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Leptospiroz, patojen Leptospira türlerinin hayvanlar arac›l›¤› ile insanlara bulaﬂmas› sonucunda ortaya ç›kan asemptomatik infeksiyondan yayg›n vaskülit, a¤›r renal yetmezlik,
aseptik menenjit ve hemorajik diateze de¤in de¤iﬂik klinik
tablolara yol açabilen zoonotik bir infeksiyondur. Tüm dünyada görülmekle birlikte, özellikle tropikal iklimlerde daha
s›kt›r. ‹nsanlardaki infeksiyonun büyük k›sm›ndan infekte
fareler sorumlu olup, di¤er kemiriciler, köpekler, kediler,
çiftlik hayvanlar›yla temasla da bulaﬂabilir.
‹nsidans› birçok ülkede k›rsal alanlarda, ﬂiddetli ya¤murlarla ve sellerle iliﬂkili olarak yüksek bulunmuﬂtur. De¤iﬂen
iklim, su bask›nlar topraktan mikroorganizman›n hareketini veya yüzey sular›na kanalizasyon kar›ﬂ›m›n› kolaylaﬂt›rabilir. Son y›llarda küçük salg›nlara neden oldu¤unun
görülmesi ile önemi daha da artm›ﬂt›r.
Tüm yaﬂ gruplar›nda ve her iki cinste de görülür. Erkeklerde, tropikal iklimde yaﬂayanlarda, k›rsal alanlarda yaﬂayanlarda daha s›k görülür. Sonbahar ve yaz aylar›nda daha s›k saptanm›ﬂt›r..
Leptospiralar suda ve toprakta, s›cak ve nemli ortamda
haftalar-aylarca yaﬂayabilir. Tan› problemleri ve klinik
olarak ﬂüphe eksikli¤i gibi nedenlerle insidans› tahminlerin
alt›ndad›r. Endemik alanlarda asemptomatik veya subklinik infeksiyon s›kt›r .
‹nsanlarda infeksiyon direkt olarak taﬂ›y›c› memelilerin idrar›, ya da kontamine toprak ya da su ile temasla ortaya
ç›kabilir. Etken hasarl› deriden ya da konjonktiva gibi mukozalar yoluyla al›nabilir. Su kaynaklar›n›n kontaminasyonu küçük salg›nlara sebeb olur. ‹nsanlar kirli sularda yüzme ya da sportif faaliyetler sonucunda kirli sular›n inhalasyonu sonucunda solunum yolu müköz membran› yolu ile
infekte olabilir. ‹nsanlarda infeksiyon mesleki, meslek d›ﬂ› sportif faaliyetlerle iliﬂkili ortaya ç›kabilir. Çiftçiler, veterinerler, mezbaha iﬂçileri, kanalizasyon iﬂçileri, pirinç,
ﬂeker kam›ﬂ› gibi sulu tar›mla u¤raﬂanlar, hayvan bak›c›lar›, süt ürünleri haz›rlayanlar, kemirici kontrol çal›ﬂanlar›,
sahadaki askeri birlikler, septik tank temizleyiciler gibi
mesle¤i gere¤i hayvan temas› olanlar risk grubu olarak be-

lirlenmiﬂtir.Geliﬂmiﬂ ülkelerde sportif faaliyetler s›ras›nda
kirli sularda yüzme, rafting, kano sporlar›, nehir kenar›nda uzun yürüyüﬂler, tatl› su bal›kç›l›¤› gibi faaliyetler sonucunda infeksiyona yakalanma sporadik olgular ve epidemiler belirlenmiﬂtir. ‹nsandan insana bulaﬂta transplasental
geçiﬂ bildirilmiﬂtir.
Türkiyede leptospiroz ile ilgili çal›ﬂmalar s›kl›kla hayvanlarda yap›lan seroepidemiyolojik çal›ﬂmalar ile insanlarda
olgu sunumlar›d›r. ‹nsanlarda sero-epidemiyolojik çal›ﬂmalarda %2- 12, hayvanlarda %3.5- 63 oranlar›nda bildirilmiﬂtir. Çukurova bölgesinde, Karadenizde ve ülkemizin
di¤er bölgelerinden olgular bildirilmiﬂtir. En s›k izole edilen tipler L.icterohaemorhagiae, L. grippotyhosa, L. bovis, L. hebdomatis, L. automnalis, L. sejroe gibidir.
