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ÖZET

Bu çal›flmada, fiubat 1995-Temmuz 2002 tarihleri aras›nda Lejyoner hastal›¤› ön tan›s› ile örnekleri labo-
ratuvar›m›za gönderilmifl 183 olguya ait bulgular uygun vaka seçimi ve sonuç iliflkisi aç›s›ndan irdelenmifltir.
Tan› yöntemi olarak, gönderilen örnek cinsine göre kültür, direkt floresan antikor, üriner antijen testi ve se-
roloji kullan›lm›flt›r. Demografik, klinik ve epidemiyolojik özellikler “Laboratuvar ‹nceleme ‹stek Formu” ka-
y›tlar›ndan analiz edilmifltir. Olgular›n büyük k›sm›n›n (%60.4) toplum kökenli pnömoni oldu¤u gözlenmifltir.
Bunlar›n %80.3’ünün Lejyoner hastal›¤› epidemiyolojisi aç›s›ndan tart›flmal› orta ve düflük sosyoekonomik
standartlara sahip kesimlere dahil bireyler olduklar› görülmüfltür. ‹ncelenmek üzere en çok tercih edilen ör-
ne¤in idrar (145/183), en az tercih edilenin ise solunum yolu örnekleri (52/183) oldu¤u izlenmifltir. Toplam
6 (%3.3) olguda üriner antijen pozitifli¤i temelinde Lejyoner hastal›¤› saptanm›flt›r. Bu olgular›n dördü öyküle-
rine göre seyahat-iliflkili Lejyoner hastal›¤› olarak bildirilmifltir. Ayr›ca, serolojik inceleme bulgular›na göre
9 (%4.1) olgu olas› Lejyoner hastal›¤› olarak kaydedilmifltir. Klinik ve radyolojik olarak di¤er pnömonilerden
ay›rt edilememesi nedeniyle, Lejyoner hastal›¤› tan›s› spesifik mikrobiyolojik inceleme gerektirir. Buna karfl›n
laboratuvara örnek gönderilirken baz› klinik ve epidemiyolojik özelliklerin göz önüne al›nmas›, zaman›n ve
kaynaklar›n verimli kullan›m› için önemli görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lejyoner hastal›¤›, Standart vaka tan›mlar›, Epidemiyoloji, Tan›

SUMMARY

Diagnostic Approches in Legionnaires’ Disease: A Clinical, Microbiological and
Epidemiological Review on Cases Between 1995-2002

In this report, results of 183 cases, dispatched to our laboratory by suspicion of Legionnaires’ disease
between February 1995 and July 2002, were interpreted for matching to the standard case definitions and
outcomes. As diagnostic techniques, culture, direct fluorescence antibody assay, urinary antigen test, and se-
rology were used according to the samples. Demographical, clinical and epidemiological characteristics we-
re analyzed from the records of “Laboratory Request Log”. It is observed that the most of the cases (60.4%)
were classified as community-acquired pneumonia. The 80.3% of these individuals came from the populati-



Klinik bulgular ve radyolojik görünüm ile diğer
pnömonilerden ayırt edilememesi nedeniyle, Lejyo-
ner hastalığı tanısı spesifik mikrobiyolojik inceleme-
ye dayanır[1,2]. Ülkemizde 1996 yılında bildirimi zo-
runlu hastalıklar listesine giren Lejyoner hastalığının
rapor edilebilmesi için de standart vaka tanımlarına
göre en az bir laboratuvar bulgusuna gereksinim var-
dır[3-5]. Öte yandan olgulardaki bazı klinik ve epide-
miyolojik özellikler, hastalığın akla getirilmesine yar-
dımcıdır[2,6-8]. Laboratuvara örnek gönderilirken bu
özelliklerin göz önüne alınması, zamanın ve kaynak-
ların verimli kullanımında önemli görünmektedir. 

Bu çalışmada da Lejyoner hastalığı ön tanısı ile
laboratuvarımıza gönderilmiş olgulara ait veriler uy-
gun vaka seçimi ve sonuç ilişkisi açısından irdelen-
miş; elde edilen bulgular tartışılmıştır.

MATERYAL ve METOD

Olgulara ait demografik, klinik, epidemiyolojik
özellikler ile Lejyoner hastalığı için risk faktörlerinin
varlığı “Laboratuvar İnceleme İstek Formu” kayıtla-
rımızdan elde edilmiştir. Tanı yöntemi olarak gönde-
rilen klinik örneğe göre Legionella spesifik kültür
(BCYE agar ve diğer BCYE bazlı selektif besiyerleri),
direkt floresan antikor (DFA; Prolab, UK; MarDx,
USA), üriner antijen testi (ELISA Binax; ICT Binax-
Now, USA) ve indirekt floresan antikor tekniği ile
seroloji (Legionella pneumophila SG1-6 polivalan
IFA; MarDx, USA; Bios, Germany) kullanılmıştır.
Çift serum örneğinde ≥ 1/128 dört kat titre artışı
veya tek serum örneğinde ≥ 1/256 titrede pozitif
serolojik bulgu değerlendirmeye alınmıştır. İnceleme
sonuçları (geriye dönük olarak) klinik örnek protokol
defterinden derlenmiştir. Laboratuvar bulgusu pozitif
bulunan vakaların sınıflandırılmasında standart vaka
tanımları esas alınmıştır[4,5]. Buna göre olgular, olası
vaka ve kesin vaka olarak iki kategoriye ayrılmıştır.

