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GİRİŞ VE AMAÇ

• Leptospiroz, leptospira türlerinin yol açtığı, yaygın vaskülit ile karakterize 
akut, febril, sistemik ve zoonotik bir infeksiyon hastalığıdır.

• Özellikle tropikal bölgelerde daha yaygın olarak görülen bu enfeksiyon 
salgınlara da neden olabilmektedir.

aLevett PN, Haake DA. Leptospira species (Lep¬tospirosis). In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds) Mandell, Douglas and Bennett’s princip¬les and practice of 
infectious diseases, 7th edn. Churchill-Livingstone, Philadelphia 2010; 3059- 4005.



GİRİŞ VE AMAÇ

• Leptospirozisli hastaların %90’ında non-ikterik form görülürken, hastaların 
yaklaşık % 5-10’unda ateş, sarılık, kanamaya eğilim ve fulminan
hepatorenal yetmezlikle seyreden ve Weil hastalığı olarak adlandırılan 
şiddetli formu görülür. 

• Weil hastalığında mortalite oranı yüksektir.
• Bu çalışmamızda Mardin’in Kızıltepe ilçesinde leptospiroz tanısı ile izlenen 

115 hastanın klinik, laboratuvar ve epidemiyolojik özelliklerinin 
araştırılmasını amaçladık.

Doğanay M, Altıntaş N. Zoonozlar 2009; 189-195



YÖNTEM

• Bu çalışma retrospektif ve tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmıştır. 
• 27 Mayıs 2019 - 28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Mardin iline bağlı 

Kızıltepe ile Derik ilçesi ve bağlı köylerde görülen leptospiroz vakalarına ait 
veriler retrospektif olarak kaydedilmiştir. 

• Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde hospitalize edilerek veya poliklinik 
kontrolüyle izlenen toplam 115 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 



YÖNTEM

• Hastaların tanısı klinik tanı ve kesin olarak gruplandırılmıştır. 
• Klinik tanı olarak; hayvan idrarı ile kontamine olabilecek bir çevreye/suya 

veya enfekte hayvanlara maruz kalma öyküsü ile birlikte leptospirozda
görülmesi beklenen  semptomlardan herhangi biriyle ilişkili baş ağrısı, 
miyalji ve bitkinlikle seyreden akut ateşli hastalık esas alınmıştır. 

• Kesin tanı olarak ise klinik tanı kriterlerine ilaveten, MAT ile pozitif seroloji
(tek serum örneğinde ≥1/200 titre veya çift serum örneğinde ≥4 kat titre 
artışı) ile tanısı konulan hastalar esas alınmıştır. 



YÖNTEM

• Bu kriterler doğrultusunda hastaların 53’ü kesin tanı, 62’si ise olası tanı 
olarak izlenmiştir. 

• Leptospiroz kesin tanısı için serum örneklerinden MAT çalışılmıştır. 
• Veriler SPSS-22 paket programı ile analiz edilmiştir. 
• Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmış ve veriler 

ortanca (en küçük-en büyük değer), sayı ve yüzde dağılımı ile sunulmuştur. 



BULGULAR

• Çalışmada incelenen hastaların yaş ortalaması  29,4 yıl (min:10 maks:65) 
olup, 96’sı (%83) erkektir. 

• Hastaların %58.3’ü (n=67) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken, bunun 
dışındaki tüm hastalar Suriye vatandaşı olup Türkiye'de yaşamaktadır.

• Hastaların meslek dağılımında 108 (%93.9) hastanın sulama işçisi olarak 
çalıştığı, diğer 7 (% 6,1) hastanın ise işsiz olduğu saptanmıştır. 



BULGULAR

• Hastaların %43.6’sı (n=50) hospitalize edilerek diğerleri ise ayaktan 
poliklinik kontrolü ile izlenmiştir. 

• Hosptalize edilen hastalardan 5’i yoğun bakımda izlenmişlerdir.  
• Hastalık mortal seyretmemiş, tüm hastalarda şifa sağlanmıştır.



BULGULAR

• Hastaların başvuru semptomları ve klinik takipte gelişen semptomları 
incelendiğinde tamamının ateş ile başvurduğu görülmüştür. 

• Diğer semptomların dağılımları Tablo 1’de görülmektedir.



BULGULAR

SEMPTOMLAR GÖRÜLME YÜZDESİ (SAYI)

BAŞ AĞRISI %81,7 (n=94)

BULANTI %80 (n=92)

KUSMA %58,3 (n=67)

ATEŞ %100 (n=115)

TİTREME %83,4 (n=96)

İSHAL %56,5 (n=65)

BOĞAZ AĞRISI %74,8 (n=86)

ÖKSÜRÜK %21,7 (n=25)

SARILIK %9,6 (n=11)

GÖZLERDE YANMA %25,2 (n=29)

KAS AĞRISI %94,8 (n=108)

Tablo 1 Hastaların Semptomlarının Dağılımı



BULGULAR

• Hepatomegali %31.3 (n=36) ile en sık rastlanan muayene bulgusu iken 
konjunktivit, lenfadenopati ve splenomegali de diğer sık görülen bulgular 
olarak saptanmıştır. 

