
GİRİŞ

Legionella pneumophila, ciddi seyirli pnömoni-
lerin önemli bir nedeni olup, salgınlar halinde veya
sporadki olarak ortaya çıkabilir. Bu mikroorganiz-
ma, toplumdan edinilmiş pnömonilerde en sık sap-
tanan ilk üç mikrobiyal etyolojiden biri olarak bildiril-
mektedir. Ayrıca hastane kaynaklı pnömonilerde de
önemli oranda rol aldığı gösterilmiştir (1,2). Legi-
onella pneumophila, doğal ortamda sıcak ve soğuk
su kaynakları ile göllerde, şehir sularında, klima ci-
hazlarının nemlendirici su sistemlerinde, binaların sı-
cak su tesisatları ve kullanım tesisatlarında bulunabi-

lir. İnsanlara bulaşması aerosol, aspirasyon veya en-
tübasyon sırasında direkt olarak pulmoner sisteme
giriş şeklinde olabilir.

Ülkemizde de 1985 yılından itibaren, sporadik
olgular halinde bildirimler yapılmaktadır (5). Ancak
tanı ile ilgili araştırmaların özellik göstermesi nede-
niyle lejyonella infeksiyonlarının sıklıkla gözden kaç-
tığı düşünülmektedir. Bu bildirimde, kliniğimizde ya-
tarak incelenmiş ve tedavi görmüş bir L. pneumop-
hila pnömonisi olgusu sunulmuş ve ilgili literatür
gözden geçirilmiştir. 
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ÖZET

Bu bildirimde, Legionella pneumophila’ya ba¤l›, toplumdan edinilmifl bir pnömoni olgusu sunulmufl ve il-
gili literatür gözden geçirilmifltir. Bu mikroorganizman›n neden oldu¤u pnömoninin ciddi ve uzun süreli bir
hastal›k olabilece¤i, tedaviye yan›t›n geç al›nabilece¤i ve toplumdan edinilmifl pnömonilerde ay›r›c› tan›s›n›n ge-
reklili¤i görüflüne var›lm›flt›r. 
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SUMMARY

A Case Report of Community Acquired Pneumonia Caused By Legionella pneumophila 

In this report, a case of community acquired pneumonia caused by Legionella pneumophila is presen-
ted and the related literature is reviewed. It is suggested that, pneumonia caused by this organism could be
severe and long lasting, response to treatment could be late and Legionella pneumophila should be con-
sidered in the differantial diagnosis of comminty acquired pneumonia.
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*XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresinde sunulmuştur. 



OLGU

Bir öğrenci yurdunda kalan 18 yaşındaki erkek
hasta, Haydarpaşa Numune Hastanesi, İnfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’ne bir ay-
dan beri sürmekte olan öksürük, ateş, halsizlik ve bir
haftadır süregelen diyare nedeniyle 19.12.1995 ta-
rihinde başvurdu. Öyküde, yakınmalarının başlangı-
cında başvurduğu hastanede, çekilen akciğer grafisi
ve kilinik bulgularla akciğer tüberkülozu öntanısı ko-
nularak, göğüs hastalıkları kliniği bulunan başka bir
hastaneye sevkedilen hastaya, bu hastanede pnö-
moni tanısıyla sefazolin 2 g/gün tedavisi başlandığı
öğrenildi. Şiddetli halsizlik ve diyareolması nedeniy-
le lejyonella pnömonisi düşünülerek sefazolinin ikin-
ci gününde tedaviye eritromisin 2 g/gün eklenen ve
sefazolin tedavisinin beşinci, eritromisin tedavisinin
dördüncü gününde yakınmaları ve fizik inceleme bul-
guları ilerleyen hasta kliniğimize 19.12.1995 tari-
hinde nakil edildi. 

Başvurusunda yapılan fizik incelemesinde, hasta
ileri derecede halsiz, soluk ve dispneikti. Aksiller ateş
37.5°C, nabız dakika sayısı 120/ritmik, tansiyon ar-
teriyel 100/60 mmHg ve solunum dakika sayısı 24
’tü. Akciğer sağ alt zonda inspiriumla ince raller, 6
cm künt kenarlı, yumuşak, ağrısız hepatomegali ve
2-3 cm splenomegali dışında diğer fizik inceleme
bulguları doğaldı. Hastanın özgeçmişinde iki yıl önce
geçirilen pnömoni dışında bir özellik yoktu. 

