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Tarihçesi

Lejyoner hastalığı, 1976 yılında, Philadelp-
hia’daki ‘Amerikan Lejyonerleri’ toplantısına katılan
üyelerin 182’sinde görülmüş, hızla gelişen bu pnö-
moni salgınında 29 kişi hayatını kaybetmiştir[1].

1974 yılında, aynı otelde yapılan ‘Oddfellow’
toplantısının 11 üyesi de Lejyoner hastalığına yaka-
lanmış, ancak bu salgın Legionella pneumophi-
la’nın izolasyonuna kadar dikkati çekmemiştir[2].

Bilinen ilk lejyoner hastalığı salgını, 1957 yılında
Austin, Minnesota’daki bir mezbahanın işçileri ara-
sında görülmüştür[3].

1965 yılında, Washington DC St.Elizabeth’s Psi-
kiyatri Hastanesi’ndeki pnömoni salgını sonucu 81
hastanın 14’ü hayatını kaybetmiştir. Salgından 12
yıl sonra, saklanan serum örnekleri, retrospektif ola-
rak araştırıldığında, hastaların %85’inde L. pne-
umophila antikor serokonversiyonu saptanmıştır[4].

L. pneumophila’nın ilk izolasyonu 1947’de ol-
muştur. Sebebi bilinmeyen, ateşli bir hastanın kanı,
kobaya inoküle edilmiş, ‘riketsiya benzeri’ bir mikro-
organizma izole edilmiştir. Yapılan araştırmalar so-
nucu, 30 yıl sonra, bu mikroorganizmanın L. pne-
umophila olduğu anlaşılmıştır[5,6].

1977 yılında CDC (Hastalık Kontrol Merke-
zi)’den Dr. Joseph Mc Dade,  atipik pnömoni nede-
niyle ölen bir hastanın akciğer otopsi materyalinden,
gram negatif bir bakteri izole etmiştir[7]. Yeni izole

edilen bu bakteri, hiçbir taksonomik gruba uymadı-
ğından yeni bir familya; Legionellaceae familyası,
yeni bir cins; Legionella cinsi, yeni bir tür; pne-
umophila türü olarak sınıflandırılmıştır[8]. Bakteri,
hem salgından etkilenen gruba ithafen, hem de ak-
ciğerde infeksiyon oluşturduğu için, L. pneumophi-
la olarak adlandırılmıştır.

Etkenin Tanımlanması

Legionellaceae familyası, Proteobacteria sınıfı-
nın gamma-2 subgrubunun bir bölümüdür[9].

Garrity ve Brown; DNA zincir homolojisi ve
DNA’nın guanin-sitozin içeriğine dayanarak Legi-
onellaceae familyasının üç genusa bölünmesini
önermişlerdir; Legionella (L. pneumophila), Flu-
oribacter (F. bozemanii, F. gormanii, F. dumoffii),
Tatlockia (T. micdadei, T. maceachernii)[10]. Ancak,
güncel olarak kabul edilen “Legionella” genusunun
kullanımıdır[9,11]. 

Yapılan çeşitli çalışmalarla, günümüze kadar Le-
gionellaceae familyasında 44 tür saptanmış olup,
21 türü insanlarda infeksiyon oluşturabilmektedir.
Bu familyada yer alan, Legionella genusunun pro-
totipi ve Lejyoner hastalığının en sık gözlenen etyo-
lojik ajanı olan L. pneumophila 16 serogrup içerir-
ken, 9 tür iki serogrup, 34 tür ise bir serogrup içer-
mektedir (Tablo 1). İnsanlarda gözlenen infeksiyon-
ların  çoğundan ise L. pneumophila serogrup 1, 4
ve 6 sorumludur[12].

L. pneumophila’nın, familyanın  diğer türlerin-
den ayrımı için; direkt floresan antikor (DFA) yönte-
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Tablo1. Legionella türlerinin içerdiği serogrup sayısı ve insanlarda infeksiyon oluşturabilme özelliği

Legionella türleri Serogrup İnfeksiyon Kaynaklar
sayısı oluşturma özelliği

1. L. adelaidensis 1 Yok Benson et al,1991
2. L. anisa 1 Var Gorman et al,1985; Harrison and Saunders,1994
3. L. birminghamensis 1 Var Wilkinson et al,1987
4. L. bozemanii 2 Var Brenner et al,1980; Harrison and Saunders, 1994
5. L. brunensis 1 Yok Wilkinson et al,1988
6. L. cherrii* 1 Vara Brenner et al,1985; Fang et al,1989
7. L. cincinnatiensis 1 Var Thacker et al,1988
8. L. dumoffii 1 Var Brenner et al,1980
9. L. erythra 2 Yok Brenner et al,1985; Harrison and Saunders, 1994
10. L. fairfieldensis 1 Yok Thacker et al,1991
11. L. feeleii 2 Var Herwaldt et al, 1984; Harrison and Saunders, 1994
12. L. geestiana 1 Yok Dennis et al, 1993
13. L. gormanii 1 Var Morris et al, 1980; Harrison and Saunders, 1994
14. L. gratiana 1 Yok Bornstein et al, 1989
15. L. hackeliae 2 Var Brenner et al,1985; Harrison and Saunders, 1994
16. L. israelensis 1 Yok Bercovier et al, 1986
17. L. jamestowniensis 1 Yok Brenner et al,1985
18. L. jordanis 1 Var Cherry et al, 1982; Harrison and Saunders, 1994
19. L. lansingensis 1 Var Thacker et al,1992
20. L. londiniensis 2 Yok Dennis et al, 1993; Lo Presti et al, 1996
21. L. longbeachae 2 Var McKinney et al, 1981; Harrison and Saunders, 1994
22. L. lytica* 1 Varb Drozanski,1991;Rowbotham,1993;Hookey et al,1996
23. L. maceachernii 1 Var Brenner et al,1985; Harrison and Saunders, 1994
24. L. micdadei 1 Var Hebert et al, 1980
25. L. noravica 1 Yok Wilkinson et al,1988
26. L. nautarum 1 Yok Dennis et al, 1993
27. L. oakridgensis* 1 Varc Orrison et al, 1983; Fang et al, 1989
28. L. parisiensis 1 Var Brenner et al,1985; Lo Presti et al, 1996
29. L. pneumophila 16 Var Brenner et al,1979, 1988; Lück et al, 1995
30. L. quateirensis 1 Yok Dennis et al, 1993
31. L. quinlivanii 2 Yok Benson et al, 1989; Harrison and Saunders, 1994
32. L. rubrilucens 1 Yok Brenner et al,1985
33. L. sainthelensi 2 Var Campbell et al, 1984; Harrison and Saunders, 1994
34. L. santicrucis 1 Yok Brenner et al,1985
35. L. shakespearei 1 Yok Verma et al, 1992
36. L. spiritensis 2 Yok Brenner et al,1985; Harrison and Saunders, 1994
37. L. steigerwaltii  1 Yok Brenner et al,1985
38. L. tucsonensis 1 Var Thacker et al,1989
39. L. wadsworthii 1 Var Edelstein et al, 1982
40. L. waltersii 1 Yok Benson et al, 1996
41. L. worsleiensis 1 Yok Dennis et al, 1993
42. sp. nov: strain   1 Yok Lo Presti et al, 1996

Montbeliard
43. sp. nov: strain 1 Yok Lo Presti et al, 1996

Greoux

44. sp.nov: strain IB V 1 Yok Lo Presti et al, 1996

* İnsanlarda infeksiyon oluşturma özelliği; izolasyon olmaksızın, serolojik yöntemler (a,b,c), amip içerisinde zenginleştirme ve

genetik yöntemler (b) ve boyama yöntemi ile (c) tanımlanmıştır. 



mi, DNA hibridizasyonu, multilokus enzim elektrofo-
rezi ve çapraz immünoelektroforez gibi yöntemler
kullanılmaktadır[11,13]. Ayrıca, Legionellaceae fa-
milyası üyelerinin, hücre duvarında büyük miktarda
ubiquinon içeren  dallı zincirli yağ asitleri içermesi
nedeni ile, gaz-likit kromatografisi ve hücresel ubiqu-
inon analizi ile ön tanısı yapılabilmektedir[14-16]. 

Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri

Legionellaceae familyası üyeleri gram negatif,
aerobik, sporsuz, genellikle kapsülsüz ve hareketli,
pleomorfik görünümde çomaklardır. Gram negatif
olarak tanımlanmalarına karşın, Gram boyama yön-
temiyle zor boyanan Legionella türleri; 0,3-0,9 µm
eninde, 2-20 µm boyundadırlar. Doku ve klinik ör-
neklerde bulunan mikroorganizmalar, 1-2 µm’lik ko-
kobasil görünümünde olmalarına karşın, besiyerinde
üremiş Legionella türleri uzun, filamentöz formlar-
da görülebilirler[12]. 

Legionella türleri, hücresel yağ asitlerinin
%80’den fazlasının dallı zincirli olması nedeni ile,
gram negatif bakteriler arasında ayrıcalıklıdır. Bu
özellikleri ile Corynebacterium cinsi gibi gram pozi-
tif bakterilere ve mikolik asit gibi uzun karbon zinci-
ri içeren Mycobacterium cinsine yakın benzerlik
göstermektedirler[6]. 

Legionellaceae familyası üyeleri, katalaz enzimi
içermesine karşın, bu reaksiyon diğer bakterilere gö-
re daha zayıftır. Legionella türlerinin, üreaz, nitrat
redüksiyonu ve fermentasyon aktivitesi negatiftir. L.
pneumophila oksidaz olumsuz, jelatinaz ve hippurat
hidrolizi olumludur, ancak Legionellaceae familyası-
nın diğer türlerinde bu özellikler değişkendir[12]. 

Primer izolasyonda L. oakridgensis haricinde di-
ğer türlerde tek polar flagella ve çok sayıda fimbria
bulunmasına karşın, flagellanın varlığı sıcaklığa bağlı
olarak değişmektedir[6]. Legionellaceae familyasın-
daki türler, içte ve dışta trilaminer membran, pepti-
doglikan tabaka ve bazı türlerde polisakkarit yapıda
bir kapsül içermektedir[12]. 

L. pneumophila’da 24.000-29.000 molekül
ağırlığında majör dış membran proteini (MOMP-
major outer membrane protein) bulunmakta-
dır[18,19]. Peptidoglikan tabaka ile ilişkili olan bu pro-
tein, iyon-geçirgen kanallar oluşturan bir porin-
dir[20]. L. pneumophila serogrup 1’in lipopolisakka-
rit yapısı bu proteine bağlanmıştır. Organizmada li-
popolisakkarit yapıya karşı oluşan antikorlar IFA
yöntemi ile saptanabilmektedir[21].

Familya üyeleri, enerjilerini, Krebs siklusu yoluy-
la katabolize edilen aminoasitler aracılığı ile, şekerle-

ri ise pentoz siklusu ve Embden-Meyerhof yolundaki
glikoneojenik enzimler ile sentezlerler[12].

Ekstraselüler Ürünler

Legionella türleri; hemolizinler, proteazlar, este-
razlar, fosfotazlar, aminopeptidazlar ve endonükleaz-
lar gibi enzimler ve potansiyel toksinler üretirler[22-

28]. Majör sekretuar bir protein olan 38 kDa metal-
loproteaz, hemolitik ve sitotoksik özellikler içermek-
tedir[29-31].

Legionellaceae Ekolojisi

Legionellaceae familyasındaki türlerin ekolojile-
rinin bilinmesi, potansiyel salgınların önlenebilmesi
amacıyla gereklidir. Türlerin doğal kaynakları; nehir-
ler, göller, termal sular ve nemli kazı toprağıdır. L.
pneumophila, sıcaklığı  0-63˚C, pH’sı 5.0-8.5 ve
çözünmüş oksijen içeriği 0,2-15.0 mg/L arasında
değişebilen, geniş bir fiziksel spektrum içerisinde yıl-
larca canlı kalabilir[12]. 

Legionella türlerinin, doğada yaşamını sürdüre-
bilmesi ve çoğalabilmesi için, ortamda bazı mikroor-
ganizmaların bulunması önemlidir. Siyanobakteriler
ve diğer Legionella dışı bakteriler, Legionella türle-
rinin in vitro koşullarda üremesini stimüle eder-
ler[32,33]. Sularda serbest olarak yaşayan amipler ve
kirpikli protozoalar, infeksiyon kaynağı olarak şüp-
helenilen ortamlardan, Legionella türleri ile birlikte
izole edilmişlerdir[34]. Mavi-yeşil algleri, amip ve kir-
pikli protozoaları infekte ederek çoğalabilen mikro-
organizma, uygun olmayan çevre koşullarında da
yaşamını sürdürebilir[12]. 

Legionella türleri, doğal su ortamlarında az sayı-
da bulunması nedeni ile, düşük oranlarda su dağıtım
sistemlerine geçerler. Ancak, su dağıtım sistemlerin-
de, suyun durgun olduğu alanlar gibi uygun üreme
ortamları bulunması ve klora yüksek oranda dirençli
olmaları nedeni ile, canlılıklarını sürdürmeye ve ço-
ğalmaya devam ederler. Soğutma kuleleri, su dağı-
tım sistemleri, su depoları gibi fiziksel korunma ve
besin sağlayan, su sıcaklığı uygun olan, insan yapımı
sistemlerde hızla çoğalırlar[35-37].

Legionella türlerinin su sistemlerindeki koloni-
zasyonu; su sıcaklığı, sediment birikimi ve kommen-
sal mikroflora gibi çeşitli faktörlerden etkilenmekte-
dir[38]. Dip sedimentinin yüzeyinde bulunan Legi-
onella’lar için, özellikle sıcaklık önemli bir paramet-
redir. Su tanklarının dip sedimentinde bulunan or-
tam bakterileri, Legionella türleri için gerekli temel
besinleri sağlayarak yaşamalarını destekler[39-43].

