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ÖZET

Halsizlik, yüksek atefl ve öksürük yak›nmalar› ile hastaneye baflvuran 70 yafl›ndaki erkek hastan›n 15 gün
önce Suudi Arabistan’a seyahat ve otelde konaklama öyküsü vard›. Fizik muayenede yüksek atefl, rölatif bra-
dikardi, siyanoz ve hepatomegali saptand›. Gö¤üs muayenesi normaldi, ancak PA akci¤er grafisinde sa¤ alt lob-
da infiltrasyon mevcuttu. Hastada üriner antijen testi ile idrarda Legionella pneumophila antijeni pozitif bulun-
du. Hastaya moksifloksasin 1 x 400 mg intravenöz tedavisi baflland›. Tedavinin 3. gününde hastan›n atefli nor-
male döndü ve semptomlar› geriledi. Hasta tedavisinin 10. gününde taburcu edildi.
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SUMMARY
A Travel-Associated Legionella Pneumonia 

Case Diagnosed with Urinary Antigen Detection Test

A 70-year old man admitted to the hospital with malaise, high fever and cough. He had travelling history
to Saudi Arabia 15 days before his admission. Physical findings revealed high fever (39°C), relative bradycar-
dia, cyanosis and hepatomegaly. Thorax examination was normal but chest-radiography showed a pneumo-
nic infiltration in the right lung. Urinary antigen detection test for Legionella pneumophila was positive. The
symptoms of the patient were recovered and body temperature was normal on 3rd day of moxifloxacin int-
ravenous 400 mg treatment. The patient has been discharged from hospital on the 10th day of therapy.
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Olgu Sunumu/Case Report

Lejyoner hastalığı Legionella türlerinin etken ol-
duğu genellikle pnömoni tablosu ile görülen ve teda-
vi edilmezse mortalitesi yüksek olabilen bir infeksi-
yondur[1,2].  Hastalığın tanısındaki en önemli nokta-
lardan biri, akla getirilmesidir. Biz bu yazıda seyahat
ilişkili Lejyoner hastalığı tanısı konan bir olguyu irde-
ledik.

OLGU SUNUMU

Yetmiş yaşında erkek hasta 1 hafta önce başla-
yan halsizlik, ateş ve öksürük yakınmalarıyla hasta-

neye başvurdu. Nefes darlığı tarifleyen hastada bal-
gam çıkarma öyküsü yoktu. Seyahat sorgulandığın-
da hastaneye başvurudan 15 gün önce Suudi Ara-
bistan’da 15 gün süre ile bulunduğunu ve otelde ko-
nakladığını ifade etti.

Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik
muayenedeki patolojik bulgular; ateş: 39°C, nabız:
96/dakika, solunum sayısı: 30/dakika, siyanoz ve
hepatomegali olarak saptandı. Akciğer muayenesin-
de herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadı.



Laboratuvar bulguları; Hb: 12.2 g/dL, lökosit sayı-
sı: 11.000/mm3, trombosit sayısı: 189.000/mm3,
eritrosit sedimentasyon hızı: 104 mm/saat, glukoz:
124 mg/dL, BUN: 102 mg/dL, kreatinin: 2.23
mg/dL, Na: 136 mEq/L, K: 3.98 mEq/L, SGOT: 60
U/L, SGPT: 30 U/L, PaO2: 60 mmHg şeklinde idi.

PA akciğer grafisinde sağ akciğerde pnömonik
infiltrasyonla uyumlu görünüm saptandı (Resim 1). 

Balgam alınamadığı için mikrobiyolojik inceleme
yapılamadı. İdrarda Legionella üriner antijen testi
(Binax NOW) yapıldı ve pozitif olarak bulundu.

Hastaya 2 L/dakika oksijen, intravenöz (IV) hid-
rasyon ve 1 x 400 mg IV moksifloksasin başlandı.
Moksifloksasin tedavisinin 3. gününde hastanın ateşi
normale döndü ve öksürük ile halsizlik yakınmaları
azaldı. Kan gazı değerleri de normal olarak bulundu.

