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  37 - 42 صفحات                   88، بهار و تابستان 61 ، شماره 19دو فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيالن، سال 

 :rezasoltani_p@hotmail.com E-mail                  رشت، دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتيا سلطاني،پروانه رض: نويسنده مسئول

  ين در باردارآ يامدهاي و پروزيلپتوسپ
  

  1، فاطمه رأفت1يپروانه رضا سلطان: انرگپژوهش
   رشتيد بهشتي شهيي و ماماي دانشكده پرستاريئت علميه وعضكارشناس ارشد مامايي،  )1
  

  دهيچك
 در زنان بـاردار   يمارين ب يا. ز آن نقش دارند   را در برو  ي لپتوسپ ي از باكتر  ي انواع گوناگون  كه  مهم در انسان است    يماريك ب يس  يروزيپلپتوس :مقدمه

ـ . همراه باشـد   ي مادرزاد سيروزيلپتوسپنوزاد مبتال به    تولد   و   ن، سقط ي جن ي چون مرگ داخل رحم    يياامدهيممكن است با پ    ن بـه سـبب     يهمچن
ن رو،  ياز ا  .مشكل است  يباردار  و كبد چرب حاد در     HELLPافتراق آن از سندرم       اغلب سيروزيلپتوسپ ينشانه ها م و   ي بودن عال  ياختصاصريغ

   . رسديم   به نظريضرور  در انساني بارداريامدهاي بر پيمارين بير اياخت تأثشن
     . استي آن در بارداريامدهايو پس يروزي لپتوسپ بر مقاالت مربوط بهين مطالعه مروريهدف از ا :هدف
     . شده استي گردآورينترنتي و ايقان و مطالعات كتابخانه امحق انجام گرفته ين مقاله با استفاده از پژوهش هايا:  كارروش

 ، دهـد  يم رخ  ك  يبه صورت آندم  ر  ي در مناطق گرمس   ن عفونت يا. استير دن وان به انسان د   ي منتقله از ح   يمارين ب يع تر ي شا سيروزيلپتوسپ :جينتا
ـ ا. ل اسـت  مـشك گر در انسان    ي د ي ها يماري ب يارياز بس  سيروزيلپتوسپص  يتشخ .ستيع ن يا ش ي صنعت يكشورها در    كه يحالدر   ن عفونـت در    ي

ه آنفلوانزاسـت و شـامل      ي معمـول آن در انـسان شـب        ينشانه ها .  از نشانه ها تظاهر كند     يعيف وس يا با ط  ي  و  باشد ينيانسان ممكن است تحت بال    
 و ي در بـاردار  سيروزيلپتوسـپ ن مورد   يچندمحققان   . باشد يمق و تب باال     ي تعر تهوع، استفراغ، ،  ي گوارش يسردرد، درد عضالت و مفاصل، ناراحت     

 و  ي مـادرزاد  سيروزيلپتوسـپ  تولـد نـوزاد مبـتال بـه          ن، سقط، ي جن يمرگ داخل رحم    كه شامل   ناتال را گزارش كرده اند     يامد پر ياثرات آن بر پ   
 . اسـت  ييقابـل شناسـا    و بند ناف      كيوتيع آمن ي شود و در ما    يرمادر منتقل م  يق جفت و ش   يسم از طر  ين ارگان يا.  بوده اند  ي تكامل ي ها يناهنجار
  . باشديمن يه مرگ جني جفت، عامل اوليسكمي و تب و ايد همراه با هموراژيد شيماريرا در مادر مبتال به بيك لپتوسپيتوتوكسي اثر س"احتماال

 تب در زنان بـاردار عـالوه بـر          ا عفونت حاد بدون   يكبد  نادر است و در صورت بروز اختالل حاد عملكرد           ي در حاملگ  سيروزيلپتوسپ :يريجه گ ينت
  .در نظر گرفتز ين را يمارين بي ايستيبا يا كبد چرب حاد حاملگي HELLPسندرم 

