
 

۳ ۲ ۱ 

 های انتقال آن  تعریف بیماری تب بیجار و راه

تب بیجار )لپتوسپیروز( یک بیماري عفونی است که انساا  و      

ي    کند. عامل این بیماري، باکتري از گوناه   حیوا  را درگیر می

 لپتوسپیرا است. 

باکتري از ادرار حیوا  آلوده به درو  آب یا خاا  ماناتا ال        

ماند. حیوانات اهلی و     ها زنده می ها یا ماه جا هفته شود و آ  می

وحشی زیادي از جمله گاو، اسب، خو ، سگ و جاونادگاانای     

 مانند موش حامل این بیماري هستند. 

حیواناتی که آلوده به این باکتري هستند ممکن است عالئمای  

 نداشته باشند اما باکتري را در محیط اطراف خود دفع کنند.

 شوند: ها به دو طریق به این باکتري آلوده می انسا 

     تماس با ادرار یا سایر مایعات بد  حیوا  حامل بااکاتاري

 )به جز بزاق(

      تماس با آب، خا  یا غذاي آلوده به ادرار حیوا  حاامال

 باکتري

هاي پوستی و یا غشاهااي   باکتري ممکن است از طریق خراش

مخاطی )چشم، بینی یا دها ( وارد بد  انسا  شود. آشامیاد      

شود. انت ال از انسا  باه    آب آلوده نیز سبب ابتال به بیماري می

 انسا  بسیار نادر است.

 عالئم بیماری 

ي نهفتگی بیماري )از ورود باکتري به باد  تاا شارو             دوره

 هفته متغیر باشد. ۴روز تا  ۲عالئم( بین 

عالئم بیماري عبارتند از: سردرد، درد عضالنی، تب باا،، لارز،      

ي    تهو  و استفراغ، زردي پوست و چشم، قرمزي مالاتاحاماه     

چشم، درد شکم، اسهال، راش   

 )ن اط قرمز( پوستی.

بسیاري از این عالئم ماماکان      

هااي دیاگار         است با بیمااري 

عالوه ممکن است بیماار االاال عاالئام          اشتباه گرفته شود. به 

 نداشته باشد.

شود.  طور ناگهانی با تب و سایر عالئم آغاز می بیماري معمو، به

 ممکن است در دو مرحله روي دهد:

ي اول )با عاالئام تاب، لارز،           بیمار ممکن است پس از مرحله

سردرد، درد عضالنی، تهو  یا اسهال( براي مدتی بهبود یابد اما  

 مجددا بیمار شود.

ي دوم روي دهد؛ بیماري شدیدتر است و بایاماار         اگر مرحله

ممکن است مبتال به نارسایی کلیه یا مانانا یات )الاتاهااب             

 هاي مغزي( شود. پرده

طول مدت بیماري از چند روز تا سه هفته یا گاهی بایاشاتار       

است. اگر درما  انجام نشود ممکن است بیماري چندین مااه     

طول بینجامد یا منجر به نارسایی کلیه، ناارساایای کاباد،           به

 نارسایی تنفس، منن یت و در نهایت مرگ شود.

 چه کسانی در معرض خطر ابتال به این بیماری هستند؟

کند اما در مناطاق   بیماري تب بیجار در سرتاسر جها  بروز می

تار اسات. ایان            با آب و هواي استوایی )گرم و مرطوب( رایج  

بیماري یک آسیب شغلی براي کسانی است که با حیوانات یاا    

کنند. مانناد: کشااورزا ، کاارگارا            هاي باز کار می در محیط

ها، دامپزشکا  و  ها، کارگرا  کشتارگاه معاد ، کارگرا  فاضالب

 هاي لبنیاتی. دامدارا ، ماهیگیرا ، کارگرا  کارگاه

هاا و       سواري در دریااچاه     این بیماري همچنین با شنا و قایق

هاي آلوده در ارتباط است. همچنین در افارادي کاه         رودخانه

ویا ه در       هاي باز باه  هاي تفریحی در محیط سرگرمی و ورزش

 کند.   هاي با آب و هواي استوایی دارند بروز می محیط

 های تشخیص راه

کند و آزماایشااتای     پزشک از شما در مورد عالئمتا  سؤال می

کند که مشخص شود علت عاالئام چایاسات.           درخواست می

آزمایش ممکن است روي خو ، ادرار یا مایع نخاعی شما انجام 

 گیرد.  

