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ÖZET

Leptospirosis dünyada yayg›n olarak görülen bir zooantropozdur ve Türkiye’de de önemli bir sa¤l›k prob-
lemidir. Bu çal›flmada insanlarda ve farelerde leptospirosis s›kl›¤›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

Serolojik çal›flmalar için 279 leptospirosis riski tafl›yan kifliden (örne¤in çiftçi, veteriner, çeltik iflçisi), 200
sa¤l›kl› insandan ve 10 fareden serum örnekleri al›nd›. ‹nsan ve 10 fareye ait serum örnekleri leptospiral ag-
lütininler aç›s›ndan mikroskobik aglütinasyon testi (MAT) ile 4 Leptospira antijeni; L. interrogans icteroha-
emorrhagiae, L. interrogans grippotyphosa, L. interrogans sejroe hardjo ve L. biflexa semaranga patoc I anti-
jenleri kullan›larak araflt›r›ld›. Ratlar için 1/100 ve epidemiyolojik çal›flmalar için 1/20 titre ve üzeri pozitif ola-
rak kabul edildi.

Riskli grubun %4.3’ü ve kontrol grubunun %0.05’inde MAT ile seropozitiflik saptand›. Riskli grupta farkl›-
l›k istatistiksel olarak anlaml›yd›. Saptanan serovarlar 7 (%58.3) L. grippotyphosa, 5 (%41.7) L. icterohaemorr-
hagiae idi. Toplam 28 fareye ait böbrek örnekleri ise Leptospira infeksiyonu aç›s›ndan karanl›k alan mikros-
kobisi, gümüflleme yöntemi ile boyama ve kültür ile incelendi. Yirmisekiz fareden %53.6’s›nda yöntemlerin en
az›ndan birinde pozitiflik saptand›. Üç farede saptanan serovar L. icterohaemorrhagiae idi (2 MAT, 1 kültür).

Leptospirosis bölgemizde s›k görülmektedir. Çiftçi, veteriner ve çeltik iflçisi gibi riskli kiflilerde görülen
ateflli hastal›klarda ay›r›c› tan›da düflünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Leptospira, Leptospirosis, Weil hastal›¤›

SUMMARY

The Prevalence of Leptospirosis in Human Beings and Rats in Samsun

Leptospirosis is a worldwide zooanthroponosis and also it is an important public health problem in Sam-
sun Turkey. The purpose of this study is to know the prevalence of leptospirosis in humans and rats.

Serum samples for serology were obtained from 279 people with the risk of leptospirosis (e,g. farmers,
veterians, rice-field workers) and 200 people with no risk. Sera of all the human and 10 rats were tested for
the presence of leptospiral agglutinins by microscopic agglutination test (MAT) using the following four lep-
tospiral antigens; L. interrogans icterohaemorrhagiae, L. interrogans grippotyphosa, L. interrogans sejroe
hardjo and L. biflexa semaranga patoc I. A titer of 1/100 and above for rats and 1/20 and above for epidemi-
ological survey was considered as positive. 



Leptospirosis, ölümcülden belirtisiz seyreden bir
klinik tabloya kadar değişkenlik gösterebilen, birçok
evcil ve vahşi hayvan türünü etkileyebilen, yaygın bir
zoonotik hastalıktır. Yağışlı iklimlerde daha yaygın-
dır, efektif tedavisi ve önlenmesi mümkündür[1]. Et-
ken bakteri Leptospira interrogans’tır ve 200’den
fazla serovarı bulunmaktadır. Leptospiraların son re-
zervuarı hayvanlardır, hayvanlar renal taşıyıcı haline
gelirler ve mikroorganizmaları idrarları ile ekskrete
ederler. Genellikle rezervuar olan hayvan, serolojik
tip ve ortaya çıkan hastalığın potansiyel ciddiyeti
arasında bir korelasyon vardır[2]. 

