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ÖZET

Lejyoner hastal›¤›, ciddi seyirli toplum kökenli pnömoninin s›k nedenlerinden biri olarak bilinir. Bu çal›fl-
mada, 2002 y›l›nda Baflkent Üniversitesi Alanya Hastanesi’nde Lejyoner hastal›¤› tan›s›yla takip edilen dört ol-
gu irdelendi. Olgular›n hepsi seyahatle iliflkiliydi. Yüksek atefl, solunum s›k›nt›s› ve akci¤er grafisinde infiltras-
yon hastalar›n ortak bulgular›yd›. ‹ki olguda nörolojik bulgu, iki olguda diyare pnömoni tablosuna efllik ediyor-
du. Lejyoner hastal›¤› tan›s› üriner antijen testi ile kondu ve iki olguda saptanan serum antikor titresi anlaml›
bulundu. Tedavide klaritromisin + rifampisin veya siprofloksasin kombinasyonu tercih edildi ve olgular›n hep-
si iyileflti. ‹drarda Legionella antijeni aranmas› Legionella pneumophila serogroup 1’e ba¤l› Lejyoner hastal›¤›-
n›n erken tan›s›na ve dolay›s›yla uygun tedavinin erken bafllanmas›na katk›s› olan de¤erli bir testtir. 

Anahtar Kelimeler: Lejyoner hastal›¤›, Legionella pneumophila, Pnömoni 

SUMMARY

Four Cases of Travel Associated Legionnaires’ Disease

Legionnaires’ disease is recognized as a common cause of severe community-acquired pneumonia. In this
report the aim is to hold a discussion about the characteristics of four cases diagnosed with Legionnaires’ di-
sease at Baskent University Alanya Hospital in 2002. The cases were all travel associated. All patients had high
fever, dyspnea and consolidation on chest radiography. Neurologic symptoms and diarrhea were present in
two of four cases. The Legionella urinary antigen assay was used as diagnostic method of Legionnaires’ dise-
ase and seroconversion was revealed in two of four cases. All cases have recovered from pneumonia after cla-
rithromycin + rifampin or ciprofloxacin treatment. The Legionella urinary antigen assay allows for early diag-
nosis and appropriate treatment Legionnaires’ disease caused by Legionella pneumophila serogroup 1.
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Lejyoner hastalığı su kaynaklarında kolonize ol-
muş Legionella spp.’nin aerosol halinde alınması
veya aspirasyonu sonucu bulaşabilen, mortalitesi
yüksek bir hastalıktır[1]. Legionella türü bakterilerin
ekolojik ortamı doğal su kaynaklarıdır. Legionella
familyasının 40’tan fazla türü ve 65’ten fazla seroti-
pi vardır. Lejyoner hastalığının %90’ı Legionella
pneumophila ile gelişir ve %70-80’inden L. pne-
umophila serogroup 1 sorumludur[2]. Suyun normal
klorlama düzeylerine yüksek oranda direnç gösterirler.
Su dağıtım sistemlerinde kolonize olabilmesinde su sı-
caklığı, sediment birikimi ve kommensal mikroflora
gibi çeşitli çevresel faktörler önemli rol oynar[3].

