LEGIONELLA PNEUMOPHILA

Μορφολογία. Λεπτό, µακρύ, πολύµορφο, βακτηρίδιο, διαστάσεων 0,5-0,7 χ 2
-20 µm κινούµενο µε βλεφαρίδες, άσπορο, αερόβιο. Χρωµατίζεται µε την
πρώτη χρωστική, δηλαδή µε τη σαφρανίνη. Για το λόγο αυτό δεν
αναγνωρίζεται στην άµεση µικροσκοπική εξέταση κλινικού δείγµατος.
Οικολογία. Επιδηµιολογία. Οι λεγιονέλλες αποµονώνονται από τα
επιφανειακά νερά λιµνών και ποταµών καθώς και από τη λάσπη των.
Αποµονώνονται επίσης από το ζεστό και κρύο νερό οικιακής χρήσεως, από το
νερό πύργων ψύξεως νερού των συστηµάτων κλιµατισµού, από τις βάνες και
τις ντουσιέρες. Σε όλες σχεδόν τις επιδηµίες που µελετήθηκαν η πηγή
βρέθηκε να είναι το νερό και ο τρόπος µεταδόσεως η εισπνοή
σταγονιδίων.
Η πρώτη επιδηµία λεγιονελλώσεως έγινε το καλοκαίρι του 1976 στη
Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, αρρώστησαν οι σύνεδροι ενός συνεδρίου των
παλαιών πολεµιστών η λεγεωναρίων, που είχαν καταλύσει σε ξενοδοχεία.
Ευπαθείς σε λειονελλώσεις, µε υψηλό ποσοστό νοσηρότητας αλλά και
θνησιµότητας, είναι οι χρονίως ανοσοκαταστελλόµενοι κυρίως µε κορτιζόνη, οι
δέκτες µοσχευµάτων νεφρού, αλλά και καρδιάς, οι καρκινοπαθείς, οι
πάσχοντες από νοσήµατα µε ανοσοκαστολή αλλά και όλα τα άτοµα υψηλού
κινδύνου προς όλες τις λοιµώξεις, όπως είναι οι διαβητικοί, οι αλκοολικοί, οι
καπνιστές και οι ηλικιωµένοι.
Νόσοι. ∆ύο κλινικά σύνδροµα προκαλούνται από τις λεγιονέλλες, η
πνευµονία και µια ελαφρά σαν γρίπη εµπύρετη νόσος που λέγεται Pontiac
fever.
Προφύλαξη από λεγιονέλλωση. Τα µέτρα προφυλάξεως από τις
λεγιονελλώσεις στρέφονται προς τις τεχνικές ελαχιστοποίησης δηµιουργίας
σταγονιδίων νερού, δηλ. αεροσόλ, κατά τη λειτουργία των πύργων ψύξεως
του νερού των εγκαταστάσεων κλιµατισµού στα ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και
άλλα κτιριακά συγκροτήµατα καθώς και στις τεχνικές κατασκευής ντους (για
οικιακή χρήση) που δεν δηµιουργούν πολύ λεπτά σταγονίδια αναµεµειγµένα
µε αέρα (aerosol).
Η θερµότητα και η χλωρίωση είναι οι δύο βασικοί τρόποι για την
καταστροφή των λεγιονελλών στο νερό. Η συνεχής επαγρύπνηση και η
αποφυγή παραµονής λιµνάζοντος νερού στις υδραυλικές κατασκευές και
συσκευές από τις οποίες υπάρχει πιθανότητα να δηµιουργηθούν
σταγονίδια είναι το καλλίτερο µέτρο. Ζει και πολλαπλασιάζεται σε ζεστό
νερό 35°C έως 43°C. Μέχρι τους 50°C ζουν οι αµοιβάδες οι οποίες
µεταφέρουν τις λεγιονέλλες.