Yapılan çalışmalarda; Legionella türleri ile kolo-
nize olmuş sıcak su depolarının, özellikle vertikal tip-
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te ve eski olduğu, suyun yüksek konsantrasyonda
Ca+2 ve Mg+2 içerdiği saptanmıştır. Aynı zamanda,
vertikal tipte olan su depolarının dip kısmında, kolo-
nizasyonu kolaylaştıran ve farklı sıcaklık katmanla-
rında olan daha kalın bir dip sedimentinin oluştuğu
görülmüştür[41,44].

İnfeksiyon Kaynakları

Su dağıtım sistemleri, Legionella türlerinin yayı-
lımı açısından primer kaynaklardır[45,46]. Yapılan çe-
şitli çalışmalarda; nozokomiyal olguların, hastane su
dağıtım sistemlerinin kontaminasyonu ile, toplumsal
kaynaklı olguların ise, endüstriyel bölgeler ve yerle-
şim bölgelerindeki su kaynaklarının kontaminasyonu
ile ilişkili olduğu gösterilmiştir[47-50].

Legionella türlerinin en çok bulunduğu ve amp-
lifiye olduğu alanlar şunlardır;

• Soğutma kuleleri ve klima cihazlarının suyu,

• Sıcak ve soğuk su sistemleri,

• Su tankları,

• Evaporatör ve nebulizörler,

• Duş başlıkları ve sıcak su muslukları,

• Hastanelerde bulunan solunum terapi ekip-
manları,

• Termal banyolar, çamurlar ve kaplıcalardır. 

Ayrıca oda nemlendiricilerinin de, L. pneumop-
hila içeren aerosoller yaydığı saptanmıştır[51].

İnfeksiyon kaynağının saptanması ve doğrulan-
ması amacıyla; moleküler “fingerprinting” metodla-
rı, elektroforetik alloenzim tipleme, ribotipleme,
DNA’nın “pulse” alan elektroforezi, polimeraz zincir
reaksiyonu (PCR) ve monoklonal antikor panelleri
kullanılmaktadır[52-60].

Bulaş Yolları

L. pneumophila’nın yayılım modu kesin değil-
dir. Hava yolu ile yayılma üstün gelen tezdir, ancak
aspirasyon veya solunum yolları manüplasyonları sı-
rasında, kontamine suyun direkt alımı ile de geçebil-
mektedir[61].

Aerosolizasyonun en kuvvetli kanıtı, 1968 Pon-
tiac ateşi salgınında gözlenmiştir. Salgında evapora-
tif kondansatörlerin oluşturduğu aerosollerin hava-
landırma sistemi kontaminasyonunda rolü olabilece-
ği düşünülmüş, binadaki kobaylardan da, salgından
sorumlu L. pneumophila serogrup 1 izole edilmiş-
tir[62]. Bakterinin, soğutma kulesi kaynaklı aerosoller
içerisinde hava akımları ile 1.6 km’den fazla taşına-
bildiği bildirilmiştir[63].

Kontamine musluk suyu ile doldurulmuş veya yı-
kanmış nebulizer gibi solunum sistemi ekipmanları,
aerosolizasyon ile bulaşa yol açabilmektedir[64]. Ya-
pılan bir araştırmada, L. pneumophila içeren duş
başlıkları ve sıcak su musluklarının, az sayıda mikro-
organizmayı aerosolleştirebildiği, ancak aerosol par-
tiküllerinin alt solunum yollarına penetre olabilecek
kadar küçük (1-5 µm) olduğu bildirilmiştir[65].

Kontamine sular veya kolonize orofaringeal sek-
resyonların aspirasyonu da olası bulaş yollarından bi-
ridir. Özellikle, baş-boyun kanseri nedeni ile opere
olmuş hastalarda aspirasyona eğiliminin artması, no-
zokomiyal lejyoner hastalığı insidansını yükseltmek-
tedir[66].

Kontamine sularla temasa bağlı yara infeksiyon-
ları, hemodiyaliz fistül infeksiyonları ve gastrointesti-
nal sistem infeksiyonları da bildirilmiştir[51,67]. 

İnsidans

Lejyoner hastalığının insidansı; su rezervuarları-
nın mikroorganizma ile kontaminasyon derecesine,
kontamine su ile temas eden kişinin duyarlılığına ve
etkenin organizmaya giriş konsantrasyonuna bağlı-
dır. Ancak infeksiyonun saptanabilmesinde, özel la-
boratuvar testlerinin varlığı da önemlidir. Laboratu-
var tanı yöntemlerinin yetersizliği nedeni ile, Legi-
onella infeksiyonlarının bilinenden çok daha fazla
olabileceği belirtilmektedir[12,67].

Yapılan çalışmalar ile, toplumsal kaynaklı pnö-
monilerde Legionella türlerinin en sık gözlenen üç
etken arasında olduğu saptanmıştır[68-74].

Nozokomiyal  pnömoni insidansı; mikroorganiz-
manın kolonizasyon derecesine, immünsüprese has-
ta sayısına ve infeksiyonu saptayacak tanı yöntemle-
rinin yeterliliğine bağlıdır[56,75-77].

Sigara kullanımı, kronik akciğer hastalığı, ilerle-
miş yaş ve immünsüpresyon başlıca risk faktörleridir.
Bazı çalışmalarda aşırı alkol alımı ve böbrek yetmez-
liği de risk faktörü olarak bildirilmiştir[12,78]. İmmün-
süprese ve altta yatan akciğer hastalığı olan çocuklar
ile yenidoğanlarda, nozokomiyal infeksiyon olguları
bildirilmiştir[79,80]. AIDS hastalarında da, Legionella
türleri ile oluşan  infeksiyon olgu sayısının arttığı
gözlenmektedir. Bu hastalar ekstrapulmoner infeksi-
yonlar, bakteremi ve akciğer absesine eğilimlidir-
ler[12]. 

Virulans ve Patogenez

L. pneumophila, toplumdan kazanılmış diğer
pnömoni etkenlerine göre, daha ciddi bir hastalığa
neden olmaktadır[81,82]. Bazı Legionella türleri ve
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serotiplerinin insan infeksiyonlarında daha sık göz-
lenmesi, henüz açıkça tanımlanamamış olan virülans
faktörlerinin varlığını düşündürmektedir. Örneğin,
L. pneumophila serogruplarının çoğu, su dağıtım
sistemlerinde kolonize olabilmesine karşın, genellik-
le sadece birkaç serogrup hastalık oluşturabilmekte-
dir[53,83-85].

Legionella türlerinin insan infeksiyonlarındaki
patojenitesi, konak hücreleri invaze edebilme yete-
neğine bağlıdır. Solunum yoluyla alınan mikroorga-
nizma, solunum yolları epitel hücrelerine adhere ola-
rak mukosiliyer temizleme işleminden kurtulur[86,87].
Bu nedenle, sigara kullanan, alkolik veya kronik ak-
ciğer hastalığı olan kişilerde infeksiyon riski yüksek-
tir[12].

Mikroorganizma alveollere ulaştıktan sonraki
tablo, hem bakterinin virulansına hem de konağın
savunma yeteneğine bağlıdır. Konak defansındaki
primer komponent, alveoler makrofajlardır. Alveoler
makrofajlar tarafından fagosite edilen L. pneumop-
hila, ribozom ile ilişkili, özelleşmiş bir fagozom ile
kuşatılır. Ancak mikroorganizmayı kuşatan fagozom,
lizozom ile füzyon yapamadığından, mikroorganiz-
ma lizozomların mikrobisidal etkisinden kurtulur ve
makrofaj rüptüre olana dek çoğalır. Hücre rüptüre
olduktan sonra ortamdaki bakteriler, yeni hücreler
tarafından fagosite edilir ve siklus yeniden başlar[88-

90].