Antibiyotik tedavisinin 6. gününde IV uygulama-
dan oral uygulamaya geçildi.  Hasta tedavinin 10.
gününde antibiyoterapiyi 14 güne tamamlaması ve
kontrole gelmesi önerileri ile taburcu edildi.

Hastaneye başvuruda ve 4 hafta sonra serum ör-
nekleri alınmasına rağmen referans laboratuvarda
da kit olmaması nedeniyle antikor düzeyindeki artı-
şın belirlenmesi için test yapılamadı.

TARTIŞMA

Legionella türleri toplum kökenli pnömoni tanı-
sı ile hastaneye kabul edilen hastalarda en yaygın üç
mikroorganizmadan biri olarak literatürde yerini al-
mıştır[3-6]. Lejyoner hastalığının klinik olarak diğer
pnömonilerden ayrılması mümkün değildir[1,2].  Bu
nedenle hastalığın akla gelmesi ve özellikle atipik

pnömonisi olan olgularda Legionella bulaşına yol
açabilecek durumların sorgulanması gerekmektedir.
Legionella türlerine bağlı pnömoniyi diğer pnömo-
nilerden ayıran en önemli nokta; su sistemlerinde
yerleşip çoğalabilmesinden dolayı etkenin kişiye çev-
resel bir kaynaktan ulaşmasıdır[7,8]. Aynı nedenle
hastalık epidemik karaktere sahiptir. Kişinin hastalı-
ğa yakalanabilmesi için herşeyden önce bir çevresel
rezervuarın bulunması (havalandırma sistemi, soğut-
ma kulesi, sıcak su tankları gibi), 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 gibi) ve son olarak
da kişinin bazı risk faktörlerine sahip duyarlı bir bi-
rey olması şeklinde sayılabilecek birden fazla koşulun
bir araya gelmesi gereklidir[9-12]. 

Hastalık için başlıca risk faktörleri; erkek cinsiyet,
sigara içilmesi, kronik kalp veya akciğer hastalığı,
son dönem böbrek yetmezliği,  ileri yaş ve immün-
süpresyondur[1,2,13]. Bu olguda muhtemelen ileri
yaş hastalık gelişimine yol açan en önemli faktördü.

Seyahat ilişkili Lejyoner hastalığı epidemilere yol
açabildiği gibi sporadik vakalar şeklinde de görülebil-
mektedir[7]. Ülkemizde bildirilen olguların büyük ço-
ğunluğu seyahat ilişkilidir[9,12,14].

Lejyoner hastalığında inkübasyon süresi 2-10
gündür. Ülkemizde bildirilen seyahat ilişkili olgularda
inkübasyon süresi 7-10 gün şeklindedir[12,14]. Sunu-
lan olgunun da yakınmaları seyahatten 1 hafta son-
ra başlamıştı. Legionella pnömonisinde en sık görü-
len klinik belirtiler; ateş, öksürük (%50 olguda pro-
düktif), halsizlik, miyalji, iştahsızlık ve baş ağrısıdır.
Olgumuzda da olduğu gibi ateş hemen her zaman
yüksektir, rölatif bradikardi görülebilir[1,2,15]. 

Genellikle hastalığın erken döneminde akciğer-
lerde ral duyulabilmektedir. Ancak bu olguda patolo-
jik dinleme bulgusu yoktu. PA akciğer grafisinde
Legionella pnömonisi ile uyumlu şekilde tek taraflı
ve alt lobu tutan infiltratif görünüm vardı[16].

Lejyoner hastalığında karşılaşılabilen laboratuvar
bulguları; karaciğer enzimlerinde anormallik, hipofos-
fatemi ve hematüridir. Ancak bu bulgular diğer etken-
lerin neden olduğu pnömonilerde de görülebilmekte-
dir[1]. Diğer taraftan hiponatremiye (Na < 130
mEq/L) Legionella pnömonisinde diğer pnömonilere
göre daha sık rastlanır[15,17,18]. Ancak literatürde Na
düzeyi > 130 mEq/L olan olgular da mevcuttur[17].
Olgumuzda da Na: 136 mEq/L olarak bulundu.
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Resim 1. Olgunun PA akciğer grafisi.



