
Flora 2007;12(2):103-107 103

Sivas İl Merkezinde Bulunan Hamamlarda
Legionella Türlerinin Araştırılması

Ahmet ALİM*, Zehra DOĞAN TOMUL**, Ahmet D. ATAŞ***, Turabi GÜNEŞ****

* İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğü, 
** Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, SİVAS

*** Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, YOZGAT
**** Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, SİVAS 

ÖZET

Legionella türleri, su olan her çevrede bulunmas› olas› bakterilerdir ve su ekosisteminin bir parças›d›r. Pek
çok salg›n kontamine s›cak su sistemleriyle ba¤lant›l›d›r. S›cakl›k, Legionella türlerinin ço¤almas› için önemli bir
kriterdir ve bakteri daha çok termal sularda ve s›cak su tanklar›nda bulunmufltur. Sivas il merkezinde bulunan
sekiz hamamdan al›nan toplam 64 adet su örne¤i Legionella spp. varl›¤› yönünden incelenmifltir. Temmuz 2005
tarihinde yap›lan bu çal›flmada, al›nan su örnekleri filtrasyon ile yo¤unlaflt›r›lm›fl ve süzüntüye dekontaminas-
yon (düflük pH) ifllemi uygulanm›flt›r. Daha sonra örnekler “buffered charcoal yeast exract (BCYE)” agara ve
seçici GVPC agar ile MWY agara ekilmifltir. Bütün plaklar 36°C’de ve %90 nemli atmosferde 10 gün inkübas-
yona b›rak›lm›fl ve günlük olarak kontrol edilmifltir. Plaklarda üreyen flüpheli kolonilere; oksidaz, katalaz, jela-
tinaz, beta-laktamaz, autofloresans, hipurat hidrolizi, nitrat redüksiyonu testleri uygulanm›fl ve son olarak da
Legionella lateks kiti (Oxoid) ile kontrol edilmifltir. Yap›lan çal›flmalar sonucunda hiçbir örnekte Legionella
spp. üretilememifltir. 
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SUMMARY
Investigation of Legionella spp. from the Turkish Baths in Sivas 

Legionella species are bacteria possibly found in every water environment and they are a part of ecocys-
tem of water. The heat is an important criterion for amplification of bacterium and Legionella spp. were fo-
und more in hot springs water, hot water tanks. Plenty of outbreaks are connected with the systems of hot
water. In this study, we investigated a total of 64 water samples for the presence of Legionella spp. The samp-
les were collected from eight public baths in Sivas city center in July 2005. The water samples concentrated
via filtration and decontamination (low pH) procedures were applied to the filtrates. After using a low pH
method, the samples were cultured on BCYE and selective medium GVPC and MWY medium. All plates we-
re incubated at 36°C in 90% humidified atmosphere for 10 days and examined daily. Oxidase, catalase, gela-
tinase, beta-lactamase, autofluorescence, hippurate hydrolysis and nitrate reduction methods are used for
characterizing of Legionella-like organisms. Suspected colonies were confirmed by Legionella latex kit (Oxo-
id). As a result, Legionella spp. could not be isolated from the samples in this study. 
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Legionella türleri, su olan her çevrede bulunma-
sı olası bakterilerdir ve su ekosisteminin bir parçası-
nı oluştururlar. Pek çok salgın, kontamine sıcak su
sistemleriyle bağlantılıdır[1-3]. Sıcaklık Legionella
türlerinin çoğalması için önemli bir kriterdir ve bak-
teri daha çok termal sularda ve sıcak su tanklarında
bulunmuştur[4]. Su sistemlerinde biyofilmlerin bulun-
ması Legionella cinsi bakterilerin kolonize olmasını
kolaylaştırmaktadır[5]. 

Lejyoner hastalığı, Legionella ile kontamine ae-
rosollerin solunum yolu ile alınmasıyla bulaşmakta
ve iyi tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabil-
mektedir[6]. Lejyoner hastalığı insanlarda en fazla
atipik pnömoniye neden olmaktadır ve bu ailedeki
bakterilerle ortaya çıkan infeksiyonların %90’ından
Legionella pneumophila sorumludur[7]. 

Elektron mikroskopisi ile yapılan incelemelerde
Legionella’ların, gram-negatif bakterilerin tipik hüc-
re duvarı yapısına sahip olmadıkları görülür. Bu aile-
deki bakterilerin hücre duvarlarında bol miktarda
dallanmış yağ asitleri ve daha az miktarda da ester
bağlarıyla bağlı hidroksi asitler vardır. Bunların deği-
şik kombinasyonları bu bakterileri diğer gram-nega-
tiflerden ayırır. Büyük olasılıkla yağ asitlerinin böyle
karmaşık yapısı, bakterileri sıcak ortamda ısıdan ko-
rumaya yarar[8]. 