  آبستني، سيروزيلپتوسپ: اواژه ه ديكل 

  مقدمه
ردار در ي مهم واگيهايماري بازس يروزيلپتوسپ

ن انسان ي مشترك بي هايماريبكه در گروه  )1(انسان است
   ي ابعاد جهاني دارايمارين بيا .ارد قرار دو مهره داران

ك ي به عنوان 1990 كه در دههيباشد، به گونه ا يم
  .)2(د مورد توجه قرار گرفتي بازپديماريب

   را شناخته يپتوسپي لي از باكتريانواع گوناگون
ق تماس با ي عمدتاً از طريه در موارد انسانك )3(شده اند

 و يا اهلي و يوانات وحشيآب و خاك آلوده به ادرار ح
 ابتال به .)4( شونديندرتاً به صورت انسان به انسان منتقل م

 از موارد ينيم بالي از عاليف گسترده اي با طيمارين بيا
 از )2( كنديم كشنده و برق آسا بروز ميبدون عالمت تا عال

گر در ي ديهايماري بياريز آن از بسيص و تماين رو تشخيا
 عمدتاً خود يمارين بيا. اشد بي همراه ميانسان با مشكالت

مار در ي بيمحدود شونده است و متوسط مدت بستر
  .)2( روز گزارش شده است3مارستان حدود يب

   مركز اطالعاتنكته مهم قابل توجه طبق گزارش

 در يمارين بي به اي آن است كه ابتالسيروزيلپتوسپ
ار خطرناك است و با ين بسي مادر و جني برايدوران باردار

ن، سقط، تولد ي جنيداخل رحم چون مرگ ييهاامديپ
 همراه ي تكاملي هايو ناهنجار روزينوزاد مبتال به لپتوسپ

 ن عارضه ازيگر افتراق اي از طرف د).6،5،3( باشديم
ر ي به سبب غ،يو كبد چرب حاد حاملگ HELLPسندرم 
 آن مشكل خواهد يم و نشانه هاي بودن عالياختصاص

ج مرور ياضر با هدف ارائه نتان رو مقاله حياز ا. )3(بود
 آن در يامدهاي و پي عفونيمارين بيا نهيمقاالت در زم

  . م گشته استي تنظيباردار
  كارروش 

، منابع يپژوهش مقاالت ن مقاله با استفاده ازيا
  .  شده استي گردآورينترنتيا  ويكتابخانه ا

  نتايج
  اولين بار توسط آدولف ويل در ساللپتوسپيروزيس 
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 از ي برخين محقق همچنان بر روينام ا.  شديرف مع1884
در  يماريب ني ا.)1(ل قرار داردي ويماريانواع آن به نام ب

 شود و يه م مشاهدي قطبير از نواحي غ،نقاط جهانتمام 
 رود يم انتظار يريمه گرمسي و نيرياكثر مناطق گرمس در

اطالعات هرچند كه  ، داشته باشديحضور قابل توجه
اما  .)1(ستيدر دست ن يماريزان بروز بي م دربارهيقيدق

زان بروز ي م،ير سازمان بهداشت جهانيبراساس گزارش اخ
 10 در مناطق معتدل تا  نفردرصد هزار 1 ي ال1/0ساالنه از

 مرطوب يريدر مناطق گرمسنفر صد هزار   در100 يال
 به صورت ي صنعتي و در كشورها)1(متفاوت است

مردان   دريماريزان بروز بيم .)3( دهدي رخ مكياسپوراد
ران، ي در ابا توجه به اطالعات موجودبوده و شتر از زنان يب

ژه يبه و محدود به شمال كشور تاًعمد يماريبن ياتاكنون 
 استان درك ي به صورت آندمكه ، بوده استالنياستان گ

 آن  مجاوريهااستان درك يبه صورت اسپوراد و  النيگ
 كه طبق يا، به  گونه  استمودهبروز ن) ليمازندران و اردب(

 مورد 269 انيدر م 1382  ماه اول سال4آمار ارائه شده در
استان  در يماريب  مشكوك به مورد341 ه ازش شديآزما