Ülkemizde genellikle olgu raporları şeklinde bildi-
rilen lepstospirosis bölgemizde sık görülmektedir[3-

5]. Orta Karadeniz’de fare popülasyonunun yoğun
olduğu ve yağışlı iklimin leptospirosisin yaygınlığına
katkıda bulunabileceğini dikkate alarak bölgemizde
leptospiral antikorların yaygınlığının ve asıl rezervu-
ar olan ratlarda leptospira taşıyıcılığının araştırılması
amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Çalışma 1997 yılında gerçekleştirildi. Samsun ve
civarında kırsal kesimde oturan, leptospirosis için
riskli meslekler olarak kabul edilen, çiftçilik, çeltik iş-
çisi, hayvan bakıcısı, kara ve balık avcısı, veteriner
hekim ve veteriner teknisyeni, toplam 279 kişiden
5-8 mL kan alındı. Kontrol grubu olarak Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi’ne
başvuran sağlıklı ve risk grubunda yer almayan 200
kişiden 5-8 mL kan alınarak serumları ayrıldı ve se-
rolojik çalışma yapılana kadar -20˚C’de saklandı. 

SEROLOJİK DEĞERLENDİRME

Mikroskobik Aglütinasyon Testi (MAT)

Kullanılan leptospira suşları; L. interrogans icte-
rohaemorrhagiae serovar icterohaemorrhagiae
RGA, L. interrogans grippotyphosa serovar grip-
potyphosa moscow V, L. interrogans sejroe sero-

var hardjo prajitna ve L. biflexa semaranga sero-
var patoc I idi.

Test, suşların Ellinghousen Mc-Collough John
Harris (EMJH) besiyerinde üretilmiş 7-10 günlük ta-
ze kültürlerinden mL de 108 bakteri bulunacak şekil-
de hazırlanan süspansiyonları kullanılarak yapıldı.
Serumlar steril serum fizyolojik ile 1/10 oranında
sulandırıldı ve çukurlu tablada her bir serum için 4 sı-
ra kullanıldı. Birinci çukurlara 1 mL 1/10 sulandırıl-
mış serumdan konuldu. Diğer çukurlara 0.5 mL SF
konuldu ve birinciden yedinciye kadar seri dilüsyon
yapıldı. Çukurlardaki dilüsyonlar 1/10..... 1/640 ol-
du, üzerlerine her bir sıraya bir antijen türünden
0.5’er mL eklendi ve dilüsyonlar 1/20.....1/1280
oldu. 37˚C de 3 saat bekletildi ve karanlık alan mik-
roskobu ile sonuçlar değerlendirildi. Alanda görülen
leptospiraların en az yarısı aglütine olmuşsa (++)
olarak değerlendirildi ve bu dilüsyonlar pozitif olarak
kabul edildi[6]. 

Rezervuar Araştırması

Samsun ili ve Bafra ilçesi kırsalında 10’u canlı
18’i ateşli silah ile öldürülmüş 28 rat toplandı, ratlar-
dan canlı yakalananlar kloroform anestezi ile uyutu-
larak diseksiyon yapıldı, doğrudan kardiyak ponksi-
yon ile kan alındı. Kanlar 1500 devir/dakika’da (dd)
15 dakika santrifüj edilerek ayrılan serumlar MAT ile
değerlendirilinceye kadar -20˚C’de saklandı. Tüm
ratların böbrekleri diseke edilerek birisi formol içine
diğeri steril düz tüpe alındı. Steril düz tüpe alınan ör-
nek ezilerek serum fizyolojik (SF) ile 1/10 sulandırı-
larak süspansiyon haline getirildi ve önce 1500 dd
15 dakika santrifüj edildi, üst kısmı ayrıldı. Üst kısım
5000 dd 30 dakika santrifüj edildi, dipten karanlık
alan incelemesi ve kültür yapıldı. 

Formol içine alınan örnek histopatolojik olarak
değerlendirme için modifiye Warthin-Starry metodu
ile boyandı ve ışık mikroskobu ile değerlendiril-
di[1,6,7]. 
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A total of 4.3% of the risky group and 0.05% of controls were seropositive with using MAT. The diffe-
rence being significant in risky group (p < 0.05). The serovars detected were 7 (58.3%) L. grippotyphosa, 5
(41.7%) L. icterohaemorrhagiae. Among 28 rats examined for evidence of leptospiral infection by dark field
microscopy, silver staining, MAT and culture, the evidence of Leptospira infection was demonstrated in
53.6% of them by at least one method. Three rats were identified as serovar L. icterohaemorrhagiae (2 MAT,
1 culture).

Leptospirosis is a frequent zoonosis in this area and leptospirosis should be considered as a possible di-
agnosis in febrile diseases in occupational groups such as farmers, veterians and rice-field workers.