Lejyoner hastalığı esas olarak erişkinleri etkiler
ve uygun tedaviye rağmen %10-15 oranında morta-
liteyle seyreder. Epidemik potansiyeli nedeniyle se-
yahat ilişkili Lejyoner hastalığı için Avrupa ülkelerin-
de özel bir sürveyans programı yürütülür ve kontrol
önlemleri alınır. Ülkemiz de Lejyoner hastalığını
1996 yılında zorunlu hastalıklar listesine almış ve
sürveyans programına dahil olmuştur. Seyahat ilişki-
li Lejyoner hastalığına yönelik sürveyans yöntemi
hakkındaki bilgilere, seyahat ilişkili Lejyoner hastalı-
ğını kontrol ve önlemeye yönelik hazırlanan kılavuza
ve seyahat ilişkili Lejyoner hastalığı hakkındaki gün-
cel verilere Legionella İnfeksiyonları Avrupa Çalış-
ma Grubu (EWGLI)’na ait www.ewgli.org internet
sitesinden ulaşılabilmektedir. Legionella infeksiyon-
ları EWGLI verilerine göre; 1990-1996 yılları ara-
sında 100, 1997 yılında 33, 1998 yılında 34, 1999
yılında 19, 2000 yılında 40 ve 2001 yılında 78 ol-
gu Türkiye kaynaklı seyahat ilişkili Lejyoner hastalı-
ğı tanısı almıştır. 1997 ve 1998 yıllarında seyahat
ilişkili Lejyoner hastalığının en sık bildirildiği iki ülke
sırasıyla İspanya ve Türkiye’dir. Sonraki yıllarda di-
ğer ülkelerdeki sürveyans aktivitelerindeki artışa pa-
ralel olarak vaka bildiriminin artması sonucu Türkiye
kaynaklı seyahat ilişkili Lejyoner hastalığı oranların-
da nispi bir azalma gözükse de tüm bildirimlerin
%10-16’sını oluşturmuştur[4-7]. 

Lejyoner hastalığında indeks vaka tespiti kaynak
araştırılması ve olası bir salgının önlenebilmesi için
önemlidir. Son yıllardaki Lejyoner hastalığı salgınla-
rından biri 1997 yılında İstanbul’da bir otelde sap-
tanmış, 16 kişinin Lejyoner hastalığına yakalandığı
ve dört kişinin öldüğü bildirilmiştir[5]. 2001 yılında
bildirimi yapılan Türkiye kaynaklı seyahat ilişkili Lej-
yoner hastalarının yarısı küme alarmı (bir konaklama
tesisinde iki yıl içinde iki veya daha fazla vaka sap-
tanması) ile ilişkili bulunmuştur[6]. 

Bu çalışmada, 2002 yılında Başkent Üniversitesi
Alanya Hastanesi’nde Lejyoner hastalığı tanısıyla ta-
kip edilen seyahat ilişkili dört olgunun klinik ve labo-
ratuvar bulguları irdelendi, ilgili literaratür gözden
geçirildi.

OLGU SUNUMLARI

Olgu 1

Altmışdört yaşında erkek turist hasta yüksek
ateş, baş ağrısı, kuru öksürük ve solunum sıkıntısıyla
06 Haziran 2002 tarihinde başvurdu. İki hafta önce
ülkemize gelen hastanın yaklaşık bir haftadır şikayet-
lerinin olduğu öğrenildi. Başka bir merkezde ateşine
yönelik olarak seftriakson 1 g/gün’den iki doz teda-
vi almış idi. Özgeçmişinde tip 1 diabetes mellitus ve
hipertansiyonu olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde;
ateş 38.6°C, nabız 114/dakika, tansiyon 140/80
mmHg, solunum sayısı 22/dakika olarak saptandı.
Sistem muayeneleri doğal idi. Laboratuvar inceleme-
lerinde; BK: 10.600/mm3, Hb: 11.6 g/dL, Hct:
%34.1, trombosit: 186.000/mm3, C-reaktif prote-
in (CRP): 13.4 mg/L, eritrosit sedimentasyon hızı
(ESH): 68 mm/saat, idrar analizinde (+) proteinüri-
si, BUN: 33 mg/dL, kreatinin: 1 mg/L, Na: 126
mEq/L, K: 2.91 mEq/L, aspartat aminotransferaz
(AST): 60 IU/L, alanin aminotransferaz (ALT): 31
IU/L, total protein: 4.7 g/dL, albumin: 2.3 g/dL
idi. Akciğer grafisinde, sağ üst zonda majör fissür
üzerine oturan homojen dansite artışı saptandı (Re-
sim 1). Hasta pnömoni tanısıyla servise yatırıldı ve kül-
türleri alındıktan sonra ampirik olarak seftriakson +
klaritromisin tedavisi başlandı. Yatışının dördüncü sa-
atinde idrarda L. pneumophila serogrup 1 (SG1)
antijeninin (Binax-NOW®-kart test) pozitif saptan-
ması üzerine tedavisi siprofloksasin 3 x 400 mg
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Resim 1. Sağ akciğer üst zonda majör fissür üzeri-
ne oturan homojen dansite artışı.