Leptospiralar, spiroket familyas›nda yer alan zorunlu aerop, heliksoidal, ince, esnek, hareketli, iki periplazmik flagellaya sahip mikroorganizmalard›r. Spiralleri s›k ve sabit
olup bir veya iki uçlar› çengel gibi k›vr›ml›d›r. Karanlik
alan mikroskopisinde iyi görülürler. Leptospiralar›n Ellinghausen-Mc Cullough-Johnsonn-Harris (EMJH) medium veya %1 lik s›¤›r serumu ile uzun zincirli ya¤ asitleri
içeren besiyerlerinde ürerler. %10 tavﬂan serumu içeren s›v› ve yar› kat› mediumlar Kortoff, Noguchi, Stuart ve
Fletcher’dir. pH 6.6- 7.4 te kültürü yap›lmal›d›r. Uzun inkübasyon periyoduna gereksinimleri vard›r, kültürler 13
haftaya kadar bekletilebilir. Bununla birlikte, s›v› ortamda, pür sub-kültürlerde 10-14 günde ürerler.
Leptospira s›n›f›n›n üyeleri 2 grup alt›nda s›n›flanm›ﬂt›r, L
interrogans türleri patojen tür, L. biflexa saprofit türdür.
Leptospiroz, L. interrogans ‘›n neden oldu¤u 240’›n üzerinde serovar›n kemiriciler, memeliler, kuﬂlar ve sürüngenlerde görüldü¤ü bir infeksiyondur. En s›k bilinen serovarlar› L. icterohaemorrhagiae farelerle, L. hardjo s›¤›rlarla,
L. canicola köpeklerle, L . pomona domuzlarla bulaﬂ›r. L.
grippotyphosan›n neden oldu¤u hastal›¤a” Batakl›k hummas›”, L. hebdomatis ve L. automnalisin neden oldu¤u
tabloya “Yedi gün hummas›”, L. pomonan›n neden oldu¤u
hastal›¤a “Domuz çoban› hastal›¤›” isimleri de verilmiﬂtir.
Leptospiralar birçok konakç› hayvan ile simbiyotik iliﬂki
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kurabilir. Renal tübüllerde hastal›k oluﬂturmaks›z›n uzun
süre kalabilir. Leptospiralar›n infekte hayvan›n idrar› veya
plasenta ve amniyotik s›v› gibi materyalle at›ld›¤› saptanm›ﬂt›r. Suda, toprakta haftalar, aylarca yaﬂayabilir. Konak
serovar iliﬂkisi dinamiktir ve co¤rafik alanlar aras›nda ve
zamanla de¤iﬂir.
Leptospiralar genellikle hasarl› deri ve muküz membranlardan vücuda girer. Mikroorganizma aﬂ›r› hareketlili¤i
nedeni ile kan dolaﬂ›m›na kat›larak tüm vücuda yay›l›r. Beyin omurilik s›v›s› ve göze de yay›ld›¤› bildirilmiﬂtir. ‹nkübasyon süresi 2-26 gün aras›nda de¤iﬂir, ortalama 10 gündür. Etkenle karﬂ›laﬂt›ktan 5- 10 gün içerisinde spesifik
IgM antikorlar› oluﬂur. Leptospiralar kandan ve dokulardan fagositoz ile yok edilir. Defans mekanizmas› yeterli ise
infeksiyon sonlan›r, yetersiz ise konjonktival k›zar›kl›k,
yayg›n vasküler geniﬂleme, kaslarda fokal dejenerasyon,
interstisiyel nefrit, di¤er organ tutulumlar› görülebilir.
