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Systematyka wg Brenner DJ, Steigerwalt AG, McDade JE 1979

Królestwo: bakterie

Typ: proteobakterie

Klasa: grammaproteobakterie

Rząd: Legionellales

Rodzaj: Legionella

Rodzina: Legionellaceae

Gatunek: L. pnemophila
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Trochę historii

 1976 

 Filadelfiia, Bellevue Stratford Hotel

 epidemia nietypowego zapalenia płuc wśród
uczestników konwentu Legionu Amerykańskiego 
organizowanego w  rocznicę podpisania
Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych

 przyjmuje się, że zachorowało ogółem 221 osób
z czego 34 zmarły:

29 uczestników i 5 osób z obsługi hotelu

Media nadały temu niezwykłemu zakażeniu nazwę 
choroby legionistów
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 w badaniach retrospektywnych stwierdzono, że
wyizolowane pałeczki były odpowiedzialne również
za epidemię zachorowań z objawami
grypopodobnymi, która miała miejsce w 1968 roku
w mieście  Pontiac (stan Michigan), określaną jako
gorączka Pontiac.

 w 1978 roku Brenner i współpracownicy po
przeanalizowaniu m. in. wyników badań
genetycznych (homologii DNA) zaproponowali
utworzenie nowej rodziny Legionellaceae
i rodzaju Legionella

Historii c.d.
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Systematyka wg Brenner DJ, Steigerwalt AG, McDade JE 1979

Królestwo: bakterie

Typ: proteobakterie

Klasa: grammaproteobakterie

Rząd: Legionellales

Rodzaj: Legionella

Rodzina: Legionellaceae

Gatunek: L. pnemophila
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Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC)

Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom

z główną siedzibą w Atlancie 

ostatecznie dowiodło,

że to bakteria Legionella pneumophila

jest odpowiedzialna za te zachorowania
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Charakterystyka bakterii z rodzaju Legionella

 gram ujemne
 kształt pałeczki
 wymiary 0,3  0,9  0,2  0,4 μm
 warunki rozwoju: 

• temperatura 
< 20°C letarg

37°C - 43°C  najintensywniejszy rozwój
> 46°C pasteryzacja
> 50°C zahamowanie wzrostu

70°C inaktywacja – dezynfekcja termiczna

• pH:
5,5  - 9,2 intensywny rozwój

6,0    najbardziej optymalne 
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włączanych do rodzaju Legionella stale rośnie:

 w 1983 roku znano tylko 10 gatunków i 9 grup  
serologicznych,

 w 1993 roku ponad 25 gatunków i 48 grup 
serologicznych, 

 obecnie wyodrębniono już 50 gatunków i 70 grup 
serologicznych.

Liczba gatunków 

http://phil.cdc.gov/phil/details.asp/ID#:7925
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Naturalnym  środowiskiem występowania są:
wody śródlądowe, powierzchniowe i gruntowe, 

szczególnie naturalne źródła wody gorącej, strefy 
przybrzeżne wód morskich oraz gleba.

Występowanie pałeczek Legionella

mają dużą zdolność adaptacji do różnych warunków
środowiskowych

 rozpowszechnione w przyrodzie zwłaszcza 
w środowiskach o wzmożonej wilgotności
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 systemach dystrybucji wody ciepłej i zimnej
(sieci przesyłowe ciepłej wody, zbiorniki do magazynowania wody, 
podgrzewacze, głowice natryskowe, zawory czerpalne,),

 urządzenia klimatyzacyjne (komory  zraszania)
 wieże chłodnicze,
 różnego typu urządzenia nawilżające,
 baseny (wanny) z hydromasażem

(jakuzzi, whirpool, baseny perełkowe), 
 turbiny dentystyczne,
 urządzenia do wspomagania oddychania, inhalatory,
 fontanny dekoracyjne, kaskady wodne,

zraszacze ogrodowe.

