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LEGIONELLA PNEUMOPHILA
- legionárska nemoc
Jsou známy p ípady lhostejnosti, které m ly dalekosáhlé d sledky. Problém Legioná ské
nemoci a jejího p vodce - bakterie Legionella pneumophila se stoupající informovaností
v eské republice už není neznámý. Jsou známy p ípady úmrtí po infikací v klinikách,
plaveckých bazénech, hotelích a jinde, nap . v IKEM Praha v d sledku toho, že vodovodní
vedení bylo zamo eno touto bakterií.
kolik zajímavých údaj ze zem našeho souseda, ze Spolkové republiky N mecko:
V N mecku je podle posledních údaj 2500 úmrtí ro
v d sledku onemocn ní
Legioná skou nemocí. Jde však pouze o rozpoznané onemocn ní a odhaduje se, že po et
úmrtí se pohybuje kolem 5000. Prvn od roku 2000 (následn po ostatních zemích EU) má
onemocn ní Legionellou ohlašovací povinnost a toto onemocn ní má stoupající tendenci.
Jen za krátký as ohlašovací povinnosti mezi 30.11. a 4.12. 2000 byly ohlášeny t i p ípady
onemocn ní a plavecké haly v Berlín a Meerbusch byly okamžit uzav eny. Už v roce 1990
byla bakterie Legionella a jí zp sobené onemocn ní ozna eny za vážn jší hygienicko –
infek ní problém.
eská a Slovenská republika vstupily do Evropské unie, to vyžaduje, i v plaveckých
za ízeních, realizovat normy a p edpisy EU. Nap . v nemocnicích a láze ských za ízeních,
hotelích p edevším ty s klimatizací. Ale ohrožení vziká u vodotrysk a fontán ale nap . ve
stá írnách a plnírnách limonád, mošt a vína atd. atd. prost všude, kde lidé p icházejí do
styku s vodou a hlavn s vodním aerosolem (t íští).
co z historie:
Na setkání veterán amerických legií v roce 1974 v Philadelphii onemocn lo 221 ze 4400
host záhadnou nemocí, z nichž pozd ji 34 zem elo na zápal plic. Jako p vodce byla
diagnostikována ty inková bakterie Legionella pneumophila. V posledních dvou letech došlo
k n kolika závažným p ípad m onemocn ní Legioná skou nemocí. Ve Špan lsku
onemocn lo v klimatizovaném hotelu p es 300 host , bakterie zamo ila chladící v ž akvaria
v Melbourne (Australie), jsou uzavírány hotely a plavecké haly v N mecku i jiných zemích.
Co jsou Legionelly?
Jsou to ve vod žijící aerobní ty inkové bakterie. K infekci dochází inhalací
kontaminovaných aerosol , tj. p es malinkaté vodní kapi ky. Hlavním p edstavitelem a pro
lov ka nejnebezpe jším zástupcem 39 známých bakterií Legionella je Legionella
pneumophila 1. seroskupiny. Ona je p inou tém všech epidemických i sporadických
legioná ských onemocn ní.
Symptomy onemocn ní:
Jsou známy dva pr hy onemocn ní (podrobn ji viz tabulka):
- leh í typ onemocn ní (v N mecku asi jeden milion onemocn ní) ozna ovaný jako
Pontiac – hore ka – která se podobá ch ipce a projevuje se krátce vysokou hore kou.
- Legioná ská nemoc – projevuje se jako t žký plicní zápal s lehkou hore kou až po
septický šok s letalitou minimáln 15 – 20 %. Legioná ská nemoc je ošet ujícím
léka em t žko rozpoznatelná a asto lé ena antibiotiky, které jsou ú inné proti b žným
zápal m plic, ale u legioná ské nemoci jsou zcela neú inné. Bez rozpoznání nemoci
v nejbližších dnech je šance na p ežití velmi minimální.

Odkud bakterie pocházejí:
irozeným životním prost edím bakterie Legionella pneumophila je voda. P enášena je
aerosoly – vodní t íští vzduchem. V suchém prost edí není tento zárodek schopen p ežití.
