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Çıkar Çatışması 

Son üç yıl içerisinde 

 Bir ticari kuruluşla çalışma, mal ortaklığı 

 Danışmanlık, danışma kurulu üyeliği 

 Yazarlık, editörlük, moderatörlük, konuşma ücretleri 

 Bağışlar (Araştırma, eğitim, cihaz) 

 Kongre ve toplantı sponsorluğu  

          gibi herhangi bir çıkar ilişkim YOKTUR. 



Öğrenim Hedefleri 

 

 Ülkemizde Legionella  infeksiyonlarının 

epidemiyolojik verileri 

 Hastanelerde hangi durumlarda ve ne 

şekilde Legionella  surveyansı yapılmalı 





Legionella 

 Gram negatif, sporsuz, kapsülsüz, aerobik, 

kokobasil/basil 

 Habitatı akarsular, göller, ve termal sular gibi doğal 

su kaynaklarıdır.  

 Legionella familyasının 59’den fazla türü ve 70 

serotipi vardır 

 30 türün insanda enfeksiyon yaptığı gösterilmiştir  

Phin N, et al. Lancet Infect Dis 2014; 14(10):1011-21  



Legionella 
(Amip)  

 Tek başına çoğalamaz 

 Çoğalması için diğer mikroorganizmlara ihtiyaç duyar 

 Fakültatif intraselüler paraziter yaşam 

 Serbest yaşayan amipler içerisinde en az 20 türün ve iki silialı 

protozoan’ın Legionella bakterisi için konak olduğu 

gösterilmiştir. 

 Legionella bakterisinin kist içerisine alınması (enkistasyon) 

bakteriyi uygunsuz şartlardan, klor ve diğer biyosidlerin 

etkisinden koruyarak uzun süre canlı kalmasında rol oynar  

 Lau HY, Ashbolt NJ. J Appl Microbiol. 2009;107(2):368-78. 



Legionella 

(Amip)  

 Virülan Legionella bakterileri fagosite direnç gösterir ve 
çoğalmaya devam eder.  

 Oksidatif patlamanın inhibisyonu,  

 Fagosom asidifikasyonunun azaltılması, 

 Fagosom maturasyonunun bloke edilmesi 

 Organeller arasındaki trafiği değiştirmesi  

 Legionella bakterisi 22 °C de amipler tarafından 
sindirilirken, 35 °C de amip içerisinde çoğalır 

 Legionella bakterisinin hareketsiz, replikatif faz ile 
virülan, hareketli transmissif faz olmak üzere biribirini 
izleyen fenotipik olarak farklı iki yaşam siklusu vardır.  

 Rowbotham TJ, Journal of Clinical Pathology, 1980 33:1179–1183 



Legionella 

(Biyofilm)  

 Biyofilm tabakası 
oluştuktan sonra 
Legionella bakterisini 
sistemden uzaklaştırmak 
zordur. 

 Biyofilm tabaka 
oluşmasının artıran 
faktörler 
 Organik maddelerin varlığı 

 Diğer mikroorganizmalar 

 Sulardaki durgunluk veya su 
akımın azalması 

 Korozyon. 

Legionella and the Prevention of Legionellosis. 2007. World Health Organization 



Legionella 

(Sıcaklık)  

 Çoğalması için 
ideal sıcaklık 35-
45˚C’dir 

  20˚C altında 
çoğalamaz.  

 50˚C üzerinde 80-
120 dakika yaşar. 

 60˚C’de iki-üç 
dakika yaşar.  

Legionella and the Prevention of Legionellosis. 2007. World Health Organization 





 Ağustos 2003-Eylül 2005 yılları arasında yapıldı. 

 Alanya’daki 52 otel çalışmaya dahil edildi. 

 491 su ve swab örneği alındı. 

 Otellerin %69,2’sinin en az bir örneği pozitif idi. 

 L. pneumophila SG 6 (63,5%) ve SG 1 (% 21,5) en sık 

saptanan suşlardı. 



 Eylül 2006 – Ocak 2007 zaman aralığında yapıldı. 

 Başkent Üniversitesi Ankara, Konya, İzmir ve Alanya 

Hastaneleri çalışmaya alındı. 

 Dört hastaneden alınan su örneklerinin en az bir örneğinde 

Legionella üremesi vardı. 

 Alınan toplam 125 su örneğinin 34 (27,2%)’inde Legionella 

üremesi saptandı. 

 L. pneumophila SG1 (58,8%) ve SG 6 (35,3%) en sık saptanan 

suşlardı. 



 Ev su sistemlerinden 
örnekler alındı 

 Sıcak su sistemlerinde 
Legionella pneumophila  
bakterisi izole edildi. 

 Olgular Anamur ve 
Alanya’da ikamet 
ediyordu. 