ند مثبت بود) ELISA(يسرولوژ ي مورد دارا184،النيگ
ان، كشاورزان، كارگران و ييروستا آنان را ن موارديشتريبكه 

  . )1( دادندي مليتشك خانه دار يخانم ها
 از تماس با آب ي ناشيماري بيانسانن موارد يشتريب

 گزارش يا اهلي و يوانات وحشيح و خاك آلوده به ادرار
سم يارگان . انتقال انسان به انسان نادر است.شده است

 ي ها و خراش هايدگيق برياز طر  توانديا مريلپتوسپ
، پوست )، دهان، چشمينيب( سالم ياط ها، مخيپوست

  ادراريز قطره هاي از راه استنشاق ريس خورده و گاهيخ
ستم يبه س از ورود  پس كهوارد بدن شوددن آب يا نوشي و

 ومياندوتلبه ب يآس ا و ببرده هجوم ي و عروق خونيلنفاو
  .)4،1(دگرد يم  يزي خونرعروق موجب

 ه آنفلوانزي شب كل  دريماري معمول بينشانه ها
 درد عضالت و مفاصل، سردرد، است و شامل تب، لرز،

 .)2( باشدي م در گوارشي ناراحت وقي استفراغ، تعر وتهوع
 ي از جمله نشانه ها يزي و خونريي اشتهايب، ي شكمدرد

 يز داراي نينيم باليعال  از نظر.)7( آن ذكر شده انديگوارش
م كشنده و ي از موارد بدون عالمت تا عاليف گسترده ايط

التهاب شاهد ممكن است نه يمعا در .)2(برق آسا است
 ي، راش و هپاتواسپلنومگاليملتحمه و حلق، لنفادنوپات

 روزي لپتوسپاي لي ويماريب(يماريد بي شد در موارد.ميباش
ر ي زيزي خونره،ي كبد و كليي، نارسايبا زرد )كيكتريا

 5 –15ي حت وياريشو اختالل در ه،يملتحمه، پنومون
  . )7،3( بودميان مواجه خواهي مبتالريدرصد مرگ و م

 يهايماري بياري از بسروزيلپتوسپ زي و تماصيتشخ
 يلينوتروف ،ينوريپروتئاما ، )2(گر در انسان مشكل استيد
 يافته هاي از يتيتروسيون اريمانتاسيسدسرعت ش ي افزاو

 .)7( باشنديص زودرس ميتشخ يبرا يشگاهيآزماشاخص 
 يص افتراقيدر تشخد يرا باس يروزيلپتوسپدر هر حال 

 يهمراه با سردرد و درد عضالن  تب داري هايمارير بياس
ا، تب يماالر توان به يان آنها ميدر نظر گرفت كه در م

  .)1،7( و تب دانگ اشاره نموديروسيت وي، هپاتيروده ا
 50ش از يدر بمارستان ي در بيمتوسط مدت بستر

 ي روز است كه در برخ3، حدود ي انسانيعفونت هادرصد 
 يماري با وجود آنكه ب. رسديز ميفته ن ه2-3 به موارد

 ي، اما موارد)2( درصد موارد خود محدود شونده است90در
 بدنبال خواهد يماريد بيز در موارد شدير را ني و م مرگاز

  .)7(داشت
 در ي عفونيمارين بيت ايبا لحاظ به موارد فوق اهم

مركز اطالعات  . شاخص تر خواهد بوديدوران باردار
 يمارين بيز گزارش نموده است كه ابتال به اي نروزيلپتوسپ

 ي با خطراتنيجن و مادر ي برايدر تمام دوران باردار
ز آن با اختالالت يژه آنكه تماي به و)6(همراه خواهد بود

ش يز، افزايهمول( HELLPن دوران چون ي ايد كبديشد
ا كبد چرب حاد يو ) يتوپني و ترومبوسي كبديمهايآنز

  آنها مشكل ينشانه ها م و يه عالل تشابي به دليحاملگ
  .)3(مي باشد

 يمارين بيان ي جن بهانتقال مادرزان يم هر چند كه
 شود يحدس زده م اما ،ستين  شدهشناختههنوز كامالً 