intravenöz (IV) + klaritromisin 2 x 500 mg IV olarak
düzenlendi. Takibinde günde üç-dört kez olan sulu
dışkılaması oldu. Tekrarlanan akciğer grafisinde in-
filtrasyonda ilerleme ve minimal efüzyon saptandı.
Yatışının üçüncü günü mekanik ventilatöre bağlandı.
Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’ndeki takibinde metisili-
ne dirençli Staphylococcus aureus’a bağlı ventila-
törle ilişkili pnömoni gelişti ve vankomisin 2 x 1 g
başlandı. Yatışının dokuzuncu günü hastanın genel
durumunun düzelmesi ve yakınların isteği ile entübe
halde uçak ambulansla ülkesine gönderildi. Hastanın
yurt dışında takibinin yapıldığı merkezden alınan bil-
gilere göre iyileştiği öğrenildi. Yatışında ve bir hafta
sonra alınan örneklerinde serumda Legionella anti-
kor testi (IFA, T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam
Hıfzıssıhha Merkezi-Ankara) sonucu negatif (< 1/64)
geldi.

Olgu 2

Yetmişiki yaşında turist kadın hasta öksürük, bal-
gam ve yüksek ateş şikayetiyle 05 Ağustos 2002 ta-
rihinde başvurdu. Onbeş gün önce ülkemize gelen
hastanın son bir haftadır şikayetlerinin olduğu öğre-
nildi. Özgeçmişinde kronik obstrüktif akciğer hasta-
lığı (KOAH) hikayesi vardı. Fizik muayenesinde; ateş
40°C, nabız 96/dakika, tansiyon 130/70 mmHg,
solunum sayısı 38/dakika idi. Solunum sistemi mu-
ayenesinde sol hemitoraksta apeks dışında yaygın
inspiratuar kaba raller işitiliyordu. Laboratuvar ince-
lemelerinde; Hb: 12.5 g/dL, Hct: %38.2, BK:
15.000/mm3, Na: 131.4 mEq/L, K: 2.49 mEq/L,
AST: 139 IU/L, ALT: 70 IU/L, CRP: 41.5 mg/L,
ESH: 68 mm/saat idi. PA akciğer grafisinde: Sol ak-
ciğer orta ve alt zonu içine alan nonhomojen dansi-

te artışı saptandı ve sol kostofrenik sinüs kapalı idi
(Resim 2). Hasta YBÜ’ye yatırıldı. Tedavide ampisi-
lin-sulbaktam + klaritromisin ampirik başlandı. Yatı-
şının sekizinci saatinde idrarda L. pneumophila
SG1 antijen testinin (Binax-NOW®-kart test) pozitif
saptanması üzerine tedavisi klaritromisin 2 x 500
mg IV + rifampisin 2 x 600 mg oral olarak değişti-
rildi. Tedavinin üçüncü günü ateşi 38.3°C’nin altına
düştü. Akut dönemde serum örneğinde antikor testi
(IFA, Düzen Laboratuvarı-Ankara) sonucu negatif
geldi. Konvalesan serum örneğinde antikor titresine
bakılamadı.

