
ÖZET
Leptospiroz, çeflitli hayvanlar taraf›ndan insanlara bulafl-
t›r›labilen sistemik bir hastal›kt›r.  Klasik belirtileri atefl,
kanama ve bilinç bulan›kl›¤› fleklindedir. Karaci¤er, böb-
rek ve santral sinir sistemi tutulumu s›kt›r. Kemik ili¤i tu-
tulumu çok nadirdir ve genellikle pansitopeni tablosu ile
ortaya ç›kar. Bu olgu sunumunda yaklafl›k bir haftad›r sü-
ren atefl, halsizlik, kas a¤r›lar›, yayg›n ekimozlar› nedeniy-
le iç hastal›klar› poliklini¤ine baflvuran, pansitopeni tespit
edilen ve leptospiroz tan›s› konulan bir vaka takdim edil-
mektedir. Hastan›n periferik kan›ndan haz›rlanan prepa-
ratta karanl›k alanda leptospiralar görülmüfl, pansitopeni
nedeniyle al›nan kemik ili¤i aspirasyonu materyalinin ayn›
yöntemle incelenmesinde de leptospiralar tespit edilmifltir.
‹ntravenöz ampisilin tedavisi bafllan›lan hastada belirgin
klinik iyileflme görülmüfltür. Leptospirozun a¤›r formu
olan Weil hastal›¤›nda böbrek yetersizli¤i bulgular›n›n ol-
mayabilece¤ini, kemik ili¤i tutulumu ve buna ba¤l› pansi-
topeni görülebilece¤ini ortaya koymas› nedeniyle olgu su-
nulmaya de¤er bulunmufltur.
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ABSTRACT
Leptospirosis is a systemic infection transmitted to man by
a variety of animals. Classical manifestations include; fe-
ver, liver, renal, central nervous system involvement and
hemorrhage. Bone marrow involvement is rare, generally
expresses itself by pancytopenia. Here we report a case of
leptospirosis that was admitted to internal medicine de-
partment with complaints of fever, malaise, generalized
myalgias and diffuse ecchymoses which were present for
one week. The microbiological examination showed leptos-
pira on dark-field microscopy from her peripheral blood.
Dark-field microscopy of bone marrow aspirate was also
showed leptospira. Intravenous ampicillin therapy was
started. Marked clinical improvement was observed. The
aim of reporting this case is to emphasize that there might
be pancytopenia due to bone marrow involvement without
signs of renal failure, in the severe form of leptospirosis,
Weil disease.
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G‹R‹fi
Leptospiroz, leptospira cinsi spiral mikroorganizmalar ta-
raf›ndan oluflturulan bir zoonozdur. Leptospiralar 0,1µm
eninde, 6-20 µm boyunda hareketli, spiroketlerdir (1,2).
Hastal›¤›n insana bulaflmas› temel olarak infekte hayvan›n
idrar› ile kontamine olmufl su ve toprak yoluyla indirekt te-
mas fleklinde olur. Leptospirozlu hastalar›n %90’›nda has-
tal›k hafif, anikterik formda geçirilirken, %5-10 olguda
ise sar›l›k ile seyreden a¤›r leptospiroz (Weil hastal›¤›)
tablosu geliflir. Hastal›¤›n klini¤i iki evreli gidifl gösterebi-
lir. ‹nfeksiyon etkeni al›nd›ktan sonra 7–12 günlük bir in-
kubasyon dönemini izleyerek özgün olmayan belirtilerle
hastal›k bafllar. Leptospiremi dönemi genellikle bir hafta
sürer (4–7 gün). Bu dönemde leptospiralar kan, beyin
omurilik s›v›s› (BOS) ve di¤er dokularda saptanabilir.
Hastal›¤›n ikinci haftas›nda kanda antikorlar gösterilebi-
lir. Dört ile 30 gün kadar devam eden bu ba¤›fl›k dönemde
kanda ve BOS da leptospiralara rastlanmazken, idrarda ve
göz s›v›s›nda tespit edilebilirler. Hastal›¤›n anikterik ve ikte-
rik formunda en s›k görülen belirtiler; atefl, konjonktivit,
myalji, bafl a¤r›s›, bulant› ve kusmad›r. ‹kterik formda,
hastal›k böbrek ve karaci¤er ifllev  bozuklu¤u, vasküler
kollaps, bilinç bozuklu¤u ile tan›mlan›r (3).