Laboratuvar incelemelerinde, eritrosit sedimen-
tasyon hızı 90 mm/saat, hematokrit %32, lökosit
sayısı 8.600/mm3, lökosit formülünde %82 poli-
morf nüveli lökosit, %10 çomak ve %8 lenfosit,
trombosit sayısı 229.000/mm3, tam idrar tetkiki
normal, BUN 25 mg/dl, kreatinin 1.04 mg/dL,
SGOT 143 IU/L, SGPT 104 U/L, AlkP 285 IU/L,
GGT 29 U/L, LDH 694 IU/L, total bilirubin 0.4
mg/dL, direkt bilirubin 0.2 mg/dL, total protein 6.3
g/dL, albumin 3.2 g/dL, protrombin zamanı 15.6
sn, PTA %51.8, PTT 47.9 sn, Na 126 mEq/L, K
3.16 mEq/L, CRP (+++), ASO negatif, fibrinojen
510 mg/dL, FDP 4000 ng/mL, Ig’ler normal sınır-
larda, kan, boğaz, idrar ve dışkı kültürleri özellik gös-
termiyor, Gruber-Widal ve Brucella aglütinasyonları
negatif, anti-HIV testi negatifti. Hasta balgam vere-
mediği için balgam incelemesi yapılamadı. 

Akciğer grafisinde, sol üst ve orta zonda inters-
tisyel tipte nonhomojen infiltratif görünüm; sağ hiler
ve perihiler bölgede sınırları belirlenemeyen homo-
jen infiltrasyon dikkati çekiyordu (Şekil 1).

Bir hafta sonra yapılan toraksın bilgisayarlı to-

mografiyle incelenmesinde, sol akciğer üst lob api-
ko-posterior segmentlerde ve sağ akciğer alt lob sü-
perior segmentte yer yer alveolar paternin de izlen-
diği interstisyel pnömoni ile uyumlu görünüm mev-
cuttu. Sağ akciğer orta lob medial segment ve pos-
tero-bazal segmentlerde segmental pnömoni ile
uyumlu, içerisinde hava bronkogramlarının izlendiği
konsolidasyon alanları gözlendi.

Batının ultrasonografik incelemesi, hastanın yatı-
şının altıncı gününde yapılabildi ve bu incelemede
hepatosplenomegali dışında bir özellik saptanmadı. 

Hastaya, klinik ve radyolojik olarak pnömoni,
aşırı halsizlik, nonprodüktif öksürük, diare, transami-
naz yüksekliği, hiponatremi varlığı ve beta laktam
antibiyotikle tedaviye yanıt alınamaması nedeniyle
L.pneumophila pnömonisi ön tanısı konuldu. Tanı-
yı desteklemek için bu organizmaya yönelik indirekt
fluoresan antikor (IFA) testi istendi. 

İlk L. pneumophila IFA testindeki (Scimedix le-
gionella IFA Test, Lot no 1396) 1/128’lik titre, dört
hafta sonra yapılan tekrarda 1/1024 olarak saptan-
dı. 

Tedavide, azitromisin 500 mg günde tek doz, ye-
di gün uygulandı. Tedavinin üçüncü gününde ateşi
düşen hastanın diğer yakınmaları da kayboldu. Has-
ta, yatışının onuncu gününde taburcu edilerek polik-
linik izlemine alındı. Karaciğer fonksiyon testlerinde
bir ayda, akciğer grafisinde iki ayda tamamen iyileş-
me gözlendi (Şekil 2).

TARTIŞMA

Değişik çalışmalarda, L. pneumophila insidensi
toplumdan edinilmiş pnömonilerde %1-30, hastane-
den edinilmiş pnömonilerde ise %6-30 arasında bil-
dirilmektedir (1,3,4). Hastalığın insidensi salgın dö-
nemlerinde artış göstermektedir.
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Şekil 1. Başvuru sırasındaki PA akciğer grafisi 



Ülkemizde sporadik olgular halinde 1985 yılında
bir (5), 1989 yılında iki (5), 1990 yılında bir (5),
1992 yılında bir (5), 1993 yılında iki (6), 1994 yılın-
da dokuz (5,7,8), 1996 yılında dört olgu (9) bildiril-
miştir. 

