
DR.E.KÜBRA DİNDAR DEMİRAY 

CELAL BAYAR ÜNİVERİSTESİ  

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK 
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 56 y erkek  

Mesleği hayvan yetiştiriciliği 

Özgeçmiş   30 yıl önce akciğer tüberkülozu 

                         20 yıl önce bruselloz 

 

Olgu 



 

 Başvurudan 2-3 gün önce halsizlik, yorgunluk, ateş, 

eklem ağrısı, döküntü 

 Dış merkez başvurusunda lökopeni ve trombositopeni  

 Mesleği ve kırsal bölgede yaşaması sebebi  Kırım-Kongo 

Kanamalı Ateş  (KKKA) öntanısı ile Balıkesir’den 

hastanemize sevk edilmiş. 

 
 
 

Olgu 



 
     FM:  

 Genel durumu orta  

 Bilinç açık –koopere oryante 

 Ateş:38.1oC Ta:100/60 mmHg nb:120/dk 

 Sistem muayenesi -solunum dolaşım olağan  

 Batın ve ürogenital sistem muayenesi olağan 

 Kene temas öyküsü yok 

 Sağ dizde ısı ve eklem ağrısı 

 Uzun süredir sırtında ve bacaklarda kaşıntılı döküntü 

 

 

Olgu 



 
 Lökosit                           8.6 /μL 

 Trombosit   103 x103/mm3 

 Sedimantasyon    42 mm/sa 

Hgb   13.6 mg/dL 

Üre    49.3 mg/dL 

Kre    2.07 mg/dL 

AST   56 U/L 

ALT   33 U/L 

 

 

Olgu 



 
Kan ve idrar kültürleri alındı. 

 Brusella serolojisi –wright coombslu olarak  

Halk Sağlığı Laboratuarına KKKA ve leptospiroz için 
numune 
 Ribavirin tedavisi başlandı.  

Ateş yüksekliği olması nedeniyle ampirik olarak 
ertapenem 1x1 gr flk tedaviye eklendi  
 toplum kökenli sepsis ? 

Monitörize edilerek sf infüzyonu  
 Dirençli hipotansiyon+ taşikardisi mevcuttu. 

Olgu 



 
Hastanın genel durumda düşkünlük, sıvı tedavisine 

dirençli hipotansiyon şikayetleri ve tetkiklerde 
troponin yüksekliği olması nedeniyle kardiyolojiye 
konsulte edildi. 

 

Olgu 



 

     Kardiyoloji kliniği 

 Ekokardiyografide EF%30  

Yakın aldığı/çıkardığı sıvı takibi  

Aşırı sıvı yükünden kaçınılması 

Düşük molekül ağırlıklı heparin  

 0.6 cc 1x1 sc  

Hastaya pulmoner emboli ? açısından toraks -anjio bt 
önerdi. 

Olgu 



 
 Takibinde; 

 Troponin değerleri geriledi 

 Anjinal yakınma olmadı 

 EKG’de iskemik değişiklikler saptanmadı 

Kardiyoloji rekonsulte edildi-geçirilmiş miyokardit           

 

Olgu 



 
 

 

Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu  

 Pulmoner emboli ekartasyonu için ileri görüntüleme  

 Kreatinin yüksekliği olduğu için pulmoner anjiografi 
çekilemedi.  

 

 

 

Olgu 



 
 

 Çekilen kontrastlı bt: Sol akciğer üst lob lateralde 
yaklaşık 7 mm boyutlarında sekel kalsifik nodül 
izlendi. 

 Aktif , enfektif , infiltratif  patoloji ve emboli 
saptanmadı. 

 

Olgu 



 
 Sağ dizde öyküde olan ağrı-ısı artışı nedeniyle 

Romatoloji ve FTR konsülte edildi.  

RF, otoimmun markerlar istenildi 

 

 

Artrit düşünülmedi. İzlemde diz ağrısı geriledi. 

Olgu 



 
Dermatoloji konsültasyonu:   

 Tiroit fonksiyon testleri 

Klinik durumu stabilleşince veya 

taburcu olduktan sonra  

dermatoloji polikliniğine  

biyopsi amaçlı kontrolü önerildi. 

