بــه مناطــق آلــوده بیشــتر اســت.

شــدن مقــاوم مــی باشــد .میکــروب بروســال در ادرار  ۶روز ،در مدفــوع حیوانــات در هــوای

بیمــاری تــب مالــت درانســان در تمــام ســنین ،هــر دو جنــس (مــرد و زن) و در تمــام فصول

آزاد 1۰۰روز و در دمــای  ۸درجــه ســانتی گــراد بیــش از یکســال باقــی میمانــد .در گــرد

ســال مــی توانــد دیــده شــود ولــی در فصــل بهــار و تابســتان همزمــان بــا فصــل زاد و ولد در

وخــاک  ۶هفتــه ،در آب و خــاک تــا 1۰هفتــه باقــی میمانــد و همچنیــن در خــاک خشــک

حیوانــات و شــیردهی دامهــا بیشــتر دیــده مــی شــود .مــوارد بیمــاری در مناطــق روســتایی

آلــوده بــه ادرار یــا ترشــحات یــا بافــت جنینــی یــا جفــت حیــوان آلــوده تــا  ۶هفتــه و در

بیشــتر از مناطــق شــهری مــی باشــد کــه بــه علــت تمــاس مســتقیم بــا دام هــای آلــوده و

خــاک نمنــاک در شــرایط ســرد وتاریــک تــا  ۶ -4مــاه مــی توانــد باقــی بمانــد و  2/5ســال

یــا تمــاس غیــر مســتقیم بــه صــورت اســتفاده از محصــوالت لبنــی غیــر پاســتوریزه آلــوده

در کــود مایــع مــی توانــد باقــی بمانــد و همچنیــن در الشــه هــای منجمــد ،باکتری بروســال

مــی توانــد باشــد.

تــا چنــد ســال مــی توانــد زنــده باقــی بمانــد.
بقــای میکــروب بروســال در فــرآورده هــای دامــی ومحصــوالت لبنــی بســته بــه نــوع آن،
میــزان رطوبــت ،حــرارت و مــدت زمــان نگهــداری متفــاوت مــی باشــد .در ماســت بــه علــت
وجــود محیــط اســیدی قــادر بــه زندگــی نیســت و همچنیــن بــا گرمــا دادن شــیر در دمــای
 ۶۰درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  1۰دقیقــه نابــود میشــود .میکــروب بروســال در شــیر
بــا حــرارت 25-37درجــه ســانتیگراد تــا  1۸مــاه ولــی در شــیر بــا حــرارت  3۸درجــه
ســانتیگراد کمتــر از  9ســاعت مــی توانــد باقــی بمانــد در حــرارت جــوش( استریلیزاســیون)
بــه مــدت یــک دقیقــه و پاستوریزاســیون(  ۶۸درجــه ســانتیگراد) بــه مــدت  15دقیقــه
میکــروب بروســال در شــیر آلــوده از بیــن مــی رود ولــی در پنیــر تــازه تــا دو مــاه ،در کــره تــا
 4مــاه ،در بســتنی بــا حــرارت صفــر درجــه ســانتیگراد تــا  3۰روز و در خامــه بــا حــرارت 4
درجــه ســانتیگراد  ۶-4هفتــه مــی توانــد باقــی بمانــد.
دام هــای مبتــال بــه تــب مالــت  ،معمــوالَ در اولیــن دوره حاملگی ســقط جنین نمــوده و در
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كنترل و پيشگيري:
مبارزه با این بیماری وکنترل و ریشه کنی آن از اهمیت بسزا یی برخوردار می باشد.