Olgu 3

Ellidört yaşında turist kadın hasta nefes darlığı,
öksürük, balgam, karın ağrısı, yüksek ateş ve bilinç
bulanıklığı şikayetiyle 08 Ekim 2002 tarihinde baş-
vurdu. Şikayetlerinin beş gün önce başladığı öğrenil-
di. Özgeçmişinde diabetes mellitus ve KOAH hika-
yesi vardı. Fizik muayenesinde; ateş 39°C, nabız
120/dakika, tansiyon 145/70 mmHg, solunum sa-
yısı 24/dakika idi. Solunum sistemi muayenesinde
ekspiryum uzun, sol hemitoraksta apeksten bazale
uzanan yaygın inspiratuar raller ve diğer akciğer
alanlarında ekspiratuar ronkuslar işitiliyordu. Labo-
ratuvar incelemelerinde; BK: 15.800/mm3,
Hb:10.1 g/dL, Hct: %31.6, CRP: 91 mg/L, ESH:
100 mm/saat, BUN: 32 mg/dL, kreatinin: 0.7
mg/L, Na: 121 mEq/L, AST: 23 IU/L, ALT: 16
IU/L idi. İdrar analizinde 2+ proteinüri ve hematüri
saptandı. PA akciğer grafisinde; sol akciğer alt zon-
da nonhomojen dansite artışı izlenmekteydi (Resim
3). Hasta YBÜ’ye yatırıldı ve ampirik olarak seftriak-
son + siprofloksasin başlandı. Yatışının üçüncü sa-
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Resim 2. Sol akciğer orta ve alt zonu içine alan
nonhomojen dansite artışı, sol kostofrenik sinüs
kapalı.

Resim 3. Sol akciğer alt zonda nonhomojen dan-
site artışı.



atinde idrarda L. pneumophila SG1 antijen testi
(Binax-NOW®-kart test) pozitif saptandı ve tedavi
klaritromisin 2 x 500 mg IV + siprofloksasin 3 x
400 mg IV olarak değiştirildi. YBÜ’ye yattıktan bir
gün sonra anizokorisi gelişti. Kranial sinirlerin nöro-
lojik muayenesi normaldi. Bilgisayarlı beyin tomog-
rafisi normal olarak değerlendirildi. Yatışından iki
gün sonra yapılan toraksın bilgisayarlı tomografisin-
de sol akciğer üst lobda loküle plevral efüzyon, sol
akciğer alt lobun tamamını kaplayan lober pnömo-
ni, sağ akciğer üst lob anterior ve posterior seg-
mentlerde yamasal konsolidasyon alanları saptandı.
Tedavinin üçüncü günü mekanik ventilatöre bağlan-
dı. Tedavinin dokuzuncu günü ateşi 38.3°C’nin altı-
na düştü. Lejyoner hastalığına yönelik verilen spesi-
fik tedaviyle nörolojik bulgular düzeldi. Akut dönem-
deki ve bir hafta sonraki serum örneklerinde antikor
titreleri (IFA, T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıf-
zıssıhha Merkezi-Ankara) pozitif (> 1/1024) geldi.

Olgu 4

Otuzdokuz yaşında turist erkek hasta yürümede
zorluk, yutma güçlüğü, solunum sıkıntısı ve yüksek
ateş nedeniyle 29 Eylül 2002 tarihinde başvurdu. Fi-
zik muayenesinde; ateş 39°C, nabız 124/dakika,
tansiyon 190/100 mmHg, solunum sayısı 32/daki-
ka idi. Nörolojik muayenesinde bilinci açık, konuşma
dizartrik, oryante ve koopereydi. Sağ santral fasiyal
paralizi mevcuttu. Yumuşak damak bilateral az yük-
seliyordu. Motor muayenede her iki alt ekstremite
4/5 kas gücündeydi. Duyu muayenesi normaldi. Se-
rebellar muayenede gövde ataksi saptandı. Hasta
nöroloji bölümü tarafından etyoloji araştırılmak üze-
re YBÜ’ye yatırıldı. Lumber ponksiyon yapıldı ve
beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı 300 mmH2O,
BOS glikoz/kan glikoz oranı 70/118 mg/dL, BOS
proteini 40 mg ve direkt mikroskopide 100 eritro-
sit/mm3 saptandı. Laboratuvar incelemelerinde;
BK: 17.800/mm3, Hb: 13.5 g/dL, Hct: %40.6,
CRP: 21.8 mg/L, ESH: 70 mm/saat, BUN: 22
mg/dL, kreatinin: 1.3 mg/L, Na: 131 mEq/L, K:
2.63 mEq/L, AST: 345 IU/L, ALT: 137 IU/L,
LDH: 1537 IU/L idi. İdrar analizinde 2+ proteinüri
ve hematüri saptandı. Yüksek ateş ve solunum sıkın-
tısı ile göğüs hastalıkları kliniği ile konsülte edilen
hastanın fizik muayenesinde, sağ hemitoraksın solu-
numa kısıtlı katıldığı ve sağ akciğerde yaygın inspira-
tuar raller olduğu saptandı. PA akciğer grafisinde
sağ akciğer üst ve alt zonlarda yama tarzında infilt-
rasyon gözlendi (Resim 4). Hastada L. pneumophi-
la SG1 üriner antijen testi (Binax-NOW®-kart
test)’nin pozitif bulunması üzerine, yatışının sekizinci

