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Rys historyczny:

• W 1976 roku, wśród uczestników 58-ego konwentu Legionu
Amerykańskiego odbywającego się w hotelu Bellevue Stratford w Filadelfii
wystąpiły nagłe zachorowania z objawami ciężkiego zapalenia płuc

• Spośród ponad 4 tys. uczestników, 221 osoby zachorowały, w tym 34
zmarło

• Czynnikiem etiologicznym zapalenia płuc okazała się L. pneumophila
(wyizolowana z miąższu płucnego jednego ze zmarłych)

• Celem upamiętnienia zmarłych legionistów – chorobie nadano nazwę
choroby legionistów (ang. legionnaires` disease - LD)

http://www.cdc.gov



Legionella sp. - występowanie

Zasiedla naturalne i sztuczne słodkowodne zbiorniki wodne, 
zwłaszcza wody stojące, w których dochodzi do przejściowego 
podwyższenia temperatury powyżej 20° C: 

1. rzeki, jeziora, strumienie, stawy, gorące źródła, kałuże, etc.
2. instalacje wodne (urządzenia klimatyzacyjne, wieże chłodnicze,

chłodnie kominowe, skraplacze parowe, baseny wirowe, spa,
fontanny, zraszacze ogrodowe, sprzęt do terapii oddechowej)

3. kompost, gleba (L. longbeachae; Australia i Nowa Zelandia;
Szwecja – ognisko 2018 r. )

Do wzrostu preferuje temperaturę: 20˚C - 50˚C

http://www.legionella.com

http://www.prominent.pl



Transmisja – przez aerozole

Clin Microbiol Rev 2015; 28: 95-133

• choroba legionistów – ostre zakażenie    

przebiegające z zapaleniem płuc, przy 

ciężkim stanie ogólnym chorego; szczególnie 

u osób starszych lub obciążonych  innymi 

chorobami  (śmiertelność ok. 10% - 15%)

• gorączka Pontiac – postać łagodna, 

pozapłucna, grypopodobna; zakażenie o 

samoograniczjącym się charakterze

Kasiu Legioneloza:



Źródło i rezerwuar zakażenia pałeczkami Legionella (wg ECDC):

• Systemy ciepłej i zimnej wody

• Wieże chłodnicze i skraplacze 

• Ogrzewane baseny porodowe

• Baseny zdrojowe, baseny naturalne, źródła termalne

• Fontanny, zraszacze

• Nawilżacze do witryn spożywczych

• Sprzęt do terapii oddechowej

• Linie wodne jednostek stomatologicznych

• Ziemia doniczkowa, kompost

• Myjnie pojazdów i zbiorniki na wodę do szyb samochodowych

• Obrabiarki chłodzone wodą



Czynniki ryzyka:

• palenie 

• płeć męska

• wiek (> 40 r.ż.) 

• przewlekłe choroby układu 

oddechowego i sercowo-naczyniowego

• cukrzyca 

• alkoholizm

• transplantacje (nerki, serce, płuca)

• nowotwory

• immunosupresja Rozkład przypadków choroby legionistów na 100 000 

ludności w zależności od wieku i płci, EU/EEA, 2011-2015. 
(Beauté J. Legionnaires’ disease in Europe, 2011 to 2015.

Eurosurveillance 2017; 22:30566)



LD - objawy:

http://www.njmoldinspection.com

Okres inkubacji choroby: 2 – 14 dni (śr. 6 dni)

Objawy, często niespecyficzne:

• ból głowy, ból mięśni, osłabienie, brak apetytu
• gorączka >38,8˚C (wyj. niektórzy pacjenci w immunosupresji)
• brachykardia
• kaszel (nieproduktywny, suchy)
• duszność, ból w klatce piersiowej
• dreszcze
• objawy ze strony przewodu pokarmowego 

(biegunka, nudności, wymioty – 10-30% przypadków)
• objawy ze strony centralnego układu nerwowego 

(splątanie, majaczenie – 50% przypadków)

(Legionella and prevention of legionellosis, WHO 2007)



LD - sezonowość występowania:

www.ecdc.europa.eu

Legionnaires` disease in Europe 2014

W Europie szczyt

zachorowań występuje w

miesiącach letnich co

ściśle związane jest z

warunkami pogodowymi

tj. wzrostem wilgotności i

temperatury powietrza

oraz wzrostem turystyki i

rekreacji



Zachorowania na LD podlegają krajowemu i 
europejskiemu nadzorowi epidemiologicznemu 

Rozkład przypadków choroby legionistów i współczynnik na

100 000 ludności według kraju, EU/ EEA, 2013-2017.

(www.ecdc.europe.eu)

W 2017 r.:

• Włochy, Francja, Hiszpania i Niemcy– zgłosiły 

68% wszystkich przypadków

• poza Niemcami, inne kraje sąsiadujące z 

Polską tj. Czechy i Słowacja zgłosiły 217 i 14 

przypadków

• w Polsce w tym czasie zgłoszono 38 

przypadków

• 69% wszystkich zgłoszonych przypadków 

dotyczyło pozaszpitalnego zapalenia płuc



Zachorowania na LD w 2018 r. 
– dane krajowe:

1 styczeń – 15 grudzień 2018 r.:

• odnotowano 70 przypadków legionelozy (to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu

do analogicznego okresu w 2017 r. )

• szczegółowa analiza danych wykazała wzrost liczby zachorowań w jednym z

powiatów (wywiad epidemiologiczny ujawnił, że w jednym szpitalu wprowadzono do

stosowania test wykrywający antygen L. pn w moczu)



• Rok 2018 charakteryzował się wysokimi temperaturami w okresie lata, co mogło

być pierwotną przyczyną większej niż zwykle liczby zakażeń;