در مناطق ن و نوزاد يمرگ جن از علل مهم يكيكه 
 روزيلپتوسپ از ين رو محققان مواردي از ا.)4(ك باشدياندم

 قرار يآن را مورد بررس  ناتاله پرياامدهي  و پي باردارو
  مادر آن بريامدهايپ، كه نشانگر متفاوت بودن )3(داده اند

به نقل از ) 2003(چورا مثال يبرا.  باشندي منيجنو 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 پروانه رضا سلطاني و همكاران             لپتوسپيروزيس و پيامدهاي آن در بارداري                                                                                                   

 39                                          88و تابستان، بهار 61 ، شماره 19يي استان گيالن، سال دو فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و ماما                 

 مورد 11 كه موفق به تشخيصكارولز و همكاران تحقيق
ق مشاهده ي، از طري در دوران باردارروزيلپتوسپابتال به 

ك ي سرولوژيا تست هاي ادرار و يهانمونه سم در يارگان
  درصد50ش از ي كه در بشدند مي نويسند آن ياختصاص
كد و يش گرياز طرف د. ن منجر شدي به مرگ جنموارد آن
روز در سه ماهه يك مورد لپتوسپي ر مطالعه خودد همكاران

به تولد  منجرت ينها را گزارش كردند كه در يبارداردوم 
ابتال مورد  15 ،نيش از ايپن احققن ميا.  سالم شديودكك

 8  آنهاانيمدر ند كه ه بودكرد گزارشرا در مطالعه خود 
 مورد 2  وم عفونت فعاليتولد با عال مورد 4مورد سقط، 

 و همكاران توري با.)4(شد مي مشاهده سالم نوزادتولد 
ل را ي ويماري همراه با بيك مورد بارداري نيز )2005(

ن ي و مرگ جنزودرسمان يگزارش كردند كه منجر به زا
   .)7(شد

 قين، احتماالً از طري انتقال عفونت به جنسميمكان
  احتمال با توجه به اندازه كوچكنيا. شدبا يجفت آلوده م

 يسد خون  ازآن را  عبور  در نظر گرفته شده كهيباكتر
 سميارگانهرچند كه . )5(، امكانپذير مي سازدجفت

 ييشناساز ينك يوتي آمنعي در خون بندناف و ماروزيلپتوسپ
ن عفونت در سه ماه يدر هر حال ابتال به ا .)4(استشده 

 ن، ي جنيمني، به سبب فقدان پاسخ اياول و دوم باردار
ه بزرگساالن گردد ي شبيني تواند منجر به بروز عالئم باليم

ن و سقط ي جني درصد موارد با مرگ داخل رحم50و در
  .)5(همراه شود

  از جمله ب به جفتي آس وميعفونت مستق
 يين موارد شناساين در اي عامل مرگ جنيسم هايمكان

موارد  را دريك لپتوسپيتوتوكسياثر سالبته . )8(شده اند
 يسكمي، تب، التهاب و اي همراه با هموراژيماريد بيشد

 ني در ا.)6( باشديمن يه مرگ جنيجفت، ظاهراً عامل اول
بر خطر مرگ  عالوه يماري از بي ناشيان كواگولوپاتيم

موارد  در مادر در يزي بروز خونرين با خطر احتماليجن
 يابتال ).9( باشديز همراه مي دورال ني اپي حسيبنياز به 

     ي در سه ماهه سوم بارداررايلپتوسپمادر به عفونت 
 يمنيبه واسطه تكامل پاسخ ا، زيرا  رسديمن تر به نظر ميا

  وي گاسپار.)7(د شوي متولد مين نوزاد بدون ناهنجاريجن
س بدون يروزيلپتوسپك مورد ي ي با معرف)2007( همكاران

 تظاهرات .د نمودندين مطلب را تائي اياواخر باردار تب در
شتر ين محققان بي ا پژوهشمورد نمونه ه در ي اولينيبال

 يماريك بيمطرح كننده اختالل عملكرد كبد بود تا 
 پار يمي پراله س32ك خانميمورد بررسي آنان مار يب،يعفون
، يروزه ناخوش 10 تيشكا با  بود كهي باردار37هفته  در