 درمان بیماری

در الورتیکه در مراحل اول، بیماري تشخیص داده شود قاابال   

بیوتیک همراه با کنترل مایعات در    درما  است. داروهاي آنتی 

شود. در شکل شدید بیماري، بایاماار تاحات            نظر گرفته می

 گیرد. مراقبت وی ه قرار می

 های پیشگیری از بیماری راه

 آمیز دارید؛ از دستکش، چکماه و     اگر مشاغل مخاطره

 بند استفاده کنید. پیش

 آ  مطمئن هایی که به سالم بود  از شنا کرد  در آب 

 .نیستید خودداري کنید

      ها و    برهنه در آب رودخانه، چاله      از راه رفتن با پاي

ها چیزي    خودداري کرده و در این آب          ها  گودال

 .نشویید



 

 ۵ ۴ 

  شود و    گوسفند نگهداري می   هایی که گاو و     در محیط

شوند با پاي     آ  وارد می   یا به منظور چرا کرد  در       

دست نزنید، در    هاي آ    برهنه وارد نشوید و به علف      

 .است مواقع ضروري استفاده از دستکش الزامی

 را جادي     وجود هر نو  زخم و یا خراش در دست و پا

آلوده و یاا وارد     هاي ها در آب گرفته و از فرو برد  آ 

هااي کشااورزي        ها بدو  محافظ به زمین شد  با آ 

 .جداً پرهیز نمایید

      معموً، دست و پاي کشاورزا          در زما  درو برنج

شود. در این موقع       زخمی می  هاي برنج   توسط ساقه 

اطراف مزرعه و یا      هاي  دست و پاي خود را با آب         

ها   آب وشو ندهید. زیرا این     هاي ایجاد شده شست     چاله

به ادرار جوندگا  و حیوانات آ          ممکن است آلوده   

 .بیماري شود حوالی باشند و باعث ابتالء به این

         حیوانات ممکن است       توجه داشته باشید که

دفع کنند بدو  اینکه      بیمارباشند و عامل بیماري را     

ها را آلوده      هیچ عالمتی داشته باشند پس همۀ دام         

 .بنمایید فرض کنید و رعایت جوانب احتیاط را

     ابتال به بیماري هستید به     در الورتی که مشکو  به 

 .بهداشتی درمانی مراجعه نمایید ترین مرکز نزدیک

 از ورود جوندگا  به محل سکونت خود اجتناب کنید . 

         کنید و   مواد غذایی را به طور الحیح حفظ و نگهداري

 دارید. ها را به دور از حیوانات نگه آ 

 

 منبع:

https://www.cdc.gov/leptospirosis/
index.html 
https://www.uptodate.com/contents/
leptospirosis-the-basics 

 

   

درصورت داشتن سؤال، پیشنهاد یا انتقاد باا واداد     

آموزش بیمارستان امام دسن مجتبی )ع( تاماا          

 بگیرید:

۳۳۱۱۳۳۱۳۳۱۰ 
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 یا به سایت بیمارستان به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://foumanh.gums.ac.ir/ 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیال 

 

 

 

 با بیماری تب بیجار )لپتوسپیروز( آشنا شوید.

 گروه هدف: بیماران مبتال به تب بیجار

 

 

 

 بیمارستا  امام حسن مجتبی ) ( فومن

 واحد آموزش سالمت

 ۱۴۴۱خرداد 


