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  مقدمه 

است  حيوانواگيردار بين انسان و  باكترياييتب مالت يك بيماري 
 پيش اين بيماري از ساليان .مي شود به انسان منتقل نكه از حيوا

ساله موجب ابتالء  مهو ه به صورت بومي در ايران وجود داشته
، تعداد زيادي از انسانها و متعاقب آن ناتواني افراد مي گردد 

در اثر سقط جنين ، كاهش را  زياديصدمات اقتصادي همچنين 
و   منع فروش باروري، كاهش  ، نازايي ،شير  كاهش توليد وزن ، 

به دامدار تحميل ... و  )در صورت تشخيص( دام ها  كشتار اجباري
ها الزم به ذكر است مهمترين عالمت بيماري در دام . مي نمايد 

رز، ،درد در انسان همراه با سردرد، تب و ل بوده وسقط جنين 
  .درد مفاصل مي باشد عضالني و استخواني شديد و 

  

   : مخازن

مي ...و  بز ،صلي بيماري پستانداراني نظير گاو، گوسفندمخازن ا
گوارش، دستگاه تنفس، خراش  بيماري از طريق دستگاه.  دنباش

  .مي شود منتقلبه انسان ... و  ي، ملتحمه چشمهاي پو ست
  راه هاي انتقال بروسلوز

گوارش، دستگاه تنفس، خراش هاي  بيماري از طريق دستگاه •
  .مي شود منتقلسان به ان... و  ، چشم ستيپو

 .يا سبزيجات آلوده  آلوده تغذيه با شير خام •
و بستني غير  مصرف لبنيات خام، نظير پنير و خامه روستايي •

 پاستوريزه

 . خوردن دنبالن آلوده •
گوساله، (تماس مستقيم با نوزادان تازه متولد شده حيوانات  •

 .)بزغاله، بره
، دنبالن مثانهحيواني آلوده، نظير بافت هايتماس مستقيم با  •

به خصوص ترشحات رحمي   حيوانات ذبح شده ،رحم و جفت
 .،جفت و جنين سقط شده دام هاي آلوده

 .)گرد و غبار (آغل و اصطبل ذرات معلق در هوايطريق  از •
از  و دامداري  با وسايل كشاورزي كودكان هنگام بازي به •

 .طريق پوست آسيب ديده

خصوصا در كارگران و مطريق پاها و دست هاي ترك خورده  از •
كه براي شير دوشي يا كمك به حيوان در حال زايش يا سقط  زناني

 .بدون دستكش اقدام مي كنند
 

  : مدت زمان بقاي ميكروب 

ي، يغذا ي بستگي به نوع مادهيهاي غذا بقاي بروسال در فرآورد ه         
  .دارد ...و  فرآورده ي،مدت زمان نگهدار زان رطوبت، حرارتيم
 ماه 18ر با حرارت صفر درجه سانتي گراد تا يش در •

 ساعت 9درجه سانتي گراد كمتر از  38ر با حرارت يش در •

 هفته 6تا  4درجه سانتي گراد  4خامه با حرارت  در •

 روز 30بستني با حرارت صفر درجه سانتي گراد تا  در •

 روز 142درجه سانتي گراد تا  8كره با حرارت  در •

 روز 100تا  75زده  ر نمكيانواع پن در •

هفته  10ن، بروسال قادر است براي مدت تا ييدر درجات دماي پا •
 .ابدي ع دواميسال در كود ما 2/ 5در خاك و تا 

 .تا چند سال زنده است ميكروبدر الشه هاي منجمد،  •
 روز 40خاك معمولي در  •

 روز 100آبكي تابستان  كوددر  •

 روز 170آبكي زمستان  كوددر  •

 روز 120مدفوع گاو هواي سرد در  •

 روز 75ن سقط شده دماي معمولي ينجدر  •

 روز 100دماي معمولي  با پشمدر  •

 روز 200دماي معمولي  با  ترشحات رحميدر  •

 

ب مالت رعايت نكات زير ضروري براي جلوگيري از ابتال به ت

 : است

با آب ولرم و صابون بعد از تماس با  ها شستن مداوم دست •
 حيوانات

 ز مصرف آنرا در صورت عدم دسترسي به شير پاستوريزه قبل ا •
دقيقه جوشانده و در حين جوشاندن مرتب به 5به مدت حد اقل 