 در بخش ي، تهوع، استفراغ روزانه و درد شكميندرد عضال
 رشيدر زمان پذ ي و.ه بود شديمارستان بسترياورژانس ب
  از فشار خون باال،ي ا بود و سابقهيجي و گي، زرددچار ادم

 و يت خارجدارو، مسافر/ ت مزمن، مصرف الكليهپات
در  ويش وزن ي افزا. كردي را ذكر نمواناتي حتماس با

.  بوديعي طبيحرارت بدن و  ولوگرمي ك11 يدوران باردار
ش ي، افزاينمي روبيليپربيه  نشانگري ويمطالعات خون

د و ي شدينازها، كوآگولوپاتيدر سطح ترانس آم يمتوسط
ل احتمال يمار به دلين بيا .دبون ين يش كراتيافزا
ا كبد يو  HELLP عملكرد كبد مانند سندرم تالالتاخ

 و قرار گرفت ين اورژانسي سزار، تحتيچرب حاد حاملگ
مان ي روز پس از زا5مار يب اما .ا آمديبه دن يو سالم نوزاد

 ي تنفسييد و نارساي شدي، زردياريدچار اختالل هوش
 يبا شواهد، ي عفونيماري باحتمالدن ششد كه با مطرح 

دو ون يلتراسي و انفيكيسرولوژثبت تست جه ميچون نت
 ، عفونت حاديليو نوتروف ينمي روبيليپربيه، يويرطرفه 
 ي با آمپيك تراپيوتي بي و آنتدي تائي در وسيروزيلپتوسپ

 6 مدت ه ب، بار در روز4 ،ك گرميزان يبه م يدين وريليس
 يدو هفته بعد مادر با حال عموم. د انجام شي ويبراروز 

 از يميعالفاقد  شستان مرخص شد و كودكماريخوب از ب
 يوئي چدرا.)3(دبو يزاد روز مادريا لپتوسپيو  فعال يماريب

كه  كردند يمعرفگر را ي ديز موردي ن )2002(گواليو م
 28هفته   درن زنيا.  بود پاري ساله مولت28 ك زن بارداري

، تب، تهوع، استفراغ و )  روز8به مدت  (ي زرديبا نشانه ها
نه يمعا  در.ه بودمارستان مراجعه كرديت به بدرد عضال

ه يت در ناحيزه، درد و حساسي ژنرالي، زردي ويكيزيف
 چپ ي مهره ايه دنده اي راست شكم و زاوي خارجيفوقان

، ي سونوگراف و در گزارشكس بسته بوديسرو.  شدتافي
 . ثبت شده بودوسيآمن درويه گويلو ادچارن زنده يجنك ي

 با توزيد و لكوسي شديآنم  نشانگري ويمطالعات خون
ه ادرار ي تجزو نرمال ي انعقادي و فاكتورهايشمارش پالكت
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ك ي .بود وزتيو لكوس يهماچور، يورنيآلبوم  نشانگريو
 2/4 به يخون ون توتال ي روبيليرش، بيروز پس از پذ

ت با مشاهده يدر نها. افتيش يافزا تري لي گرم در دسيليم
 ،يتست اختصاص شدن  مثبتو ي كبديمهاي آنزشيافزا

 Gن يلي سيدرمان با پن. دش ص دادهي تشخسيروزيلپتوسپ
به روش  روز 5 ي بار در روز برا4واحد ميليون  5زان يبه م

مار پس از رفع ي ب.ديمار اجرا گردي بيبرا يديداخل ور
ان تا يك هفته درميد و يم و نشانه ها مرخص گرديعال
ك و يوتيع آمنيماشاخص . مان تحت نظر قرار گرفتيزا

 نيا .گزارش شد نرمال ين نسبت به سن حاملگيرشد جن
 3000 سالم با وزن ي نوزادي باردار37هفته   درباردار زن

