




Spiroketler,

spiral veya helikal yapılı, 

gram negatif ve hareketli 
mikroorganizmalardır.

Çoğu anaeorobiktir.





Bu mikroorgaznizmalar sığırlar,koyunlar,keçiler,köpekler 
ve insanlarda hastalık oluşturabilir.En önenmli 
rezervuarları farelerdir.Fareler taşıyıcılıkta çok 

önemlidirler.

Sığırlar:       L.hardjo,   L.grippotyphosa
L.pomona

Fareler:   L.ballum
Koyunlar:  L.hardjo ve L.pomona
Domuzlar: L.pomona ve L.tarassovi
Köpeklerde: L.canicola ve L.bataviae



Sığır leptospirozisi

Sığırlarda leptospirozis
sarılık,anemi,hemoglobinüri,septisemi,organ ve 
dokularda peteşiyel kanamalar,abortus,agalaksi

ve ölümle sonuçlanan bulaşıcı infeksiyöz bir 
hastalıktır.

L.borgpetersenii
L.interrogans serovar hardjo
L.interrogans serovar pomona
L.interrogans serovar grippotyphosa
L.interrogans serovar canicola
L.interrogans serovar icterohaemorrhagiae



• Hasta, rezervuar, portör ve subklinik infekte
hayvanların idrarları, organları, sütleri, aborte
olmuş fötüsler, yavru zarları, uterus akıntıları 
ve spermaları başlıca bulaşma kaynaklarıdır



• Erişkinlerde laktasyon döneminde olanlarda 
sütün portakal sarısı renkte olması ve kan 
pıhtılarının bulunmasıyla Babesiosis, 
Anaplasmosis, Puerperal Hemoglobinuri, 
Basiller ikterohemoglobinuri 
ve Lahana Kolza Zehirlenmesin den ayrılır.

• Her mevsimde görülebilmesi ve kene enfestasyonu 
ile ilişkisinin olmamasıyla 
Babesiosis ve Anaplosmosis den ayrılır.

• Morbiditenin daha yüksek, seyrinin daha uzun sürmesi yalnız erişkinlerde seyretmemesi ve 
abdominal ağrı şekillenmemesi ile Basiller ikterohemoglobinuri den ayrılır.

• Yalnız doğumdan sonraki 1.5-2 ay içinde görülmemesi, fosfor sağaltımına cevap vermemesi 
ile Puerperal Hemoglobinuri den ayrılır.

• İdrarın santirfüj edilmesi veya bekletilmesi ile 
• hematuri ile seyreden hastalıklardan ayırılır.
• Buzağılarda yüksek ateş ve septisemik bulguların olması, 

birden sütten kesilmesi ile 
Paroksimal Hemoglobinuri ve Su Zehirlenmesin den ayrılır.

• Buzağılarda 6 aylıktan küçüklerde Babesiosis ve Anaplosmosis görülmemektedir!!!!!!



• Mutlaka aşılama yapılmalıdır.
• Hasta hayvanlar derhal sürüden uzaklaştırılmalıdır. 
• Hasta hayvanlar mera ve dere gibi yerlerden uzaklaştırılmalıdır. 
• Durgun suların drenajı sağlanmalı ve sığırların burayla teması 

önlenmelidir.
• Rodent ve vahşi hayvanların sığırlarla ve yemlerle teması 

engellenmelidir. 
• Aşı her yıl tekrarlanmalıdır. Buzağılar 4-6 aylıktan önce 

aşılanmış olmalı. 
• Suni tohumlamada kullanılan boğaların hastalıktan ari olmalıdır.

Sağaltım amacıyla tetrasiklinler, penisilin/ampisilin, dihidrostreptomisin ve 
florokinolon gibi antibiyotikler kullanılır. Aynı zamanda sıvı elektrolit tedavisi 

uygulanmalıdır, kan
transfüzyonu gibi tedaviler uygulanmalıdır.



Köpeklerde Leptospira interrogans‘ın serotipleri 
önemli enfeksiyonlara sebep olur.

Ayrıca Leptospira canicola, Leptospira 
ictrohaemorrhagiae, L.grippotyphosa, 
L.pomona, L.bataviae gibi suşlar da köpeklerde 
hastalık oluşturabilmektedir.



• Bulaşma, etkenle enfekte idrarla direkt temas ile 
mümkündür. Diğer deri yoluyla geçen hastalıklardan farklı 
olarak Leptospiroz etkenleri sağlam deriden de geçebilir. 
Bunun yanında hastalık enfekte doku ve sıvıların ağız 
yoluyla alınması, plasental ve veneral yol ile bulaşmaktadır. 
Enfeksiyonu atlatan köpekler aralıklı olarak hastalık 
etkenini aylarca idrarla saçmaktadır. Bu sebeple hastalık 
gizli ve sinsi olarak diğer köpeklere kolayca yayılır.