saatinde tedavisi klaritromisin 2 x 500 mg IV + ri-
fampisin 2 x 600 mg oral olarak düzenlendi. Yatışın-
dan bir gün sonra deliryum tablosu gelişti ve üç-dört
gün devam etti. İki gün sonra yapılan beynin man-
yetik rezonans görüntülemesinde difüz lineer menin-
geal kontrastlanma saptandı. Ayrıca, tentorium dü-
zeyinde de kontrastlanma izlendi. Ateş yanıtının ol-
maması ve kliniğinin ağırlaşması üzerine üçüncü gün
tedaviye siprofloksasin 3 x 400 mg IV eklendi. Ta-
kiplerinde günde iki-üç kez olan sulu dışkılaması ol-
du. Yatışından bir hafta sonra yapılan toraksın bilgi-
sayarlı tomografisiyle incelemesinde sağ akciğer üst
ve alt lobda yama tarzında konsolidasyon saptandı.
Başlangıç tedavisinin sekizinci günü ateşi
38.3°C’nin altına düştü. Tedavinin 17. günü hasta
şifa ile taburcu edildi. Akut dönem serum örneğinde
antikor titresi (IFA, T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Say-
dam Hıfzıssıhha Merkezi-Ankara) negatif (< 1/64),
bir hafta sonraki kontrol serum örneğinde ise IFA
pozitif (> 1/512) geldi.

TARTIŞMA

Lejyoner hastalığının insidansı toplum kökenli
pnömoniler (TKP) içinde %2-15 arasında değişmek-
tedir. Hastalığın insidansı su rezervuarının kolonizas-
yon derecesine, kontamine su ile temas eden kişinin
duyarlılığına, temasın yoğunluğuna ve infeksiyonu
saptayabilecek tanı yöntemlerinin yeterliliğine bağlı-
dır[1]. Yapılan çalışmalarda L. pneumophila’nın has-
taneye yatırılan TKP’ler içinde en sık saptanan üç
patojenden biri olduğu belirtilmektedir[8,9]. Ülkemiz-
de sporadik olgular halinde bildirimler yapılmakta,
fakat tanı olanaklarının yaygın olmaması nedeniyle
gerçek insidansı bilinmemektedir[10,11]. Ciddi seyirli
TKP’lerde risk faktörlerinin bulunması (ileri yaş, er-
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Resim 4. Sağ akciğer üst ve alt zonlarda yama tar-
zında infiltrasyon.



kek cinsiyet, sigara içiciliği, immünsüpresyon, altta
yatan kronik bir hastalığın olması, alkol kullanımı),
beta-laktam antibiyotik tedavisine yanıtsızlık ve seya-
hat öyküsü Lejyoner hastalığını akla getirmelidir[1].
Olgularımızdaki risk faktörleri irdelendiğinde iki ol-
guda erkek cinsiyet, üç olguda ileri yaş (> 50 yaş), üç
olguda altta yatan kronik bir hastalık hikayesi (KO-
AH, diabetes mellitus) saptandı. Olgularımızın birin-
de altta yatan herhangi bir risk faktörünün bulunma-
ması maruz kaldığı infeksiyöz dozun yüksek olduğu-
nu düşündürdü. Olgularımızın hepsi yurt dışından ül-
kemizi ziyarete gelmiş turistlerdi ve ikişer olgu halin-
de iki otelde konaklama hikayesi vardı. Olguların bil-
dirimini takiben yapılan ulusal sürveyans sonucunda
alınan su örneklerinin Legionella kültüründe, iki
otelin birinde L. pneumophila SG1 izole edildi. Bir
otelin su kültüründe üreme olmaması, örneklerin
alınmadan önce otel su sisteminde Legionella bak-
terisine yönelik dekontaminasyon işleminin yapılmış
olabileceğini düşündürdü.