راههای پيشگيری از بيماریتب مالت در انسان:
 -1خــودداری از مصــرف مــواد لبنــی آلــوده ماننــد شــیرخام ،پنیــر تــازه ،خامــه ،سرشــیرو
بستنی غیرپاســتوریزه
 -2اســتفاده از شــیر و فرآوردههایلبنــی پاســتوریزه ،در صــورتدر دســترس نبــودن شــیر
پاســتوریزه بــا جوشــاندن شــیرمحلی بــه مــدت حداقــل ده دقیقــه بعــد از جــوش آمــدن،
مــی تــوان بــه از بیــن رفتــن میکــروب بروســال مطمئــن شــد.
 -3استفاده از ماسک تنفسی درهنگام کار با فضوالت حیوانی یا ورود به اصطبل و طویله
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 -4دور نگه داشتن حیوانات ازمحل زندگی انسان
 -5ضد عفوني کردن محل نگهداري دام ها به صورت منظم
 -۶واکسیناسیون دام ها با واکسن های موثر
 -7کشــتن دام آلــوده و ســوزاندن آن و همچنیــن جفــت و بقایــای جنیــن ســقط شــده را
بایــد ســوزاند
 -۸اســتفاده از دســتکش ،کاله ،ماســک ،عینــک هــای محافــظ و لبــاس مناســب درافــراد در
معــرض خطــر شــامل دامــداران و دامپــروران و کارکنــان کشــتارگاه هــا و دامپزشــکان
 -9نگهداري گوشت آلوده در فریزرهاي با برودت بسیار زیاد و پختن کامل گوشت
نگهــداری در فریــزر هــای معمولــی ویخچــال باعــث از بیــن رفتــن میکــروب بروســال نمــی
شــود.

آموزش طرز تهيه پنير تازه بهكليه خانوارهای روستایی:
بــه ایــن طریقکــه ابتــدا شــیر را بــه مــدت  1۰دقیقــه جوشــانیده و ســپس از روی شــعله
برداشــته تــا مقــداری خنــک شــده و دمــای آن بــه حــدود کمــی بیشــتر از دمــای بــدن
برســد ،ســپس بــه ازای هــر 3لیتــر شــیر یــک لیــوان آب ماســت و یــا بــه یــک لیتــر شــیر
 25۰گــرم ماســت تــرش اضافــه کــرده پــس از دلمــه شــدن و جداشــدن پنیــر از آب مقــدار
الزم نمــک بــه آن اضافــه کــرده بــا پارچــه صافــی آبگیــری و پــس از ســفت شــدن مصــرف
نماییــد .اگرپنیــر بــه صــورت غیــر پاســتوریزه و بــدون جوشــاندن شــیر تهیــه شــود حداقــل
بایســتی دو مــاه در آب نمــک نگهــداری و ســپس مصــرف شــود.
قبــل از دوشــیدن شــیر دام بایــد حتمــا پســتان دام و اطــراف آن را بــا آب و صابــون بخوبــی
شستشــو داد و ظــروف مخصــوص دوشــیدن شــیر بایســتی دربــدار باشــد و قبــال خــوب
شستشــو داده شــود.

راههای پيشگيری در دامها:
 -1واکسیناســیون گوســالههای مــاده  4تــا  12ماهــه و یــا واکسیناســیون کلیــه گاوهــای
مــاده اعــم از آبســتن وغیــر آبســتن و تکــرار آن هــر دو ســال
 -2واکسیناســیون تمامــی بــره و بــز غالــه هــای مــاده بــاالی ســه مــاه تــا یــک مــاه قبــل
از جفتگیــری
 -3جــدا نمــودن دامهــای ســقط شــده از بقیــه گلــه و جلوگیــری از تماسمســتقیم بــا
ترشــحات رحمــی ،جنینــی وجفــت دامهــای ســقط شــده
 -4خونگیــری و انجــام آزمایشــه ایالزم بــر روی دامهــای مشــکوک وهدایــت دامهــای آلوده
به کشــتارگاه
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 -5اقدامــات بهداشــتی شــامل تهیــه وتــدارکات محیــط زیســت تمیــز برایگلههــای گاو و
گوســفند و دفــع صحیــح ادرار و مدفــوع آنهــا.
 -۶اســتفاده از دســتکش ،ماســک و عینــک هــای محافــظ و لبــاس در افــراد در معرض خطر
شــامل دامــداران ،دامپــروران و کارکنــان کشــتارگاه هــا و دامپزشــکان و تمامــی کســانی کــه
بــا دام ســروکار دارنــد.
 -7ضد عفونی کردن محل نگهداری دام ها بطور منظم ودوره ای
لــذا مهمتریــن راه حــل ریشــه کنــي تــب مالــت در انســان ،ریشــه کــن کــردن بیمــاری در
حیوانــات اهلــی اســت .مصــرف شــیر و لبنیــات پاســتوریزه و عــدم تمــاس بــا حیوانــات آلوده
بــه تــب مالــت از عمــده تریــن راه هــای پیشــگیری از ابتــال بــه ایــن بیمــاری بــه شــمار مــی
رود.
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