Sztuczne rezerwuary Legionella
Doskonałe warunki do namnażania znajdują w: 
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Kolonizacji wymienionych rezerwuarów przez bakterie 
Legionella, sprzyjają: 

• temperatura (25-45°C), 

• korozja,

• niskie stężenie środka dezynfekcyjnego,

• zastoiny wody,

• oraz czynniki biotyczne (obecność innych 
mikroorganizmów, biofilmu)
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Potencjalnym źródłem zakażenia jest 
drobnocząsteczkowy pył wodny  (mgła wodna 
wytwarzana przez urządzenia) zawierający bakterie z 
rodzaju Legionella.

Źródła zakażenia

Powietrze, w którym unosi się zakażony 
aerosol. Przeżywalność bakterii w aerosolu 
wzrasta  od 3-15 min. wraz ze wzrostem 
wilgotności od 30 % do 80%. Aerosol 
niesiony wiatrem pozostaje zakaźny nawet 
w odległości 1 km od źródła. 

Drogi szerzenia
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Do zakażenia pałeczkami Legionella dochodzi 
drogą kropelkową, przez wdychanie aerozolu 
wodnego lub pyłu będącego siedliskiem bakterii. 
Wrotami zakażenia są górne drogi oddechowe

Legioneloza nie jest choroba zaraźliwą
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Do grupy ryzyka zakażeń spowodowanych przez bakterie z rodzaju 
Legionella należą osoby: 

z obniżoną odpornością organizmu, 
z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, 
z niewydolnością nerek,
w podeszłym wieku, 
leczone kortykosterydami, 
palacze tytoniu 
które nadużywają napojów alkoholowych,  
jednak najbardziej narażeni są pacjenci przyjmujący

leki immunosupresyjne lub osoby z niewydolnym
układem odpornościowym. 

Kto jest najbardziej narażony na zakażenie chorobą legionistów?             
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2) gorączka Pontiac  
wskaźnik zapadalność do 95%

bez przypadków śmiertelnych

okres inkubacji: 5 godzin-3 dni (najczęściej 24-48 godzin)

objawy grypopodobne (od umiarkowanych do ciężkiej grypy)

czas trwania 2-5 dni

1) postać płucna-ciężkie zapalenie płuc
(choroba legionistów)

Charakterystyka, oznaki i objawy zakażenia

3-8% wszystkich zachorowań

śmiertelność 15-20% (w szpitalach u pacjentów może sięgać 40-80%)

okres inkubacji: 2-10 dni, rzadko do 20 dni

objawy zapalenie płuc:

suchy kaszel

zaburzenia w oddychaniu,

temperatura ponad 40°C,

bóle brzucha, wymioty, biegunka,

zaburzenia świadomości

czas trwania: tygodnie
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3) postać pozapłucna - u chorych w immunosupresji,

często o ciężkim przebiegu klinicznym:

z zespołem septycznym,

z zaburzeniami krzepnięcia,

z ostrą niewydolnością krążenia,

z zapaleniem nerek.
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choroba legionistów została zakwalifikowana jako 
choroba zakaźna i jest wyszczególniona
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi 
zmianami: „O zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

W prawie polskim

Dziesiąta rewizja

międzynarodowej klasyfikacji chorób
i problemów zdrowotnych nakazuje rejestrację przypadków tej 
choroby jako:

 choroby legionistów – A48.1 lub jako
 choroby legionistów bez objawów zapalenia

płuc (gorączka Pontiac) – A48.2
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Obowiązek badań wody w kierunku wykrywania 
Legionelli w budynkach użyteczności publicznej, 
szczególnie w szpitalach i innych placówkach służby 
zdrowia, wprowadzony został w wielu krajach 
europejskich. W krajach UE obowiązuje 

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia

3 listopada 1998 w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia. 