BULGULAR

Lejyoner hastalığı ön tanısı ile Şubat 1995-Tem-
muz 2002 tarihleri arasında klinik örnekleri labora-
tuvarımıza gönderilen 183 olgunun “Laboratuvar İn-
celeme İstek Formu” kayıtlarına göre demografik
özellikleri incelendiğinde; cinsiyet dağılımı; 106
(%58) erkek, 77 (%42) kadın olarak saptanmıştır.
Yaş kaydı bulunan 144 olguda yaş 5-85 arasında
olup, ortalama yaş 47.39 ± 21.04 olarak hesaplan-
mış; Lejyoner hastalığı için risk faktörü olarak bili-
nen 50 yaş ve üzerindeki olguların oranı %51.4
(74/144) bulunmuştur. Kayıtlara göre olguların 144
(%78.7)’ünün epidemiyolojik olarak sınıflandırılabil-
diği; bunlardan ikisinde semptomlar solunum yolu ile
ilgili olmadığı halde laboratuvara örnek gönderildiği
belirlenmiş olup; kalan 39 (%21.3) olguda ise her-
hangi bir epidemiyolojik ilişki kaydına rastlanmamış-
tır (Tablo 1).

Epidemiyolojik ilişkisine göre olguların büyük ço-
ğunluğunu (%60.4) toplum kökenli pnömoni (TKP)
kategorisi oluşturmaktadır. TKP olguları arasında ya-
şadıkları yerleşim yeri bilinen 61 olgunun ise
%80.3’ünün Ankara dışı şehir, kasaba veya köyler-
den (17/61) ya da Ankara’nın orta ve düşük sosyo-
ekonomik yaşam standardına sahip semtlerinden
(39/61) başvurmuş olgular oldukları saptanmıştır
(Tablo 1). Yaşadıkları yerleşim yeri bilinen tüm olgu-
ların %13.5 (15/111)’inin ise ülkemize tatil amacıy-
la yurtdışından gelen turistler olduğu görülmüştür. Kli-
nik örneklerin gönderilmesinde mevsimlere göre da-
ğılım farkı izlenmemiştir (Tablo 1). 

Gönderildiği kurum ve/veya izlenmekte oldukla-
rı kliniğe göre kaydı bulunan 140 olgudan
%73.5’inin yaklaşık oranlarla yoğun bakımda yat-
makta olduğu veya infeksiyon ya da göğüs hastalık-
ları kliniklerinde tedavi gördüğü anlaşılmaktadır. Ol-
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ons by having medium- and low socio-economic standards, that are controversial for the epidemiology of Le-
gionnaires’ disease, were comprehended. The most preferred samples were urine (145) and the less prefer-
red samples were from lower respiratory tract (52) for sending to the laboratory. Totally 6 (3.3%) cases we-
re confirmed as Legionnaires’ disease based on positive urinary antigen test results. Four of these cases we-
re reported as travel-associated Legionnaires’ disease based on their travel histories. Additionally 9 (4.1%)
cases were classified as probable Legionnaires’ disease by serological findings. Since the clinical and radiolo-
gical presentations of Legionnaires’ disease are not discriminative, definitive diagnosis requires application of
specialized microbiology techniques. However, it seems that as the samples are sending to the laboratory to
take into account some of the clinical and epidemiological characteristics is essential for using the time and
sources effectively.

Key Words: Legionnaires’ disease, Standard case definitions, Epidemiology, Diagnose
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guların %5.7’si çeşitli sağlık ocakları veya daire ta-
biplikleri gibi ayaktan tedavi kurumlarından gönderi-
lirken, kalan olgular (%20.8) fizik tedaviden derma-
tolojiye kadar değişen 15 değişik klinikten gelmiştir
(Tablo 1).

Olgularda kaydedilen bulgu ve semptomların da-
ğılımı Tablo 2’de özetlenmiş olup, radyolojik olarak
pnömoni bulgusu kaydı olan 131 olgunun 16
(%12.2)’sında pnömonik infiltrasyon görülmediği
halde örneklerin Lejyoner hastalığı yönünden ince-
lenmek üzere laboratuvarımıza gönderildiği izlenmiş-
tir. Risk faktörü olarak bilinen parametrelerin varlığı
incelendiğinde ise, sigara kullanımı birinci sırada
(%28) gelmektedir (Tablo 3).

İncelenmek üzere gönderilen klinik örnekler tür-
lerine göre sınıflandırıldığında en sık olarak üriner
antijen testi için idrar örneği alındığı (145/183) iz-
lenmektedir. Bunu serolojik çalışma [indirekt flore-
san antikor (IFA)] amacıyla gönderilen serum örnek-
lerinin izlediği (90/183); en az gönderilen örneğin

