ZDROWIE

LEGIONELLOZA
Legionelloza jest zakaźną chorobą układu oddechowego, wywołaną przez Gram-ujemne bakterie Legionella pneumophila. Mimo iż jej nazwa niewiele nam mówi, to szacunkowo około 90% dorosłych osób posiada przeciwciała, które świadczą o kontakcie
z tą bakterią. Legionelloza, oprócz ciężkiej postaci zwanej chorobą legionistów, może
przybierać także dużo łagodniejszą formę zwaną gorączką Pontiac. I właśnie owa gorączka bywa często niezdiagnozowana z racji mało charakterystycznego lub nierzadko
nawet bezobjawowego przebiegu.

Przypadki zachorowania na legionellozę odnotowuje się na całym świecie, bywa, iż występuje ona także
w formie epidemii. W Polsce co roku
zgłaszanych jest około 10-30 osób
o rozpoznanej legionellozie, a ryzyko zachorowania wynosi u ludzi
zdrowych poniżej 5%. Zwiększa się
ono u pacjentów powyżej 40. roku
życia, częściej panów, i obciążonych
dodatkowymi schorzeniami, w tym
m. in.: u diabetyków, u cierpiących
na choroby serca, nerek, nowotwory,
astmę, stany obniżonej odporności
oraz nadużywających alkoholu i palących papierosy. Bardziej podatne na
zakażenie są również osoby przyjmujące długotrwale sterydy, posiadające
rozległe rany pooperacyjne, pracujące
przy dużych budowach, przebywające
w klimatyzowanych pomieszczeniach
oraz podróżujące do krajów tropikalnych.

WYSTĘPOWANIE
Legionella pneumophila upodobała sobie szczególnie środowisko wilgotne, w tym różnego rodzaju zbiorniki
wodne oraz mokrą glebę. Bakterię tę
możemy spotkać w stawach, strumieniach, jeziorach, rzekach, często gdy
zawierają one dużą warstwę dennych
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osadów. Ponadto bytuje w basenach,
gorących źródłach, instalacjach wodno-kanalizacyjnych szpitali, domów
opieki, hoteli, w siatkach prysznicowych, urządzeniach klimatyzacyjnych,
fontannach, zraszaczach ogrodowych
czy na myjniach. Generalnie Legionella
pneumophila może być obecna w każdym budynku, w którym występują problemy z instalacją zasilającą
w wodę, m. in.: zwolniony przepływ
wody, obecność biofilmu, osad i rdza
w rurach czy przerywane wykorzystanie wody. Istnieją przypadki zarażenia
się legionellozą podczas przemywania otwartej rany wodą wodociągową
lub w szpitalach w sytuacji płukania
sprzętów medycznych w niesterylnej
wodzie, w tym: inhalatorów, respiratorów, cewników czy drenów.

który utworzył się z zakażonej wody
oraz poprzez zachłyśnięcie się wodą,
w której bytują bakterie. Nie jest możliwe natomiast zarażenie się od chorego człowieka, ponieważ Legionella
pneumophila jest niebezpieczna tylko
w momencie obecności w komórce
pierwotniaka. Poza nią szybko staje
się wrażliwa na temperaturę czy tlen
z powietrza. W skrócie, zakażenie następuje poprzez wniknięcie bakterii do
komórek żywiciela (wspomnianego
pierwotniaka bądź alg), namnożenie
się wraz z nim w makrofagach płucnych i komórkach pęcherzyków płucnych, a następnie wydzielenie toksyny
(np. cytotoksyny). W ten sposób dochodzi do zniszczenia zainfekowanych
tkanek, a w płucach do ciężkich stanów zapalnych.

Legionella pneumophila potrafi przetrwać w wysokich temperaturach,
nawet do 60°C, jest także odporna na
działanie chloru. Optymalne warunki
dla wzrostu tej bakterii to temperatura
20-50°C oraz obecność w wodzie dodatkowo alg, pierwotniaków (ameby)
oraz mineralno-organicznych osadów.