• Tüm muayene bulgularının dağılımı Tablo 2’de görülmektedir.



BULGULAR

FİZİK MUAYENE BULGULARI GÖRÜLME YÜZDESİ (SAYI)

HEMOPTİZİ %2,6 (n=3)

AKCİĞER GRAFİSİNDE

İNFİLTRASYON

%1,7 (n=2)

HEPATOMEGALİ %31,3 (n=36)

SPLENOMEGALİ %7,8 (n=9)

EPİSTAKSİS %5,6 (n=6)

KONJUNKTİVİT %8,7 (n=10)

MAKÜLOPAPÜLER DÖKÜNTÜ %3,5 (n=4)

PETEŞİYAL DÖKÜNTÜ %9,6 (n=11)

LENFADENOPATİ %7,8 (n=9)

Tablo 2 Hastaların Fizik Muayene Bulgularının Dağılımı



BULGULAR

• Hastaların %73’ünde saptadığımız trombositopeni
en önemli laboratuvar bulgumuzdu. 

• Hastaların %44’ünde lökositoz, %45’inde sola 
kayma, %53’ünde karaciğer enzimlerinde 
yükseklik, %14’ünde böbrek fonksiyon testlerinde 
bozukluk, %38’inde bilirubin yüksekliği, %17’sinde 
kreatin kinaz yüksekliği tespit ettik.

• Hastaların laboratuvar bulguları Tablo 3’te 
özetlenmiştir. 



BULGULAR

WBC 10032 mm³

NEU (%) 79

ALT 64 IU/L

AST 72 IU/L

BUN 17 mg/dL

Kreatinin 1,11 mg/dL

Total Bilirubin 1,8 mg/dL

CK 381 IU/L

Eritrosit Sedimentasyon Hızı 32 mm/h

CRP 99 mg/L

En düşük PLT 112000 mm³

İlk başvuruda PLT 140000 mm³

Tablo 3 Hastaların Laboratuvar Bulguları



BULGULAR

• Hastaların tedavisinde iki terapötik ajan kullanılmıştır. 
• Hospitalize edilen hastalarda seftriakson intravenöz olarak 2x1 gr pozoloji

ile kullanılırken, hospitalize edilmeyen hastalarda ise doksisiklin kapsül 
2x100 mg oral pozoloji ile kullanılmıştır. 

• Yoğun bakım yatışı olan hastaların izleminde uzamış hastane yatışı ve 
sağlık bakımı ilişkili infeksiyonlar nedeniyle daha geniş spektrumlu 
antibiyoterapilere ihtiyaç duyulmuştur. 

• Pulmoner hemorajisi olan bir hasta 3 günlük 250 mg/gün metilprednizolon
ile tedavi edilmiştir. 



TARTIŞMA

• Çalışmamızda olguların tamamı ateş yakınması ile başvurdu. 
• Olgular tarım işçisidir. 
• Önemli bir kısmı Suriyelidir. 
• Çalışmamıza alınan vakalarda hiç ölüm görülmemiş olması çalışmamızın en 

önemli bulgusu olarak dikkat çekmektedir. 
• Bu sonuçta etken olarak vakaların başvurularının salgın dönemine denk 

gelmesi ve ayırıcı tanıda akla getirilmesi önemlidir. 
• Böylece vakalarda antibiyoterapi erken başlanabilmiştir. 



TARTIŞMA

• Yeni Kaledonya'da yapılan bir retrospektif vaka kontrol çalışmasında, 
şiddetli leptospiroz gelişimi için risk faktörleri, antibiyotiklerin 
başlangıcında semptomların başlamasını takiben >2 gün gecikmeyi 
ve Leptospira interrogans serogrup Icterohaemorrhagiae'ye bağlı 
enfeksiyonu içermiştir. 

• Çalışmamızda olguların genç yaşta olması mortalite olmamasının bir diğer 
nedeni olabilir. 

• Amilasan AS ve ark. çalışmasında %51 ölüm görülmüş olup ileri yaş ve 
gecikmiş anitibiyoterapi ile ilişkilendirilmiş.

Tubiana S, Mikulski M, Becam J, et al. Risk factors and predictors of severe leptospirosis in New Caledonia. PLoS Negl Trop Dis 2013; 7:e1991.



TARTIŞMA

• Olgularda ateşi takip eden en sık şikayetleri titreme, baş ağrısı ve kas ağrısı 
olarak literatür ile benzer oranlarda saptadık. 

• Konjunktival kızarıklık, önemli ancak sıklıkla gözden kaçan bir 
işarettir; Vanasco NB ve ark. çalışmasında hastaların % 55'inde bu bulgu 
bildirilmiştir.

• Biz de hastalarımızın %8,7’sinde konjunktivit saptadık. 
• Bunun sebebi salgın döneminde olup erken tedavi sonucu kanamanın 

gelişmemesi ile ilişkili olabilir.

Vanasco NB, Schmeling MF, Lottersberger J, et al. Clinical characteristics and risk factors of human leptospirosis in Argentina (1999-2005). Acta Trop 2008; 
107:255.