ise kültür ve/veya direkt floresan antikor testi (DFA)
için balgam, bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısı gibi so-
lunum yolundan alınan örnekler (52/183) olduğu
gözlenmiştir (Tablo 4). Serolojik inceleme istenen 90
olgudan yalnızca 10’unda ikinci serum örneklerinin
incelemeye gönderildiği belirlenmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda idrar örnekleri-
nin 6 (%4.1)’sında üriner antijen pozitif bulunmuş-
tur. Serolojik inceleme için gönderilen örneklerin de
15 (%16.6)’inde antikor düzeyleri 1/128-1/1024
aralığında saptanmıştır (Tablo 4). Ancak dört olguda
titreler ≥ 1/128 bulunmuşken, bunlardan üçü hak-
kında epidemiyolojik ilişki ve/veya risk faktörleri açı-
sından yeterli kayıt bulunmadığından dolayı Lejyo-
ner hastalığı tanısı açısından değerlendirme dışı bıra-
kılmıştır. Üriner antijen pozitifliği saptanan altı olgu-
nun beşinde aynı zamanda serolojik inceleme de ya-
pılmış olup, üçünde antikorlar ≥ 1/256 titrede pozi-
tif bulunmuştur. Buna göre yalnızca serolojik incele-
meye dayanılarak olası Lejyoner hastalığı tanısı alan
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Tablo 1. 1995-2002 yılları arasında Lejyoner hastalığı ön tanısı ile örnekleri laboratuvarımıza gönderilen
olguların “Laboratuvar İnceleme İstek Formu” kayıtlarına göre demografik özellikleri ve epidemiyolojik
dağılımı

• Demografik özellikler

Ortalama yaş (kaydı bulunan n= 144) 47.39 ± 21.04

Kadın/erkek dağılımı 77/106

• Epidemiyolojik ilişki (kaydı bulunan n= 144)

Toplum kökenli pnömoni (n= 87) %60.4

Seyahat ilişkili pnömoni (n= 27) %18.8

Nozokomiyal pnömoni (n= 28) %19.4

Pnömoni ön tanısı yok (n= 2) %1.4

• Toplum kökenli pnömoni olgularının yaşadığı yere göre dağılımı (kaydı bulunan n= 61)

Ankara dışı şehir, kasaba, köy (n= 17) %27.8

Ankara orta-düşük sosyoekonomik düzey semt (n= 32) %52.4

Ankara yüksek sosyoekonomik düzey semt (n= 12) %19.6

• Mevsimlere göre dağılım (n= 183)

Aralık-Mayıs (n= 86) %46.9

Haziran-Kasım (n= 97) %53.1

• Gönderen kuruma/kliniğe göre dağılım (n= 140)

Yoğun bakım üniteleri (n= 38) %27.1

İnfeksiyon hastalıkları kliniği (n= 34) %24.3

Göğüs hastalıkları kliniği (n= 31) %22.1

Diğer klinikler (n= 29) %20.8

Ayaktan tedavi kurumları (n= 8) %5.7



olgu sayısı dokuz olarak saptanmıştır. Serolojik ince-
leme ile pozitif bulunan bu olguların ikisinde ise se-
rokonversiyon izlenmiştir. Kültürlerin hiçbirinde üre-
me saptanmamıştır (Tablo 4). Böylece olası ve kesin
vaka kategorilerine giren tüm olguların bazı demog-
rafik özellikleri, klinik belirti/bulguları, risk faktörleri
ve epidemiyolojik ilişkinin dağılımı Tablo 5’te özet-
lenmiştir.

TARTIŞMA

“Yirmiüç yaşında kadın hasta; önceden sağlıklı,
ev hanımı ve Ankara’nın Mamak semtinde oturuyor.
Parakardiyak efüzyon, sol bazalde ampiyemle uyum-
lu görünüm ve alt solunum yolu semptomları ile altı
gün önce hastaneye yatırılmış. Hastaneye yatıştan
önce kusma ile birlikte birkaç günlük bir ishal öykü-
sü var. Ateş yüksek (> 38.5°C). Günde yarım paket
sigara içiciliği dışında herhangi bir risk faktörü olma-
yan hasta, son 15 gün içinde seyahat etmemiş”. Lej-
yoner hastalığı düşünülerek üriner antijen araştırıl-
mak üzere laboratuvarımıza gönderilmiş.

“Altmışyedi yaşında, erkek hasta, Ankara’nın Al-
tındağ ilçesine bağlı bir köyde yaşıyor. Yüksek ateş
bulgusu ve pnömoni ön tanısı ile hastaneye yatırıl-
mış. Özgeçmişinde hiçbir özellik belirtilmemiş; ileri
yaşta olması hariç risk faktörü taşımayan hasta son
15 gün içinde seyahat etmemiş”. Lejyoner hastalığı
düşünülerek üriner antijen araştırılmak üzere labora-
tuvarımıza gönderilmiş. Bu örnekler çoğaltılabilir.

Gündelik hayatın içinde suyun kullanım dinamik-
lerindeki önemli farklılıklar nedeniyle, Lejyoner has-
talığı kırsaldan ziyade kent yaşamının beraberinde
getirdiği bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Gele-
neksel kırsal yaşam süren bir bireyin ise Lejyoner
hastalığı olabilmesi için kendi koşullarında Legionel-
la bakterisi ile infeksiyona maruz kalacak düzeyde
karşılaşma olasılığı neredeyse yok gibidir. Önceden
sağlıklı, genç bireylerde yüksek çevresel risk olmadı-
ğında da Lejyoner hastalığı uzak bir olasılıktır.

Lejyoner hastalığı, L. pneumophila başta olmak
üzere Legionellaceae üyelerinin neden olduğu bir tür
pnömonidir. Diğer pnömonilerden ayrıldığı en
önemli nokta; su sistemlerinde yerleşip çoğalabilme-
sinden dolayı etkenin kişiye çevresel bir kaynaktan
ulaşmasıdır. Aynı nedenle hastalık epidemik karakte-
re sahiptir. Suyun büyük ünitelerde biriktirildiği, ısıtıl-
dığı; bir merkezden dağıldığı ve çeşitli teknolojik
ekipman ile aerosol haline getirildiği sistemler şehir
yaşamının unsurlarıdır[6,7]. Doğadaki sular ve toprak
her ne kadar bakterinin orjinal yaşam çevresini oluş-
turuyorsa da pratik olarak denilebilir ki; Lejyoner
hastalığı bir “şehirli birey” hastalığıdır. Kişinin hasta-

Flora 2003;8(2):148-157 151

Lejyoner Hastalığında Tanı Yaklaşımı: 
1995-2002 Yılları Arasında İncelenen Olgularda 
Klinik, Mikrobiyolojik ve Epidemiyolojik Değerlendirme Akbaş E, Gözalan A, Yılmaz GR, Acar B, Esen B.

