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پيروسيسلپتوس   
Leptospirosis 

 
ست؟يپيروسيس چلپتوس   
 است س پيراباکتری لپتو بيماری اين  موجب. ستاانسان ها و حيوانات در باکتريايی يک بيماری پيروسيسلپتوس 

 .فت می شودابافت های حيوان مبتال يکه در ادرار و 
 

  چيست؟های بيمارینشانه 
، و سرخی سردردشديد، عضالت دردناک، لرز، استفراغ ، تب پيروسيسلپتوس های متداول ابتدايی بيماری نشانه 

نند آنفلوآنزا، و تشخيص بيماری امبنظر بيايند،  بيماری های ديگر شبيهنشانه ها می توانند اين .  هستندچشمان 
 .ارندص همه اين نشانه ها را ندابعضی اشخ.  اغلب مشکل است

 
بيماری ممکن است  جملهاز .  دچار می شوند ديگری سختبيماری به  پيروسيسلپتوس  مبتال به افراداز بعضی 

پوست بدن که نشان دهنده بيماری زرد شدن ( يرقان ر افتادن کليه ها است، زردی ا، که از ک باشد (Weil)ويل 
و ) جدار مغزالتهاب ( منانژيت همچنين .   استيیشا غ بلغم و در داخل پوستخونريزی ، و )های کبدی است

 می شوند دچار اين بيمارینوع پيشرفته به اشخاصی کهبيشتر برای .  ممکن است پيش بيايد خونريزی در ريه ها
 . باشدکشنده شديد ممکن است پيروسيسلپتوس و ن ضروری است بستری شدن در بيمارستا

 
 دراز مدت اين بيماری چيست؟اثرات 
مفرط ی گخست است يک ناخوشی شبيه افراد ممکن.   می تواند آهسته باشدپيروسيسلپتوس يافتن از عفونت بهبود 

.   باشندممکن است سردرد دائمی يا افسردگی داشتهسايرين .  داشته باشند که تا ماه ها ادامه خواهد داشتمزمن و
 .ممکن است باکتری در چشم ها ادامه داشته و موجب ورم مزمن چشم ها شودگاهی گاه

 
 اين بيماری چگونه است؟انتقال 

غشای دهان، بينی و چشم ها ، و گاهگاهی از راه پوست يدگی درمعموال  از راه بريدگی يا خراشلپتوس پيرا باکتری 
.   را در کليه هايشان پنهان داشته باشندلپتوس پيراباکتری بسياری از حيوانات ممکن است انواع . بدن می شودوارد 

حيوان با ادرار که ، يا آبی ل ، گ   خاک . پيش بيايدممکن استفونت عگوشت حيوان مبتال پس از تماس با ادرار يا 
گاهگاهی آشاميدن آب آلوده شده غذای آلوده شده يا  خوردن . عفونت باشندمنشأمبتال آلوده شد ه باشند می توانند 

 .باعث انتقال بيماری بوده اند
 

 مبتال می شوند؟عموما  حيواناتی چه 
مبتال هستند بيشتر عموما  ی که حيواناتاستراليا در .   هستندلپتوس پيراباکتری  حامل از پستانداران مختلفبسياری 

، )م وحشیهم اهلی و ه ( ، خوک ها ، حيوانات بومی گله واگ، صحرايی، موش خانگی، سگ عبارتند از موش 
ا ممکن است کامال  سالمت ي   است عالئم اين بيماری را داشته باشندنمبتال ممکحيوانات .  ، گربه و گوسفنداسب
 .ندباش
 

 کسی در معرض خطر است؟چه 
درمعرض تماس با آب، گ ل، خاک، در معرض خطر هستند که تماس نزديک با حيوانات دارند يا کسانی که مردمی 

از مشاغل در معرض خطر باالتری هستند   بعضی .آلوده شده باشند باشند که با ادرار حيوان جاتکشت سبزييا 
از فعاليت های   بعضی ).شکر و موزيکارکنان کشتارگاه، و کشاورزان ن ، دام پزشکان،کشاورزان:  برای مثال(

برای (  انتقال يابد پيروسيسلپتوس باکتری توانند بگذارند يآلوده شده هستند مبا آب يا خاک که شامل تماس تفريحی 
ير ورزش های  ، و ساه ایقايق رانی در آب های رودخانپياده روی در جنگل، اردو زدن، باغبانی کردن، : مثال
 ).آبی
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 مانند شمال در مناطق گرم و مرطوب متداول تر است در استراليا نادر است، پيروسيسلپتوس بيماری هرچند 
احتمال دارد چه کشور تشخيص داده می شود، اگر مورد در 200حدود هرسال .  شرقی نيو ساوت ويلز و کويينزلند

 .مردان بيش از زنان مبتال می شوند اغلب  .دن تشخيص داده نشوتریر زيادبسياموارد 
 

 بيماری چگونه تشخيص داده می شود؟اين 
ظاهر در او نشانه های بيماری و يک تا دوهفته پس از اينکه شخصی در معرض تماس با اين بيماری بوده معموال 

