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Leptospirose

• Zoonose- infiserte ville 
eller domestiserte dyr

• Leptospira interrogans

– spirokete (bakterie)

• Reservoar gnagere,

• Forekommer i hele 
verden

• Tropiske>tempererte 
strøk



Ulike leptospiraearter

• L icterohaemorrhagica
– Alvorlig sykdomsbilde
– Fantes i Norge fram til 1950 årene
– Forekommer i Sverige og Danmark
– Utbrudd ifm flom etc
– Importsykdom ifm bading/ vannsport

• L canicolagir
– Finnes hos hund, også i Norge. Vaksinering vanlig 
– 10% mortalitet hos hund
– Mindre alvorlig sykdomsbilde hos menneske

• L sejroekan
– Smitte fra kyr
– Storbritannia



Epidemiologi

• Spres vanligvis via vann som er kontaminert med 
urin fra infiserte dyr

• Urbane områder/ slum med dårlig vann og 
kloakksystem

• Flomområder- epidemier

• Yrkeseksponering vann og kloakk

• Fritidsaktiviteter i vann

• Vil ekstremvær med regn/ flom øke spredning?



• The actual incidence of Leptospirosis in Hawaii 
is estimated to be double the reported
incidence.

• A study in Peru demonstrates high levels of
under-diagnosis of Leptospirosis and under-
recognition of severe complications especially
in urban areas.

• A study from Gabon shows that over 15% of
people in slum communities show evidence of
infections with Leptospira.

• Unusual flooding in Bangladesh, India, and Sri 
Lanka caused overflowing of rodent-infested
sewers exposing inhabitants to Leptospirosis
infection.

• Leptospirosis soared across Central America 
following Hurricane Mitch (1998).

• Global travel to high-risk areas increases the
exposure of individuals to Leptospirosis.

GLOBALE FAKTA OM 
LEPTOSPIROSE

Kilde: WHO



• Usikkerhet omkring forekomst

– WHO: 873 000 tilfeller årlig, 48 000 dødsfall

• Udiagnostisert, vanskelig å skille fra andre 
sykdommer

• Varierende sykdomsforløp



Smittemåte

• Kontakt med vann 
forurenset av dyrs urin

• Kan penetrere hud, 
konjunktiva, slimhinner 
og svelges 
vanneksponering

• Smitter ikke fra person 
til person



Forekomst i Norge 

• I perioden 1975-1994 kun meldt 1 tilfelle til 
MSIS

• Sykdommen ikke meldepliktig etter 1994

• Feber etter reiser- 3 av 1049 tilfeller i svensk 
studie*

*Askling et al, Emerging Infectious Diseases 2009



Sykdomsbilde

Klinisk bilde

• Inkubasjonstid 1-2 uker
• Ofte mild sykdom- feber 

ukjent årsak
• Hodepine, konjunktivitt
• Magesmerter, 

hepatosplenomegali
• Meningitt
• Organsvikt med nyresvikt og 

ikterus
– Weills sykdom

• Lungeblødning

Laboratoriefunn

• Leukocytose +/-

• Trombocytopeni

• Hypokalemi

• Transaminaser

• Bilirubinemi i alvorlige tilfeller

• Urinfunn: proteinurin, 
leukocyturi, sylindre, evt
hematuri

• CSF: lymfocytter/ neutrofile, 
lett protein



Kilde WHO





Kasuistikk

• 49 år gammel mann. Tidligere frisk

• Innlegges primo des 2015

• Feber, diare, hodepine

• Kliniske funn: lett konjunktivitt

• November: reise i Brazil

• Bodd i jungel, deltatt i lokale ritualer. Mange 
myggstikk. Badet i ferskvann







Fever and diarrhea 
from Nov 30th.

December
4th

December 5th December 7th December 17th

Hgb g/dl 12,5 11,2 10,4 12,4

Platelets 10*9/L 119 72 105 452

Leucocytes 10*9/L 7,1 8,1 6,2 7,4

AST 47 72 29 47

ALT 35 51 32 71

Bilirubin 39 87 28 11

C-reactive protein 171 230 120 2

Creatinine 84 71 67 73

Proteinuri, 
hematuri





Diagnostikk

Direkte påvisning

• Dyrkning- spesialmedier
• PCR
• Leptospira kan påvises 

– I blod i 1 uke etter sykdomsdebut
– I urin i 2 uker
– I spinalvæske

• Egnede materialer for PCR og dyrkning
– Urin
– Blod (blodkulturflasker)
– Spinalvæske

• Prøvemateriale kan sendes til Statens 
seruminstitutt i København

• http://www.ssi.dk/Diagnostik

Serologi

•Mikroskopisk agglutinasjonstest (MAT)
– Gullstandard

– Gjøres ved Statens seruminsitutt

•ELISA
– Gjøres ved FHI

– Parsera med 2 ukers mellomrom

– Pos serologi tidligst etter 7 dager



Behandling

• Behandling ofte på mistanke
• Ved mild sykdom: Usikker fordel av antibiotika*
• Ikke vist forskjell effekt mellom betalaktam og 

annen antibiotika**
• Betalaktamantibiotika

– Penicillin
– Ceftriaxon/ cefotaxim

• Doxylin 100 mgx2
– Virker også på ricketisoser

• Behandlingstid 1 uke

*Cochrane review 2012
**PLOS negl diseas 2013



Kauistikk- serologi



Ta med hjem

• Leptospirose
– Vannbåren zoonose
– Fattigdomsykdom i tropiske strøk
– Smitte til turister- reisende forekommer

• Når mistenke leptospirose?
– Feber ukjent årsak
– Hepatitt, proteinuri/nyresvikt, meningitt
– Smitteeksponering-trenger ikke være reise

• Hvilke prøver
– Serologi til FHI
– (PCR/dyrkning til København)

• Behandling
– Doxylin eller
– Penicillin/ cefalosporin