Tablo 2. 1995-2002 yılları arasında Lejyoner has-
talığı ön tanısı ile örnekleri laboratuvarımıza
gönderilen olgulardan “Laboratuvar İnceleme
İstek Formu” kayıtlarına göre kaydı bulunanla-
rın klinik belirti ve bulgulara göre dağılımı

Belirti/bulgu var

Klinik belirti/bulgu n %

• Radyolojik olarak pnömoni (n= 131) 115 87.8

• Öksürük (n= 131) 97 74.0

• Ateş (≥ 38°C) (n= 132) 96 72.7

• Antibiyotik tedavisine yanıt (n= 94)

Yanıt yok 64 68.1

Yanıt var 7 7.4

Antibiyotik tedavisi yapılmamış 5 5.3

Antibiyotiğe yeni başlanmış 18 19.1

• Balgam (n= 130) 59 45.4

• Dispne (n= 130) 57 43.8

• Yan ağrısı (n= 128) 48 37.5

• Nörolojik bulgu (n= 131) 31 23.7

• Gastrointestinal semptom (n= 131) 28 21.4

• Diğer semptomlar (n= 116) 21 18.1

• Baş ağrısı (n= 129) 23 17.8

• Hemoptizi (n= 130) 14 10.8

n= Kaydı bulunan olgu sayısı.

Tablo 3. 1995-2002 yılları arasında Lejyoner has-
talığı ön tanısı ile örnekleri laboratuvarımıza
gönderilen olgularda “Laboratuvar İnceleme İs-
tek Formu” kayıtlarına göre Lejyoner hastalığı
için risk faktörü olarak bilinen parametrelerin
varlığı

Risk faktörü bulunan olgu

Risk faktörü n %

• Sigara (n= 132) 37 28.0

• KOAH (n= 132) 25 18.9

• Steroid kullanımı (n= 132) 14 10.6

• Diabetes mellitus (n= 132) 14 10.6

• Malignite (n= 132) 16 12.1

• Alkol (n= 131) 12 9.2

• Cerrahi girişim (n= 132) 12 9.1

• Transplantasyon (n= 132) 8 6.1

n= Kaydı bulunan olgu sayısı.
KOAH= Kronik obstrüktif akciğer hastalığı.
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Tablo 4. 1995-2002 yılları arasında Lejyoner hastalığı ön tanısı almış olgulardan araştırılmak üzere labora-
tuvarımıza gönderilen örneklerin ve elde edilen pozitif bulguların dağılımı

Pozitif bulgu

Klinik örnek/inceleme Örnek (n) n %

• İdrar/üriner antijen 145 6 4.1

• Serum/IFA* 90 15 16.6

• Balgam (ya da diğer ASY örneği)/kültür 52 0 0

• Balgam (ya da diğer ASY örneği)/DFA 22 0 0

* IFA tekniği ile antikor düzeyi ≥ 1/128 titrede olan örneklerin tamamı dahil edilmiştir.
ASY: Alt solunum yolu.

Tablo 5. 1995-2002 yılları arasında laboratuvarımızda incelenen; pozitif üriner antijen bulgusuna göre ke-
sin ve serolojik bulgulara göre olası Lejyoner hastalığı tanısı konan olgularda bazı demografik özellikler,
klinik belirti/bulgular, risk faktörleri ve epidemiyolojik ilişkinin dağılımı

Pozitif vakalar

Üriner antijen (n= 6) Seroloji* (n= 9)

• Ortalama yaş 65 ± 8.81 35 ± 22.5

• Kadın/erkek oranı 1/5 4/5

• Klinik belirti/bulgu
Radyolojik olarak pnömoni 6 5
Ateş (≥ 38°C) 6 4
Öksürük 6 4
Antibiyotik tedavisine yanıt yok 4 5
Balgam 5 2
Dispne 5 2
Yan ağrısı 3 1
Nörolojik bulgu 4 1
Gastrointestinal semptom 2 1
Diğer semptomlar 1 2
Baş ağrısı 1 0
Hemoptizi 1 2

• Risk faktörü 
Sigara 3 2
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 0 1
Steroid kullanımı 0 1
Diabetes mellitus 1 0
Malignite 1 0
Alkol 2 1
Cerrahi 0 2
Transplantasyon 0 1#

• Epidemiyolojik ilişki
Toplum kökenli pnömoni 2 2
Seyahat-ilişkili pnömoni 4 5
Nozokomiyal pnömoni 0 2#

* Bir olgu hariç tümü ≥ 1/256 titrede pozitif olgular.