Lejyoner hastalığının bulgu ve belirtileri diğer et-
kenlerle gelişen akut pnömoni kliniği ile benzerdir.
Hastalık hafif bir klinikten yaygın akciğer infiltrasyo-
nu ve çoklu organ yetmezliğinin eşlik ettiği koma
tablosuna kadar değişebilen geniş bir yelpazede ken-
dini gösterir. Hastaların %80’inde öksürük nonpro-
düktiftir. Ateş hemen her hastada vardır ve hastala-
rın %20’sinde 40°C’den daha yüksektir[1]. Olguları-
mızın hepsinde YBÜ’ye yatırılarak tedavi gerektiren
ciddi seyirli pnömoni tablosu saptandı. Yüksek ateş
ve solunum sıkıntısı olgularımızın ortak semptomla-
rıydı. İki olgumuzda prodüktif balgam hikayesi vardı. 

Ekstrapulmoner semptomlardan diyare ve nöro-
lojik bulgular Lejyoner hastalığında diğer pnömoni-
lere göre anlamlı oranda daha sık saptanır[12]. Lejyo-
ner hastaların yaklaşık %40-50’sinde nörolojik bul-
gular, %25-40’ında gastrointestinal semptomlar var-
dır[13,14]. Ekstrapulmoner semptomların nedeni tam
olarak aydınlatılamamakla birlikte, Legionella bak-
terisinin sahip olduğu toksinler veya bakterinin di-
rekt invazyonu sorumlu tutulmaktadır. Dört olgumu-
zun ikisinde nörolojik bulgu, ikisinde hafif seyirli di-
yare vardı. Nörolojik bulgusu olan iki olgumuzun bi-
rinde bilinç değişikliği ve anizokori, diğerinde dizart-
ri, ataksi ve sağ santral fasiyal paralizi saptandı.
Plaschke ve arkadaşlarının nörolojik ve psikiyatrik
bulgularla seyreden 609 Lejyoner hastayı içeren
derlemesinde en sık saptanan nörolojik bulgular sıra-
sıyla oryantasyon bozukluğu (%58), baş ağrısı
(%52.4), somnolans (%39.7) olarak bulunmuş; bun-
ları serebellar disfonksiyon (%11.2), halüsinasyon

(%8.4), ajitasyon veya stupor (%4.1), duygulanım
bozuklukları (%3.1), periferik nöropati (%2.8), pira-
midal trakt bulguları (%2.1), hafıza kaybı (%1.6), epi-
lepsi (%1.5), kranial sinir felci (%1.5), inkontinans
(%0.7) ve ekstrapiramidal bozukluklar (%0.3) izle-
miştir[15]. Shelburne ve arkadaşları çalışmalarında,
2003 yılına kadar yayınlanan serebellar tutulumla
seyreden 29 vakayı irdelemişler, dizartri (%79) ve
ataksi (%72)’nin en sık saptanan serebellar semp-
tom olup hastaların %71’inde serebellar bozukluğun
uzun süre (en uzun üç yıl) devam ettiğini bildirmişler-
dir. BOS’u incelenen 16 hastanın 13’ü normal ola-
rak değerlendirilmiş, bir olguda eritrosit artışı (50
eritrosit/mm3), bir olguda lökosit artışı, bir olguda
proteinde yükselme saptanmıştır. On hastada çeki-
len bilgisayarlı beyin tomografisinin sekizi normal,
birinde serebellar atrofi, birinde ventriküllerde geniş-
leme bulunmuştur[16]. Serebellar tutulumu olan olgu-
muzun BOS’unun incelemesinde ise 100 eritro-
sit/mm3 bulundu, glikoz ve protein normal olarak
değerlendirildi. Beynin manyetik rezonans görüntü-
lemesinde saptanan meningeal kontrast tutulumu
primer patolojiye ait kontrast tutulumu veya lumber
ponksiyona sekonder kontrast tutulumu olabileceği
şeklinde yorumlandı. 