TARTIŞMA

• Hastalarımızda literatürle benzer şekilde splenomegali, lenfadenopati, 
hepatomegali, deri döküntüsü ve sarılık tespit ettik. 

• Leblebicioğlu ve arkadaşlarının ülkemizden yaptığı çalışmada Weil hastalığı 
formunda 12 olgu tanımlanmış, tüm hastalarda sarılık ve miyalji tespit 
etmişler. 

• Bizim vakalarımızda buna kıyasla sarılığın az görülmesinin nedeni salgın 
sırasında Weil hastalığı ile başvurmayan leptospiroz hastalarını da tespit 
edip erken tedavi vermiş olmamız olabilir. 

• Ülkemizden bildirilen çeşitli çalışmalardaki klinik bulgular ile çalışmamızın 
karşılaştırmalı verileri Tablo 4’de sunulmuştur.

Leblebicioğlu, H., Sencan, İ., Sünbül, M., Altıntop, L., Günaydın, M., 1996. Weil's disease: Report of 12 cases. Scand. J. Infect. Dis. 28, 637- 639.



TARTIŞMA
Ülkemizden çeşitli

leptospiroz

çalışmalarında

semptom ve muayene

bulgularının sıklığı

Çalışmamız

Mayıs 2019 -

Temmuz 2019 115 

Olgu

(%)

Turhan ve ark. GATA 

HEH Şubat-Temmuz 

2004 22 Olgu (%)

Ebrahimi ve ark. 

Çukurova Üni. 1994-

1995 12 Olgu

(%)

Şişli Etfal Hst. 1998-

2003 16 Olgu

(%)

BAŞ AĞRISI 82 81 50 50

BULANTI 80 68 92 75

KUSMA 58 68 92 25

ATEŞ 100 90 100 88

TİTREME 83 50 100

İSHAL 56 40 8 25

SARILIK 10 9 92 100

GÖZLERDE YANMA 25

KAS AĞRISI 95 64 58 75

HEPATOMEGALİ 31 16 42 69

SPLENOMEGALİ 8 12 25

EPİSTAKSİS 6 4 17

KONJUNKTİVİT 9 22 33 88

Tablo 4. Ülkemizden bildiren vaka serileri ile çalışmamızın klinik verilerinin karşılaştırılması



TARTIŞMA

• Hastalarımızda literatüre paralel şekilde lökositoz, sola kayma, 
trombositopeni, hepatik transaminaz yüksekliği, böbrek yetmezliği, 
bilirubin yüksekliği gördük.

• Chierakul ve ark. tromboistopeniyi yine en belirgin bulgulardan  biri olarak 
tespit etmişlerdir. 

Chierakul W, Tientadakul P, Suputtamongkol Y, et al. Activation of the coagulation cascade in patients with leptospirosis. Clin Infect Dis 2008; 46:254.



TARTIŞMA

• Hastanede yatan leptospirozlu hastalarda ölüm oranları yüzde 4 ila 52 
arasında değişmektedir. 

• Peru'da serolojik ve klinik leptospiroz kanıtı olan 321 hastanın yüzde 
3,7'sinde şiddetli pulmoner belirtiler görülmüş; bunların yüzde 71'i ex ile 
sonuçlanmıştır (ölüm nedenleri arasında akciğer kanaması, ARDS ve çoklu 
organ yetmezliği vardı). 

Segura ER, Ganoza CA, Campos K, et al. Clinical spectrum of pulmonary involvement in leptospirosis in a region of endemicity, with quantification of 
leptospiral burden. Clin Infect Dis 2005; 40:343.



TARTIŞMA

• Hindistan'da bir salgın sırasında 282 leptospiroz vakasının retrospektif bir 
incelemesinde, lojistik regresyon analizinde ölümün önemli belirleyicileri 
arasında pulmoner tutulum ve merkezi sinir sistemi hastalığı yer almıştır. 

• Vakalarımızın beşte birinde böbrek yetmezliği olsa da exitus
görülmemesinin nedenleri, antimikrobiyal tedavinin erken başlanması, 
merkezi sinir sistemi tutulumu olmaması, pulmoner hemorajinin az 
görülmüş olması ve böylece ARDS gelişen hasta olmaması olabilir.

Pappachan MJ, Mathew S, Aravindan KP, et al. Risk factors for mortality in patients with leptospirosis during an epidemic in northern Kerala. Natl Med J 
India 2004; 17:240.



SONUÇ

• Sonuç olarak leptospiroz tropikal bölgelerde özellikle tarım sulama 
işçilerinde yaygın bir zoonoz olma özelliğini korumaktadır. 

• Endemik bölgelerde akut ateş ayırıcı tanısında akla gelerek epidemiyolojik 
öykü araştırılmalıdır. 

• Klinik ve serolojik olarak leptospiroz tanısı düşünüldüğünde 
antibiyoterapiye erken başlamak mortaliteyi azaltacağından hayati öneme 
haizdir.



TEŞEKKÜRLER…