# ≥ 1/128 titrede bir olgu klinik bulgular, risk faktörü ve epidemiyolojik ilişki nedeniyle bu grup içinde sınıflandırılmıştır.



lığa yakalanabilmesi için her şeyden önce bir çevre-
sel rezervuar bulunması (havalandırma sistemi, so-
ğutma kulesi, sıcak su tankları...), suyun bu rezervu-
ardan kişiye ulaşabilmesi için bir neden veya aracı
mekanizma bulunması (soğutma kulesi fanları, duş
başlıkları, manav ve çiçek standlarında kullanılan
sprey nemlendiriciler, aspirasyon...) ve son olarak ki-
şinin bazı risk faktörlerine sahip duyarlı bir birey ol-
ması (yaşlılık, sigara ve alkol bağımlılığı, transplan-
tasyon, immünsüpresif tedavi...) şeklinde sayılabile-
cek birden fazla koşulun bir araya gelmesi gereklidir. 

1982 yılından bu yana yapılmış çalışmaların ir-
delendiği bir raporda; hastaneye yatış gerektiren
TKP’lerin değişik serilerde %2-16’sında, yoğun ba-
kım ünitesinde tedavi gerektirenlerin ise %5-25’inde
etkenin Legionella spp. olarak tanımlandığı ve sıra-
lamada ilk beş etken içinde yer aldığına dikkat çekil-
miştir[1]. Ancak çoğu araştırmada TKP’lerde %15-
85 oranı ile birinci sıradaki yerini koruyan Strepto-
coccus pneumoniae başta olmak üzere karşımıza çı-
kan diğer etkenler göz önüne alındığında, ayırıcı ta-
nı büyük önem kazanmaktadır. Bir diğer ifade ile;
klinik ve radyolojik olarak diğer pnömonilerden ayırt
edilemeyişi nedeniyle Lejyoner hastalığında tanı
mikrobiyolojik olarak konur[1]. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sürveyans standart-
ları da olguları olası ve kesin vaka olarak iki katego-
riye ayırırken, vakaların bu tanımlardan birine gire-
bilmesi için belirtilen en az bir laboratuvar kriterinin
sağlanmış olması istenmektedir[5]. Bu sınıflandırma-
ya göre klinik ve/veya radyolojik olarak pnömoni ta-
nısı almış hastaların solunum sekresyonları veya ak-
ciğer dokusunda monoklonal reajenlerin kullanıldığı
DFA yöntemi ile bakterinin boyanarak gösterilmesi
ya da L. pneumophila Sg1 dışındaki diğer Legi-
onella türlerine karşı serolojik bir test ile antikor tit-
relerinin ≥ 4 kat arttığının gösterilmesi halinde olgu
olası Lejyoner hastalığı olarak sınıflandırılmaktadır.
Alt solunum yollarına ait herhangi bir klinik örnek-
ten kültür yöntemi ile bakterinin izolasyonu ya da id-
rarda L. pneumophila Sg1 için spesifik antijen sap-
tanması ya da bir serolojik yöntem ile L. pneumop-
hila Sg1 spesifik antikor titrelerinin ≥ 4 kat arttığı-
nın gösterilmesi halinde ise olgu kesin Lejyoner has-
talığı tanısı alır ve rapor edilir. Sağlık Bakanlığı, Te-
mel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2001
yılında yayımlamış olduğu genelgede de aynı vaka
tanımları esas alınmıştır[4]. Her iki dokümanda başlı-
ca amaç vaka bildiriminde standardizasyonu sağla-
mak olduğu kadar; hem DSÖ’nün sürveyans öneri-
leri hem de Sağlık Bakanlığı genelgesi hastalığın po-

tansiyel epidemik karakterinin altını çizmekte ve he-
kimi karşılaştığı olgularda epidemiyolojik ilişkinin
sorgulanmasına da yönlendirmektir. Çünkü epidemi-
yolojik koşullar sağlanmadığında (turistik tesiste kal-
ma öyküsü, hastanede yatarken pnömoni gelişmesi,
rutin yaşam çevresinin bakteriye maruz kalmak için
uygun olması vb.) Lejyoner hastalığına rastlanma
olasılığı neredeyse yoktur. 

Lejyoner hastalığı epidemiyolojik karakterine gö-
re ise gerçekte iki ana kategoride incelenmektedir;
birincisi toplum kökenli, diğeri ise hastane kökenli
(nozokomiyal) Lejyoner hastalığı. Seyahat-ilişkili Lej-
yoner hastalığı formu, toplum kökenli legionellozis
içinde değerlendirilmektedir. Ancak bir halk sağlığı
problemi olmasının yanı sıra ülkelerin ekonomisini
de etkileyen seyahat-ilişkili Lejyoner hastalığını ayrı
bir kategori olarak ele alma eğilimi vardır[9]. 1990’lı
yılların başından bu yana Avrupa’dan yapılan bildi-
rimler ve bazı turistik tesislerimizin hastalıkla ilişkisi-
nin ortaya konması ülkemizde de seyahat-ilişkili Lej-
yoner hastalığı için bir kontrol programının hayata
geçirilmesini gerektirmiştir[3,4,10,11]. Bu gerekçe ile
bu incelemede de olguların epidemiyolojik dağılımı
değerlendirilirken seyahat-ilişkili Lejyoner hastalığı
toplum kökenli Lejyoner hastalığından ayrı ele alın-
mıştır.