İn vitro koşullarda, L. pneumophila, oksijene
bağımlı mikrobisidal sistemlere duyarlı olmasına kar-
şın, polimorfonükleer lökositler mikroorganizmanın
öldürülmesinde yeterince etkili değildir. L. pne-
umophila nötrofiller tarafından, sadece, spesifik an-
tikor veya kompleman varlığında fagosite edilebilir.
Mikroorganizma, monositlerin aksine polimorfonük-
leer lökositlerde yeterince replike olamaz[91].

İn vitro çalışmalar, konak savunmasında, humo-
ral bağışıklığın sekonder bir rol oynadığını göster-
miştir. Örneğin, oluşan antikorlar mikroorganizma-
nın;

• Kompleman aracılığı ile öldürülmesini arttıra-
maz,

• Monositler ve alveoler makrofajlardaki çoğal-
masını inhibe edemez,

• Sadece fagositler tarafından öldürülmesini
ılımlı bir şekilde arttırabilir[88].

Türe özgü olan bu antikorlar, infeksiyondan son-
raki ilk birkaç hafta içerisinde saptanabilmekte-
dir[92,93].

Diğer intraselüler patojenler gibi, L. pneumophi-
la’ya karşı primer konak defansı, hücresel bağışıklık
aracılığı ile gerçekleştirilir. Lejyoner hastalığı; AIDS
hastaları, kortikosteroid alan hastalar, transplant
hastaları ve hairy cell lösemili hastalar gibi hücresel
bağışıklığı deprese hastalar için daha yaygın ve ciddi
bir infeksiyondur[12].

Mononükleer hücreler, L. pneumophila antijen-
lerine karşı hem proliferasyon hem de IFN-gama[94-

96], IL-1[97], TNF[94,98,99] gibi, monositleri aktive
eden sitokinlerin üretimiyle yanıt verir. Monositler
tarafından aktive edilen IFN-gama, mikroorganizma
için gerekli olan Fe’yi sınırlayarak, L. pneumophi-
la’nın intraselüler çoğalmasını inhibe eder[100]. Yine,
IL-2 tarafından aktive edilen natural killerlerin, L.
pneumophila ile infekte mononükleer hücreleri öl-
dürdüğü gösterilmiştir[101].

İn vitro çalışmalarda, L. pneumophila’nın, fago-
sitik hücrelerce üretilen süperoksit ve hidroksit radi-
kalleri gibi çeşitli reaktif oksijen ara ürünlerine ve
hidrojen peroksite duyarlı olduğu bulunmuştur[6]. 

L. pneumophila, komplemanı hem klasik hem
de alternatif yoldan aktive edebilmektedir. Ancak al-
ternatif yoldan aktivasyonda, C3b, bakterinin lipo-
polisakkarit yapısı yerine, dış membran porin prote-
inine bağlanmaktadır. Bu porin proteini, hem viru-
lan hem de avirulan suşlarda bulunabildiği için virü-
lansdaki rolü tartışmalıdır. Ancak pasajlarla avirülan
hale getirilmiş virulan suşlarda, porin düzeylerinde
belirgin azalma olduğu gözlenmiştir[102-105].

Antikorlar veya C3b ile opsonizasyon, L. pne-
umophila’nın fagositozunu arttırmaktadır. Ancak
opsonizasyonun olmadığı durumlarda da, “MİP”
(macrophage infectivity potentiator) olarak tanım-
lanmış olan 24 kDa’lık dış membran proteini, bakte-
rinin makrofaj içerisine girmesini sağlamaktadır. L.
pneumophila’da MİP geni delesyonunun, in vitro
koşullarda bakterinin insan makrofajlarını invaze et-
me yeteneğini azalttığı gözlenmiştir. MİP, L. pne-
umophila’ya özgü bir protein olarak tanımlanmış ol-
masına karşın, diğer Legionella türlerinde, 24-30
kDa’lık MİP benzeri bir protein olduğu saptanmış-
tır[105-109].

Yapılan çalışmalarda, L. pneumophila Phila-
delphia 1 (L. pneumophila Ph1) suşunun, opsoni-
zan faktörlerin yokluğuna karşın, “coiling phagocy-
tosis” olarak adlandırılan farklı bir fagositik “uptake”
formunu provoke ettiği gözlenmiştir. Bu olayda,
makrofaj önce uzun ince bir psödopod oluşturmak-
ta ve bakteri psödopod tarafından sarmalanarak bir
vezikül içerisine alınmaktadır. Oluşan fagozom, sıra-



sıyla, konak hücrenin düz endoplazmik retikulum ve-
zikülleri, mitokondri ve ribozomları ile interaksiyona
girerken, lizozom ile füzyon gerçekleşmemektedir.
Avirulan suş (L. pneumophila mutant 25D) fagosite
edildiğinde ise, fagozom lizozom füzyonu oluştuğu
halde, fagozomun diğer organellerle ilişkiye girmedi-
ği gözlenmiştir. Virulan suş, ribozomlarla çevrili fa-
gozom içerisinde çoğalabilirken, mutant suş çoğala-
mamaktadır[110,111]. Başka bir çalışmada ise, L.
pneumophila Ph 1 suşunun,  fagozomun asidifikas-
yonunu önlediği gösterilmiştir[112,113]. Sonuç olarak,
hem fagolizozomal füzyonun inhibe edilmesi, hem
de vezikülün asidifiye edilemeyişi nedeni ile, mikro-
organizma intraselüler varlığını sürdürebilmektedir.

Yapılan çalışmalarda, Legionella türlerinin üret-
tiği toksin ile proteazlar ve hemolizinler gibi ekstra-
selüler maddelerin, mikroorganizmanın intraselüler
devamlılığından ve bazı klinik tablolardan sorumlu
olabileceği gösterilmiştir. Toksinin etki mekanizması
tam olarak bilinmemesine karşın, nötrofil aktivasyo-
nunun erken basamaklarında sinyal iletiminde gö-
revli olduğu, O-

2 ve diğer oksijen radikallerinin üre-
timini inhibe ettiği saptanmıştır[114].

Çalışmalar; L. micdadei dışında, özellikle L.
pneumophila olmak üzere çoğu Legionella türü-
nün, üremeleri sırasında ortama, fosfolipaz C sekre-
te ettiklerini göstermiştir. Fosfolipaz C’nin substratı
olan fosfotidil kolin, ökaryotik membranlarda bol
miktarda bulunur ve aynı zamanda pulmoner surfak-
tanın majör komponentidir. Fosfotidil kolinin parça-
lanması ile hem alveoler düzeyde gaz değişiminin in-
hibe olduğu hem de fagositler ve akciğer dokusunda
patolojik değişiklikler olabileceği anlaşılmış-
tır[115,116].