Key Words: Leptospira, Leptospirosis, Weil disease



İstatistiksel Değerlendirme

Veriler EPİ info 6.0 programına kaydedilerek,
değerlendirildi ve istatistiksel değerlendirmede ki-ka-
re testi uygulandı. 

BULGULAR

Leptospirosis için risk faktörü kabul edilen mes-
lek veya rekreasyonel aktivitelerle uğraşan, kırsal ke-
simde oturan 12 yaş üzeri 279 kişinin serumu de-
ğerlendirmeye alındı. Riskli gruptaki kişilerin 4
(%1.4)’ü şehir merkezinde, 275 (%98.6)’i köyde ya-
şamaktaydı. 204 (%73.1)’ü erkek, 75 (%16.8)’i ka-
dın, yaşları 12-95 (ortanca: 33) idi. Kontrol grubun-
da; 187 (%93.5) kişi şehir merkezinde, 13 (%6.5)
kişi köyde oturmakta idi ve 185 (%92.5)’i erkek, 15
(%7.5)’i kadındı, yaşları 14-55 (ortanca: 25) idi.

Risk grubunda 12 (%4.3) örnekte MAT ile 20-
160 titrede antileptospiral antikorlar pozitif bulundu.
Tablo 1’de meslekleri ve MAT sonuçları verilmiştir.

MAT pozitif bulunanların yaşları 14-66 (ortanca:
36.5), 2’si kadın, 10’u erkekti. Olguların üçü geçiril-
miş kas ağrısı, halsizlik tanımlamaktaydı. 

Kontrol grubu olarak leptospirosis için risk faktö-
rü taşımayan 200 kişiden yalnızca 1 (%0.5) örnekte
MAT L. grippotpyhosa’ya karşı 1/40 titrede pozitif
bulundu. İki grup arasındaki fark istatiksel olarak an-
lamlı idi (p < 0.05).

Samsun ve çevresi kırsal alanından yakalanan 28
rattan 24’ü Rattus norvegicus, 4’ü R. rattus idi. Rat-
lardan 10 tanesi canlı olarak kapan ile, 18 tanesi de
ateşli silah ile öldürülerek toplandı. Canlı yakalanan
10 R. norvegicus’tan alınan serumların MAT ile de-
ğerlendirmesinde iki örnekte 1/160 titrede L. icte-
rohaemorrhagiae’ya karşı antikor bulundu, bir ratın
idrarından Fletcher besiyerinde L. icterohaemorr-

hagiae üretildi. Yirmisekiz ratın böbrek dokuların-
dan hazırlanan süspansiyonların karanlık alan mik-
roskobu ile değerlendirmesinde 12’sinde spiral bak-
teri görüldü. Modifiye Warthin-Starry metodu ile bo-
yanarak incelenen 28 rat böbreğinden de 11’inde
spiral bakteri saptandı (Resim 1). Karanlık alan mik-
roskobisi veya boyama ile 15/28 (%53.6) örnekte
leptospira tesbit edildi. Sonuçlar toplu olarak Tablo
2’de verilmiştir. 

TARTIŞMA

Leptospirosis tüm dünyada yaygın bir zoonozis-
tir[1]. Leptospiralar için optimum şartlar ılık, nemli,
nötral veya hafif alkalen sularla kaplı ortamlardır.
Mevsimler ve meslekler bulaşmayı kolaylaştıran fak-
törlerin başında gelir. Leptospirosis için riskli meslek
grupları çiftçiler, mezbaha işçileri, avcılar, veteriner-
ler, gemiciler, çeltik alanlarında çalışanlar, kanalizas-
yon işçileri ve askeri personeldir. İnsan leptospirosi-
sinin epidemiyolojisi insanlar ve taşıyıcı hayvanlar
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Tablo 1. Risk grubunun meslekleri ve MAT ile elde edilen sonuçlar 

Mesleği Sayı % MAT (+) sayısı Serovarlar

• Sebzecilik 46 16.5 3 grippotpyhosa (2), icterohaemorrhagiae (1)

• Çeltik işçisi 36 12.9 5 icterohaemorrhagiae (3), grippotpyhosa (2)

• Kuru tarım 31 11.2 2 icterohaemorrhagiae (1), grippotpyhosa (1)

• Balık avlamak 37 13.2 1 grippotpyhosa (1)