Laboratuvar bulgularından transaminazlarda yük-
seklik, hematüri, proteinüri ve hematolojik testlerde
bozukluk diğer pnömonilere benzer şekilde Lejyoner
hastalığında da sık saptanır. Lejyoner hastalığı için
hiponatremi (< 130 mEq/L)’nin olması daha anlam-
lı bir parametredir[1]. Olgularımızın ikisinde başvuru
sırasında, birinde ise hastaneye yattıktan birkaç gün
sonra hiponatremi saptandı. Üç olgumuzda transa-
minaz (AST, ALT) değerlerinde iki-altı kat yükseklik
tespit edildi. Olgularımıza benzer şekilde Lejyoner
hastalarının akciğer grafilerinde alveoler tutulumu
gösteren radyolojik bulgular vardır. Erken dönemde
genellikle tek taraflı ve alt lobların tutulumu hakim-
dir, uygun tedaviye rağmen infiltrasyonda ilerleme
sıklıkla saptanır. İnfiltrasyon lober, difüz veya yama
tarzında görülebilir. Hafif düzeyde plevral efüzyon
genellikle infiltrasyona eşlik eder. Akciğer infiltrasyo-
nunun yaygınlığı ile klinik bulguların ciddiyeti veya
hastalığın progresyonu arasında korelasyon gösteri-
lememiştir[1]. 

Lejyoner hastalığının kesin tanısı klinik ve/veya
radyolojik olarak pnömoni düşünülen hastalarda
aşağıdaki doğrulayıcı laboratuvar kriterlerinden biri-
nin varlığı ile konur: Balgam, plevral sıvı, akciğer do-
kusu veya normalde steril olan vücut sıvılarından bi-
rinden kültür yöntemi ile Legionella spp. izolasyonu,
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serolojik olarak L. pneumophila SG1 antikor titre-
sinde dört kat artışın gösterilmesi, idrarda L. pne-
umophila SG1 antijeninin saptanması[17,18]. Legi-
onella izolasyonu için özel besiyerine (BCYE agar)
ihtiyaç duyulması ve üç-beş günlük inkübasyon süre-
si kültür yönteminin dezavantajıdır[1]. Antikor titre-
sinde dört kat artışın gösterilmesi akut ve konvalesan
dönemlere ait serum örneklerinin karşılaştırılması te-
meline dayanır ve serokonversiyon en az dört hafta-
da geliştiğinden dolayı bu metot yaklaşık 4-12 hafta-
lık zaman gerektirir. Bu nedenle serolojik inceleme-
ler genellikle epidemiyolojik çalışmalarda kullanılır.
Hastaların yalnızca %25-40’ında hastalığın birinci
haftasında antikor titresinde artış saptanabilmesi ne-
deniyle erken tanıda yararı sınırlıdır[1]. İdrarda anti-
jen aranması hastalığın başlangıcından itibaren sap-
tanabilmesi, antikor titrelerin yükselmesinden ve an-
tibiyotik kullanımından etkilenmemesi, kolay uygula-
nabilmesi ve sonuçların saatler içinde alınabilmesi
nedeniyle erken tanıda değerli bir testtir[1,13]. Mev-
cut kitlerin sadece L. pneumophila SG1’e özgü an-
tijenleri tanıyor olması dezavantajıdır. Fakat Lejyoner
hastalığının %70-80’inden L. pneumophila SG1’in
sorumlu olduğu göz önünde bulundurulmalıdır[2]. İdrar-
da antijen aranması için kullanılan enzim immünassay
ve kart test olarak da bilinen immünokromotografik
yöntemlerin duyarlılığı ve özgüllüğü birbirine benzer-
dir. Çeşitli çalışmalarda bu testlerin duyarlılığı %70-
80, özgüllüğü %97-99 olarak bildirilmektedir[19]. So-
pena ve arkadaşları çalışmalarında üriner antijen po-
zitifliğinin %45 olguda birinci ayda, %75 olguda
ikinci ayda negatifleştiğini bildirmişlerdir[20]. Olgula-
rımızda Lejyoner hastalığı tanısı üriner antijen pozi-
tifliği ile kondu. Legionella bakterisinin spesifik kül-
türü yapılamadı. Olgularımızın yurt dışından ülkemi-
zi ziyarete gelmiş turistler olmaları nedeniyle sero-
konversiyon araştırması için ikinci serum örnekleri
taburcu oldukları tarihlerde alınabildi. İki olgumuzda
saptanan antikor titreleri hastalığın tanısını destekler
nitelikteydi.

