
 تب مالت

گزدد. تاکتزی  ّای هشتزک اًساى ٍ دام هحسَب هی تزیي تیواری تِ ػٌَاى یکی اس هْن تیواری تة هالت یا تزٍسلَس

ساسد. ایي تیواری تِ ػلت  تزٍسال کِ ایجاد کٌٌذُ تیواری است، عیف ٍسیؼی اس پستاًذاراى اّلی ٍ ٍحشی را هثتال هی

ّای هثتال ٍ ّوچٌیي تِ ػلت اتتالی اًساى تِ تیواری  ػقیوی ٍ ًاسایی دامایجاد سقظ جٌیي در دام، کاّش تَلیذ شیز، 

 گیزد. تزٍسلَس در حیَاًات: تة هالت، ّوَارُ اس دٍ تؼذ اقتصادی ٍ تْذاشتی هَرد تَجِ قزار هی

ٌْا تا اس آًجا تجزتِ هثارسُ تا ایي تیواری تا کٌَى ًشاى دادُ است کِ کٌتزل ٍ پیشگیزی اس ایي تیواری در اًساى ت

هثارسُ ٍ کٌتزل ایي تیواری در دام هیسز است لذا السم است کِ ایي ػاهل تیواری اٍل در تذى دام شٌاسایی ٍ اًَاع آى 

ٍ ّوچٌیي سیز ٍ ًحَُ اًتشار آى در تیي جوؼیت داهی ٍ ًْایتا ًحَُ ارتثاط اًساى تا دام ٍ رٍشْای پیشگیزی اس تیواری 

 ًتقال احتوالی ػاهل تیواری اس دام تِ اًساى تزسی ٍ هغالؼِ گزدد.در دام ٍ سپس رٍشْای پیشگیزی اس ا

 

 تب مالت در انسان 

یاتذ اها اس اًساى تِ اًساى خیز. تة هالت رٍی اػضای  تة هالت اس گاٍ، خَک، گَسفٌذ یا تش آلَدُ تِ اًساى اًتقال هی

گذارد. تة هالت در دٍ ًَع حاد ٍ هشهي دیذُ  ّای لٌفاٍی، کثذ ٍ عحال تاثیز هی ساس تذى هاًٌذ هغش استخَاى، گزُ خَى

تا  ۰۶است(. تة هالت در هزداى  رٍس تاشذ )چٌذیي هاُ ًیش دیذُ شذُ ۶۶تا  ۵تَاًذ  شَد. دٍرُ ًْفتگی ایي تیواری هی هی

 .  تز است سالِ شایغ ۶۶

واری تِ اًساى هصزف شیز، هحصَالت لثٌی )کزُ، پٌیز( ٍ یا هحصَالت گَشتی حیَاًات آلَدُ هَجة سزایت تی

 تاال را تیواری تزٍس اهکاى هؼذُ اسیذ کاّش دلیل تِ آى جزاحی ٔ  خًَی ٍخین یا هشکالت هؼذُ ٍ ساتقِ شَد. کن هی

 حیَاًات تا کِ افزادی هیاى در تیواری ایي کلی عَر تِ. دّذ هی کاّش را اتتال احتوال حذٍدی تا هؼذُ اسیذ. تزد هی

تز  کٌٌذ شایغ لَدُ سفز هیآ هٌاعق تِ کِ افزادی ٍ( داهپششکاى قصاتاى، داهذاراى، کشاٍرساى،) ّستٌذ تواس در سیاد

 .است

 



 عالیم بیماری 

 ِشًَذ عَر ًاگْاًی ظاّز هی ػالین سیز در تة هالت حاد ت: 

 لزس، تة هتٌاٍب )تة ٍ لزس(، تؼزیق 

 ِخستگی قاتل تَج 

 درد ٌّگام لوس ستَى فقزات 

 سزدرد 

 ُّای لٌفاٍی تشرگ شذى گز 

 شًَذ ػالین سیز در تة هالت هشهي تِ تذریج ظاّز هی 

 خستگی 

 درد ػضالًی 

 کوزدرد 

 یثَست 

 کاّش ٍسى 

 افسزدگی 

 ًاتَاًی جٌسی 

 ّا، ٍ هغش ّا، کلیِ )تِ ًذرت( تزٍس آتسِ در تخوذاى 

  ،در صَرت ًاکافی تَدى هزاقثت ٍ درهاى، تیواری هوکي است هشهي شَد یا هَجة هؼلَلیت، ػفًَت قلة

 .هغش یا کثذ شَداستخَاى، 

 

 پیشگیری 

 ّای تاییذ ًشذُ. خَدداری اس هصزف شیز غیزپاستَریشُ، پٌیز ٍ سایز لثٌیات ٍ گَشت 



 یَاًات یا ح تا تواس ٌّگام …تٌذ ٍ  استفادُ اس ٍسال هحافظتی تذى هاًٌذ دستکش، هحافظ چشن، پیش

 گَشت ٍ سایز هحصَالت.

 ّا ٍاکسیٌاسیَى دام 

 

 

 تشخیص و درمان 

شَد.  ّفتِ تْثَدی دیذُ هی ۴تا  ۳گیزد ٍ تا درهاى کاهل هؼوَالً در  ؼی تة هالت تا آسهایش خَى اًجام هیتشخیص قغ

اعزافیاى ٍ اػضای خاًَادُ شخص تیوار کِ هوکي است اس ّواى غذای آلَدُ هصزف کزدُ تاشٌذ تایذ هؼایٌِ شذُ ٍ 

 .آسهایش تذٌّذ

تیَتیک است ٍ جذا کزدى تیوار اس دیگزاى اغلة السم  آًتی درهاى شاهل یک دٍرُ استزاحت در رختخَاب ٍ هصزف

ّایی )هاًٌذ تتزاسیکلیي تزای حذاقل سِ ّفتِ( استفادُ شذُ ٍ  تیَتیک ًیست. تزای هثارسُ تا ػفًَت تاکتزیایی اس آًتی

درد  ضذ شَد. تزای درد ػضالًی ًیش اس دارٍّای ّای شذیذ استفادُ هی دارٍّای کَرتیشًٍی تزای کاّش التْاب

 .شَد )هُسکي( تجَیش هی

کٌٌذ ٍ تِ تذریج تٌَع ٍ هقذار غذای تیوار را  در رصین غذایی ایي تیواراى هؼوَالً اتتذا اس غذاّای ًزم ٍ سادُ شزٍع هی

ّا ٍ هایؼات فزاٍاى  دٌّذ تا سهاًی کِ تِ تزًاهِ غذایی ػادی تزسذ. تْتز است اس غذاّای پزاًزصی ٍ ًَشیذًی افشایش هی

 .کزد استفادُ