Lezyonun yay›l›m› infekte eden serotipe ve etkenin miktar›na da ba¤l›d›r. Leptospirozun patogenezi halen çok iyi
anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. Hücre duvar›nda endotoksine benzer bir
madde tan›mlanm›ﬂt›r. Ölüm nedenlerinin baﬂ›nda renal
yetmezlik yer al›r. Di¤er ölüm nedenleri karaci¤er yetmezli¤i, nadiren de kalp yetmezli¤idir. Renal yetmezli¤in mekanizmas› iskemi, hipoksi, renal tübül hasar›d›r. Renal hasardan, dolaﬂ›mdaki immun kompleksler sorumlu tutulur.
Hipovolemi ve hipotansiyonun nedeni endotel hasar› sonucu intravasküler volüm kayb›d›r. ARDS’nin fizyolojisi iyi
anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Leptospirozda klinik görünüm de¤iﬂiktir. Ateﬂli hastal›ktan böbrek ve akci¤er tutulumu ile karakterize ikterik-hemorajik ﬂiddetli forma kadar de¤iﬂen klinik tablolara neden olabilir. ﬁiddetli formu Weil hastal›¤› olarak adland›r›lm›ﬂt›r.
Leptospira ile infekte olan kiﬂilerde %90 oran›nda anikterik formu gözlenir. Hastal›k hafif seyretti¤inde belirgin bir
bulgu olmayabilir, ateﬂle seyreden di¤er hastal›klarla kar›ﬂabilir. Bu nedenle ancak seroepidemiyolojik çal›ﬂmalarla
ortaya konulabilmektedir. S›kl›kla L. hardjo, L pomona, L
canicola gibi suﬂlar sorumlu bulunmuﬂtur.
Özellikle endemik alanlarda asemptomatik infeksiyon s›kt›r. Leptospiral› olgular›n ço¤unda hafif ﬂiddetli infeksiyon
ya da subklinik hastal›k belirlenmiﬂtir. Antimikrobiyal tedavisiz, tipik olarak bifazik hastal›k ﬂeklinde seyreder.
Baﬂlang›çta akut septisemik faz 4- 7 gün sürer. Ani baﬂlayan ateﬂ, titreme, güçsüzlük, baﬂ a¤r›s›, ﬂiddetli kas a¤r›s›, konjonktival suffüzyon, kar›n a¤r›s›, anoreksi, bulant›,
kusma, daha az›nda maküler, makülopapüler, ürtikeryal ya
da purpurik deri döküntüsü belirtileridir. Ateﬂ 3- 4 günlük
bir remisyondan sonra tekrar ortaya ç›kar, bifazik bir seyir gösterir. Bu dönemde mikroorganizma kanda, BOS’ta,
humör aközde bulunur. Bunu leptospiralar›n idrarda at›l›-
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m› ile immun faz (4- 30 gün) izler. Komplikasyonlar genellikle immun faz s›ras›nda ortaya ç›kar. Bu dönemde ateﬂ
düﬂer, ya da normaldir. Baﬂ a¤r›s› karakteristiktir. Leptospirozlu olgular›n %25’inde aseptik menenjit görülür. ﬁuur
bulan›kl›¤›, baﬂ a¤r›s›, kusma, menenjiyal irritasyon bulgular›n› içeren menenjizmle karakterizedir. BOS bas›nc› proteini artm›ﬂ, glukoz normal, lenfositik pleositoz vard›r.
ﬁiddetli hastal›kta kardiyak tutulum s›kt›r.
Ay›r›c› tan›da influenza, HIV, dang, tifo, ensefalit, poliomyelit, riketsiyoz, glandular ateﬂ, bruselloz, infeksiyoz mononükleoz, s›tma, viral hepatit, pnömonit yer almaktad›r.
Weil hastal›¤› olarak bilinen ikterik formu tüm olgular›n
%10’unu oluﬂturur. Sar›l›k, ateﬂ, konjonktival suffüzyon,
hemoraji, proteinüri önemli bulgular›d›r. Bilurubin seviyeleri yüksektir, trombositopeni, orta ﬂiddette transaminaz
yüksekli¤i, hafif ALP yüksekli¤i, üre, kreatinin yüksekli¤i,
steril pyüri, hematüri, silendirüri gözlenir. Böbrek tutulumu s›kt›r, interstisiyel ödem, tübüler nekroz görülür. Akci¤er tutulumu olgular›n %20-70’inde bildirilmiﬂtir. Solunum bulgular› öksürük, nefes darl›¤›, hemoptiziden
ARDS’ye kadar de¤iﬂebilir.