Kesin tan›, laboratuar tetkiklerine dayan›r. Kan, idrar, gi-
bi vücut s›v›lar›ndan haz›rlanan preparasyonlarda leptos-
piralar›n, karanl›k alan mikroskobisi yöntemiyle görülme-
si tan› koydurucudur (1). Canl› mikroorganizmalar›n anti-
jen olarak kullan›ld›¤› mikroskopik ve makroskopik lam
aglutinasyon testleri oldukça duyarl›d›r. Uygun koflullarda
ve uygun besiyerlerinde etkeni üretmek de mümkündür. ‹k-
terik formun mortalitesi %10 dolaylar›ndad›r. Tedavide
ampisilin 500mg–1gr 6 saat ara ile intravenöz (i.v.) ola-
rak kullan›l›r (3).

Literatürde leptospiroza ba¤l› kemik ili¤i tutulumuna ve
buna ba¤l› pansitopeniye s›k rastlan›lmamaktad›r. Rastla-
n›lanlar da olgu bildirimi düzeyinde kalm›flt›r (4,5).
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OLGU SUNUMU
Altm›fl yafl›nda bir bayan hasta atefl, kas a¤r›lar›, kol ve
bacaklar›nda daha belirgin olmak üzere tüm vücutta yay-
g›n ekimozlar nedeniyle acil iç hastal›klar› poliklini¤ine
baflvurmufltur. Öyküsünden bu yak›nmalar›n›n yaklafl›k bir
haftad›r sürdü¤ü ö¤renilmiflti. Fizik muayenesinde genel
görünümünde ikter ve solukluk mevcuttu. Ciltte yayg›n eki-
mozlar› vard›. Sa¤ kol antekubital bölgede hematomu
mevcuttu. Koltuk alt› ölçülen beden ›s›s› 37,8ºC idi. Solu-
num sistemi muayenesinde dinlemekle akci¤er alt alanla-
r›nda yafl ralleri mevcuttu. Kalp sesleri normaldi. Arteriyel
kan bas›nc› 110/60 mmHg, NDS: 88 olarak tespit edildi. 

Kar›n muayenesinde; karaci¤er derin inspiryumda kot kav-
sini 7 cm, dalak ise 8 cm geçmifl olarak ele geliyordu. La-
boratuar incelemelerinde; tam kan say›m›nda WBC:
1100/mm3, Hgb: 11,2 gr/dl, Plt: 8000/mm3olarak bulun-
du. Atefl, pansitopeni tetkik amac›yla hasta servise yat›r›l-
d›. Periferik yaymas›nda; çomak: %8, nötrofil: %20, eozi-
nofil: %4, monosit: %4, lenfosit:%36, atipik mononukleer
hücre: %28 olarak görüldü. Protrombin zaman› (ptz):
13,6sn, INR:1,22, aktive parsiyel tromboplastin zaman›
(aptt): 94,2 sn, fibrinojen: 89,55 mg/dl (N:180–350), Di-
dimer: 1666 µg/l (N:125–375), FDP:?20µg/l (N:²5) ola -
rak ölçüldü. Biyokimyasal incelemelerinde; Üre: 40, Cr:
0,95, SGOT: 6835, SGPT: 1025, LDH: 13135, serum kre-
atinin fosfokinaz (CPK): 2025, T.Bil: 4,16 mg/dl, D.Bil:
3,66 mg/dl, T.Protein: 5,19mg/dl, Albumin: 2,9mg/dl ola-
rak bulundu. ‹drar analizinde özellik yoktu. Eritrosit sedi-
mentasyon h›z› (ESH): 16 mm/saat olarak ölçüldü. 

Akci¤er grafisinde sol sinus kapal›, bilateral alt alanlarda
infiltrasyonlar, sa¤da plevral efüzyon tespit edildi. Pansi-
topeni ve yayg›n damar içi p›ht›laflma tablosunda olan has-
taya trombosit süspansiyonu ve taze donmufl plazma veril-
di. Seftazidim 2gr 12 saat ara ile i.v, klindamisin 600 mg
12 saat ara ile i.v, levofloksasin 500 mg oral olarak bafl-
lan›ld›. Hastaya tan› amaçl› kemik ili¤i aspirasyonu ve bi-
yopsisi uyguland›. ‹kter mevcudiyeti, yüksek karaci¤er en-
zimleri ve soruldu¤unda evde fare bulundu¤unu da söyle-
mesi üzerine weil hastal›¤› da ay›r›c› tan› içerisine al›nd›.