Son yıllarda, özellikle HIV infekte hastalar olmak
üzere immünsüpresif olgularda, ilk pnömoni epizo-
tunun tedavisinden sonra latent kalıp, daha sonraki
dönemlerde reaktivasyon gösteren L. pneumophila
infeksiyonları da bildirilmektedir (10).

L. pneumophila pnömonisinde klinik bulguların,
hafif öksürük ve ateşten, yaygın pulmoner infiltras-
yon ve multisistem yetersizliği ile birlikte stupora ka-
dar değişebildiği gözlenmiştir (2,11).

Nonprodüktif öksürük, antipiretiklere yanıt ver-
meyen yüksek ateş, diyare ve nörolojik bulgular;
SGOT, SGPT, AlkP, CPK yüksekliği ve hiponatremi;
Akciğer grafisinde infiltrasyonun başka bir loba yayı-
lımı ve daha önce antibiyotik kullanım öyküsü gibi
bazı semptom, klinik ve laboratuvar bulgularına, L.
pneuomophila pnömonisinde diğer tipik pnömoni-
lerden daha sık rastlanıldığı bildirilmektedir (4,11).
Ancak klinik bulgular, biyokimyasal parametreler ve
radyolojik özelliklerin, pnömokoksik pnömoniyi, Le-
gionella pnömonisinden ayırmada yeterli olmadığı
birçok çalışmada gösterilmiştir (2,4). Bu nedenle
Legionella pnömonisinin kesin tanısında kültür, an-
tijen araştırılması ve serolojik testler kullanılmaktadır.

Legionella pnömonisi olguları, kesin ve tahmini
olarak kategorize edilmektedir. 1976’da "Centers
for Disease Control" tarafından yapılmış ilk kesin
Legionella olgu tanımlamasına, pnömonisi olan ve
respiratuar sekresyonlarında Legionella saptanan
(kültür veya direkt fluoresan antikor testi yöntemiyle)
ve/veya IFA titresinde dört kat artış olan hastalar da-

hil edilmiştir. Bu sınıflandırmada tahmini Legionella
olgu tanımlamasına ise pnömonisi olan ve 1/256
titreden yüksek tek bir antikor titresi saptanan olgu-
lar dahil edilmiştir. 1989’da Dünya Sağlık Örgütü ta-
rafından daha sınırlı bir sistem getirilerek kesin Legi-
onella olgu tanımlamasına, akut respiratuar sendro-
mu olan ve akciğer grafisinde anormallik saptanan,
Legionella için kültür pozitif ve/veya L. pneumop-
hila serogrup 1 antikorlarında dört kat artış gözle-
nen hastalar dahil edilmiştir. Tahmini Legionella ol-
gu tanımlamasına ise, kliniği uygun, L. pneumophi-
la serogrup 1 için idrarda antijen testi pozitif veya
respiratuar sekresyonda DFA testi pozitif olan olgu-
lar dahil edilmiştir. Tüm bu tanımlamalara karşın,
Legionella pnömonisi olgu tanımlamaları ile ilgili
tartışmalar halen sürmektedir (12).

Bizim olgumuzda tanı, kesin olarak kategorize
edilebilir. Çünkü hastanın aşırı halsizlik, nonprodük-
tif öksürük, diare, hiponatremi, SGOT-SGPT yük-
sekliği, radyolojik olarak pnömoni görünümü, daha
önce uygulanan beta-laktam antibiyotiğe tedavi ya-
nıtsızlığı gibi Legionella pnömonisi ile uyumlu bul-
gularının yanında bir ay ara ile yapılan IFA testinde
antikor titresinde dört kat artış saptanmıştır. İmmün-
kompetan kişilerde mortalite oranı düşük olarak bil-
dirilmektedir. Ancak hastane kaynaklı Legionella
pnömonilerinde mortalitenin %50’lere yaklaşabile-
ceği gözlenmiştir. Bizim olgumuzda, kötü prognostik
göstergelerden hiponatremi ve akciğer grafisinde bi-
lateral tutulum olmasına karşın, hastamız tedaviyle
tam iyileşme göstermiştir. Prognozu etkileyen en
önemli faktörün, geç tanı konulması ve antibiyotik
tedavisine geç başlanılması olduğu bir çok araştır-
mayla gösterilmiştir (2). Bu nedenle, erken tanı ko-
yabilmek için, özellikle ciddi seyirli, hastane kaynak-
lı ve immünsupresif zeminli olgularda bronkoalve-
oler lavaj yapılarak, elde edilen materyalden L. pne-
umophila açısından araştırma yapılmasının tanı ve
tedaviyi doğru yönlendirdiği ve mortaliteyi önemli öl-
çüde azalttığı bildirilmektedir (13). Bizim olgumuzda
da ilk başvurduğu hastanede tedaviye beta-laktam
antibiyotikle başlandığı için genel durum ve laboratu-
var bulgularında hızla bozulma gözlenmiş, uygun te-
daviyle tablo gerilemiştir. 