• Hayvancılık 86 30.8 -

• İnşaat işçisi 7 2.5 -

• Diğer 36 12.9 1 grippotpyhosa (1)

• Toplam 279 100 12

Resim 1. Rat böbreğinde modifiye Warthin-Starry
metodu ile saptanan leptospiralar



arasındaki ekolojik ilişkiyi yansıtır[1,2,8,9]. Leptospi-
rosis epidemiyolojisinde rezervuar hayvanların fazla
sayıda ve toplu halde bulunmalarının önemi fazladır.
Aynı şekilde pirinç üretiminde çalışanlarda da infek-
siyonun daha çok farelerin çoğaldığı mevsimlerde
görüldüğü bildirilmektedir. Leptospira rezervuarı
olan hayvanlarda genel olarak hastalık tablosu oluş-
maz, kemiricilerde leptospiralar pelvis renalise yerle-
şirler ve yıllarca idrarla atılırlar[8]. 

Leptospirosis vakalarıyla kliniğimizde sık karşı-
laşmamız nedeniyle ve bölgemizdeki serovarları or-

taya koyabilmek amacı ile leptospirosis için riskli
gruptan 279 kişi ve kontrol grubu olarak 200 kişi-
den oluşturulan iki grupta MAT yöntemiyle leptospi-
raya karşı antikorlar arandı. 

MAT leptospirosisin tanısında standart referans
testtir ve rölatif olarak serovar spesifiktir[10]. L. bif-
lexa patoc suşu tarama testleri için en yaygın kulla-
nılan suştur[6,11]. Birçok araştırıcı L. biflexa patoc
I’in insan serumlarının saha taramaları için kullanıla-
bileceğini bildirmektedir[2,8]. Epidemiyolojik çalışma-
larda 1/10 MAT titresi pozitif olarak kabul edilebi-
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Tablo 2. Yirmisekiz ratta direkt ve indirekt metodlarla leptospira araştırılması

Rat Karanlık alan Gümüşleme yöntemi Mikroskobik

(R) mikroskobisi ile boyama aglütinasyon (MAT)*

R1 Negatif Pozitif Negatif

R2 Pozitif Negatif Negatif

R3 Negatif Negatif Negatif

R4 Negatif Negatif Negatif

R5 Negatif Negatif Negatif

R6 Pozitif Pozitif Negatif

R7 Pozitif Pozitif 1/160

R8 Negatif Pozitif Negatif

R9 Pozitif Pozitif Negatif

R10 Pozitif Pozitif 1/160

R11 Pozitif Pozitif

R12 Pozitif Pozitif

R13 Negatif Negatif

R14 Pozitif Negatif

R15 Negatif Pozitif

R16 Negatif Negatif

R17 Pozitif Negatif

R18 Negatif Negatif

R19 Negatif Negatif

R20 Negatif Negatif

R21 Pozitif Pozitif

R22 Negatif Negatif

R23 Negatif Negatif

R24 Pozitif Negatif

R25 Pozitif Pozitif

R26 Negatif Negatif

R27 Negatif Negatif

R28 Negatif Negatif

* Canlı fare serumlarında



lir[2]. Çalışmamızda risk grubunda 12 (%4.3) örnek-
te MAT pozitif bulunurken kontrol grubunda 1
(%0.5) örnekte MAT pozitif bulunmuştur. Her iki
grup arasındaki fark istatiksel olarak anlamlıdır (p <
0.05). Belirlenen serovarlar, risk grubunda 7
(%58.5) L. grippotyphosa ve 5 (%41.5) L. ictero-
haemorrhagiae, kontrol grubundaki bir olguda ise
L. icterohaemorrhagiae’dır. Sulu tarım ve hayvancı-
lığın yapıldığı Çukurova Yüreğir bölgesinde 112
asemptomatik kişiden alınan serum örneklerinde
MAT ile %4.3 seropozitiflik bulunmuştur. Bunlardan
3/5’inde L. icterohaemorrhagiae 2/5’inde ise L.
grippotyphosa saptanmıştır[12]. 1968-1971 yılları
arasında sığır serumlarında MAT tekniği ile yapılan
bir çalışmada en yaygın tip L. grippotyphosa olmuş-
tur. Beşyüzonaltı sığır serumu taranmış ve 170
(%32.9) serumda çeşitli serotiplere ait antikorlar tes-
pit edilmiştir[13]. L. icterohaemorrhagiae tüm dün-
yada yaygın olarak görülmektedir[1,8,14]. 