Özellikle, L. pneumophila’dan izole edilen 38
kDa’lık çinko metalloproteazın hemolizin aktivitesi
olup, hastalığı geçiren bireylerin serumlarında anti-
kor titrelerinin arttığı saptanmıştır[105,117]. Metallop-
roteaz, aynı zamanda CD-4 ve IL-2 reseptörlerini
enzimatik yolla inaktive ederek, T helper aktivasyo-
nunu inhibe etmektedir[118].

Laboratuvar Tanısı

Lejyoner hastalığının klinik ve radyolojik bulgula-
rı spesifik olmadığı için, tanı koyabilmek amacıyla
özel tanı yöntemlerine gereksinim vardır. Bunlar ara-
sında güncel olanlar; özel selektif besiyerlerinde kül-
tür yöntemi, monoklonal antikor işaretli DFA, solid
faz radioimmunoassay (SPRIA), PCR, üriner antijen,
DNA hibridizasyonu, IFA, enzim immunassay (ELI-
SA) ve hızlı mikroaglütinasyon gibi yöntemler; gerek
çevresel gerekse klinik örneklerde Legionella türle-

rine ait antijen veya türlere karşı oluşan antikorları
saptayabilmektedir. Rutin laboratuvarlarda kültür, di-
rekt immünofloresan ve üriner antijen arama gibi
yöntemler daha sıklıkla kullanılmaktadır[51].

Boyanma özellikleri: Klinik örneklerdeki mik-
roorganizma standart Gram boyama yöntemi ile iyi
boyanamadığı için, zıt boya olan safranini daha uzun
süre uygulamak (örneğin 2 dakika) gibi modifiye
yöntemler kullanılabilir[6].

Gimenez boyası, Gram boyama yöntemine göre
mikroorganizmayı daha etkin olarak boyamakta-
dır[12].

Parafin ile fikse dokulardaki mikroorganizmanın
gözlenebilmesi için, Warthin-Starry ve Dieterle gibi
gümüş boyaları kullanılmaktadır[12,119].

Besiyerine pasajı yapılan bakteriler, hem klinik
örneklerde bulunanlardan daha kolay boyanır, hem
de filamantöz ve basil formlarının birarada gözlendi-
ği pleomorfik bir yapı gösterir. Türlerin çoğunda,
Sudan Black B ile boyandığında siyah renkte görü-
nen, lipid içeren vakuoller bulunur[6].

L. micdadei, L. bozemanii ve L. dumoffi’nin
doku örneklerinde zayıf asid-fast olarak boyandığı,
ancak besiyerine pasajları yapıldıktan sonra bu özel-
liklerini kaybettikleri bildirilmiştir[6]. Bu yöntemde,
renksizleştirme işleminde %1’lik sülfürik asit kullanıl-
maktadır. Bu özellik, L. micdadei infeksiyonlarının
yanlışlıkla mikobakteriyel infeksiyon olarak yorum-
lanmasına ve tedavide antitüberküloz ajanların kulla-
nımına neden olabilmektedir[12].

Kültür: Legionella türleri ile oluşan infeksiyon-
ların tanısı için doğrulayıcı yöntem, örneklerden,
mikroorganizmanın izolasyonudur[12].

Legionella türleri standart besiyerlerinde üretile-
mediğinden; üreme faktörleri, boyalar ve değişik an-
tibiyotik kombinasyonları içeren selektif besiyerleri
kullanılır (Tablo 2).

Legionella türleri ile oluşan nadir infeksiyonlar
dışında, genellikle hastanın, balgam, endotrakeal ve-
ya transtrakeal aspirasyon sıvısı, bronkoalveoler la-
vaj sıvısı ve akciğer biyopsi materyali gibi solunum
sistemine ait klinik örneklerinin, özel işlemlerden
sonra kültürleri yapılmaktadır[51].

İzolasyon için kullanılan primer besiyeri, pH’sı
6.9’a tamponlanmış charcoal yeast extract (BCYE-
alfa) agardır. Besiyerindeki ketoasitler ve Fe iyonları
ile birlikte büyümeyi stimüle eden L-sistein, önemli
bir maddedir. “Yeast extract”daki aktif maddeler, en
önemlisi guanin olmak üzere pürin ve primidin deri-
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veleridir[12]. Özellikle ışığa maruz kaldıktan sonra,
besiyerinde süperoksit radikaller ve peroksitler gibi
bileşikler oluşur. Aktive charcoal, bu bileşikleri inak-
tive ederek besiyerini detoksifiye eder, yüzey gerili-
mini düzenler ve mikroorganizmanın üremesini ko-
laylaştırır[120]. Besiyerindeki alfa-ketoglutarat da
mikroorganizmanın üremesine katkıda bulunur[12].

Legionella türlerinin doku, plevral sıvılar veya
transtrakeal aspiratlar gibi klinik örneklerden izolas-
yonu için tercih edilen besiyeri; BCYE-alfa agardır[6].

Balgam gibi normal flora içeren diğer örneklerin
kültürü için BCYE-alfa agara, sefamandol, polimik-

sin B ve anizomisin veya siklohekzimid, glisin, poli-
miksin B ve vankomisin ilavesiyle geliştirilen selektif
BCYE-alfa besiyeri kullanılır[6].

Ekim yapılan besiyerleri, 35-37˚C’de, nemli ve
%5-10 CO2’li ortamda inkübe edilir. Legionella tür-
lerine ait koloniler, 3-4 gün içerisinde makroskobik
olarak gözlenebilmesine karşın, üreme gözlenmeyen
besiyerleri onuncu güne dek inkübe edilir. Oluşan
koloniler, S tipinde, 3-4 mm çapında, buzlu cam gö-
rünümünde, gri-beyazdan mavi-yeşile değişebilen
renklerde gözlenirler[120].
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Tablo 2. Legionella türleri için selektif izolasyon besiyerleri

Besiyerleri İlave edilen antibiyotikler Kaynaklar

• CYE Polimiksin B (40 000 IU/L), Edelstein and Finegold, 1979

Vankomisin (0.5 mg/L),

• Kanlı agar + L-sistein Fe4(P2O7)3 Amfoterisin B (2.5 mg/L), Greaves, 1980

Kolistin (15.000 IU/l),

Trimetoprim (2.5 mg/L),

Vankomisin (5 mg/L),

• BCYE-alfa Anisomisin (80 mg/L), Edelstein, 1981

Sefamandol (4 mg/L),

Polimiksin B (80 000 IU/L),

• CYE Sefalotin (4 mg/L), Bopp et al, 1981

Kolistin (16 mg/L),

Sikloheksimid (80 mg/L),

Vankomisin (0.5 mg/L),

• BCYE Glisin (3 g/L), Wadowsky and Yee, 1981

Polimiksin B (100 000 IU/L),

Vankomisin (5 mg/L),

• BCYE + bromkrezol moru, Anisomisin (80 mg/L), Edelstein, 1982

bromtimol mavisi Glisin (3 g/L), 

Polimiksin B (50 000 IU/L),

Vankomisin (1 mg/L),

• GVP Amfoterisin B (80 mg/L), Okuda et al, 1984

Glisin (3 g/L), 

Polimiksin B (100 000 IU/L),

Vankomisin (5 mg/L),

• BCYE-alfa Sikloheksimid (80 mg/L), Dennis et al, 1984a

Glisin (3 g/L),

Polimiksin B (100 000 IU/L),

Vankomisin (5 mg/L),



İmmünfloresan yöntemler: İmmünfloresan
yöntemlerde; rhodamine B isothiocyanate, Lissami-
ne rhodamine B veya fluorescein isothiocyanate
benzeri floresan boyalar ile tavşan immünglobulini
gibi antikorlar özel bir yöntem ile birleştirilmiştir[51].