Kayıtlarımıza göre ortaya çıkan dağılım; olgu se-
çiminde yaş, hastanın yaşadığı çevre ve sosyokültü-
rel faktörler ile Lejyoner hastalığının edinilmesi ola-
sılığı arasında bilinen bağlantıların yeterince akla ge-
tirilmediğini düşündürmektedir (Tablo 1). Lejyoner
hastalığı ön tanısı ile laboratuvarımıza örnekleri gön-
derilen olguların yaklaşık yarısında (%49.6) yaş
50’nin altındadır (5-48, ortalama 30.18 ± 12.27
yaş). Lejyoner hastalığı için yaş ile birlikte artan bir
risk olduğu, vakalara daha çok 50 yaş üzerinde rast-
landığı; çeşitli vaka serilerinde yaş ortalamalarının
47-51 arasında bulunduğu bilinmektedir. Öte yan-
dan aynı çalışmalarda sigara bağımlılığı (%47.9-
68.0), alkol bağımlılığı (%17.0-18.7), altta yatan
hastalık öyküsü (%41.6-70.0) oranları incelediğimiz
hasta grubunda bu risk faktörlerine sahip olma oran-
larına kıyasla oldukça yüksektir (Tablo 3)[12-15]. So-
pena ve arkadaşları tarafından Legionella pnömoni-
si ile diğer mikroorganizmaların etken olduğu TKP
olgularının karşılaştırıldığı bir çalışmada; Lejyoner
hastalığı grubunda sigara içme oranı %47.9, diğer
pnömonilerde %33.6 olarak rapor edilmiştir[15]. Bu-
na göre olgularımızda bir risk faktörü olarak sigara
içiciliği oranının (%28.0) seçilmiş Lejyoner hastalığı
popülasyonundan ziyade genel olarak TKP vakala-
rında bildirilen oranlara yakın olduğu söylenebilir. 
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Lejyoner hastalığı diğer pnömonilerden farklı
olarak daha çok yaz aylarında ortaya çıkma eğilimin-
dedir[12,15]. Özellikle seyahat-ilişkili formu başta ol-
mak üzere toplum kökenli Lejyoner hastalığının gö-
rülme sıklığı, Legionella bakterisinin yaz aylarında
bina su sistemlerinde kolonizasyonunda artış ile pa-
ralellik göstermektedir. Bu bilgi Lejyoner hastalığı ön
tanısı ile gönderilen olguların daha çok yaz aylarında
ve takip eden mevsimde yoğunluk kazanacağını dü-
şündürmektedir. İncelemeye aldığımız tüm örnekle-
rin mevsimlere göre laboratuvarımıza geliş dağılımı
ise yaz-sonbahar ve kış-ilkbahar olarak bölümlenmiş
iki belirleyici dönem arasında anlamlı bir fark bulun-
madığını ortaya koymaktadır (Tablo 1). Bununla bir-
likte, örnek akış yoğunluğunun arttığı son üç yılı ya-
kından incelediğimizde aylara göre dağılım grafiğin-
de iki belirgin pik saptanmaktadır (Şekil 1). Birinci
pik Şubat ve Mart aylarında pnömoni tanısı için la-
boratuvarımıza başvuruda bir artışa karşılık gelmek-
tedir. İkinci pik ise Haziran’dan başlayıp Ekim ayına
kadar uzanan (2002 yılında Temmuz-Ekim verileri-
nin bu grafiğe girmediği de göz önüne alınarak) bir
vaka başvuru yoğunluğuna karşılık gelmektedir. Bu
ikinci pik Lejyoner hastalığı vaka serilerinde izlenen
dağılımla örtüşmektedir ve son yıllarda ülkemizde de
yaz aylarında ortaya çıkan pnömonilerde diğer etyo-
lojilerden ziyade Lejyoner hastalığının akla daha sık
geldiğini düşündürmektedir[9,11].

Daha önce de belirtildiği gibi Lejyoner hastalığı
pnömoni tablosunun ön planda olduğu bir infeksi-
yondur. Primer odak olarak ekstrapulmoner yerleşi-
min gözlendiği nadir vakalar hariç hemen tüm olgu-
larda radyolojik incelemede akciğer infiltrasyonu bul-
gusu vardır. Bu özellikle Lejyoner hastalığı ile ilgili
prospektif çalışmalarda, sporadik vaka serilerinde
dikkati çeken bir özellik olup, alt solunum yolu infek-
siyonu tablosu ile hastaneye başvuru esnasında rad-
yolojik olarak pnömoni bulgusu saptanması veya 24
saat içinde akciğer grafisinde infiltrasyon geliştiğinin
gösterilmesi vaka seçiminde bir kriter olarak belirlen-
miştir[15,16]. İnfiltrasyon interstisyel, yama tarzında,
yaygın veya lober ya da lobüler; bir veya birden faz-
la lobun tutulduğu ve bazen plevral efüzyonun göz-
lendiği ama çoğu kez her iki akciğere saatler içinde
yayılabilen özelliklere sahiptir. Retrospektif araştır-
malar ve salgınlarda ise başvuru esnasında %7-10
olguda radyolojik olarak pulmoner infiltrasyon göz-
lenmediği anlaşılmaktadır[13,14,17]. Olgularımızın
%12.2’sinde radyolojik incelemede pnömoni bulgu-
su izlenmediği halde Lejyoner hastalığı yönünden in-
celemeye gönderilmiş olması klinisyenin atipik pnö-
moni etkeni araştırmak isteğini ya da vaka seçimin-
de klinik bulguların yeterince göz önüne alınmadığı-
nı akla getirmektedir  (Tablo 2). Bir diğer olasılık ise
pnömoni bulgusu desteklemese de epidemiyolojik
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Şekil 1. Ocak 2000-Temmuz 2002 tarihleri arasında Lejyoner hastalığı ön tanısı ile laboratuvarımıza gönde-
rilen tüm olguların aylara göre dağılımı.
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bir ilişkinin varlığı nedeniyle klinisyenin Lejyoner
hastalığına yönlenmiş olabileceğidir.