Μέθοδοι πρόληψης:
1. Θερµική αντιµετώπιση: Το φαινόµενο αποστείρωσης που βασίζεται στην
αύξηση της θερµοκρασίας, τυγχάνει εφαρµογής σε νοσοκοµεία και
ξενοδοχεία. Τα συστήµατα ζεστού νερού που κρατιούνται σε θερµοκρασίες
πάνω από 50°C είναι πιο δύσκολο να εµφανίσουν αποικία του
βακτηριδίου. Η αύξηση της θερµοκρασίας του ζεστού νερού είναι µια από
τις µεθόδους που χρησιµοποιείται για να ελέγξουν τη legionella στα
συστήµατα διανοµής νερού. Θερµοκρασίες πάνω από 60°C καταπολεµούν
το βακτήριο σε συνάρτηση µε την διάρκεια έκθεσης σε αυτή την
θερµοκρασία.
2. Θερµικό σοκ: Ανεβάζουµε τη θερµοκρασία ως τους 70-80°C για 3 ηµέρες
και αφήνουµε το νερό να τρέχει από την βρύση για περίπου 30 λεπτά την
ηµέρα. Κάποιοι προτείνουν να αδειάσουµε το δοχείο ζεστού νερού από
πριν, να το καθαρίσουµε και να το απολυµαίνουµε µε χλώριο(100mg/l για
12-14 ώρες). Κατά τη διάρκεια της µεθόδου είναι σηµαντικό να ελέγξουµε
την θερµοκρασία του νερού ώστε αυτή να φτάσει και ή να ξεπεράσει τους
60°C. Εάν η θερµοκρασία δε φτάσει και δεν κρατηθεί εκεί, η διαδικασία δεν
µπορεί να εξασφαλίσει την καταπολέµηση του βακτηριδίου. Αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία δείγµατα νερού πρέπει να πάνε για
βακτηριδιακή ανάλυση και αν τα αποτελέσµατα δείχνουν ακόµα ίχνη του
βακτηριδίου, η διαδικασία θα πρέπει επαναληφθεί µέχρι να έχουµε
αρνητικό αποτέλεσµα.
Οφέλη: ∆εν χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισµός, οπότε µπορεί να γίνει
άµεση επέµβαση σε περίπτωση επιδηµικού φαινόµενου.
Μειονεκτήµατα: Απαιτεί χρόνο και ανθρώπινο δυναµικό ή την εγκατάσταση
αισθητήρων για τον έλεγχο της θερµοκρασία του νερού στα αποµακρυσµένα
σηµεία και στις δεξαµενές καθώς και κατά τον χρόνο που έχουµε ροή νερού .
Είναι ένας συστηµατικός αλλά προσωρινός τρόπος καθώς το σύστηµα νερού
µπορεί να επαναποικισθεί µέσα σε διάφορες περιόδους, από κάποιες
εβδοµάδες έως µερικούς µήνες µετά το θερµικό σοκ, εάν η θερµοκρασία του
νερού πέσει πάλι κάτω από τους 50°C.
∆ιατηρώντας συνεχή θερµοκρασία 55-60°C στο σύστηµα και κάνοντας
ανάµειξη µε κρύο νερό: Αυτή η µέθοδος είναι πολύ αποτελεσµατική αλλά
απαιτεί υψηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλά κόστη και όχι πάντα συµβατά
µε τα γενικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Μπορεί επίσης να δηµιουργήσει
προβλήµατα ασφάλειας στους χρήστες του συστήµατος νερού. Στην
περίπτωση αυτή έχουµε δυο συστήµατα ελέγχου όπου, το πρώτο (ένας
θερµοστάτης ρυθµισµένος στους 55-60°C) ελέγχει την θερµοκρασία του
νερού αποθήκευσης ενώ το δεύτερο (µίκτης) ελέγχει τη θερµοκρασία µε την
οποία το νερό διανέµεται, στους 42-44°C στο δίκτυο.

Λόγω των θερµοκρασιών που χρησιµοποιούνται, το βακτήριο της legionella
δεν µπορεί να δηµιουργηθεί στο δοχείο αλλά µπορεί στο δίκτυο διανοµής και
κυκλοφορίας
Για να πετύχουµε θερµική απολύµανση σε αυτά τα δυο σηµεία πρέπει:
1. Να παρακάµψουµε τον µίκτη µε µια 2οδη βαλβίδα η οποία θα ελέγχεται
από ένα χρονοδιακόπτη.
2. Ρύθµιση στους 60°C (µε έναν θερµοστάτη) της θερµοκρασίας παραγωγής
του ζεστού νερού.
3. Να ανεβάζουµε την θερµοκρασία της βαλβίδας bypass για µισή ώρα το
βράδυ όταν δεν έχουµε µεγάλη κατανάλωση ζεστού νερού, κυκλοφορώντας
το νερό στους 60°C.
Στην περίπτωση των συστηµάτων όπου το νερό παράγεται και
διανέµεται στους 45-48°C, σε µια θερµοκρασία λίγο υψηλότερη από την
κανονική δηλαδή, η τελική ρύθµιση γίνεται µε την βρύση.
Λόγω των σχετικά χαµηλών θερµοκρασιών το βακτηρίδιο µπορεί να περάσει
στο δοχείο και το δίκτυο διανοµής. Υπάρχουν 3 λόγοι που η θερµική
απολύµανση δεν είναι πρακτική για αυτά τα συστήµατα.
1. Επειδή χρησιµοποιείς µόνο συστήµατα ελέγχου δύο σηµείων: του σηµείου
λειτουργίας παραγωγής (40-45°C) και του σηµείου απολύµανσης (60°C)
2. Είναι δύσκολο να ελέγξεις τον χρόνο απολύµανσης γιατί θα πρέπει να
ανεβάζεις την θερµοκρασία όχι µόνο στο δοχείο αλλά και στο δίκτυο διανοµής.
3. Το νερό θα πρέπει να διανέµεται σε πολύ υψηλή θερµοκρασία και µετά την
απολύµανση γιατί δεν υπάρχει έλεγχος του δοχείου παραγωγής. Συνήθως,
λόγω των δυσκολιών, είναι πιο βολικό να αλλάζεις σύστηµα ελέγχου και να
χρησιµοποιείς αυτό µε τον θερµοστάτη και τον µίκτη.
•

•

Το άρθρο επιµελήθηκαν η ιατρός Ιωαννίδου Φωτεινή, µικροβιολόγος,
διευθύντρια του αιµατολογικού εργαστηρίου του Νοσοκοµείου Καλαµάτας
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