Hastal›¤›n yönetiminde erken tan› önemlidir. Belirtileri
spesifik olmad›¤› için öncelikle hastal›¤›n ay›r›c› tan›da
düﬂünülmesi önemlidir. Leptospiralar›n herhangi bir klinik
örnekten izolasyonu ile direkt olarak ya da serolojik tan›
yöntemleri ile indirekt tan› konulur. Karanl›k alan mikroskopisinin genellikle duyarl›l›¤› düﬂüktür, yan›lg›ya yol açabilir. Hastal›¤›n ilk 10 gününde etken kan ve BOS’tan,
ikinci haftas›nda idrardan saptan›r. Örnek al›n›rken kesinlikle sitratl› tüpe kan al›nmamal›d›r. Spesifik besiyerlerine
ekim yap›lmal›d›r. Etkenin izole edilemedi¤i durumlarda
leptospiroz genellikle serolojik olarak do¤rulan›r. Klinik
bulgular›n varl›¤› ile yüksek titrede antikor pozitifli¤i ya
da 2 hafta ara ile al›nan örneklerde antikor titre art›ﬂ›n›n
gösterilmesi tan›y› destekler. Canl› antijenlerin kullan›ld›¤›
mikroaglütinasyon testinin sensitivitesi ve spesifitesi güvenirli¤i makroaglütinasyondan yüksektir. Makroaglütinasyon testinde 1/400ün üzerindeki antikor testleri anlaml›d›r, ancak bu test daha çok geçirilmiﬂ infeksiyonlar›n tan›s› için daha uygundur, erken tan› için çok duyarl› de¤ildir.
EL‹SA ya da dot-EL‹SA gibi yöntemler de tan›da kullan›l›r. PCR referans laboratuvarlarda yap›labilmektedir.
Leptospirozda biyokimyasal testler de tan›ya yard›mc›d›r.
ALT, AST (100-200mg aras›) bilurubin, ALP, serum kreatinin fosfokinaz, üre, kreatin, sedimantasyon, lökosit art›ﬂ› saptan›r. Trombositopeni s›kt›r. Weil olgular›nda bilurubin 20-40mg/dL, serum kreatini 8 mg/dl, üre 100mg/dL
ye yükselebilir.
Leptospirozun tedavisi, hastal›¤›n ﬂiddeti ve baﬂvuru zaman›ndaki semptomlar›n süresi ile iliﬂkili olarak farkl›
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olabilir. En önemli nokta erken uygun tedavi baﬂlanmas›d›r. ﬁiddetli formlar›n fatalitesi yüksektir, ölüm renal yetmezlik, bazen de akci¤er kanamas› nedeni iledir. Hafif
hastal›¤› olan, influenzaya benzer semptomu olan hastalarda sadece semptomatik yaklaﬂ›m yeterli olabilir. Çok
ciddi leptospirozu olan ikterik olgular›n hastaneye yat›r›larak izlenmesi gerekir. Günümüzde uygulama semptomatik,
supportif tedavi ve yak›n izlemle birlikte antimikrobiyal tedavinin baﬂlanmas›d›r. Ateﬂ, a¤r›, kusma, mental de¤iﬂiklikler izlenmeli, s›v›-elektrolit dengesi düzenlenmeli, renal
yetmezlik, hemoraji, hiperbilurubinemi, hipotansiyonun
önlenmesi amaçlanmal›d›r. Renal ve hepatik yetmezli¤i
olan, Weil düﬂünülen hastalar baﬂlang›çta yo¤un bak›m
ünitesine al›nmal›d›r. Prerenal azotemisi olanlar rehidrate
edilebilir. Akut böbrek yetmezli¤i olan olgularda dializ ihtiyac› vard›r. Kan ve trombosit transfüzyonu gerekli olgularda yap›labilir. Baﬂlang›çta kardiyak monitorizasyon da
yap›lmal›d›r.
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