OBJAWY

Zakażenie legionellozą może nastąpić w przypadku inhalacji aerozolu,

Gorączka Pontiac charakteryzuje się
grypopodobnymi objawami, czasa-

Legionelloza może dawać zróżnicowane objawy, w zależności od postaci,
jaką przyjmuje. Wyróżniamy postać
płucną (chorobę legionistów) oraz
postacie pozapłucne, w tym łagodną gorączkę Pontiac i ciężką formę
pozapłucną.

ZDROWIE

Legionella pneumophila upodobała sobie
szczególnie środowisko wilgotne, w tym
różnego rodzaju zbiorniki wodne oraz
mokrą glebę. Bakterię tę możemy spotkać
w stawach, strumieniach, jeziorach,
rzekach, często gdy zawierają one dużą
warstwę dennych osadów. Ponadto
bytuje w basenach, gorących źródłach,
instalacjach wodno-kanalizacyjnych
szpitali, domów opieki, hoteli,
w siatkach prysznicowych, urządzeniach
klimatyzacyjnych, fontannach, zraszaczach
ogrodowych czy na myjniach.

mi przebiega również bezobjawowo.
Choruje na nią 80-90% narażonych na
zakażenie, a okres wylęgania wynosi
do 3 dni. Pacjenci skarżą się na bóle
głowy, kostno-stawowe, ogólne rozbicie, dreszcze, suchy kaszel i trudności
w oddychaniu, a ponadto dokuczają
im bóle brzucha, nudności i biegunki.
Gorączka Pontiac nie obejmuje płuc,
a objawy ustępują zwykle samoistnie
po kilku dniach.
Choroba legionistów jest natomiast
ciężkim zapaleniem płuc, które wiąże
się również z dodatkowymi powikłaniami. Okres inkubacji jest dłuższy
i wynosi od 2-10 dni, a nawet do 3
tygodni. Początkowo objawy przypominają zwykłą grypę, chory ma
wysoką gorączkę, bóle głowy, mięśni, stawów, dreszcze i suchy
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kaszel. Jednak na tym się nie kończy.
W późniejszym etapie kaszel zmienia
się w wilgotny, z wykrztuszaniem plwociny, czasami z krwią, występują
duszności, bóle w klatce piersiowej,
zwolnione tętno i zaburzenia świadomości. Kolejno dochodzą wymioty,
biegunka, nierzadko z krwią, oraz silny
ból brzucha przy uciskaniu. Uwagę
zwraca także nadmierna senność, która może prowadzić do śpiączki. Brak
natomiast kataru, bólu gardła czy zapalenia śluzówki nosa. Choroba legionistów postępuje szybko, ale trwa
nawet kilka tygodni. Istnieje ryzyko
ostrej niewydolności oddechowej
oraz innych narządów (nerek, serca,
trzustki).
Oprócz wyżej wymienionych istnieje
także ciężka postać pozapłucna, zwy-
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kle u osób z obniżoną odpornością.
Zakażenia w tym przypadku obserwuje się w: mózgu, jelitach, wątrobie,
nerkach, skórze, śledzionie, jak również
w okolicach odbytu czy we wsierdziu
po wszczepieniu sztucznej zastawki.
W przypadku zbyt późnego rozpoczęcia leczenia legionellozy mogą wystąpić poważne powikłania. Obejmują
one m. in.: niewydolność oddechową, ropień płuc i ropniaka opłucnej,
ostrą niewydolność nerek, przy której konieczne są dializy, a także stan
septyczny u chorych po przeszczepie
serca czy nerek, wstrząs oraz rozsiane
wykrzepianie wewnątrznaczyniowe.
Podczas zachorowania na łagodną
postać legionellozy, czyli gorączkę
Pontiac, nie zaobserwowano żadnych

zgonów. Natomiast miały one miejsce
jako powikłania choroby legionistów.
W przypadku pojedynczych zachorowań śmiertelność wynosi około 1015%, zwiększa się u osób z obniżoną
odpornością. Gdy mamy do czynienia z epidemią szpitalną, umieralność
szacuje się na poziomie 30-50%. Do
tej pory największe epidemie miały
miejsce w Filadelfii (USA), Hiszpanii
oraz na wystawie kwiatów w Holandii.