Legionella infeksiyonlarının tanısında; immünf-
loresan yöntemlerden antijen aramaya yönelik DFA
yöntemi ile, antikor aramaya yönelik IFA yöntemi
kullanılmaktadır[51].

a. Direkt floresan antikor (DFA) yönte-
mi: Hızlı sonuç verebilmesine karşın, DFA yöntemi-
nin duyarlılığı, kültür yönteminin duyarlılığından da-
ha düşüktür. Bunun nedeni, mikroorganizmayı sap-
tayabilmek için, alınan örneğin her mL’sinde 104-
105 bakteri bulunması gerekliliğidir[120].

Yöntemin duyarlılığı, balgam incelendiğinde yak-
laşık %50 iken, bronkoalveoler lavaj, akciğer doku-
su biyopsi örneği gibi daha spesifik örneklerde
%70’e ulaşmaktadır[6].Yöntemin özgüllüğü, %98-99
olarak bildirilmesine karşın; poliklonal DFA konju-
gatları ile P. fluorescens, P. aeruginosa ve B. fragi-
lis’in nadir suşları arasındaki çapraz reaksiyonlara ve
kontamine musluk suyu ile hazırlanmış DFA reagen-
lerine bağlı yalancı pozitif reaksiyonlar bildirilmiştir.
Ancak, monoklonal antikorlar kullanılarak çapraz
reaksiyon olasılığı elimine edilebilmektedir[6].

b. İndirekt floresan antikor (IFA) yönte-
mi: IFA yöntemi Legionella infeksiyonlarında geç
tanı alınması nedeni ile, daha çok epidemiyolojik ça-
lışmalarda ve potansiyel salgınları önlemek amacıyla
kullanılmaktadır. Tek bir serum örneğinde, 1/256
ve üzerindeki antikor titresinin varlığı geçirilmiş in-
feksiyonu, akut ve konvalesan faz serum örnekleri
arasında, en az 1/128 olacak şekilde dört katlık tit-
re artışı akut infeksiyonu düşündürmektedir[12].

DNA probe ve polimeraz zincir reaksiyonu
(PCR): DNA probe ve PCR yöntemi, ilk olarak su
örneklerindeki Legionella türlerinin saptanması
amacıyla kullanılmıştır[121,122]. Legionella genusu
için 55 rRNA gen dizisinin; L. pneumophila türleri
için ise MİP gen dizisinin kullanımı, L. pneumophi-
la’nın diğer Legionella türlerinden ayrımını sağla-
mıştır[122].

Yapılan son çalışmalar, su örneklerindeki Legi-
onella türlerinin PCR ile saptanmasının, kültür ve
immünofloresan yöntemlerden daha iyi sonuç verdi-
ğini göstermiştir[123,124]. Buna karşın, suyun kirliliği
gibi bazı faktörler, PCR sonuçlarını olumsuz yönde
etkileyebilmektedir[125].

Çeşitli çalışmalarda, respiratuar örneklerdeki
mikroorganizmanın saptanması amacıyla da PCR
kullanılmış; duyarlılığı %85, özgüllüğü %99 bulun-
muştur[126,127]. Ayrıca PCR yöntemi, bakterinin id-
rar örneklerinde saptanması amacıyla da kullanılabil-
mektedir[128].

Üriner antijen: Legionella antijenleri idrarda
solubl halde bulunabildiği için, klinik semptomların
başlangıcından yaklaşık üç gün sonra, hastanın idra-
rında L. pneumophila serogrup 1’e ait antijen, ra-
dio immunoassay (RIA) veya ELISA yöntemiyle sap-
tanabilir. Yöntemin duyarlılığı %80, özgüllüğü
%100’dür[12].

Rezervuar Dezenfeksiyonu

Su sıcaklığı: Su dağıtım sistemlerinden Legi-
onella türlerinin eradikasyonu için genellikle kullanı-
lan yöntem, sistemdeki suyun belirli bir süre, 60-
85˚C’lerde ısıtılmasıdır. Bu yöntem geçici olup, mik-
roorganizmanın sistemlere tekrar kontaminasyonu-
nu önleyemez. Bakterinin, su sistemlerinde çoğal-
masını önlemek için, su sıcaklığı; soğuk su sistemle-
rinde 20˚C’nin altında, sıcak su sistemlerinde ise,
depoda 60˚C’nin üzerinde, çıkış yerlerinde 50˚C’nin
üzerinde sabit olarak tutulmalıdır[129].

Biyosidler: Su dağıtım ve soğutma sistemlerin-
de, suyun serbest klor düzeyi belirli aralıklarla 1000
ppm ve günlük doz 1-5 ppm olacak şekilde klorlan-
ması, sıklıkla kullanılan bir yöntem olmasına karşın,
bazı dezavantajları vardır. Klor; toksik ve koroziv bir
maddedir ve sıcak suyun dezenfeksiyonu amacıyla
kullanımı güçtür[130-132].

Yapılan çeşitli çalışmalarda, Legionella türlerine
karşı klorlu fenolik thioeter etkili bulunurken, glute-
raldehit ve quaterner amonyum bileşikleri etkisiz bu-
lunmuştur[133-135]. Bromo-nitropropone-diol, bro-
mo-chloro-dimethylhydantoin ve isothiazolinonlar
ile yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ise çe-
lişkilidir[133,134,136,137].

Ozonun çeşitli mikroorganizmalar üzerindeki et-
kinliği araştırılmış, Legionella türleri, ozona karşı
Escherichia coli, poliovirüs ve HAV’dan daha di-
rençli, B. subtilis sporlarından daha duyarlı bulun-
muştur[138]. 

Bakır-gümüş iyonizasyon üniteleri (Liqui Tech,
Burr Ridge, Tarn-Pure gibi) ürettiği iyonlar aracılığı
ile, bakteri hücre duvarını parçalayarak, hücre lizisi-
ne yol açarlar. Bu üniteler su dağıtım sistemleri bo-
yunca mikroorganizmanın tekrar kolonizasyon olası-
lığını azaltır[139]. Yapılan kontrollü çalışmalarda yön-
temin, L. pneumophila’nın eradikasyonunda yük-
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sek derecede etkili olmasına karşın, sistemin maliye-
tinin yüksek oluşu ve atık gümüşün tekrar değerlen-
dirilememesi nedeni ile kullanımı kısıtlıdır[140].

Ultraviyole ışınları: Bakterinin DNA’sını par-
çalayarak ölümüne neden olur. Transplantasyon ve-
ya yoğun bakım üniteleri gibi lokalize bir alanın de-
zenfeksiyonunda etkinliği kanıtlanmıştır[141-143]. Re-
zidüel koruma sağlamadığı için, düzenlemeden son-
ra distal alanlar, aşırı ısıtma veya flushing yöntemi ile
dezenfekte edilmelidir. 