Yazar Alındığı yer Örnek 

Sayısı 

Üreme 

olan örnek 

Legionella türü 

Burak  ve 

ark  

İstanbul-Ev 61 13 (%21,3) LP SG 2-14 (%87,5) 

LP SG 1 (%12,5) 

Özen ve 

ark 

Antalya-Otel 1403 142 (%10,1) LP SG 2-14 (%85,2) 

LP SG 1 (%14,8) 

Akkaya ve 

ark 

Kayseri 120 8 (%6,7) LP SG 2-14 (%62,5) 

LP SG 1 (%37,5) 

Uzel ve ark İzmir-otel 168 128 (%76,2) LP SG 2-14 (%6,3) 

LP SG 1 (%85,9) 

Legionella spp (%7,8) 

Akbaş ve 

ark 

Otel 592 92 (%15,5) LP SG 2-14 (%89,4) 

LP SG 1 (%6,3) 

Legionella spp (%4,2) 

İğnak ve 

ark 

İstanbul-

Hastane 

100 7 (%7) LP SG 1 (%43) 

Legionella spp (%57) 

Türetgen 

ve ark 

İstanbul-

soğutma kulesi 

103 27 (%26) LP SG 1 (%44) 

 

Erdogan H ,Lejyoner Hastalığı, MJIMA 2018/2  



Legionella Enfeksiyonları 

(Lejyonelloz) 

 

Lejyoner Hastalığı 

Pontiak ateşi 

Ekstrapulmoner 
lejyonelloz 

Asemptomatik 
enfeksiyon 



Lejyoner Hastalığı standart vaka tanımı 



Lejyoner Hastalığı 

(Tanı) 



Hastane Kaynaklı Lejyoner Hastalığı 

vaka tanımı 



Avrupa Bölgesi Lejyoner Hastalığı 

Sürveyans Ağı (ELDSNet) raporu, 2014 



Avrupa Bölgesi Lejyoner Hastalığı 

Sürveyans Ağı (ELDSNet) raporu, 2014 



Avrupa Bölgesi Lejyoner Hastalığı 

Sürveyans Ağı (ELDSNet) raporu, 2014 



Lejyoner Hastalığı 

(Türkiye kaynaklı salgınlar) 

 1994 Kuşadası’nda bir otelde 17 vaka 

 1997 İstanbul’da bir otelde 16 vaka  

 Değişik zamanlarda İstanbul’da bir otelden 

6 vaka, İstanbul, Antalya ve Muğla’da birer 

otelden beşer vaka 

TC Sağlık Bakanlığı Aylık Epidemiyolojik Raporu Mart, 2002 



 5 kesin ve bir olası 6 Lejyoner hastası  

 Otelde şehir şebeke suyu hattının döşenmemiş olduğu ve otelin 

su kaynağı olarak kuyu suyunu kullandığı belirlenmiştir.  

 Su örneklerinin sıcaklığı 35-45°C aralığında  

 Demir miktarının, içme suyu yönetmeliğine uygun olmayacak 

kadar yüksek (245 μg/L)  

 Alınan 13 örneğin 11’inden L.pneumophila serogrup 1 izole 

edilmiştir 



 İnönü Ünüversitesi Hastanesi’nde  hastane kaynaklı salgın 

 400 hastane çalışanı ve 100 hasta kan örneği ELISA ile taranmış. 

 7 lejyonelloz vakası (Üçü hasta, dördü hastane çalışanı) saptanmış. 

 3 hastada pnömoni saptanmış:  birinin balgamında Legionella pneumophila 
üretilmiş. 

 Hastane su sisteminde alınan 22 örneğin 15’inde Legionella pneumophila 
üretilmiş. 

 Klinik izolat ile çevresel izolatlarının identik olduğu gösterilmiş. 

 

 





Lejyoner Hastalığı 
Kontrol Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik 











Hastanelerde Legionella 

sürveyansı 

 Vaka sürveyansı 

 Çevresel sürveyans 

 Hastane kaynaklı Lejyoner hastası 
olgusu bildirilmiş hastaneler 

 Lejyoner hastalığı için yüksek risk 
içeren hastaları takip eden hastaneler 

 Su sistemlerini kontrol limitleri 
içerisinde tutmakta zorlanan binalar 









Avrupa Legionella Enfeksiyonlarını İnceleme, 

Kontrol ve Önleme Teknik Klavuzu, 2017  





Baikent Ünüversitesi’ne bağlı dört 

merkezde Legionella kolonizasyonu 

Hastane Alınan su  

örneği (n) 

Pozitif 

örnek n(%) 

L.  pneumophila 

serogrup 1 

L. pneumophila  

serogrup  2-14 

A 38 7(18,4) 6 1 

B 31 12 (38,7) 2 10 

C 22 1 (4,5) - 1 

D 35 14(40) 14 - 



Dekontaminasyon Yöntemleri 

 Dezenfeksiyon amaçlı kullanılan biyosidler veya ürünler  iyi 

kalitedeki bir su kaynağının ve düzenli su akışının olduğu 

bir su sisteminin yerini alamaz.  

 Kötü mühendislik ürünü olan bir sistemin eksiklerini 

gideremez.  

 Özellikle biyosid kullanılan yerlerden alınan su örneklerin 

Legionella negatif olması sistemin güvenli olduğunu 

göstermez  



Dekontaminasyon Yöntemleri 

 Termal şok yöntemi 

 Sıcak suyun devamlı 

olarak 55-60° C arasında 

tutulması 

 Klorlama 

 Bromür 

 Monokloramin 

 Klor Dioksit 

 Bakır (Cu)-Gümüş (Ag) 

iyonları 

 Hidrojen peroksit 

uygulaması  

 Ozonizasyon  

 Ultraviyole (UV) ışık 

uygulaması  

 Terminal filtrasyon  
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