 ساعت مرخص 24پس از و  دورا آي به دن7 گرم و آپگار
مربوط به عفونت نادر گزارشات  بنابراين با توجه به .)4(شد
 ي برايونيكاسياندبه عنوان س يروزيلپتوسپ ،يزاد مادر

  .)4( شوديمحسوب نم يختم باردار
 يمارين بي ايني جنيهاامديپ ييشگويدر كل پ

 يماريبرا يز .خواهد بود مشكل ي در دوران بارداريعفون
نخواهد ن همراه ي بد جنيهاامديشه با پيهم د مادريشد
ن ممكن است به ي موارد، جنياريدر بسدر مقابل . بود

     فاقد  كه مادر يحال مبتال شود در يديعفونت شد
مطالعات انجام شده نشان  .)5( ابتال به آن باشدينشانه ها

ر مادر به يق شيسم از طري دهند كه انتقال ارگانيم
 است كه با وجود  آن انتقاليگر روشهايز از ديرخوار نيش
رخوار ي تواند سبب عفونت شير مادر، مي در شي باديآنت

ر مادر ناشناخته يشسم در يطول مدت دفع ارگان. گردد
ن رو ياز ا. است، اما معموالً چند هفته ادامه خواهد داشت

 ، روزي لپتوسپ شود كه مادران مبتال به عفونتيه ميتوص
  .)5و6( را متوقف سازنديردهي درنگ شيب

ط انتقال، ي منابع عفونت و شراتنوعبا توجه به 
 بوده و به يده بهداشتيچيس از موارد پيروزيلپتوسپكنترل 

 و يريشگيپ، هر چند كه  داردي بستگمنطقه  هرطيشرا
ر استوار ي توان بر سه محور زي را ميمارين بيكنترل از ا

  :نمود
   كنترل منبع عفونت-1
 )مانند موش (يواني از مخازن حيت برخيجمعكاهش  -

 يا تله گذاريسموم  لهيبه وس

 )...گاو، سگ و (ه وانات آلوديا ذبح حيدرمان  -
 به يوانات وحشي جوندگان و حي دسترس ازيريجلوگ -

، ي عمودياره هاوي انسان با استفاده از ديمناطق مسكون
 ... مقاوم به نفوذ جوندگان و يها، اصطبل ي فلزيتور

 يان اهلي مناسب سگ ها و چهارپايمن سازيا -
 ي نگهداري مناسب براياستفاده از مخازن آب و انبارها -

ن يا جوندگان به يدسترسو ممانعت از  ييغله و مواد غذا
 منابع 

 انسان و اطراف يط مسكونيز نگاه داشتن محيتم -
 ي، دفع بهداشتيوانيح زباله و فضوالت حيدفع صح(آن

 ي نواحييزدا گند سالم، يدنيآب آشامن يفاضالب، تأم
 .)...آلوده و 

  قطع انتقال -2
 ا ادراريمبتال وانات ياز تماس انسان با ح يريشگيپ

 بنابراين موارد زير . دهديتقال را كاهش مخطر ان، آنان
  :توصيه مي شود

 محافظ و پوشاندن زخم ها با ياستفاده از لباس ها -
 پوشش ضد آب

ا دوش گرفتن پس ي داشتن زخم ها ز نگاهيشستشو و تم -
 ا آب و خاك آلودهياز مواجهه با ترشحات ادرار 

 و ياحتراز از تماس با ترشحات ادرار و قطرات ترشح -
 وان ي حين، جفت و اعضاي، جنا مردهيمار يوانات بيمس حل
  در خالل مراقبت ازي بهداشتيارهايق معيت دقيرعا - 
 وانيعات بدن حيا مايو احتراز از تماس با ادرار وانات يح
 ي كه مظنون به آلودگييهادادن در مورد آب  هشدار-

 )استخرها، حوض ها، رودخانه ها(هستند
 برنج يل درويز از قبيات مخاطره آمزه كردن اقداميمكان -
 شكريدن نيا بري
 ها شگاهي در آزمايمني استاندارد اي روشهايبرقرار - 
ز از داشتن شغل پرخطر ي پرهيه به زنان باردار برايتوص - 