ROZPOZNANIE I PROFILAKTYKA
Jak każdej chorobie, tak i legionellozie
możemy zapobiegać. W tym celu należy czyścić zbiorniki wodne z osadów,
urządzenia i kanalizację z rdzy, unikać
wdychania aerozolu wody z fontann
i kąpieli w zanieczyszczonych zbiornikach. Ponadto powinniśmy dbać
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o odporność poprzez odpowiednią
dietę, aktywność fizyczną, dobry sen
i unikanie stresujących sytuacji. Ważne jest także sterylizowanie sprzętu
medycznego w razie potrzeby.
Gdy jednak dojdzie do zakażenia, należy udać się do lekarza lub na oddział

Najszybszą metodą jest badanie antygenu Legionella pneumophila w moczu.
Ponadto u chorego w badaniach krwi
stwierdza się obniżone stężenie sodu
oraz zwiększone stężenie enzymów
wątrobowych (AST, ALT). Pacjentom
często wykonuje się także badanie
RTG oraz wysokorozdzielczą tomogra-

Gdy jednak dojdzie do zakażenia, należy
udać się do lekarza lub na oddział
ratunkowy, szczególnie, gdy pojawią się
z trudnościami z oddychaniem, zasinienie
skóry, zamroczenie i silny ból brzucha.
Prawidłowe rozpoznanie legionellozy
jest możliwe tylko na podstawie badań
laboratoryjnych.
ratunkowy, szczególnie, gdy pojawią
się z trudnościami z oddychaniem,
zasinienie skóry, zamroczenie i silny
ból brzucha. Prawidłowe rozpoznanie
legionellozy jest możliwe tylko na podstawie badań laboratoryjnych. W tym
celu pobiera się krew, mocz bądź plwociny. Niestety, na wyniki takiego
badania musimy dość długo czekać.

fię komputerową klatki piersiowej, by
stwierdzić obecność nacieków zapalnych w płucach.
Leczenie legionellozy polega na jak
najszybszym wdrożeniu antybiotykoterapii. Leczenie powinno trwać
co najmniej 2 tygodnie, a u osób
z upośledzoną odpornością nawet 3.

Ponadto cały czas należy nawadniać
pacjenta, uzupełniać elektrolity, a przy
wysokiej gorączce zbijać temperaturę.
Całkowite wyleczenie u osób bez
dodatkowych obciążeń jest możliwe,
a nawroty choroby występują rzadko.
Natomiast u osób starszych, schorowanych czy przy zbyt późno podjętym
leczeniu istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w postaci
ropni płuc, rozedmy, zaburzeń neurologicznych czy niewydolności wielonarządowych. W takim przypadku
rekonwalescencja trwa kilka miesięcy,
a całkowite wyleczenie może być nieosiągalne.
Należy zwrócić uwagę na to, iż powyżej temperatury 70°C bakterie
legionellozy giną, w związku z tym
mamy wpływ na zapobieganie zakażeniu poprzez regularne odkażanie
instalacji wodociągowych, sprzętów
medycznych czy klimatyzatorów.
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Unikalny lek na zaparcia

*

Zaczyna działać już po 5 minutach**
Działa już po 1 dawce**
Najmniejsza ilość płynu do podania*
Łatwa i dyskretna aplikacja**
*Jedyny roztwór doodbytniczy podawany w małej objętości (5 ml) wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn.05.06.2019 **ChPL Microlax
MICROLAX 5 ml roztworu doodbytniczego zawiera 4,465 g sorbitolu ciekłego (krystalizującego), 0,45 g sodu cytrynianu, 0,0645 g sodu laurylosulfooctanu 70%. Wskazania: Objawowe leczenie okresowych zaparć u osób dorosłych. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedrożność jelit lub ból brzucha o nieznanej etiologii. Jednoczesne leczenie żywicą kationowymienną na bazie sulfonianu polistyrenu wapnia lub sodu. Podmiot odpowiedzialny:
McNeil AB.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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