
Niewiele osób zdaje sobie spraw , e nasze 

czyste, bezpieczne domy s ród em wielu 

powa nych, cz sto miertelnych chorób. 

Jednym z takich zagro e  jest obecno

bakterii z rodzaju legionella.

wiat us ysza  o nich pierwszy raz w 1976 r.,

gdy po pobycie w filadelfijskim hotelu 

zachorowa o na ci kie zapalenie p uc 186 

by ych legionistów (weteranów Legionu 

Ameryka skiego, ludzi w starszym wieku) oraz 

obs uga. Choroba mia a bardzo ci ki przebieg. 

A  34 osoby zmar y. 

Po d ugim ledztwie (podejrzewano atak 

terrorystyczny) i wielu badaniach znaleziono 

winowajc . Okaza y si  nimi niewielkie 

(o szeroko ci 0,3 – 0,9 mikronów i d ugo ci 2-4 

mikronów), orz sione, bardzo ruchliwe bakterie 

w kszta cie pa eczek. Do optymalnego wzrostu 

i rozwoju potrzebuj  du ej wilgotno ci

powietrza, du ego st enia dwutlenku w gla

i temperatury od 38 do 42 stopni C, czyli 

warunków jakie wyst puj

w instalacjach klimatyzacyjnych. I w a nie

klimatyzatory by y miejscem rozwoju bakterii 

odpowiedzialnych za chorob  by ych

legionistów. Bakteria zosta a nazwana na cze

legionistów: Legionella pneumophila.

Dzisiaj ju  wiemy, e legionella pneumophila

i inne, podobne do niej bakterie z rodzaju 

legionella rozwijaj  si  nie tylko 

w instalacjach klimatyzacyjnych, ale równie

instalacjach wodnych. Nast pne masowe 

przypadki zachorowa  np. po pobycie na 

wystawie kwiatów uzmys owi y atwo

rozprzestrzeniania si  mikrobów. Bakterie 

z rodzaju legionella wyst puj  na ca ym

wiecie, kolonizuj  bardzo ró ne rodowiska.

yj  w zbiornikach wodnych 

i glebie. Znajdowano ywe komórki (zdolne 

do zainfekowania organizmu) w wodzie 

o temperaturze prawie zero stopni 

i w temperaturze 68 stopni. W glebie 

prze ywaj  w temperaturze od -20 do 35 stopni 

przez 10 miesi cy. S  bakteriami tlenowymi, 

ale do rozwoju wystarcza im ju  bardzo 

niewielkie st enie tego gazu (0,3mg/l).

ród a zaka enia

Bakterie z rodzaju legionella bardzo atwo

przyrastaj  do zbiorników i rurek instalacji 

wodnej. Szczególnie dobrze rozwijaj  si

w ró nego typu zasobnikach wodnych, 

zbiornikowych podgrzewaczach wody i ró nego

typu lepych zako czeniach instalacji. Do 

uk adu oddechowego ludzi dostaj  si

z aerozolem wodnym.

 Aerozol wodny powstaje g ównie w:

- jacuzzi, prysznicach, wannach pere kowych;

- wie ach ch odniczych;

- spryskiwaczach ogrodowych, fontannach;

- nawil aczach powietrza;

- inhalatorach, respiratorach.

Zapobieganie rozwojowi bakterii.

Przede wszystkim nie mo na dopu ci  do 

powstania sprzyjaj cych warunków rozwoju 

bakterii. W istniej cych instalacjach nale y

zlikwidowa  wszelkie miejsca, gdzie mo e

doj  do powstawania zastoin wodnych 

i nale y si  przyjrze  urz dzeniom s u cym

do podgrzewania wody. Zamiast stosowania 

podgrzewaczy zbiornikowych mo na stosowa

podgrzewacze przep ywowe. Dzi ki monta owi

tu  przy punkcie poboru wody, ciep  wod

otrzymujemy natychmiast po uruchomieniu 

ogrzewacza pokr t em, nie ma strat ciep a

zwi zanych z przekazywaniem jej rurami na 

odleg o . Z powodu braku pojemnika na wod

nie ma miejsc sprzyjaj cych rozwojowi bakterii 

oraz nie ma potrzeby stosowania metod 

usuwaj cych drobnoustroje.

Takimi metodami s :

-  szok termiczny (nale y podgrza  wod  do 70 

– 75 stopni C przez min 45 minut) przynajmniej 

   raz na dob ;

- stosowanie specjalnych preparatów 

  dezynfekcyjnych. St enie chloru musi by

  znacznie wi ksze ni  standardowo u ywane

  do dezynfekcji. Bakterie z rodzaju legionella 

  s  bardzo oporne na dzia anie chloru 

  i substancji chloropochodnych;

- dbanie o czysto  instalacji i zapobieganie 

  zaleganiu w niej cz stek organicznych 

  przez stosowanie ró nego typu filtrów 

  przep ywowych.

Zapobieganie rozwojowi bakterii

- legionella w instalacjach wodnych

Wg Pa stwowego zak adu Higieny 

w Polsce, a  76,6% przypadków 

poszpitalnego zapalenia p uc jest 

spowodowane przez bakterie 

z rodzaju legionella. miertelno

w ród zara onych dochodzi do 20%. 

Objawy choroby

Legionella atakuje g ównie osoby 

starsze. Wyst puj  trzy odmiany tego 

zaka enia; najcz stsza jest posta  p ucna.

Towarzyszy jej bardzo wysoka gor czka,

kaszel, trudno ci w oddychaniu, biegunka 

i dotkliwy ból brzucha przy uciskaniu, ból 

g owy, zaburzenia wiadomo ci.

Posta  pozap ucna, spotykana stosunkowo 

rzadko, powoduje zapalenie wi kszo ci

organów np. mi nia sercowego, nerek, 

p uc i w troby. Cz sto prowadzi do mierci.

Gor czka Pontiac jest naj agodniejsza

form . Objawy s  podobne do grypy 

(kaszel, uczucie rozbicia, bóle mi niowe

itp.) z nudno ciami i biegunk . Ta posta

ust puje szybko, nie pozostawiaj c

nast pstw.

Ekspert radzi - 

Decyduj c si  na zakup 

urz dze  – przeanalizuj 

powy sze.
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