  .هم بزنيد تا تمام شير حرارت الزم را ببيند
از مصرف خامه و بستني غير پاستوريزه و پنير تازه خودداري  •

  .نمائيد



 10ماه در آب نمك  3قبل از مصرف به مدت را پنير تازه  •
قرار دهيد تا در صورت آلودگي ميكروب بيماري از درصد 

  .بين برود
با آب و  را دام كپستانسرقبل از دوشيدن شير از دام حتما  •

  .از دستكش استفاده نماييد و صابون به خوبي بشوئيد
را قبل از استفاده با دقت  ظروف مخصوص شير دوشي •

  .كامل شستشو دهيد
  .مصرف نكنيد  سقط جنين داشته اخيراً  كهرا شير دامي  •
از تماس مستقيم با بافتهاي آلوده حيوان خودداري  •

 . )بويژه ترشحات دستگاه ادراري ، تناسلي و دهان .(نمائيد
و ترشحات رحمي  يكي از منابع مهم جنين سقط شده   •

  .آلودگي تب مالت  مي باشند
شحات رحمي دامهاي آلوده دام تلف شده ، سقط شده و تر •

دار كافي بر روي آنها مواد ضدعفوني ده يا به مقرا سوزان
متري  5/1ودر عمق  ريخته به طور بهداشتي )آهك(كننده

در صورت لزوم تماس با ترشحات رحمي و دام . دفن نمائيد
و  از دستكش حتماًيا دامهاي در حال زايمان يا سقط  تلف شده

 . دكنياستفاده  ماسك
  .بايستي پرهيز نمود از كشتار پراكنده دامها در فضاي باز •
دامها بايد برعليه اين بيماري واكسينه شوند تا از ابتالء آنها و  •

  .سرايت بيماري به انسانها جلوگيري شود
در موقع نظافت اصطبل يا طويله ، دهان و بيني را با پارچه  •

  .تميزي بپوشانيد
براي شناسايي حيوانات بيمار يا مشكوك با مامورين  •

  .سب را داشته باشيددامپزشكي همكاري منا
از نگهداري دام آلوده در گله خودداري نموده و جهت  •

 .حذف آن با نظر دامپزشكي اقدام نمائيد
 .از خوردن دنبالن و جگر خام خودداري نماييد •
 .اطفال و خانمها به حيوانات در حال سقط نزديك نشوند •
دامهاي ماده سقط كرده و حتي زايمان كرده از ساير دامها  •

 .اگانه نگهداري شوندبطور جد

و كبد ،ريه وكليه حداقل (ساعت   24گوشت تازه دام حد اقل  •
 .در يخچال نگهداري شده و سپس مصرف شود) ساعت 72

 حيوانات ماسك در محل كار با دستكش و چكمه ، ، از لباس كار •

 . استفاده نماييد 
تا . دام مبتال به  تب مالت بايد زير نظر دامپزشكي كشتار شود •

 .، انسان و ساير دامهاي شما را آلوده ننمايد محيط
محل نگهداري دام با يد قابليت شستشو و ضد عفوني داشته و  •

داراي سيستم فاضالب براي تخليه شيرابه  كود دامي داشته 
 .باشد
 

  توجه 

 و يا   ستنيدر اواخردوره آب در صورت بروز سقط جنين خصوصاً- 
به را  وجود بيماري بروسلوز در هر يك از افراد خانواده مراتب 

  . محل اقامت خود برسانيد  بهداشت و دامپزشكياطالع شبكه 
  

  

  

  :شماره هاي تماس شبكه هاي دامپزشكي استان زنجان 

  7270370:                    شبكه دامپزشكي شهرستان زنجان 

  5223342:                        شكي شهرستان ابهر شبكه دامپز

  4222047:                  شبكه دامپزشكي شهرستان خدابنده 

 552909 1:                  شبكه دامپزشكي شهرستان خرمدره 

  3222437           :        شبكه دامپزشكي شهرستان ماهنشان

  2824409               :       شبكه دامپزشكي شهرستان طارم 

  3722307       :            شبكه دامپزشكي شهرستان ايجرود

  