1959 yılında Aktan ve arkadaşları[8] Adana, Kah-
ramanmaraş ve Hatay illerinde çiftçilik ve çeltik işiy-
le uğraşan 700 köylüde yaptıkları bir çalışmada lep-
tospirosise karşı antikor oranını %13 olarak bulmuş-
lardır. Yaklaşık 27 yıl önceki verilere göre Türkiye’de
leptospirosis insanlar arasında %2-12, hayvanlarda
%3.5-63.3’e kadar değişmekte ve köylülerde %5-
8.8, şehirlilerde %1.5 olarak bilinmektedir[14]. 

Bizim çalışmamızdaki %4.3 seropozitiflik oranı
Çukurova bölgesindeki oran ile benzerdir. Risk gru-
bunu kendi içinde hayvancılıkla uğraşanlar ve çiftçi-
likle uğraşanlar olarak ayırdığımızda pozitif vakaların
tamamının çiftçilikle uğraşanlardan olması, leptospi-
rosiste geçiş kaynağının bölgemiz için daha çok ya-
bani kemiricilerden dolaylı bulaş yoluyla olduğunu
düşündürmektedir. 

Hayvanlarda taşıyıcılığın tanısında en sık kullanı-
lan yöntem MAT’tır ve genellikle 1/100 veya daha
yüksek titreler önemlidir, fakat doğal taşıyıcılarda
(köpeklerde canicola gibi) serum aglütininleri bulun-
mayabilir. Ayrıca hastalığın inkübasyon döneminde-
ki ve lokalize kronik infeksiyonlu hayvanlarda diag-
nostik seviyede aglütininler bulunmayabilir[15]. Rat-
larda leptospiral DNA “polymerase chain reaction”
(PCR) ile gösterilebilir. PCR leptospira taşıyıcı hay-
vanların epidemiyolojik araştırmasında MAT’a daya-
nan serolojik araştırmalardan daha üstündür. Lep-
tospiral taşıyıcılığın durumu MAT seronegatif hale
dönme ile ilişkili olabilir[9]. Gümüşleme gibi spesifik
boyalarla boyanarak mikroskobik inceleme ile pla-
senta, karaciğer, böbrek ve akciğer dokularında lep-
tospiraların varlığı gösterilebilir[2,9,15]. İdrar veya do-

ku süspansiyonlarının karanlık alan mikroskobunda
direkt incelenmesi ile leptospiralar belirlenebilir[15]. 

Kemiriciler özellikle ratlar (R. norvegicus) L. icte-
rohaemorrhagiae için primer rezervuardır. Klasik
Weil hastalığı genellikle ratlardan kazanılan L. icte-
rohaemorrhagiae’ya bağlı olarak gelişir. Yaşlı kemi-
rici hayvanlar dünyanın hemen her yerinde %20-34
arasında idrarları ile hastalık etkenini itrah eder-
ler[7,15]. 

Bizim çalışmamızda değerlendirilen 28 rattan 15
(%53.5)’inde en az bir yöntemle leptospira pozitif
bulunurken, canlı yakalanan 10 rattan 3 (%30)’ünde
2’si MAT, 1’i kültür ile L. icterohaemorrhagiae tes-
pit edilmiştir. Fazlı[14] 1970’de Orta ve Güneydoğu
Anadolu bölgesinde yakaladığı 584 yabani kemirici
üzerinde yaptığı kültür ve serolojik çalışmada 174
Citellu citellus’tan 1 (%0.6)’inde L. grippotyhosa
üretmiş, 4 (%2.5)’ünde L. grippotyphosa, L. au-
tumnalis, L. alexi ve L. dijasiman’a karşı antikor-
lar tespit etmiştir. 

Sonuç olarak bölgemizde özellikle tarımla uğra-
şan kişilerde leptospirosis riski yüksektir ve ülkemiz-
deki bildirilen leptospirosis olgularının azlığı gözönü-
ne alındığında bir çok olgunun ya inaparan infeksi-
yon geçirdiğini veya tanımlanamadığını düşündür-
mektedir. Ülkemizde leptospira infeksiyonu haritası-
nın çıkarılabilmesi için diğer bölgelerde de benzer
çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
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