Beklendiği üzere, Lejyoner hastalığı akla geldiğin-
de incelenmek üzere laboratuvara en sık gönderilen
örnek türü idrar olmuştur. Bu durum büyük olasılıkla
idrarın hastadan en kolay temin edilen örnek türü ol-
masının yanı sıra, hızla sonuca gidilebilmesi (ELISA
ile yaklaşık dört saat, ICT Kart test ile 15 dakika) ve
pozitif bulgunun kesin tanı kriteri olarak kabul edil-
mesinden kaynaklanmaktadır. Ancak günümüz ko-
şullarında idrarda sadece L. pneumophila Sg1 anti-
jeni tespit edilebilmektedir[18]. Klinik olarak uyumlu
olgularda negatif sonuç (%15-20) diğer serogruplar
veya türlere bağlı infeksiyon olasılığını ortadan kal-
dırmadığı için mümkün olduğunca kültür ve seroloji
gibi diğer yöntemler için de laboratuvara örnek gön-
derilmesi önerilmektedir.

Bu araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer sonuç;
örneğin kolay elde edilebilmesi ve testin kısa sürede
sonuçlanması gibi nedenlerle serolojinin ikinci sıklık-
la tercih edilen laboratuvar incelemesi olduğudur.
Ancak ilginç olarak çok az olguda (%11.1) klinisyen
konvalesan faz serum örneğinin sonucuna gereksi-
nim duymuştur. Bunda büyük olasılıkla ikinci serum
örneğinin elde edilmesindeki güçlük (hastaya ulaşıla-
maması) ya da konvalesan dönemde elde edilecek
bulgunun yorum açısından anlamlı olmadığı düşün-
cesi etkendir. Öte yandan akut dönemde serolojik in-
celemenin duyarlılığı düşük olup (%40-60), olgular-
da bazen üç ay gibi uzun bir süre serokonversiyon
gelişmemektedir[1]. Bizim üriner antijen pozitifliği ile
tanı koyduğumuz bir olgumuzda da idrar örneği ile
aynı anda gönderilen serum örneğinde saptanabilir
titrede antikor (< 1/64) gözlenmemiş olduğu halde
beş hafta sonra alınan ikinci serum örneği ≥ 1/256
titrede pozitif bulunmuştur. Standart tanı kriterlerine
göre serolojik inceleme yalnızca L. pneumophila
Sg1 için çift serum örneğinde dört kat titre artışının
(≥ 1/128) gösterilebildiği durumlarda kesin tanı koy-
durucu olarak kabul edilmektedir. Polivalan reajen-
lerle elde edilen bulgular olası vaka kriterleri içinde
değerlendirilir. Tek serum örneğinde klinik olarak
anlamlı kabul edilen minimum düzey ise ≥
1/256’dır[5,13-17]. İncelememizde de tek serum ör-
neğinde ≥ 1/256 değeri klinik olarak kabul edilmiş
ve bu olgular destekleyici bir laboratuvar kriteri ol-
madıkça olası vaka olarak sınıflandırılmışlardır. Bir
olgu, serolojik olarak ≥ 1/128 titrede pozitiflik sap-
tandığı halde değerlendirmeye alınmıştır. Renal
transplantasyon öyküsü olan bu hastanın klinik belir-
ti ve bulgularının hastalığı desteklemesi ve pnömoni

tablosunun hastanede yatarken ortaya çıkması nede-
niyle söz konusu vaka, olası nozokomiyal Lejyoner
hastalığı olarak kaydedilmiştir (Tablo 5).

Legionella türlerinin kültürden izolasyonu, has-
talığın tanısında halen altın standart olarak kabul
edilmektedir. Özellikle hastalığın başlangıcında du-
yarlılığı oldukça yüksek ve %100 özgül bir yöntem
olan kültürde elde edilen sonuç tanıda kesin kriter
olarak kabul edilir ve bakteri izole edildiğinde hasta
ile epidemiyolojik odak arasındaki ilişkinin belirlen-
mesine olanak sağlar[5,6]. Bununla birlikte, hastadan
balgam dahil herhangi bir alt solunum yolu materya-
linin elde edilmesinde güçlük olması ve bakterinin
üremesi için en az beş güne ihtiyaç bulunması, bu tür
klinik örneklerin laboratuvara gönderilmesinde cay-
dırıcı faktörlerdir. Bizim bulgularımız da kültürün en
az tercih edilen yöntem olduğunu destekler nitelikte-
dir. Lejyoner hastalığı ön tanısı ile araştırılmak iste-
nen 183 olgudan yalnızca 52’sinde balgam, BAL
veya plevral sıvı gibi bir solunum yolu örneği alına-
rak incelenmek üzere gönderilmiştir (Tablo 4). Bu ol-
guların bir kısmında ise solunum yolu örneği idrar ya
da serolojik inceleme sonucunda elde edilen pozitif
bulgunun ardından laboratuvarımızın ısrarı üzerine
temin edilmiştir. Ancak serolojik bulgulara göre ola-
sı Lejyoner hastalığı tanısı alan yedi ya da üriner an-
tijen testi ile kesin Lejyoner hastalığı tanısı alan dört
olguya ait örnekler de dahil olmak üzere, kültürlerin
hiçbirinden izolasyon gerçekleştirilememiştir. Bu so-
nuçta etkili bir faktör olarak örneklerin çoğunun
(41/52) nonspesifik olgulara ait olduğu öne sürüle-
bileceği gibi; hastadan örneğin alındığı evre, o esna-
da antibiyotik kullanılıp kullanılmadığı, hastadan ye-
terli/uygun örnek alınıp alınmadığı, örnekte sapta-
nabilir miktarda bakteri bulunup bulunmadığı ve ör-
neğin laboratuvara transport koşulları da izolasyon
başarısını belirleyen unsurlardır.