Bu çalışmanın amacı, Sivas il merkezinde halkın
çok eskiden beri bir gelenek olarak kullandığı ha-
mamlarda Lejyoner hastalığı etkeni olan Legionella
cinsi bakterilerin varlığının belirlenmesidir. 

MATERYAL ve METOD

Örneklerin Toplanması

Bu çalışma; Sivas İl Halk Sağlığı Laboratuvarın-
da, Temmuz 2005 tarihinde yapılmıştır. Sivas il mer-
kezinde bulunan ve halkın eskiden beri yaygın olarak
kullandığı sekiz adet hamamın her birinden sekizer
adet sıcak su örneği (ana su şebekesi, soğuk su tan-
kı, sıcak su tankı, soğuk su musluk ağzı, sıcak su
musluk ağzı, sıcak ve soğuk suyun birlikte aktığı yı-
kanma küveti, yıkanma ortamının zemininden akan
zemin suyu, kirli suların aktığı kanal suyu gibi alan-
lardan) alınmıştır. Su örneklerinin alınmasında,
100’er mL’lik steril, renkli camdan yapılmış ve üze-
ri etiketli şişeler kullanılmıştır. Hamamlarda ana su
şebekesinden ve sıcak su tanklarından gelen suların
sıcaklık dereceleri, pH’ları ve sertlik dereceleri (Fran-
sız sertlik birimi yönünden) ölçülerek kaydedilmiştir.
Toplam sekiz hamamdan alınan 64 adet su örneği
Legionella cinsi bakteriler yönünden incelenmiştir.

Besiyerleri, Çözeltiler ve Ayıraçlar

Legionella türü bakteriler için temel üreme orta-
mını sağlayan “buffered charcoal yeast extract
(BCYE)” agar kullanılmıştır. Bunun için CYE agar
base (Oxoid, CM655) otoklavlandıktan (121°C’de
15 dakika) sonra 55°C’ye kadar soğutulmuş ve üze-
rine “Legionella BCYE Growth Supplement” (Oxo-
id, SR110) ilave edilmiştir[9]. 

Seçici besiyeri olarak, BCYE agardan GVPC ve
MWY besiyerleri hazırlanmıştır. BCYE besiyerine se-
lektif olarak GVPC suplement (Oxoid SR118) ilave
edilirse (içerisinde glisin, vankomisin, polimiksin B
ve sikloheksimid bulunmaktadır), besiyeri GVPC be-
siyeri olarak veya MWY suplement (Oxoid SR152)
ilave edilirse (içerisinde glisin, anisomisin, polimiksin
B, vankomisin, bromtimol mavisi ve bromkrezol
moru bulunmaktadır), MWY besiyeri olarak isimlen-
dirilmiştir[9-13]. 

Yukarıdaki bu besiyerlerinden başka, rutin olarak
kanlı agar (Oxoid, CM55) ve eozin metilen mavisi
(EMB) agar da (Oxoid, CM69) kullanılmıştır. Dekon-
taminasyon için pH 2.2 HCl-KCl asit solüsyonu ha-
zırlanmış ve stok olarak saklanmıştır. 

Su örnekleri 0.2 µm’lik por açıklığı olan steril,
selüloz nitrat (sartorius) membran filtrelerden geçiril-
miştir. Filtre kağıdı 10 parçaya bölünerek, 10 mL’lik
distile su içerisine konulmuş ve üç kez 45’er saniye
vorteksle karıştırılmıştır. Daha sonra bu karışım ko-
nik santrifüj tüplerine boşaltılmıştır (bu arada kağıt
parçalarının santrifüj tüpüne gitmesi steril bir pens
yardımıyla önlenmiştir). Santrifüj işlemi 4000 devir-
de, 15 dakikada yapılmıştır. Otomatik pipet yardı-
mıyla konik tüp içerisindeki sıvı 0.1 mL çizgisine ge-
linceye kadar tüp kenarından alınarak atılmış-
tır[6,10,12]. Geride kalan dip sedimentinin üzerine
1/10 oranında pH= 2.2 olan HCl-KCl karışımından
ilave edilmiş ve homojen olarak karıştırıldıktan son-
ra beş dakika bekletilmiştir. Beş dakika sonra bu ka-
rışımdan BCYE, GVPC ve MWY plaklarının her bi-
rinin yüzeyine 0.1 mL alınarak, steril L cam baget
ile iyice yayılmıştır. Bütün plaklar 36°C’de %90
nemli ortamda 10 gün inkübasyona bırakılmış ve
her gün çıkartılarak kontrol edilmiştir[6,13]. 