وال  با يک  معمپيروسيسلپتوس بيماری  تأييد .در او بشود پيروسيسلپتوس  يک دکتر ممکن است مشکوک به ،شده
 آزمايش خون بارکلی دوبطور . نشان می دهدرالپتوس پيرا با باکتری بودنتماس معرض درآزمايش خون است که 

از خون ،   راباکتریمی توان گاهگاهی .  استضروریماری ي برای تشخيص ببا فاصله زمانی بيش از دوهفته 
 .ورش دادپر و ادرار ،نخاعیمايع 

 
 درمانی هست؟آيا 

  يا پنيسيلين (doxycycline)سايکلين  ی بطور متداول با آنتی بيوتيک هايی مانند دوکسپيروسيس لپتوسبيماری 
(penicillin) پيش از می تواند شديد باشد، آزمايش کردن مدتی بطول می انجامد و بيماری چون .  شوند می مداوا

اگردرمان با می رود گمان .  يردبگآنتی بيوتيک به شروع تصميم دکتر  ممکن است ، تشخيص با آزمايش شدنتأييد 
 .تراستمؤثر بسيار  شروع شود در ابتدای بيماریآنتی بيوتيک 

 
 لوگيری کرد؟ج پيروسيسلپتوس از  می توان نهوچگ

 زخم بندی ضد آب بپوشانيد؛ها و خراش ها را با نوار بريدگی  •
 ادرار  تماس باحتمالا ، بخصوص اگر د باشنبتالم مکن استکار می کنيد که مکه با حيواناتی وقتی  •

عينک ايمنی زير آب، پيش بندو  حفاظ چشم يا ،، دستکشبرای مثال( های ايمنی بپوشيد لباس  ،باشد
 ؛)چکمه

سرو کار ده يا الشه ها  يا گوساله سقط شمردهنوزاد  يا گوساله و گلهای گپالسنتاجفت يا با که می اهنگ •
 .بپوشيدداريد دستکش 

را شسته و  دستها ،شدهده احتماال  آلو موادسرو کار داشتن با  و پس از از پايان کار دوش بگيريدپس  •
 خشک کنيد؛

سيگار کشيدن يا از پيش .  غذانخوريد وسيگار نکشيد سرو کار داريدمبتال  احتماال  که با حيواناتهنگامی  •
 را شسته و خشک کنيد؛دستها غذاخوردن 

 .کنيدن وتوصيه دامپزشک خود احشام را واکسيناسيبه  •
 :اشخاص ديگررای ب •
 .لوده شده باشد خودداری کنيدآشنا کردن در آبی که ممکن است با ادرار حيوان از  •
، به ويژه پيش از در تماس قرار گرفتن زخم بندی ضد آب بپوشانيدها و خراش ها را با نوار بريدگی  •

 .لوده شده باشدآممکن است با ادرار حيوان يا آبی که ل گ  ک، اخبا
 .طوب راه می رويدخاک مرفش بپوشيد، به ويژه هنگامی که در گ ل يا از خانه کبيرون  •
 .غبانی کردن دستکش بپوشيدباهنگام  •
 .رل کنيدجونده را کنتموذی حيوانات  ، به مسکنيکنزددور کردن منابع غذايی تميز کردن زباله و با  •
 .ديناروخن اه گس هب ار ) وغيرهسيرابیزبان، مانند دل ، جگر، (احشام اعضای خام  •
و ، مواد ضدعفونی کننده  نوببا صا عيرس لپتوس پيرا یاه یرتکاب اريز ،دييوشب نوباص اب ار ها تسد •

 .کشته می شوندخشک کردن 
 

 من بيمار شدم چه کنم؟اگر 
ادرار حيوان يا محيط آلوده شده  بيمار شديد ، مهم با قرار گرفتن تماس در معرض امکان در هفته های پس از اگر 
 .تماس تان بگوييدمورد ت که به دکترتان در اس
 

 واکسنی موجود است؟آيا 
  واکسن. وجود ندارد، که برای استفاده مجاز باشدپيروسيسلپتوس بيماری  بر ضد  انسانیواکسنهيچ استراليا در 

 ولی در دسترس هستند )، خوک و سگگلهگاو( حيوانات برای پيروسيسلپتوس ری بيماری پيشگيهای 
تحت موجوداتی که در يک گروه با اين باکتری قرار دارند ولی واکسينه شده هنوز هم در مقابل حيوانات 
 . آسيب پذير هستند،ن نيستندسواک اين پوشش
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 شخصی می تواند بيش از يک بار مبتال شود؟آيا 

 نوع ديگری اب، امکان دارد شخص  وجود دارند لپتوس پيراانواع بسياری از موجودات هم گروه با باکتری چون 
 . شودپيروسيسلپتوس  و دوباره مبتال به از اين موجودات آلوده شده

 
  ديگران سرايت می کند؟اشخاص مبتال به از پيروسيسلپتوس آيا 
قال از راه رابطه جنسی، تبرای مثال ، ان ( شوداز راه شخص به شخص منتقل می تواند  پيروسيسلپتوس ندرت به 
 . می تواند در ادرار برای ماه ها ناقل بيماری باشدلپتوس پيراباکتری   .)انتقال از راه شير پستانو 
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