تب مالت در اوسان

ّغتٌذ (کؾاٍرساى ،داهذاراى ،قصاتاى ،داهپشؽکاى) ٍ افزادی
کِ تِ هٌاطق آلَدُ عفز هیکٌٌذ ؽایغتز اعت

.

تة هالت اس گاٍ ،خَک ،گَعفٌذ یا تش آلَدُ تِ اًغاى اًتقال
هییاتذ اها اس اًغاى تِ اًغاى خیز .تة هالت رٍی اػضای
خَىعاس تذى هاًٌذ هغش اعتخَاى ،گزُّای لٌفاٍی ،کثذ ٍ
طحال تاثیز هیگذارد .تة هالت در دٍ ًَع حاد ٍ هشهي دیذُ
هیؽَد .دٍرُ ًْفتگی ایي تیواری هیتَاًذ  ۵تا  ۶۶رٍس تاؽذ
(چٌذیي هاُ ًیش دیذُ ؽذُاعت) .تة هالت در هزداى  ۰۶تا ۶۶
عالِ ؽایغتز اعت.

عالئم بیماری
ػالئن تالیٌی تة هالت در کَدکاى چٌذاى هؾخص ًیغت.

گَؽتی حیَاًات آلَدُ هَجة عزایت تیواری تِ اًغاى
هیؽَد .کنخًَی ٍخین یا هؾکالت هؼذُ ٍ عاتقِٔ جزاحی آى



کاّؼ ٍسى



افغزدگی



ًاتَاًی جٌغی



(تِ ًذرت) تزٍس آتغِ در تخوذاىّا ،کلیِّا ٍ ،هغش



در صَرت ًاکافی تَدى هزاقثت ٍ درهاى ،تیواری

طحال در ًیوی اس هَارد تشرگ اعت .طحال تشرگ تیؾتز ّوزاُ

هوکي اعت هشهي ؽَد یا هَجة هؼلَلیت ،ػفًَت

تشرگ ؽذى غذد لٌفی اعت .داًِ ّای جلذی تِ صَرت

.

قلة ،اعتخَاى ،هغش یا کثذ ؽَد

تةخال ٍ پَرپَرا ٍ داًِ ّای دیگز اریتن ّای تزآهذُ کویاب
اعت.

تظاهرات و عوارض عصبی در مالت:

ػالئن سیز در تة هالت حاد تِطَر ًاگْاًی ظاّز هیؽًَذ

هصزف ؽیز ،هحصَالت لثٌی (کزُ ،پٌیز) ٍ یا هحصَالت



یثَعت



لزس ،تة هتٌاٍب ،تؼزیق



خغتگی قاتل تَجِ



درد ٌّگام لوظ عتَى فقزات



عزدرد



تشرگ ؽذى گزُّای لٌفاٍی

عالئم زیر در تب مالت مسمه به تذریج ظاهر
میشووذ

تِ دلیل کاّؼ اعیذ هؼذُ اهکاى تزٍس تیواری را تاال هیتزد.



خغتگی

اعیذ هؼذُ تا حذٍدی احتوال اتتال را کاّؼ هیدّذ .تِ طَر



درد ػضالًی

کلی ایي تیواری در هیاى افزادی کِ تا حیَاًات سیاد در تواط



کوزدرد



عزدرد



دردتوام تذى



ضؼف



عغتی



کَفتگی ػضالت



کن خَاتی



ًگزاًی ٍ تؾَیؼ



افغزدگی



ّذیاى



عٌذرم هٌٌضُ



حالت تحزیک پذیزی سیاد

پیشگیری






خَدداری اس هصزف ؽیز غیزپاعتَریشُ ،پٌیز ٍ عایز

تؾخیص قطؼی تة هالت تا آسهایؼ خَى اًجام هیگیزد ٍ تا

لثٌیات ٍ گَؽتّای تاییذ ًؾذُ.

درهاى کاهل هؼوَالً در  ۳تا ّ ۴فتِ تْثَدی دیذُ هیؽَد.

اعتفادُ اس ٍعایل هحافظتی تذى هاًٌذ دعتکؼ،

اطزافیاى ٍ اػضای خاًَادُ ؽخص تیوار کِ هوکي اعت اس

هحافظ چؾن ،پیؼتٌذ ٍ … ٌّگام تواط تا حیَاًات

ّواى غذای آلَدُ هصزف کزدُ تاؽٌذ تایذ هؼایٌِ ؽذُ ٍ

یا گَؽت ٍ عایز هحصَالت

آسهایؼ تذٌّذ

ٍاکغیٌاعیَى دامّاٍ:اکغي سًذُ ضؼیف ؽذٓ عَػ
تْتزیي اعت ٍ یکثار تشریق حذاقل  ۷عال حیَاى را
هحافظت هیکٌذ.



تشخیص و درمان

آهَسػ تْذاؽت تِ قصاتاى ٍ افزادی کِ تا دام عز ٍ
کار دارًذ

درهاى ؽاهل یک دٍرُ اعتزاحت در رختخَاب ٍ هصزف
آًتیتیَتیک اعت ٍ جذا کزدى تیوار اس دیگزاى اغلة السم
ًیغت .تزای هثارسُ تا ػفًَت تاکتزیایی اس آًتیتیَتیکّایی

تب مالت

(هاًٌذ تتزاعایکلیي تزای حذاقل عِ ّفتِ) اعتفادُ ؽذُ ٍ
دارٍّای کَرتیشًٍی تزای کاّؼ التْابّای ؽذیذ اعتفادُ
هیؽَد .تزای درد ػضالًی ًیش اس دارٍّای ضذ درد (هُغکي)
تجَیش هیؽَد

.

در رصین غذایی ایي تیواراى هؼوَالً اتتذا اس غذاّای ًزم ٍ عادُ
ؽزٍع هیکٌٌذ ٍ تِ تذریج تٌَع ٍ هقذار غذای تیوار را افشایؼ
هیدٌّذ تا سهاًی کِ تِ تزًاهِ غذایی ػادی تزعذ .تْتز اعت اس
غذاّای پزاًزصی ٍ ًَؽیذًیّا ٍ هایؼات فزاٍاى اعتفادُ کزد

ٍاحذ آهَسػ

تاتغتاى 3۳