Gerektiğinde UV ışınları ile klorizasyon veya ba-
kır-gümüş iyonizasyon yöntemleri birarada da kulla-
nılabilir.

LABORATUVAR ÇALIŞMALARIMIZ

Materyal-Metod ve Bulgular

Kültür: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mik-
robiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Le-
gionella Tanı Laboratuvarı 1992 yılında kurulmuş-
tur. Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, çev-
resel ve klinik örneklerin kültürü ve etkenin identifi-
kasyonları yapılmaya başlanmıştır.

Anabilim dalımız Legionella laboratuvarının ka-
lite kontrolü için, Surrey Üniversitesi, Robens Ensti-
tüsü/İngiltere’den temin edilen kontrollü  standart su
örneklerinde, Legionella spp. araştırılması yapılmış-
tır. Santrifüj edilen (3000 g x 15 dakika) su örnekle-
rinin dip sedimenti asit (0.2 M HCl-KCl, pH = 2.2)
ile 15 dakika muamele edilerek selektif besiyerlerine
(BCYE-alfa agar + GVPC selective supplement)
ekimleri yapılmıştır[144]. Nemli ortam ve 37˚C’de
bekletilen kültürlerin ikisinde, dört veya beş gün son-
ra, buzlu cam görünümünde, grimsi-beyaz renkli kü-
çük kolonilerin oluştuğu belirlenmiştir. Üreyen kolo-
nilerin L. pneumophila serogrup 1 antiserumu
(Microscreen Legionella, L. pneumophila antise-
rum serogroup 1, serogroups 2-14, Mercia Diag-
nostics) ile aglütinasyon vermesi ve ayrıca mono-fluo
direkt floresan antikor (Sanofi Diagnostic Pasteur,
61730) yöntemi ile, 365-546 nm dalga boyutunda-
ki floresan mikroskobunda parlak refle veren çomak
şeklinde objelerin görülmesi sonucu, her iki suşun L.
pneumophila sero 1 grubundan olduğu anlaşılmış-
tır.

Üreme saptanan su örneklerinin protokol numa-
raları, Robens Enstitüsü’ne bildirilmiş ve sonuçlar
enstitü tarafından doğrulanmıştır.

Antalya’nın değişik bölgelerinden elde edilen
116 gün ısı (solar sistem) su örneğinin yukarıda bah-
sedilen yöntem ile kültürü yapılmış, kontrollü su ör-
neklerinde üreme olmasına karşın, gün ısı örnekle-

rinde L. pneumophila açısından herhangi bir üreme
tespit edilememiştir. Bu durum, yaz mevsimi nedeni
ile, gün ısı su sistemlerindeki su sıcaklığının 60˚C
üzerinde olmasına bağlanmıştır[145].

Anabilim dalımız Legionella tanı laboratuva-
rında, açık akciğer biyopsi materyali, transbronşiyal
aspirasyon sıvısı, balgam gibi klinik örnekler, asit ile
üç dakika muamele edilip, nötrleştirme işleminden
sonra, Legionella selektif besiyerinde kültürleri ya-
pılmaktadır. Laboratuvarımızda, bu yöntem ile dört
hastanın klinik örneğinden (ikisi açık akciğer biyopsi
materyali, biri transbronşiyal aspirasyon sıvısı, biri
balgam); L. pneumophila serogrup 1 izolasyonu ya-
pılmıştır. Tanı sonrası tüm hastalar, makrolid tedavi-
sine olumlu yanıt vererek taburcu olmuşlardır[146].
Bunlara ilaveten, 1997 yılında, aşırı sigara kullanımı
olan, 73 yaşındaki bir bayan hastanın balgam örne-
ği DFA ve kültür yöntemi ile incelenmiştir. Örnekte
DFA (L. pneumophila serogrup 1-6) yöntemi ile an-
tijen saptanamazken, kültürde üreme olduğu gözlen-
miştir. Şüpheli kolonilerden doğrulama amacıyla
kanlı agar, EMB ve BCYE besiyerlerine pasajları ya-
pılmıştır. Kanlı agar ve EMB besiyerlerinde üreme
gözlenmemesine karşın, dört gün sonra BCYE besi-
yerinde aynı morfolojide kolonilerin oluştuğu görül-
müştür. Serogrup (SG) tayini için; lateks aglütinas-
yon yöntemi ile incelenen koloniler, SG 1 antiseru-
mu ile aglütinasyon oluşturmazken, SG 2-14 antise-
rumu ile aglütinasyon oluşturduğu gözlenmiştir.
BCYE besiyerinde üreyen koloniler DFA (SG 1-6)
yöntemi ile incelenmiş, sonuç negatif bulunmuştur.
Sonuç olarak suşun, SG 7-14 grubunda olabileceği
düşünülmüştür.

Havalandırma üniteleri, su dağıtım sistemlerinin
yanısıra, özellikle respiratuar sistem problemi olan
hastalara uygulanan nemlendiriciler (humidifiers),
önemli infeksiyon kaynağı olabilmektedir. Bu düşün-
ce ile, hastanemize ait 35 nemlendiricinin rezervuar
su örneklerinin ve kontrol olarak standart su örneği-
nin asit ile muamelesinden sonra selektif besiyerleri-
ne ekimleri yapılmıştır. İki adet nemlendirici su örne-
ği ve standart su örneği ekilen besiyerlerinde 72-96
saat sonra üreme gözlenmiş, antiserum ve mono-
fluo direkt floresan antikor yöntemi ile üreyen bak-
terilerin L. pneumophila SG 1 olduğu doğrulanmış-
tır. Nemlendiricilerin gerekli fiziksel ve kimyasal te-
mizlikleri yapılarak, steril su kullanılmaya başlanma-
sından 30 gün sonra, su örneklerinin kültürlerinde
üreme saptanmamıştır[147].

Kültürün, Legionella infeksiyonlarının tanısında
önemli bir yeri olmasına karşın, üreme için gereken
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zamanın uzun olması ve kuşkulu üremelerde ileri ta-
nı veya doğrulama yöntemlerine ihtiyaç duyulması,
dezavantaj teşkil etmektedir. Selektif Legionella be-
siyerinde 3-10 gün içerisinde, gri-beyaz renkte, buz-
lu cam görünümünde üreyen kolonilerin tanımlan-

ması için, doğrulama ve ileri tanı basamakları, Şekil
1’de gösterilmiştir. 