Legionella pnömonisi sırasında, akut böbrek ye-
tersizliği, rhabdomyolizis, trombositropeni, döküntü,
nöropati, yaygın damar içi pıhtılaşma ve karaciğer
yetersizliği gibi birçok komplikasyonun gelişebileceği
bildirilmektedir (2). Bizim hastamızda da transami-
naz yüksekliği ve protrombin zamanı uzamasıyla bir-
likte geçici bir karaciğer tutulumu gözlenmiştir. Olgu-
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Şekil 2. Başvurudan iki ay sonraki PA akciğer
grafisi.



muzda, fibrin yıkım ürünleri de yüksek olmakla bir-
likte, klinik bulgular yaygın damar içi pıhtılaşmayı
düşündürmemiştir.

Legionella pnömonisinin tedavisinde eritromi-
sin, geçmiş yıllarda klasik olarak önerilen ilaçtır. Bu-
nunla birlikte, azitromisin, klaritromisin ve roksitro-
misin gibi yeni makrolidler ve kinolonların, in vitro
olarak eritromisine daha üstün etkinliğinin ve daha
iyi farmakokinetiğinin olduğu gösterilmiştir (2,14).
Bazı yazarlar, eritromisinin etkinliğini bakteriostatik
olduğunu ve organizmanın eradikasyonunda, konak
immün sisteminin önemli rol oynadığını vurgulaya-
rak, özellikle immünyetersizlikli hastalarda bu ajanla
tedaviye yanıtın tatmin edici olmayacağını düşün-
mektedirler. L. pneumophila dışı Legionella infek-
siyonlarında eritromisin ile tedavi başarısızlığı bildiril-
mekle birlikte, L. pneumophila için bu yönde bildi-
rimlere rastlanmamıştır (15). Kontrollü çalışmalar ol-
mamakla birlikte, günümüzde Legionella pnömoni-
sinin tedavisinde bazı kaynaklar rifampisin ile birlik-
te makrolid veya kinolon kambinasyonunu öner-
mektedir (2). Ancak, ülkemiz gibi tüberküloz insiden-
sinin yüksek olduğu bölgelerde, rifampisinin yaygın
kullanımıyla direnç gelişebileceği konusu da göz
önünde bulundurulmalıdır. Bizim olgumuzda, tedavi-
de azitromisin tercih edilmiştir. Hastaya, daha önce
başvurduğu hastanede oral eritromisin 2 g/gün, 4
gün uygulandığı ifade edilmekle birlikte, bu ilacın
gerçekten uygun ve düzenli kullanılıp kullanılmadığı
kesinleştirilemediği için, tedavide eritromisin yanıt-
sızlığından sözetmek uygun değildir. Ancak hastanın
genel durumu ve laboratuvar bulgularındaki bozulma
da göz önüne alınarak, L. pneumophila’ya karşı in-
vivo ve in vitro daha etkin olduğu bildirilen azitromi-
sin, aynı zamanda uygulanım kolaylığı ve daha az
gastrointestinal yan etkisi nedeniyle tedavi olarak se-
çilmiştir. Yedi günlük uygulamayla hastanın yakın-
maları tamamen kaybolmuştur.

Sonuç olarak, L. pneumophila’nın neden olduğu
pnömoninin ciddi ve uzun süreli bir hastalık olabile-
ceği, toplumdan edinilmiş pnömonilerde ayırıcı tanı-
sının gerekliliği, erken tanı ve tedavinin mortaliteyi
etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu ve teda-
viye yanıtın geç alınabileceği görüşüne varılmıştır.
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