19

Szkoła Letnia STC — Łódź 2014

W 1986 roku zawiązała się

European Working Group for Legionella Infections

(EWGLI),
której celem jest zbieranie i wymiana informacji dotyczących zakażeń 
Legionellą w Europie przy udziale poszczególnych krajów. Skład członków 
EWGLI stanowią przedstawiciele 35 krajów, także z Polski (od 1998 roku). 
EWGLI analizuje, opracowuje i publikuje dane zbierane z państw 
członkowskich: co roku prezentowana jest analiza danych dotyczących 
zachorowań tylko na legionelozowe zapalenie płuc, związane z podróżami, 
natomiast w cyklu dwuletnim – dane wszystkich zgłoszonych zachorowań 
rozpoznawanych wg ustalonych kryteriów rozpoznawania. 

Polska jest reprezentowana przez

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,

Narodowy Instytut Leków oraz

Instytut Gruźlicy i Chorób. 
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Polskim aktem prawnym,
który podejmuje problem zagrożenia związany
ze skolonizowanymi systemami wody pitnej i otwartymi 
systemami wody chłodniczej jest

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. 

Rozporządzenie dotyczy w szczególności limitów i sposobu 

kontroli bakterii Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej 

w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki 

zdrowotnej. 
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Liczba bakterii Legionella zawartych w wodzie nie 
powinna przekraczać 

100 jtk w 100 ml
objętości badanej próbki ciepłej wody

z zastrzeżeniem, że w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej 

na oddziałach, których przebywają pacjenci o obniżonej 

odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym, 

pałeczki Legionella sp. powinny być nieobecne w próbce 
o objętości 1000 ml.

Limity
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W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie w paragrafie 120 ust. 2 zamieszczono

zapisy:

 instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna 

umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody
o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.

 instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna  

umożliwiać przeprowadzenie ciągłej lub okresowej 

dezynfekcji metodą chemiczną albo fizyczną.

Według EWGLI oraz WHO zaleca się aby, temperatura wody

zasilającej nie spadła poniżej wartości równej 60°C,
a wody na powrocie 50°C.
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Czy problem Legionelli – tylko  w instalacji ciepłej wody?

Badania prowadzone w Niemczech wykazały,

że 28% badanych próbek wody o temperaturze < 15oC

(w momencie pobierania próbek) zawierało pałeczki Legionella.

W przypadku zimnej wody
 w okresie długotrwale utrzymujących się wysokich temperatur

w sezonie letnim zachowanie temperatury wody poniżej 20oC

nie zawsze jest możliwe,

 złe odizolowanie rur zimnej i ciepłej wody (wady konstrukcyjne),

 samoogrzewanie się zimnej wody w instalacji w wyniku małej

cyrkulacji będącej efektem niskiego zużycia np. w czasie nocnym

mogą sprawiać, że w pewnych rejonach sieci powstaną 

warunki temperaturowe sprzyjające namnażaniu się 

pałeczek Legionella

WNIOSEK: temperatura zimnej wody poniżej 20oC nie wyklucza

obecności tych bakterii w wodzie, a jedynie może

stanowić czynnik zmniejszający ryzyko.
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Liczba 

pobranych 

próbek

Materiał

Ilość bakterii 

w próbkach wody 

[jtk/l]

Ilość bakterii

w wymazach 

[jtk/l]

5 Miedź 2,3*102-2,5*103 0

5 Polipropylen PP 1,1*103 - 4,0*104 1,9 * 105

5
Polichlorek 

winylu
1,1*102-2,2*104 1,9 * 104

6
Stal 

ocynkowana
1,0*102 -1,6*104 3,0 * 103

Wyniki badań próbek wody z instalacji 

wykonanych z różnego rodzaju materiałów
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Zapobieganie namnażaniu pałeczek Legionella
w systemach wodociągowych to przede wszystkim właściwe 

rozwiązania techniczne. Podczas projektowania i eksploatacji instalacji 

wodnych szczególną uwagę należy zwrócić między innymi na to, aby: 