V nižší koncentraci se nachází v rozvodech pitné vody, protože na b žn používané
koncentrace chloru p i úprav vody je Legionella pneumophila rezistentní.
Odpovídající životní podmínky a prostor:
Podmínky k rozmnožování kolonií jednotek nacházejí bakterie ve teplé vod mezi 25 až
45°C, kdy získávají na agresivit . Odpovídající prost edí nabízejí inkrustace v potrubních
systémech a elementaech oh evu (rez a vodní kámen). Tam nacházejí výživu a asto ochranu
ed opat eními proti nim. Legionelly vytvá ejí biofilmy v nichž se dob e rozmnožují.
Aerosol vytvá ející p ístroje jsou místem p enosu na lov ka. Zvlášt nebezpe né jsou sprchy,
whirpooly, zvlh ova e vzduchu, vodotrysky, plavecké bazeny, klimatizace, inhala ní technika
atd. Ale i v nových instalacích nejsou hygienické problémy uspokojiv vy ešeny.
ešení problému:
Sanace vodního potrubí je jedním z p edpoklad . N mecké firm Cealin se po dlouholetém
výzkumu poda ilo vyvinout dva produkty – tekutý Duochlorin (na bázi chlorových sm sí)
a Duozon 100 L (stabilizovaný tekutý oxid chlori itý) likvidující všechny patogenní
a nepatogenní bakterie v etn Legionella pneumophila, ale i další, nap . Francisella tularensis
zp sobující onemocn ní tularémie, ale i Bacilus anthracis zp sobující sn t slezinnou –
anthrax. Oba chemické produkty se dávkují do vody pomocí dávkovacího erpadla a za ízení
vyžaduje pouze nízké po izovací náklady. Oba produkty jsou patentovány v USA a v Evrop ,
povoleny k oxidaci a dezinfekci vody. Oba produkty byly pozitivn testovány Hygienickou
stanicí hl. m. Prahy a lze je požívat k dezinfekci vody. K dispozici jsou i doporu ení
uživatel . Použitím získáte neutráln chu ovou a hlavn nezapáchající vodu.
Ekologicky a ekonomicky:
uvedené produkty firmy Cealin dovážené do eské a Slovenské republiky mají však další
ednosti. Celosv tovým problémem íslo jedna je svobodný p ítup k nezávadné vod . Jak
ukazují skute nosti, je v n kterých zemích dostatek vody velkým problémem a prognozy
ukazují, že nezávadné pitné vody bude v budoucnu nedostatek a její cena bude stoupat. Je na
míst vodou hospoda it. S pomocí chemikálií firmy Cealin lze dosáhnout úspor vody a dalších
náklad až do výše 70% ! Nap . V bazénu s 250 m 3 m žete za rok uspo it tém 800 tis.
Korun ! Sou asná doba vyžaduje se chovat ekonomicky a ekologicky. S tektým
Duochlorinem a Duozonem 100 L to dosáhnete ur it k pot še Vašich návšt vník (m žete
snížit vstupné a dosáhnout tak vyšší návšt vnosti), majitele bezénu – šet ením finan ních
prost edk a ve ejnosti úsporností provozu.
Srovnání:
Mnoho firem zabývajících se výrobou r zných prost edk na dezinfekci vody p edstavuje
zné metody – od oh evu až po r zné technické prost edky. Praxe však ukázala a takový je
trend v celém sv , že se upouští od tradi ní metody chlorace vody a p echází na prozatím
nejlepší zp sob dezinfekce vody oxidací pomocí oxid chloru. Žádná z jiných metod
dezinfekce vody nep ináší tolik jistoty a bezpe nosti. Ostatní jsou obvykle spojovány s jinými
metodami, což vyžaduje zna né finan ní prost edky, opravy atd. Provozní náklady jsou p íliž
vysoké. Porovnejte si metody dezinfekce vody z tabulky, kterou máte k dispozici. Odpov
naleznete velmi snadno a rychle.