Hastan›n heparinli periferik kan›ndan haz›rlanan prepa-
ratta karanl›k alanda leptospiralar görüldü. Leptospira lâ-
teksle aglutinasyonu pozitif bulundu (Bio-rad Leptospira
T.R.Ag/ Ag. Leptospire T.R.). Hastan›n kemik ili¤i aspi-
rasyonu ile elde edilen materyalde de karanl›k alan mik-
roskobisi ile leptospiralar görüldü. Bu bulgularla hastane-
ye yat›fl›n›n 6. gününde klindamisin tedavisi durdurularak
tedaviye ampisilin 1gr 6 saat ara ile i.v. eklendi. 10. gün-
de aerob kültürde leptospira üredi. 

Kültür olarak %5 oran›nda Sigma marka tavflan serumu
ile zenginlefltirilmifl BSK-H medium besiyeri kullan›ld›.
Ayn› besiyeri kullan›larak yap›lan idrar kültürlerinde üre-
me olmad›. Tedavinin üçüncü gününde atefli düflen hasta-
n›n kan ürünü replasman› ihtiyac› giderek azald›. Belirgin
klinik iyileflme kaydedildi. Kan tablosu ve transaminaz de-
¤erleri düzelmeye bafllad›. Karaci¤er ve dalak boyutlar›
normale yaklaflt›. Seftazidim ve levofloksasin tedavileri 8.
günde kesildi. Ampisilin tedavisi de 14. gün sonland›r›ld›.

TARTIfiMA
Leptospiroz tüm dünyada yayg›n görülen bir zoonozdur.
Anikterik formdaki hastalar›n bir k›sm› hekime baflvurma-
dan iyilefltikleri için olgular›n büyük bir k›sm›na tan› konu-
lamamaktad›r. Yurdumuzda da bildirilen leptospira olgu-
lar› mevcuttur (6,7). Ciddi seyreden leptospiroz olgular›n-
da anemi gözlenebilir. Genellikle lökositoz görülür ancak
nadiren 50000/mm3’ ün üzerine ç›kar. ‹kterik leptospiroz-
da trombositopeni saptanabilir ancak trombosit say›s›
50000/mm3’ün alt›na pek düflmez (1). Olgumuz pansito-
peni tablosunda geldi¤i için bugüne kadar bildirilen olgu-
lardan farkl›l›k göstermektedir. Bildirilen olguda gösteril-
di¤i gibi kemik ili¤inin bizzat leptospiralarca tutulumunun
pansitopeninin temel nedeni oldu¤u söylenebilir. Hasta kli-
nik ve laboratuar verileri göz önünde bulundurularak önce
akut lösemi düflünülmüfl ve tetkiklerine de bu yönde baflla-
n›lm›flt›. 

Gelifl trombosit de¤eri 8000/mm3’ün alt›nda olmas› ve bir
dönem trombosit süspansiyonu replasman› gerektirmesi
leptospiroz için pek beklenen bir durum de¤ildir. Oldukça
a¤›r seyreden leptospiroz klini¤ine ra¤men böbrek fonksi-
yonlar›n›n korunmufl olmas› ise bu olguda bir di¤er dikkat
çekici husustur. Seri idrar analizlerinde özellik bulunma-
m›fl, kan üre azotu ve kreatinin de¤erleri hiç yükselme-
mifltir. 

Olguda karaci¤er enzimlerinin yan›nda yüksek CPK de¤e-
ri, hastan›n evinde fare oldu¤unun ö¤renilmesi bu hastal›-
¤›n düflünülmesine yard›m etmifltir. Hastadan al›nan hepa-
rinli kandan haz›rlanan materyalde karanl›k alan mikros-
kobunda leptospiralar›n görülmesi ve pozitif lâteks agluti-
nasyon testi kesin tan›n›n konulmas›n› sa¤lam›flt›r.

Bu olgu ile ikterli, karaci¤er enzimleri ve CPK’s› yüksek
hastalarda leptospiroz ihtimali düflünülürken bu hastalar-
da lökopeni ve replasman gerektirecek düzeylerde trombo-
sitopeni ile kendisini gösteren kemik ili¤i tutulumu görüle-
bilece¤i ortaya konulmufltur.
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