 



 

Halk sağlığı laboratuvarına gönderilen KKKA örneği 

negatif olarak sonuçlandı. 

 Takipte patolojik tüm değerler normal aralığa döndü 

Olgu 



 
 Tedavi: 
 ertapenem (21 gün) ve ribavirin (10 gün) 

Klinik ve laboratuvar iyileşme 

Antibiyoterapisinin 21. gününde taburculuğu 
planlandı 

 Taburculuğunun  hemen öncesi Leptospiroz 
Mikroskobik aglütinasyon testi sonucu (1/100 ) 
elimize ulaştı. 

 Leptospirozis için serolojik kontrol kanı vermek 
üzere poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. 

 

Olgu 



 



 



 
    Tanım 

Gram negatif, zorunlu aerop  

 6-20 μm uzunluğunda ve 0.1-0.2 μm genişliğinde, bir 
ya da iki ucundan kıvrık 

Çok hareketli spiroket 

Kendi eksenleri etrafında dönerek veya ileri geri 
giderek hareket ederler.  

 Tropikal ve subtropik yerler –hindistan, brezilya 
sıklıkla 

 

Leptospiralar 



 
    Tanım 

 Serotipler morfolojik olarak aynıdır.  

Zayıf boyanırlar 

 Işık mikroskobu ile görülemezler.  

Karanlık alan veya faz kontrast mikroskop ile  
görülebilirler. 

Karanlık alan mikroskobunda incelendiğinde 
karakteristik hareketleri ile ayırt edilebilirler. 

 

Leptospiralar 



 
    Tanım 

WHO Leptospira Araştırma ve Referans Laboratuarı 
Taksonomik alt komitesi Leptospiraları iki büyük 
gruba ayırmıştır; 

 Leptospira interrogans--- insan ve hayvanlar için 
patojen  

  Leptospira biflexa ise doğada yaygın olarak bulunan 
saprofit leptospiraları içerir 

 

Leptospiralar 



 
     Tanım 

 Leptospira interrogans -- 240 serotip mevcut.  

 Ülkemizde insanlarda en çok hastalık oluşturan serotipler  

I. L. kirchneri, grippotyphosa, moskva V,  

II. L. icterohaemorrhagiae, wijnberg,  

III. L. pomona, pomona,  

IV.  L. australis, bratislava,  

V.  L. hardjo, hardjoprajitno,  

VI. L. hebdomadis, hebdomadis,  

VII.  L. canicola, hund, utrecht IV.  

 

Leptospiralar 



 
     Patogenez 

Karaciğerde nekrozsuz hepatosellüler fonksiyon 
bozukluğu  

 Tubuler hasar ve renal yetmezlik  

 Temel patolojisi toksinleriyle oluşturduğu vaskülittir 
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     Patogenez 

Doku bütünlüğü bozulmuş deri, konjuktiva ve 
mükoz membranlardan insan vücuduna geçer . 

 Enfekte hayvanların idrar ve üreme sıvıları  ile direk 
kontakt  

 Kontamine olmuş toprak veya su ile  

 Nadiren hayvan ısırığı ve insandan insana bulaş  
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     Patogenez 

 İnkübasyon periodu 2 gün-3 hafta arası 

        Akut faz ≈ 7 gün 

 

 Baş ağrısı, fotofobi, ateş,titreme, miyalji, diare, karın 
ağrısı, üveit, deri döküntüsü 

Kendiliğinden sınırlanabilir veya diğer fazlara 
geçebilir. 

 

Leptospiroz 



       

     Patogenez 

 İkinci-immun faz : antikor  oluşumu, idrarda 
leptospiraların ortaya cıkması ile olusur. 

