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ÖZ
Amaç: Bu çalışmada, Nisan-Ekim 2017 tarihleri arasında Kahramanmaraş il merkezindeki farklı camilerin klima ve
şadırvan musluklarına ait sürüntü örnekleri ile su örneklerinden Legionella türlerinin izolasyon ve identifikasyonu
amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Bu amaçla, camilere ait klima ve şadırvanlardan 180 sürüntü ve 50 su örneği olmak üzere toplam
230 adet örnek alındı. Örnekler steriliteye dikkat edilerek hızla laboratuvara iletildi. Tüm örneklerin seçici bir besiyeri
olan Buffered Charcoal Yeast Extract agarda kültürü yapıldıktan sonra, bu kültür ortamlarında üreyen Legionella spp.
şüpheli bakteriler; katalaz ve oksidaz test gibi biyokimyasal ve latex aglutinasyon testi gibi serolojik yöntemlerle
mikrobiyolojik identifikasyonu yapıldı.
Bulgular: Şadırvan musluklarından alınan 130 musluk sürüntü örneğinin 6’sında Legionella cinsine ait bakteriler
tanımlanırken, 50 su ve 50 klimaya ait sürüntü örneğinin hiçbirinde bakteri tespit edilememiştir. İzole edilen Legionella
spp. kolonilerinin lateks aglütinasyon testi ile serolojik tiplendirilmesi sonucu, üç türün L. pneumophila serogrup 2-14
içerisinde yer aldığı diğer türlerden birinin L. pneumophila serogrup 1, ikisinin ise serogrup dışı Legionella spp. olduğu
tespit edilmiştir.
Sonuç: Legionella cinsi bakteriler aerosol şeklinde ve sularla insanlara bulaşarak, özellikle yaşlı ve solunum problemi
olan bireylerde Pontiak ateşi ve Lejyoner hastalığı olarak bilinen ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden
olmaktadır. Camilerin klima ve şadırvanlarında periyodik temizlikler yapılarak özellikle yaşlı bireyler Legionella
kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarından korunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Legionella spp.; identifikasyon.