Tipik Legionella benzeri kolonilerin ilk önce ko-
loni mikroskopisinde buzlu cam görünümü araştırıl-
mıştır. Kanlı agarda üremeyen, gram-negatif, koko-
basil görünümünde olan ve koloni mikroskobunda
da buzlu cam görünümüne sahip olan tipik Legi-
onella benzeri koloniler şüpheli kabul edilmiştir.
Şüpheli koloniler için Legionella’nın ayrımında kul-
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lanılmak üzere oksidaz ve katalaz çözeltileri hazırlan-
mıştır. Sodyum hipuratı hidroliz etmesinden dolayı
hipurat çözeltisi hazırlanmış ve nitrat redüksiyonu
testi uygulanmıştır. Ayrıca şüpheli kolonilere; beta-
laktamaz deneyi (“Nitrocefin DrySlide” Difco-3537-
31), ultraviyole lamba ile (366 nm dalga uzunluğu)
autofloresans (Mikrobiologie 13203-Merk) ve jelati-
ni eritme deneyi (jelatinaz enzimi varlığı) yapılmıştır.
Bütün bunlardan sonra Legionella olduğundan şüp-
he edilen koloniler Legionella özgül lateks agluti-
nasyon testi (Oxoid, DR800M) ile aglutinasyona
alınmıştır. Bu test L. pneumophila serogrup 1, se-
rogrup 2-14 arası monovalan ve Legionella species
polivalan aglutinan serumları içermektedir[6,13].

BULGULAR

Hamamların sıcak ve soğuk su musluklarından
alınan su örneklerinin sıcaklık, pH ve sertlik derece-
leri Tablo 1’de verilmiştir.

Sivas il merkezindeki sekiz adet hamamdan alı-
nan 64 su örneğinin hiçbirinde Legionella cinsi
bakteri üretilememiştir.

TARTIŞMA 

Lejyoner hastalığı sıklığının son yıllarda gittikçe
arttığı gözlenmektedir. Bu konuda ülkemizde yeterli
çalışma olmadığından, hastalığın sıklığı tam olarak bi-
linememektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalar daha
çok tek olgu raporları şeklindedir. Konulan tanılar ise
daha çok serolojiktir. Vahaboğlu bir çalışmasında,
Lejyoner hastalığı sıklığını %5-10 arasında belirtmiş-
tir[14]. Ancak, değişik popülasyonlarda Legionella’ya
karşı oluşmuş olan antikor oranları farklıdır[15]. 

Lejyoner hastalığı ile ilgili ülkemizde ulusal dü-
zeyde ilk ciddi çalışmalar 1996 yılında başlamış ve

bu yıldan itibaren de “ihbarı zorunlu hastalık” olarak
kabul edilmiştir. Ülkemizde bu hastalıkla ilgili tanı ko-
nulması hastalığın ortaya çıkışından çok sonraki yıl-
lara rastlamaktadır. Buna göre, ülkemizde her yıl bir-
çok Lejyoner hastalığı olgusunun tanısının konula-
madığı veya nonspesifik tanılar alarak tedavi edildik-
leri varsayılabilir[10]. 

Dünyada legionellozis açısından çevresel kaynak-
lar incelendiğinde, bakterinin daha çok sıcak su kay-
naklarından soyutlandığı görülmüştür. Özellikle has-
tanelerin sıcak su tanklarında, buhar makinelerinde,
nemlendiricilerde ve termal kaynaklarda Legionella
türü bakterilerin kolonizasyonunun yüksek oranlarda
olduğu belirtilmiştir[16]. Botzenhart ve arkadaşları,
64°C’lik su örneklerinden bile L. pneumophila so-
yutlamışlardır[17]. Nadir olarak bazı çalışmalarda, Le-
gionella türlerinin 70°C’lik su örneklerinden bile so-
yutlanabildiği belirtilmektedir[18]. İtalya-Bresca Halk
Sağlığı Laboratuvarı tarafından, kendi bölgelerinde
yapılan bir araştırmada, sıcak su tanklarının 21’in-
den L. pneumophila soyutlanmıştır[19]. Jeppesen
ve arkadaşları, sıcak ve soğuk yüzme havuzları üze-
rinde yaptıkları bir araştırmada, daha çok sıcak ha-
vuzların L. pneumophila ile kontamine olduğunu ve
suyunu filtreden geçiren havuzlarında %80’inin filt-
relerinden L. pneumophila soyutlandığını belirtmiş-
lerdir[20].

İtalya’da, Napoli yakınlarındaki termal banyoları
kullanan ve daha sonra hayatını kaybeden yerli tu-
ristlerden bir bölümünde ve termal banyolarda Legi-
onella soyutlanması, sıcak su sistemlerinin legionel-
lozis açısından riskli olabileceğini göstermiştir[21].