İmmünfloresan yöntemler: Legionella infek-
siyonlarında hızlı tanı; tedavi ve prognoz açısından
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BCYE agarda buzlu cam görünümünde
grimsi-beyaz koloniler (3-10 gün)

BCYE agar +
Kanlı agar +

Legionella
türleri dışı

BCYE agar +
Kanlı agar -

Gram boyası (safranin)
(tipik morfoloji)

Ön tanı Doğrulama

İmmünfloresan veya
nükleik asit analizi

Ultraviyole ışığı (366 nm)

Mavi-beyaz floresanFloresan vermiyor

Oksidaz Oksidaz

Olası:
L. bozemanii
L. anisa
L. parisiensis

Olası:
L. dumoffii
L. gormanii
L. cherrii
L. steigerwaltii
L. tucsonensis

Beta laktamazHippurat

HareketOlası:
L. feeleii
L. quinlivanii

Olası:
L. pneumophila
L. spiritensis (wk)

Olası:
L. oakridgensis

Olası:
L. wadsworthii
L. jamestowniensis
L. birminghamensis
L. brunensis
L. cincinnatiensis
L. israelensis

Olası:
L. micdadei
L. maceachernii

Olası:
L. longbeachae
L. jordanis
L. sainthelensi
L. hackeliae
L. santricrucis
L. birminghamensis
L. moravica

Beta laktamaz

Olası:
L. rubrilucens

Olası:
L. erythra

Kırmızı floresan

Oksidaz

- + -+ - +

- +

- +- +

- +

Şekil 1. Legionellaceae familyası türlerinin identifikasyon şeması
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Tablo 3. Anabilim dalımız Legionella tanı laboratuvarında, lejyoner hastalığı tanısı konulan olgulara ait
özellikler

Hasta Yaş Cinsiyet Klinik Altta yatan Tanı Tedavi
semptomlar hastalıklar, risk yöntemleri

faktörleri

Ateş (39˚C)

1 29 E Halsizlik Renal transplantasyon DFA (+) Eritromisin +

Prodüktif öksürük Rifampin

Ateş

2 25 E Öksürük Renal transplantasyon DFA (+) Eritromisin +

Halsizlik Rifampin

Ateş Eritromisin +

3 55 E Soğuk algınlığı Aşırı sigara kullanımı DFA (+) Rifampin

Ateş Astım bronşiyale, DFA (+) Roksitromisin

4 33 E Öksürük kortikosteroid tedavisi + Rifampin

Ateş

Öksürük

5 73 E Göğüs ağrısı İleri yaş DFA (+) Roksitromisin 

Karın ağrısı + Rifampin

Diyare

Ateş Renal transplantasyon, DFA (+)

Halsizlik hemodiyaliz ve Eritromisin

6 31 K Hemoptizi kültür (+)

Solunum sıkıntısı

Solunum sıkıntısı Sigara kullanımı, DFA (+)

7 43 K Ateş kaviter akciğer ve Roksitromisin

hastalığı kültür (+)

Öksürük Sıklıkla termal DFA (+) Eritromisin

8 45 E Ateş banyolara seyahat 

Ateş DFA (+)

Göğüs ağrısı PAN ve Eritromisin

9 46 E Dispne (immünsüpresif kültür (+)

Öksürük tedavi)

Öksürük DFA (-)

Göğüs ağrısı İleri yaş, ve Azitromisin

10 73 K Ateş aşırı sigara kullanımı kültür (+)

SG 7-14

Öksürük DFA (+)

11 45 E Göğüs ağrısı AIDS ve Azitromisin

Ateş kültür (-)

Öksürük DFA (+)

12 48 E Göğüs ağrısı Hemodiyaliz ve Azitromisin

Ateş kültür (-)



çok önemlidir. Bu nedenle, monoklonal antikor içe-
ren DFA yöntemi, amaca yönelik önemli bir tanı
metodudur.

Laboratuvarımızda, atipik pnömoni ön tanısı al-
mış hastalara ait; açık akciğer biyopsi materyali, en-
dotrakeal ve transtrakeal aspirat mayii, bronkoalve-
olar lavaj sıvısı veya balgam gibi klinik örnekler, Le-
gionellosis tanısı amacıyla immünfloresan yöntemler
ile de incelenmektedir.

1993 yılında, ilk lejyoner hastalığı olgumuz; böb-
rek transplantasyonu yapılmış, immünsüpresyon al-
tında, kombine antibiyotik uygulanmasına karşın te-
daviye yanıt alınamayan bir erkek hasta idi. Hasta-
ya, atipik pnömoni nedeni ile terminal dönemde,
konsey kararı ile açık akciğer biyopsisi uygulanmış
ve materyal, tanı amacıyla laboratuvarımıza gönde-
rilmiştir. Mono-fluo DFA  yöntemi uygulanan örnek-
te, floresan mikroskobu ile L. pneumophila antijeni
saptanmıştır. Ülkemizde ilk kez, DFA yöntemi ile lej-
yoner hastalığı tanısı konan olgumuzda; makrolid +
rifampin kombinasyon tedavisine olumlu sonuç alın-
mıştır[148]. Aynı hasta, 1997 yılında, tekrar atipik
pnömoni nedeni ile hastanemize yatırılmış, incele-
nen balgam örneğinde DFA yöntemi ile Legionella
antijeni saptanmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda,
hastada HIV pozitifliği saptanmıştır. Uygulanan
makrolid tedavisine olumlu yanıt alınıp, hasta tabur-
cu edilmiştir.

Hemodiyaliz hastalarında; L. pneumophila anti-
kor prevalansının araştırılması amacıyla 52 kronik
hemodiyaliz hastasının ve kontrol grubu olarak he-
modiyalize girmemiş 34 kişinin serumlarında, IFA
yöntemi ile, L. pneumophila antikorları araştırılmış-
tır. IFA yöntemi ile (Mardx/30-7180) yapılan çalış-
mada; serumlar 1/256 oranında titre edilmiş, flore-
san mikroskobunda 1/256 ve üzerindeki titrelerdeki
olumlu görüntüler pozitif olarak kabul edilmiştir.

Araştırmamızda; 52 kronik hemodiyaliz hastası-
nın %19.2’sinde, kontrol grubunun %3’ünde L.
pneumophila serogrup 1’e karşı antikorlar saptan-
mıştır (p < 0.05). Antikor saptanan hastaların diya-
liz süreleri, antikor saptanmayan hemodiyaliz hasta-
larının diyaliz sürelerine göre anlamlı derecede fark-
lı (uzun) bulunmuştur (p < 0.05)[149].

Sonuç

Anabilim dalımız Legionella laboratuvarında,
bugüne dek, değişik klinik örnekleri incelenen altısı
immünsüprese 12 hastaya, DFA ve kültür yöntemi
ile lejyoner hastalığı tanısı konulmuştur[150]. İlk beş
hastaya ait örnekler sadece DFA yöntemi ile ince-

lenmiş olup, sonraki yedi hastanın tanısı DFA ve kül-
tür yöntemleri ile konulmuştur.

Lejyoner hastalığı tanısı konulan 12 hastaya ait
bilgiler Tablo 3’te gösterilmiştir.

Legionella türleri ile oluşan nozokomiyal infeksi-
yonlarda, mortalite yaklaşık %40-50 oranındadır.
Erken tanı ve tedavi sonucu mortalite oranı azaltıla-
bilir ve uygun tedaviye cevap 3-5 günde alınabilir.

Lejyoner hastalığı, genellikle 50 yaş üstü birey-
lerde, immünsüpresyon, sigara ve alkol bağımlılığı
gibi predispozan faktörlerin bulunması halinde, sal-
gın ile ortaya çıkabilen, hayatı tehdit edici ve tanı ye-
tersizliği nedeni ile sıklıkla tanımlanamayan bir infek-
siyondur.
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