Sonuç olarak, yaklaşık yedi yıllık bir dönemde le-
gionellozis ön tanısı ile laboratuvarımıza gönderilmiş
olan 183 olgunun 6 (%3.3)’sında Lejyoner hastalığı
saptanmıştır. Ayrıca, serolojik inceleme bulgularına
göre 9 (%4.1) olgu olası Lejyoner hastalığı olarak
kaydedilmiştir. Her ne kadar epidemiyolojik ilişki be-
lirtilmemişse de, Uçartürk ve arkadaşları tarafından
1998 yılında yayımlanmış bir araştırmanın sonucu-
na göre üriner antijen/kültür yöntemleri ile Lejyoner
hastalığı oranı %6.45 bulunmuş olup, ülkemiz için
(şimdilik) her 100 pnömoni olgusundan üç ile yedi-
sinin Lejyoner hastalığı olduğunu ileri sürmek müm-
kündür[19]. 
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Bu çalışmada; üriner antijen pozitifliği ile kesin
Lejyoner hastalığı tanısı konan altı vakanın yaş orta-
lamasının 65.0 ± 8.81 olması, ileri yaşın (> 50) has-
talık için predispozan bir faktör olduğu bilgisini des-
teklemektedir (Tablo 5). Yine aynı gruptaki olgular-
da saptanan ateş (6/6), öksürük (6/6) ve nörolojik
semptomlar (4/6) Lejyoner hastalığı için bilinen en
önemli klinik belirti ve bulgulardandır. Olgu sayısı ye-
tersiz olsa da kesin tanı konan veya olası Lejyoner
hastalığı olarak değerlendirilen olgularımızın tümü
bir arada ele alındığında; epidemiyolojik olarak seya-
hat-ilişkili formun ön planda olması, konunun sektö-
rel önemini vurgulamak açısından anlamlı bir bulgu-
dur. Bu çalışmada seyahat-ilişkili pnömoni olarak
kaydedilen 27 olgudan 4 (%14.8)’ü kesin, 5
(%18.5)’i olası Lejyoner hastalığı tanısı almıştır (Tab-
lo 1, Tablo 5).

Hastalığın epidemik potansiyeli, tanı konmasını
takiben hemen epidemiyolojik araştırmaların başla-
tılmasını gerektirir[4,5,10]. Hastanın mikroorganizma-
yı almış olabileceği kaynakların incelenmesi bu çalış-
manın en önemli parçasıdır. Bu nedenle inkübasyon
dönemi de göz önüne alınarak seyahat/konaklama,
hastanede yatma ve hatta ziyaret ettiği alışveriş mer-
kezleri dahil olmak üzere gerekli bilgilerin hastadan
anamnez alma esnasında kaydedilmesi büyük önem
taşır. Kesin tanı ile birlikte kaynak olabileceği düşü-
nülen bina su sistemlerinden Legionella spp. varlığı-
nın araştırılması amacıyla örnek alınması kuraldır.
Böylece hem epidemiyolojik verilerin elde edilmesi
hem de yeni vaka ve/veya salgınların önlenmesi için
çalışmaların başlatılması ve monitörize edilmesi
mümkün olmaktadır[4,5,10]. Bu çalışmada kesin Lej-
yoner hastalığı tanısı konan seyahat-ilişkili dört olgu-
nun kaldıkları otel su sistemlerinden alınan örnekler
de bu çerçevede incelenmiştir. İki vakada kaldıkları
otel su sisteminin mikroorganizma ile kolonize oldu-
ğu gösterilmiş, diğer ikisinde ise otel su sisteminde
Legionella türlerine rastlanmamıştır.

Lejyoner hastalığı ülkemizde yeterince tanınma-
yan ve sıklıkla atlanan bir klinik tablodur. Buna kar-
şın, hastalık akla getirildiğinde ise, başta hastanın ya-
şam koşulları olmak üzere epidemiyolojik ilişki ve
standart vaka tanımlarının yeterince birlikte göz önü-
ne alınmadığı dikkati çekmektedir. Yine de ele aldı-
ğımız ve çoğunda olumsuz yanlarına vurgu yaptığı-
mız bu bulguların yanı sıra; yıllar içinde Lejyoner
hastalığının giderek daha sıklıkla akla getiriliyor ol-
masına memnuniyetle tanıklık etmekteyiz. Ülkemiz-
de Lejyoner hastalığının bulunuşu ve epidemiyolojisi
ile ilgili bilgi birikimi böylece sağlanabilir. Öte yan-

dan tanı maliyetlerinin yüksek olması, günümüzde
gelişmiş ülkelerde bile pek çok laboratuvarı Legi-
onella bakterisi ile çalışmaktan alıkoyan bir faktör-
dür. Hastalığın bazı özelliklerinin ve davranış mode-
linin vaka seçiminde göz önüne alınması, gerçekte
sınırlı olan kaynakların yerinde kullanımına katkıda
bulunacaktır. 
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