The Identification of Legionella spp. from Air Conditioners and Fountains of Mosques in
Kahramanmaraş City
ABSTRACT
Aim: This study aims the isolation and identification of the Legionella species in the swab samples and water samples
obtained from the air-conditioners and fountain taps of various mosques located in Kahramanmaraş city center between
April-October 2017.
Materials and Methods: For this purpose, a total of 230 samples have been obtained, including 180 swab samples and
50 water samples from air conditioners and fountains of mosques. These samples were delivered to the laboratory for
analysis as quickly as possible after collection. All samples have been cultured in the selective agar named Buffered
Charcoal Yeast Extract. Legionella spp. suspected bacteria were identified microbiologically with biochemical such as
catalase and oxidase and serological methods such as latex agglutination test growing in these media.
Results: While Legionella bacteria have been identified in 6 of the 130 swab samples obtained from fountain taps, no
bacteria have been found in the 50 water samples and 50 air conditioner swab samples. According to the serological
typing results of the isolated Legionella spp. colonies using latex agglutination test, it has been found out that three of
the types have been included in L. pneumophila serogroup 2-14, one of the other types has been in L. pneumophila
serogroup 1, and the remaining two have been non-serogroup Legionella spp.
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Conclusion: Legionella bacteria is transmitted to human
from aerosol water and cause severe respiratory tract
infections known as Pontiac fever and legionnaires
diseases particularly in older individuals having
respiratory problems. Periodical cleaning must be
performed in the air conditioners and fountains of
mosques for preventing especially the older individuals
from Legionella-borne respiratory tract infections.
Keywords: Legionella spp.; identification.
GİRİŞ
Legionella cinsine (soy) ait bakteri türleri, sporsuz,
kapsülsüz ve aerobik üreme özelliğinde olan Gram
negatif kokobasillerdir. Tek taraflı yerleşim gösteren
hareket organeline sahiptirler. Bu cins içerisinde, 50 tür
ve bu türlere ait 70 farklı serogrup bulunmaktadır (1,2).
Legionella türlerinin çoğunluğunun insan hastalıkları ile
ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu hastalıklar içerisinde
en çok bilinen ve bir halk sağlığı problemi olan Lejyoner
hastalığına, L. pneumophila türünün alt serogrupları
neden olmaktadır (1,3). Legionella türleri, ekosistemde
akuatik özellikleri ile nehirler, göller, termal sular gibi
sıcak ve soğuk su kaynakları bulunan doğal alanlarda
yaşayabilen saprofit mikroorganizmalardır. Habitatları
çoğunlukla su olup, bu alanlarda yaşayan amip ve maviyeşil alglerde hücre içi paraziti olarak gelişirler. Bu
bakteriler doğal ya da yapay su sistemlerinde, suyun
durağan olduğu bölgelerde biyofilm tabakaları içerisinde
üremeye elverişli ortam bularak yerleşirler. Suyun klor ile
dezenfeksiyonuna direnç gösteren Legionella türleri, su
depolarının dip kısmında bulunan çöküntüde ve amip gibi
protozoonlarda
hücre
içi
olarak
yaşamlarını
sürdürebilmektedirler (4-6). Patojen Legionella türleri,
içerisinde bulundukları su ortamlarından, klimalar,
musluk ve duş başlıkları aracılığı ile özellikle aerosol
yollarla insanlara bulaşarak solunum yolu hastalıklarına
yol açabilmektedirler (7). Legionella spp. enfeksiyonları
ile mücadelede ve özellikle yaz aylarında, bu bakteri ile
kontamine olan su depoları, musluklar, duş başlıkları,
klimaların su üniteleri hem mekanik olarak hem de çeşitli
dezenfektanlarla (iodoforlar, amonyum bileşikleri,
glutaraldehit, formalin vb.) periyodik aralıklarla
temizlenmelidir (8). Bu çalışma ile Kahramanmaraş il
merkezindeki farklı camilerin klima, şadırvan muslukları
ve su örneklerinde, Legionella cinsi bakterilerin varlığı
araştırılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çalışmamızda Nisan-Ekim 2017 tarihleri arasında
Kahramanmaraş il merkezinde bulunan 35 camiden; su,
musluk ve klima sürüntü örnekleri olmak üzere toplam
230 örnek alınmıştır.
Su ve Sürüntü Örneklerinin Alınması
Su örneklerinin alınması amacıyla 250 mL’lik steril su
numune şişeleri, sürüntü örneklerinin alınmasında ise
burgu kapaklı cam tüpler içerisinde steril eküvyon
çubukları kullanılmıştır. Örnek alınacak şadırvanlar
belirlendikten sonra, musluk başlıkları bir çakmak
yardımıyla alevden geçirilerek yüzeysel olarak steril
edilmiştir. Önceden steril edilmiş 250 mL’lik su numune
şişelerine, şadırvanların iç alanlarındaki biriken su ile
yine şadırvanlara ait musluklardan akan sudan 100’er ml

su örneği alınmıştır. Alınan örneklere cami ismi, şadırvan
ve musluk numarası ve tarih not edilmiştir. Steril
eküvyon çubuğu yardımıyla, öncesinde su örneği alınmış
şadırvan muslukları ile klima filtrelerinden sürüntü
örnekleri alınarak burgu kapaklı cam tüpler ile
laboratuvara iletilmiştir.
Legionella
cinsi
bakterilerin
izolasyon
ve
identifikasyonu
Legionella cinsi bakterilerin kültürü için özel selektif bir
besiyeri olan BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract,
OXOID CM 655, İngiltere) agar kullanılmıştır. BCYE
agar, tamponlu kömür maya ekstraktı ve L-sistein içeren
seçici bir besiyeridir. Eküvyon örnekleri, direk sürme
yöntemi ile su örnekleri ise santrifüj ile yoğunlaştırılarak
tüplerin dipte kalan kısımlarından 0.1 mL içerik alınarak
BCYE agara ve Kanlı agara ekimler yapılmıştır.
Besiyerleri ilk izolasyonda %5 oranında CO2 içeren
nemli etüv ortamında ve 37°C’de 10 gün süre ile
inkübasyona bırakılmıştır. BCYE agardaki kültürlerin ilk
24-72 saatte günlük incelemeleri yapılarak üreme durumu
not edilmiştir. Kanlı agar kültürleri ise Legionella dışı
diğer bakteriler yönünden değerlendirilmiştir. BCYE
agarda üreyen şüpheli koloniler, Legionella spp.
açısından değerlendirilerek Gram boyaması ile
mikroskopik morfoloji yönünden araştırılmıştır. Gram
negatif ince basil şeklinde olan bakterilere ait kolonilerin
BCYE agara pasajları yapılarak üreyen kolonilere katalaz
ve oksidaz testleri uygulanmıştır. Gram negatif, katalaz
pozitif ve oksidaz negatif koloniler, Legionella Lateks
Aglütinasyon Testi (Oxoid, DR0800, İngiltere) ile
tiplendirilmiştir (9,10).
Çalışmanın etik kurul izin belgesi bulunmaktadır. Elde
edilen sonuçlar sayı ve yüzde şeklinde belirtilmiştir.
BULGULAR
Çalışmamızda, Nisan-Ekim 2017 tarihleri arasında
Kahramanmaraş il merkezinde bulunan 35 camiye ait
toplam 230 su ve sürüntü örneği Legionella spp.
yönünden, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp
Fakültesi
Tıbbi
Mikrobiyoloji
laboratuvarında
incelenmiştir. Tüm örnekler, kültür, Gram boyama,
katalaz ve oksidaz testi gibi mikrobiyolojik yöntemler ile
incelendiğinde, 6 (%2.5) örnekten Legionella spp.
izolasyonu gerçekleşmiştir. İzole edilen 6 örnek BCYE
seçici agarda 48-72 saatte gri ve S tipi koloni yapısında
üremesi (Şekil 1), Gram negatif ince basilli morfolojisi,
katalaz pozitif ve oksidaz negatif sonuç vermesi ile
izolatlar Legionella spp. olarak değerlendirilmiştir.