Tokuda ve arkadaşları Japonya’da yaptıkları bir
çalışmada; devamlı olarak aynı hamamı kullanan ve
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Tablo 1. Hamam sularının bazı kimyasal özellikleri

Hamam Soğuk su örneklerinin özelliği Sıcak su örneklerinin özelliği
No Sıcaklık SD (±)* pH SD (±)* Sertlik SD (±)* Sıcaklık SD (±)* pH SD (±)* Sertlik SD (±)*

1 15 1.63 7.3 0.16 36 2.51 48 3.0 7.1 0.32 33 2.44

2 17 2.06 7.8 0.16 32 4.89 55 1.63 7.3 0.24 30 4.08

3 16 4.89 7.9 0.32 38 2.44 58 1.63 7.7 0.16 35 4.08

4 19 4.08 6.9 0.48 30 4.08 59 4.89 6.9 0.32 31 1.63

5 18 3.26 7.2 0.16 35 4.08 60 4.08 7.3 0.24 32 3.26

6 14 3.26 7.4 0.32 35 4.08 59 3.26 7.2 0.32 30 2.44

7 16 4.08 7.5 0.32 38 3.26 62 1.91 7.5 0.32 35 1.63

8 17 2.44 7.1 0.16 36 2.51 64 1.63 7.1 0.32 33 2.44

* Standart sapma.



daha sonra ölen bir kişinin akciğer biyopsi materya-
linden L. pneumophila üretmişlerdir[22]. Benzer bir
çalışma da, Shiota ve arkadaşları tarafından Japon-
ya’da yapılmış ve hastalanan bir kadın olgunun hem
kendisinden ve hem de devamlı olarak gittiği ha-
mamdan L. pneumophila üretilmiştir[23]. Aynı şekil-
de Matsumoto ve arkadaşları tarafından yapılan baş-
ka bir çalışmada; Japonya’da 37 kişinin etkilendiği
bir salgında, etken olarak hastalardan ve bu hastala-
rın sıklıkla kullandıkları hamamın suyundan L. pne-
umophila izole edilmiştir[24]. Nakamura ve arkadaş-
ları da, bir hamamın devamlı müşterileri arasında bu-
lunan ve 34 kişinin etkilendiği bir salgının hem ha-
mam suyu hem de hastalardan izole edilen etkenin
L. pneumophila olduğunu belirtmişlerdir[25]. 

Zeybek ve arkadaşları tarafından İstanbul’da ya-
pılan bir çalışmada, çevreden toplanan su örnekleri-
nin %41’inden Legionella türleri soyutlanmıştır[26].
Çetin, İzmir’de çevreden topladığı 37 adet su örne-
ğinin hiçbirinde Legionella soyutlayamamıştır[15].
Baskın ve arkadaşları İzmir’de çevreden toplanan
135 adet su örneği üzerinde yaptıkları çalışmada,
örneklerin 7 (%5.1)’sinde L. pneumophila soyutla-
mışlardır[27]. Miroğlu ve arkadaşları tarafından İstan-
bul’da 266 otelden 1913 su örneği toplanmış, otel-
lerin %6.4’ünde ve su örneklerinin de %9.9’unda
Legionella soyutlanmıştır[18]. Akbaş ve arkadaşları,
Ege ve Akdeniz bölgelerinde 21 otelden 592 su ör-
neği toplamış ve otellerin %61.0’inde, su örnekleri-
nin de %17.5’inde Legionella türlerini soyutlamış-
lardır[10]. Nakipoğlu tarafından, İstanbul Tıp Fakülte-
sinden toplanan 100 su örneğinin %6’sında Legi-
onella soyutlanmıştır[6]. Erandaç ve arkadaşları tara-
fından, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesinin banyo-duş başlıkları ve değişik birimle-
rinden toplanan 93 su örneğinin hiçbirinden Legi-
onella soyutlanamamıştır[28]. Legionella soyutlana-
mayışının nedenini ise suların sertlik derecesi ve
içerdiği kireç oranının yüksek olmasına bağlamışlar-
dır. Aynı şekilde Alim ve arkadaşları tarafından İç
Anadolu Bölgesindeki 36 kaplıca üzerinde yapılan
bir araştırmada, kaplıcaların %22.2’sinden L. pne-
umophila izole edilmiş olmasına rağmen, Sivas böl-
gesindeki kaplıcalardan Legionella cinsi bakteri üre-
tilememiştir[13]. 

Sonuç olarak, Sivas il merkezinde halkın yaygın
olarak kullandığı hamamlarda Legionella cinsi bak-
teriler üretilememiştir. Bunun en önemli nedeni, su
sistemlerinde yüksek oranda bulunan kireçtir[29]. Su-
yun aynı zamanda sertlik oranını da yükselten kireç,
bakteriler için inhibitör etki yapmaktadır[30]. 
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