Legionella pnömonisine özel klinik ya da radyo-
lojik bir bulgu mevcut olmadığından tanının konul-
masındaki en kritik nokta risk grubunda yer alan bir
hastada akla getirilerek uygun laboratuvar testlerinin
yapılmasıdır. Tanıda altın standart solunum sekres-
yonlarından mikroorganizma izolasyonudur, ancak
materyalin elde edilmesi her zaman mümkün olma-
maktadır. Rutinde tanıda kullanılan diğer yöntemler
direkt immünfloresan ve üriner antijen arama gibi
yöntemlerdir[7,19]. İdrarda lipopolisakkarid yapıda
olan Legionella antijeninin tespit edilmesi hem ko-
lay yapılabilmesi hem de çok kısa sürede sonuçlan-
ması açısından klinik pratikte sık kullanılmakta-
dır[20]. Bu yöntemin duyarlılığı diğer yöntemlerle
karşılaştırılabilir düzeydedir ve Avrupa Legionella
İnfeksiyonları Çalışma Grubu (EWGLI) ve Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen tanı kri-
terlerine göre klinik olarak uyumlu bir vakada üriner
antijenin pozitif saptanması “doğrulanmış vaka” ta-
nısı konmasını sağlamaktadır[21,22].

EWGLI ve DSÖ kriterlerine göre doğrulanmış
vaka kriterleri aşağıdaki gibidir; 

Fizik incelemede pnömoni bulguları veya radyolo-
jik olarak pnömoni bulguları olan akut alt solunum
yolu infeksiyonlu bir olguda aşağıdakilerden bir ya da
daha fazlasının olması[21-23];

• Respiratuar sekresyonlar, akciğer dokusu veya
kandan Legionella türlerinden herhangi birinin izo-
le edilmesi,

• L. pneumophila serogrup 1’e spesifik serum
antikor titresinde 4 kat artış olması,

• EWGLI tarafından önerilen yöntemlerle ve
onaylanmış kit kullanılarak idrarda spesifik Legi-
onella antijeninin tespit edilmesi.

Bu olguda prodüktif öksürük olmadığından respi-
ratuar sekresyon elde edilemedi ve tanı üriner anti-
jen testi ile kondu. Üriner antijen testinin sınırlayıcı
yönü yalnızca serogrup 1 için pozitiflik saptanması
ve diğer serogrupların etken olduğu türlerin atlana-
bilmesidir. Ayrıca, pnömoni geçirildikten sonra uzun
süre idrarda pozitiflik saptanabilmektedir[1,24,25].
Olgudan 4 hafta ara ile serum örnekleri de alındı,
ancak Legionella referans laboratuvarında da IFA
kiti olmadığından antikor düzeyi çalışılamadı. 

Legionella pnömonisinde erken tanı ve tedavi
mortalitenin azaltılması açısından çok önemlidir. Er-
ken dönemde tedavi başlanan hastalarda mortalite-
nin azaldığı saptanmıştır[26]. Tedavide kullanılabile-
cek antibiyotikler özellikle azitromisin olmak üzere

yeni makrolidler ile siprofloksasin, levofloksasin ve
moksifloksasin gibi kinolonlardır[1,2,26].

Uygun tedavi ile klinik yanıt genellikle 3-4 günde
alınmaktadır[1]. Olgumuzda da 3. günde semptom-
larda gerileme olduğu ve ateşin normale döndüğü
saptandı. 

Ülkemizde 22.10.2004 tarih ve 129 sayılı Bula-
şıcı Hastalıkların Bildirimi Sistemi Genelgesi ve
1.5.2001 tarih 34 sayılı Seyahat İlişkili Lejyoner
Hastalığı Genelgesine göre Lejyoner hastalığının bil-
dirimi zorunludur. Hastalığın saptanır saptanmaz bil-
dirilmesi, kaynak araştırılması ve alınacak tedbirlerle
olası salgınların önüne geçilmesini sağlayacaktır.
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