Şekil 1. L. pneumophila kolonileri (BCYE agar)
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Tablo 1. Camilerden izole edilen Legionella türlerinin ve serogrupların örnek alınan alanlara göre dağılımı
Legionella türlerinin Serogrupları
Örnekler
Şadırvan içi su
alanı
Şadırvan musluk
suyu
Şadırvan musluk
sürüntüsü
Klima sürüntüsü
Toplam

Örnek Sayısı

İzole Edilen
Örnek Sayısı

Serogrup1

Serogrup
2-14

Serogrup dışı
diğer türler

10

-

-

-

-

40

-

-

-

-

130

6 (%4.5)

1 (%0.7)

3 (%2.3)

2 (%1.5)

50
230

6 (% 2.5)

1 (%0.4)

3 (%1.3)

2 (%0.8)

İzole edilen Legionella spp. kolonilerinin lateks
aglütinasyon testi ile serolojik tiplendirilmesi sonucu, üç
türün L. pneumophila serogrup 2-14 içerisinde yer aldığı
diğer türlerden birinin L. pneumophila serogrup1, ikisinin
ise serogrup dışı Legionella spp. olduğu tespit edilmiştir.
Örneklerin, kanlı agar besiyerindeki Legionella dışı diğer
bakteriler yönünden üreme durumları çevresel
kontaminasyon olarak değerlendirilmiştir. İzole ve
identifiye edilen Legionella türlerinin örneklerin alındığı
yerlere göre dağılımı Tablo 1’de özetlenmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Legionella cinsi bakteriler, farklı sıcaklık seviyelerinde
canlılıklarını koruyarak içme sularında uygulanan
klorlama işlemine direnç gösterebilmektedir. Ayrıca bu
bakteriler, su kaynaklarında oluşan biyofilm tabakaları ile
sularda bulunabilen tek hücreli canlılarda hücre içi
paraziti olarak yaşayabildikleri için olumsuz şartlardan
fazla etkilenmemektedirler. Yine yapılan araştırmalarda,
klima gibi soğutma sistemlerinde aerosol olan su
partiküllerinde Legionella’ların iki saat canlılığını
koruyabildiği ve çevreye yayılabildiği belirlenmiştir (1115). Kahramanmaraş il merkezinde bulunan 35 camiye ait
klima, şadırvanların musluk sürüntüleri ile su örnekleri
incelenmiştir. Literatür taraması yaptığımızda, camilerde
Legionella bakterisinin araştırıldığı bir çalışma
saptanamadı. Kahramanmaraş ilinin iklim yapısı yıl
boyunca ılıman iken, yaz ayları ise genellikle yüksek
sıcaklıkta seyrettiğinden camilerde soğutma amacı ile
sıklıkla klimalar kullanılmaktadır. Camilerde gün
içerisinde bulunan bireylerin genellikle yaşlı ya da yaz
etkinlikleri kapsamında kurs gören çocuklar olması
nedeni ile bağışıklığı değişken olan bu bireylerde fırsatçı
bir bakteri olan Legionella türleri infeksiyon riski
taşıyabilmektedir. L. pneumophila, genellikle yaşlı
bireylerde atipik pnömoni tablosu ya da asemptomatik
enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Sigara kullanımı,
kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı,
immünitenin zayıf olduğu ileri ya da küçük yaş grubu
bireyler, hematolojik malignensiler ve diyabet ile hastane
ortamı gibi faktörler, böyle enfeksiyonların gelişimine
uygun ortam oluşturmaktadır (2,3,13).
Araştırmamızda, şadırvan musluklarından alınan 130
sürüntü örneğinden 6 Legionella spp. (%4.5) izole ve
identifiye edilirken, 10 şadırvan içi suyu, 40 şadırvan
musluk suyu ve 50 klima sürüntü örneğinde ise
Legionella spp. tespit edilememiştir. Çalışmamızda
örneklerden sadece bir musluk sürüntü örneğinde L.