• nie powstawały zastoiny wody, 

• zapobiegać procesom korozji oraz tworzenia złogów i osadów, 

• instalacje wody zimnej i ciepłej były odpowiednio izolowane,

w celu zapewnienia właściwych temperatur

(wody zimnej < 20°C, wody ciepłej >55°C), 

• materiały, z których wykonana jest instalacja wodna

nie sprzyjały wzrostowi mikroorganizmów,

• instalacja wody ciepłej była odporna na temperatury 70-80°C

(dezynfekcja termiczna),

•kontrola czynników sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów
systematyczne przeprowadzanie zabiegów czyszczących

i dezynfekcyjnych. 
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Zapobieganie ryzyka zakażenia bakteriami
z rodzaju Legionella

obejmuje regularną kontrolę wody we wszystkich 
miejscach:

 w środowisku przemysłowym

 w środowisku szpitalnym 

 w środowisku naturalnym

 w sztucznych sieciach wodnych 
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 Podstawą w ograniczaniu zagrożenia występowania bakterii Legionella

w instalacjach wodociągowych jest ich projektowanie, wykonanie oraz 

eksploatacja, zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych prawnych.

W projektowaniu instalacji ciepłej wody szczególnie istotne jest przestrzeganie 

wymaganej temperatury wody we wskazanych w odnośnych przepisach 

prawnych punktach instalacji

 Bardzo ważnym problemem na etapie projektowania instalacji jest dobór 

odpowiedniego materiału, z którego ma być wykonana instalacja. 

Najkorzystniejsze są przewody miedziane.

 Instalacja powinna być zaprojektowana w sposób zapewniający odpowiednią 

cyrkulację wody. Stagnacja wody sprzyja rozwojowi bakterii.

Niekorzystne podgrzewanie wody zimnej i ochładzanie ciepłej

(do temperatury optymalnej dla rozwoju Legionelli) w przewodach można 

ograniczyć przez właściwe ich zaizolowanie oraz utrzymywanie izolacji we 

właściwym stanie.

 Bardzo ważne jest systematyczne czyszczenie i okresowa dezynfekcja instalacji 

oraz urządzeń.

Podsumowanie
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi definiuje 

metodę, jaką powinna być analizowana woda na obecność 

pałeczek Legionella. Metodykę badania opisuje norma PN – EN ISO 
11731-2: 2008 - interpretacja wyników wymaga doświadczenia i głębokiej 

znajomości problemu

Identyfikacja pałeczek Legionella w próbkach wody
 metody hodowlane

 metody molekularne (PCR)

Należy jednak pamiętać, że techniki molekularne, które 

opierają się na detekcji mikroorganizmu poprzez wykrycie 

swoistego DNA, będą wykrywały także martwe komórki 

bakteryjne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia 

publicznego. Najnowocześniejsze metody ilościowej 

identyfikacji pałeczek Legionella umożliwiają różnicowanie 

komórek żywych od martwych
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Użytkowniku ciepłej wody pamiętaj, że :

 bakterie Legionella były, są i będą w naszym otoczeniu;
 wniknięcie bakterii do organizmu następuje poprzez

wdychanie aerozolu wodno-powietrznego;
 nie można zarazić się legionellozą od innych osób;
 jeśli w sieci zostanie potwierdzone wysokie skażenie

bakteriami Legionella najważniejsze jest zdjęcie sitek   
pryszniców i zastąpienie szybkiego prysznica kąpielą;

 lekarze mają obowiązek zgłaszania przypadków  
legionellozy,  http://www.pzh.gov.pl/;

 służby sanitarne mają za zadanie czuwać nad sytuacją
epidemiologiczną w Polsce i przeprowadzają
stosowne dochodzenia epidemiologiczne mające
na celu ustalenie źródła ogniska - w wypadku
wszystkich chorób zakaźnych.
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