 İkterik /ciddi form-weil hastalığı  %5-10  

 

Weil hastalığı– Sarılık , şiddetli renal yetmezlik ve 
hemorajik bulgular 
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    Patogenez 

Menenjit –Benign aseptik  menenjit –pleositoz 

 

 Şiddetli Pulmoner form– Sarılık olmaksızın 
görülebilir. ARDS ve ani masif pulmoner hemorajiye 
sebep olabilir. 
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KLİNİK 
 Fm Bulguları Kas tonusunda artış   Hepatomegali  

Splenomegali    Lenfadenopati  Dermatolojik lezyonlar 
 

Renal Bulgular Üremi  Oligüri   kreatininde artma   
Dehidratasyon   Hipotansiyon 
 

 Akciğer Bulguları  Öksürük   Dispne  
Göğüs ağrısı  Hemorajik pnömonit  
Nodüler dansiteler   ARDS 
 

Kardiyak Bulgular  KKY  EKG Değişikleri  Aortit Miyokardit 
Koroner arterit  Kardiyovasküler kollaps  
 

Nörolojik 
Bulgular  

Aseptik menenjit (%25)   

Bitemporal ve frontal baş ağrısı  
Miyalji  Transvers myelit Koma 
 

Göz Bulguları Konjuktival hiperemi  Üveit 
 



 
     Laboratuar Bulguları 

 Lökositoz, trombositopeni 

 Sedimantasyon yüksekliği 

Anemi 

Üre Kreatinin yüksekliği 

Karaciğer fonksiyon testleri normal/ yüksek 

CK ve amilaz artışı  

 İdrar tetkikinde proteinüri, granüler silendir, 
mikroskopik hematüri 
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                         Tanısal testler  

Kültür 

İzolasyon 

Mikroskobik 

Karanlık alan 
mikroskobisi, 
immunfloresan 
mikroskobisi, 
gümüşleme ile 
direk bakı  

İmmunolojik 

Mikroskobik 
aglütinasyon 
testi, 
İmmunokro
matografi, 
ELİSA 

Moleküler 

PCR 



      Tanı 

 Etkeni izole etmek zaman alıcı ve zor 

 Serolojik inceleme için – serum  

DFA için – idrar  

Direkt mikroskopik inceleme için – BOS  

Kültürden izolasyon için – kan, BOS, idrar, otopsi 
materyali (karaciğer, böbrek, beyin) 
 Hastalığın 10. gününe kadar kandan ve BOS’dan  

 7. günden sonra idrardan 
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 Tanı klinik ve serolojik 

Mikroskobik aglütinasyon testi (MAT) –tüm canlı 
leptospira serovarlarını içeren antijenler 

 

MAT altın standart 

 WHO kabul ettiği referans test 
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MAT ile tanı koymak için 

CDC’nin önerisi, tek serum örneği alınmış hastalarda 
klinikle uyumlu olmak koşulu ile endemik olmayan 
bölgelerde ≥1/200, endemik bölgelerde ≥1/800 
titrelerinde pozitiflik saptanmasıdır.  

  Akut faz ve konvelasan dönemde alınan iki serum 
örneğinde serolojik olarak dört kat titre artışının 
saptanması hastalık için yine tanı koydurucudur.  
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  ELISA : IgM pozitifliği akut infeksiyonu gösterir. 

Duyarlılığı yüksek 

 Tarama testi-Mat doğrulanması gerekmektedir. 

 

 

Real-time PCR organizmanın tanımlanması  

 Tanıda zaman kazandırır. 

 Dezavantajı --enfektif serovarın PCR ile 
belirlenememesidir 
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     Tedavi 

     Hafif vakalar   

Doksisiklin  2x100 mg/gün po 

Amoksisilin  4x500 mg/gün po 

Ampisilin  4x 500-750 mg/gün po 

     Orta ve ciddi vakalar  

 Penisilin  4x1.5 MÜ/gün (i.v)  

 Seftriakson 1 gr/gün (i.v)  

Ampisilin 4x 0.5-1 gr/gün (i.v) 
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     Profilaksi 

Koruyucu önlemler :Koruyucu kıyafet, açık yaraların 
kapatılması 

Kanalizasyon ve mezbaha işçilerine çizme ve eldiven 
giydirilmesi uygundur.  
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     Tedavi 
 Korunma evcil hayvanlar aşılanabilir.  
       Aşılı köpeklerde renal infeksiyon gelişebilir. 
 İnsanlarda --Fransa ve küba aşı?  Amerikada 

uygulanmıyor 
 
 CDC: Yüksek riskli bölgeye gitmeden 1-2 gün önce 

Haftalık  200 mg oral doksisiklin ile profilaksi öneriyor.  
       gebe ve 8 yas altında çocuklarda uygun değildir. 

 
 İhbarı mecburi bir hastalıktır 
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