pneumophila serogrup 1 izole edilirken, farklı üç musluk
sürüntüsünde ise L. pneumophila serogrup 2-14 içinde
yer alan üç tür tanımlanmıştır. İki musluk sürüntü
örneğinden izole edilen Legionella türlerinin ise latex kiti
ile serogrup dışı iki tür olduğu tesbit edilmiştir.
Ülkemizde başta İstanbul olmak üzere birçok ilde ve
genellikle hastanelerin, binaların veya otellerin su
sistemleri Legionella spp. yönünden araştırılmıştır
(10,16-20). Etken izolasyonuna yönelik bulgularımız,
Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılmış bu araştırmalar
ile benzerlik göstermekte ancak çalışmamız örneklerin
camilere ait olması yönü ile farklılık göstermektedir.
Gaziantep ilinde, okul, hastane ve otellere ait 313 su ve
sürüntü örneğinin 74’ünde L. pneumophila serogrup 2-14,
19’unda ise L. pneumophila serogrup 1 izole edilmiştir
(16). Kayseri ilinde, hastane, okul ve otellerden alınan
toplam 120 örneğin Legionella yönünden araştırılmış, 6
L. pneumophila serogrup 1, iki Legionella spp. izole
edilmiştir (17). Köse ve arkadaşları (18), Antalya ilindeki
38 turistik tesise ait soğutma sistemlerinden 106 örnek
alarak mikrobiyolojik olarak incelemişler ve 10 örnekte
L. pneumophila izole etmişlerdir. Yine otellere ait bir
araştırmada, İzmir ilindeki 24 otelden alınan 168 su
örneğinde yüksek oranda (%76) Legionella spp. izole
edilmiştir (19).
Dünya genelinde 1981-2009 yılları arasında, çevresel ve
hastane kaynaklı Legionella spp. izolasyonuna yönelik
çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda,
hastaneler, havuzlar, bahçe sulama sistemleri, seyahat
gemileri ile ev-mesken su depoları, musluk ve duş
başlıkları gibi alanlardan alınan 14-3284 adet su ve/veya
sürüntü örneği Legionella spp. yönünden incelenmiş ve
2-373 aralığında Legionella spp. izole edilmiştir (21-27).
Çalışmamızda, ilimizdeki birçok caminin şebeke suyu
kullandığı tespit edilmiştir. Bu camilerin şadırvan suları
ile klima sürüntü örneklerinde Legionella varlığına
rastlanmamıştır. Şebeke sularının sıklıkla klorlama
benzeri dekontaminasyon işleminden geçirilmesi bu
bakterinin serbest olarak sularda fazla yaşayamayacağını
göstermektedir. Çalışmamızda su örneklerinin sonucunun
negatif olmasına karşılık sürüntü örneklerimizde
bakterinin saptanması bu bakterinin musluk benzeri
alanlarda oluşturduğu biyofilm tabakası sayesinde
canlılığını koruyabilme yeteneğine bağlı olduğu
düşünülmüştür.
Araştırmamız, Kahramanmaraş ilindeki camilerde
Legionella
izolasyonu
yönünden
ilk
çalışma
özelliğindedir. Legionella spp. bakterilerinin Lejyoner ve
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Pontiac ateşi hastalığı gibi enfeksiyon potansiyelinden
dolayı, özellikle sıcak mevsimlerde otel, yurt, okul,
hastane ve cami gibi kapalı alanlarda kontaminasyon ile
salgınlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Camilerde
kullanılan şadırvan muslukları ile klimalara ait soğutma
ünitelerinde yer alan sular, aynı şadırvanlardaki ortamdan
kullanıldığı için, belli aralıklarla bu alanlarda temizlik ve
dekontaminasyon
işlemleri
yapılması
tavsiye
edilmektedir.
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