 ها در يمار، كار با باكتريا بيوانات مشكوك يكار با حمانند 
ر معرض  را دي كه ويا كاريشگاه، كار در مزارع برنج يآزما

  . دهدي قرار ميجوندگان وحش
  يزبان انسانيسطح ممداخله در  -3
 و آموزش گسترده جامعه در شناسايي عوامل خطر -

   مداوم روشهاي پيشگيري و كاهش دوره بيماري و آموزش
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 يو منظم پزشكان و كاركنان بهداشت
    ط خاص و در ين در شرايكلي سي با داكسيريشگيپ -

 )هفته ك بار دري گرم يلي م200( كوتاه مدتيدوره ها
 موجود به سبب مشكالتن اقدام يا(انسان  دريمن سازيا -

 )ستينما  كشور  دربه ويژه كاربرد گسترده يدارا
ن ي كشور در ايبخش دامپزشك(وانات ي حيمن سازيا -
ن يد به ايان بايدر پا).غاز نموده است را آييت هاينه فعاليزم

اقدامات  جه مطلوب ازي نت حصوليكه برانكته توجه داشت 
 و يعي طبيهازبان يمورد مدر  و كنترل الزم است يريشگيپ

 غالب انتقال، يراه هاعفونت،  ل دريته دخي، سروواريتصادف
نحوه آلوده شدن افراد و مكان و زمان آلوده شدن در هر 

  .كسب كرد ياطالعات كاف ،منطقه
 دهد يم  نشانين مقاله مروري حاصل از ايافته هاي

 به ي، ول)3( نادر استيدر باردار سيروزيلپتوسپكه هرچند 
ك محتمل ين در مناطق اندمي از علل مرگ جنيكيعنوان 
 يامدهاي درمان موثر و كسب پيريلذا به منظور بكارگ. است

  .ص داده شوديع تشخيد سري، بايمطلوب باردار
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Leptospirosis outcomes in pregnancy 
  

By: Reza Soltani, P, MS in Midwifery. Rafat, F, MS in Midwifery 
 

Abstract: 
Introduction: Leptospirosis is a serious disease of humans, caused by different strains of the 
bacteria Leptospira. The disease in humans can include pregnant mothers with poor outcomes such 
as intrauterine fetal death, abortion, and delivery of a newborn with signs of congenital 
leptospirosis. Moreover, due to overlapping signs and symptoms, leptospirosis is often difficult to 
distinguish from HELLP syndrome and Acute Fatty Liver of pregnancy. Therefore, it's necessary to 
assess the effect of leptospirosis on pregnancy outcome in human. 
Objective: The goal of this study was to review the articles relating to leptospirosis and pregnancy 
outcomes. 
Methods: Data were gathered via a number of electronic databases and books. 
Results: Leptospirosis is the most widespread zoonosis in the world. In tropical regions, the 
infection is endemic, while in industrialized countries, the disease is rare. Leptospirosis is difficult 
to distinguish from many other diseases in humans. Human infection may be subclinical or present 
with a wide spectrum of symptoms. Common symptoms in humans are similar to influenza and 
include headache, joint and muscular ache and pain, gastrointestinal discomfort, nausea, vomiting, 
sweating, high fever. Researches have reported few cases in pregnant women and the effect on 
prenatal outcome. Intrauterine fetal death, abortion, delivery of a newborn with signs of congenital 
leptospirosis, and developmental abnormality has all been reported. It has been proven that the 
bacteria can pass to a baby via breast milk. It has also been detected in placenta, amniotic fluid and 
umbilical cord blood. Where the mother has suffered a severe illness the cytotoxic impact of 
leptospires combined with hemorrhagia and pyrexia can be a primary cause of fetal mortality, 
usually via placental ischaemia.  
Conclusion: While leptospirosis is rare in pregnancy, we should consider this infection in pregnant 
women developing acute liver dysfunction or acute infection without fever, besides HELLP 
syndrome and Acute Fatty Liver of Pregnancy.  
Key words: Leptospirosis, Pregnancy 
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