• Akut enfeksiyonlarda ateş, kas yumuşaması ve sarılık 
gözlenir. Leptospirozis sebebiyle gelişen hematolojik 
bozukluklara bağlı (yaygın intravaskuler koagulasyon, DIC) 
kan kusma, kanlı idrar, kanlı dışkılama, burun kanaması ve 
peteşial kanamalar görülebilir. Bunun yanında halsizlik, 
depresyon, iştahsızlık, kusma, kilo kaybı, lokalizasyonu 
belirsiz ağrı, artralji, kısmi felç (posterior parezis), solunum 
güçlüğü, koma klinik belirtiler arasındadır.

Klinik belirtiler



• Köpeklerde hastalıktan korunmak için aşılama 
yapılmalıdır. Leptospira aşılarının ilk aşılama için 2-4 
hafta aralıklarla iki doz olarak, devamında da yıllık 
olarak uygulanması önerilir.

• Enfekte köpeklerin idrar, insanlar ve duyarlı diğer 
hayvanlar için tehlikelidir. Etkenin sağlam deriden 
geçebilme özelliği sebebiyle, şüpheli köpekleri tutan 
veya yakın temas eden kişilerin eldiven giyerek 
kendilerini korumaları gerekmektedir. Etken dış 
ortamda idrarda uzun süre yaşamadığından, hastalık 
etkeni ile temas eden yerlerde etkili dezenfektanlar ile 
temizlenebilir.



• Leptospirozis zoonoz bir hastalıktır. 
Rodentler,köpekler,koyunlar,keçiler, sığır ve 
domuzlar insanlar için rezervuar 
hayvanlardır.Risk grubundaki insanlar arasında 
çiftçiler,veteriner hekimler,kanalizasyon 
işçileri,ev hayvanı besleyenler,göl ve derede 
yüzen insanlar bulunur.İnsanlarda klinik olarak 
anikterik ve ikterik (Weil Hastalığı) formları 
gözükür.



• Anikterik formda yüksek ateş,baş 
ağrısı,bulantı,kusma,miyalji,öksürük,boğaz ağrısı,göğüs 
ağrısı görülür.

• İkterik formda ise (L.icterohaemorrhagiae) 
ateş,sarılık,renal yetmezlik,nörolojik 
bulgular,hepatomegali,splenomegali,üremi, 
oligüri,öksürük,dispne,göğüs ağrısı,radyolojik olarak 
nodüler dansiteler,konjestif kalp 
yetmezliği,epistaksis,üveit,konjunktival hiperemi,deride 
maküler,eritematöz,ürtikeryal lezyonlar görülür.







• Rezervuar hayvanların idrarları,uterus salgıları 
gibi sekresyonlarından ve aynı zamanda 
bataklık, göl gibi su kaynakları ve bu sularla 
teması olan yiyeceklerin tüketilmesi ile etken 
insanlara bulaşır.Etken mukoza ve deriden 
bulaşabilir.







Kemirgenler

Leptospirosis Bulaşma

Enfekte hayvanların idrarıyla
toprak ve sular kontamine olur

Çiftlik hayvanları

Çiftlik çalışanları

Köpekler 

(ve diğer evcil hayvanlar)

Bakteri derideki yaralardan

veya göz, burun ve ağız mukozasıyla 
vücuda alınır.

Yüzücüler





• Yüksek riskli temaslardan kaçınma (tatlı suda 
yüzme, hayvanların vücut sıvılarıyla temas vb.)

• Rodent kontrolü

• Koruyucu önlemler (bot, su altı gözlüğü, 
eldiven)

• Aşılama: Hayvanlar aşılanmalıdır.



• https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/5765/mod_resource/content/1/14.%
20Hafta.pdf

• https://vetrehberi.com/sigirlarda-leptospirosis/

• https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2018/11/Leptospiroz-
Epidemiyolojisi-Aysel-Çelikbaş.pdf

• http://tr.happybowwow.org/leptospiroz-u-sobak-prichiny-simptomy-
lechenie_default.htm

• http://www.ankemdernegi.org.tr/ANKEMJOURNALPDF/ANKEM_
20_Ek2_219_221.pdf

• https://tr.gratefuldogcare.com/leptospiroz-u-sobak-lechenie.php

• http://pearlfmradio.sx/2017/12/08/cps-creates-awa

• https://www.petboardinganddaycare.com/know-lepto-spirosis/reness-
leptospirosis/