L. pneumophila intraselüler bir patojendir. Hüc-
re içinde yüksek konsantrasyonlara ulaşan antibiyo-
tiklerle tedavi edilmelidir. Yeni makrolidler (özellikle
azitromisin) ve kinolonlar tedavide tercih edilen ilaç-
lardır. Gastrointestinal yan etkileri, yüksek dozlarda
ototoksik olması ve sıvı yüklenmesine sebebiyet ver-
mesi nedeniyle eritromisin fazla tercih edilmemekte-
dir. Etkinliği tam ispatlanamamış olan kombinasyon
tedavileri artan yan etkilerine rağmen, tedaviye ya-
nıtsız ciddi seyirli Lejyoner hastalığında sıklıkla kulla-
nılmaktadır. Kombinasyon tedavisi olarak makrolid-
lerin yanına rifampisin veya kinolonların eklenmesi

önerilmektedir[21,23]. Tedaviye yanıtsız vakalarda ko-
infeksiyon veya süperinfeksiyon her zaman göz ö-
nünde bulundurulmalıdır. Uygun tedaviye başlan-
masındaki gecikme mortaliteyi büyük oranda ar-
ttırmaktadır[24]. Benin ve arkadaşlarının çalışmasın-
da 1980-1998 yılları arasında “Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)”a bildirilen Lejyoner
hastası olguları değerlendirilmiş ve mortalitede
%34’ten %12’ye düşen bir azalma saptanmıştır.
Mortalitedeki bu azalma tanı kriteri olarak üriner an-
tijen kullanılmasının artışına ve ciddi pnömonilerde
L. pneumophila’yı da içine alan ampirik tedavinin
uygulanmasına bağlanmaktadır[25]. Gacouin ve arka-
daşları YBÜ’ye yatırılan Lejyoner hastası olgularında
ilk sekiz saat içinde başlanan kinolon tedavisinin an-
lamlı oranda mortaliteyi azalttığını göstermiştir[26].
Olgularımızda pnömoni tablolarının ağır olması ne-
deniyle kombinasyon tedavileri tercih edilmiştir. Lej-
yoner hastalığı tanısının erken konmasıyla başlanan
uygun tedavinin hastaların iyileşmesinde önemli rol
oynadığını düşünmekteyiz. 

Sonuç olarak; ağır seyirli ve akciğer dışı semp-
tomların ön planda olduğu TKP’lerde Lejyoner has-
talığı mutlaka akla getirilmeli, risk faktörleri irdelen-
meli, önceki tedavi ve seyahat öyküsü sorgulanmalı-
dır. İdrarda antijen aranması hastalığın başlangıcından
itibaren saptanabilmesi ve sonucun kısa sürede alın-
ması nedeniyle erken tanıda değerli bir testtir. Erken
başlanan uygun tedavi mortalitede azalmaya neden
olan önemli faktörlerden biridir. 
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