• Przewidywanemu ze względu na zmiany klimatu wzrostowi liczby zakażeń

pałeczkami Legionella powinno towarzyszyć usprawnienie diagnostyki w celu

szybkiego i trafnego rozpoznania oraz wdrożenia skutecznego leczenia

www. google.com



28 gatunków Legionella związanych z chorobotwórczością 
u ludzi:

(www.ecdc.europe.eu)

w tym:

• Legionella pneumophila sg 1 (70-95% przypadków w Europie i USA)

• L. pneumophila sg 3 i sg 6

• L. longbeachae

• L. micdadei

• L. bozemanii

http://www.ecdc.europe.eu/


Diagnostyka legionelozy:

Clin Microbiol Rev 2015; 28: 95-133

Wydzieliny z dolnych dróg oddechowych:

1. hodowla

2. PCR

Mocz:

1. oznaczanie ciepłostałego antygenu 

L. pn sg 1 rozpuszczalnego w moczu



Legionella a klimat:

1. Legionella odpowiada za 2 – 15% przyjęć do szpitala z powodu CAP w

okresie letnio – jesiennym

2. Wzrost temperatury wody (25 – 42˚C) stwarza idealne warunki do

namnażania się tych drobnoustrojów

3. Analiza związku pomiędzy zmianami pogodowymi a wystąpieniem

legionelozy sugeruje intensywne opady jako alternatywne źródło narażenia

(rola samochodów)

4. Wpływ warunków pogodowych tj. wzrost temperatury i intensywności

opadów (wilgotności) wysoce predykcyjne dla wyższej częstości

występowania legionelozy



Legionella a klimat:

1. Holandia (2010) – wykazano silny związek pomiędzy intensywnością

opadów w okresie kwiecień – wrzesień a wzrostem wilgotności i temperatury

– wzrost przypadków LD

2. Hiszpania – wzrost opadów czynnikiem ryzyka sporadycznych przypadków

zapalenia płuc o etiologii Legionella

3. USA – trzykrotnie wyższy współczynnik zachorowań na LD na skutek

wzrostu temperatury i wilgotności

4. Japonia – L. pn wykryta w wodzie deszczowej na drogach asfaltowych



Co wiemy o LZP w Polsce:

1. Brak rzetelnych danych na temat częstości występowania LZP (zbyt mało

placówek prowadzi diagnostykę)

2. Dane epidemiologiczne wskazują, że w Polsce przypadki ciężkiego zapalenia

płuc rzadko wiązane są z zakażeniem pałeczkami Legionella (pomimo, że

Legionella to drugi po S. pn czynnik etiologiczny CAP o ciężkim przebiegu)

3. Problem niedodiagnozowania zapaleń płuc

www.medonet.pl; www.infekcje.mp.pl



Cele postawione w zadaniu NPZ:

1. badanie próbek środowiskowych – ustalenie stopnia narażenia na kontakt

społeczeństwa z pałeczkami Legionella naturalnie występującymi w

środowisku wodnym podczas rekreacyjnego korzystania z otwartych

zbiorników wodnych i fontann

2. badania próbek klinicznych – doskonalenie nadzoru epidemiologicznego

nad LD poprzez usprawnienie diagnostyki zakażeń



Wyniki badań środowiskowych uzyskane w zadaniu 
NPZ:

Miejsce 

pobrania próbki 

środowiskowej

Liczba

próbek

Liczba próbek 

pozytywnych 

dla Legionella

L. pn

sg 1

L. pn

sg 2-14

Legionella

sp.

fontanny 22
- - - -

jeziorka, stawy, 

sadzawki, zalew, 

i in. zbiorniki 

wodne

61
1 - -

1

rzeki 4
- - - -

kurtyny wodne 3
- - - -

węże ogrodowe 2
- - - -

Kałuże** 67
12 

(17,9%)

6 

(8,9%)

3

(4,5%)

3

(4,5%)

Razem: 159
13

(8,2%)

6

(3,8%)

3

(1,9%)

4

(2,5%)

Z 8,2% próbek środowiskowych 

wyhodowano pałeczki Legionella

Warunki wzrostu pałeczek Legionella:

pH: 7,62 – 8,35

temp.: 11,4 – 29,4°C

www.google.com

** - kałuże głównie w pasie jezdnym

Dane piśmiennictwa:

Bakterie L. pneumophila wykryto w wodzie

deszczowej na drogach asfaltowych
1. Sakamoto R., Ohno A., Nakahara T., Satomura K., Iwanaga S.,

Kouyama Y., Kura F., Kato N. et al. Legionella pneumophila in rainwater

on roads. Emerg Infect Dis 2009; 15:1295–1297.

2. Kanatani J., Isobe J., Kimata K., Shima T., Shimizu M., Kura F., Sata T.,

Watahiki M. Close genetic relationship between Legionella pneumophila

serogroup 1 isolates from sputum specimens and puddles on roads, as

determined by sequence-based typing. Appl Environ Microbiol 2013; 79:

3959–3966.

Sugerowana rola samochodów w wytwarzaniu aerozoli 



Portal informacyjny:   https://www.pzh.gov.pl/klimat/



Miejsce pobrania 

próbki 

środowiskowej

Liczba

próbek

Liczba próbek 

pozytywnych dla 

Legionella

L. pn

sg 1

L. pn

sg 2-14

Legionella

sp.

Kałuże** 67
12 

(17,9%)
6 (8,9%)

3

(4,5%)

3

(4,5%)

 kałuże na pasie jezdnym

Potencjalne źródło:

 Kałuże  na pasie jezdnym              aerozole               przeniesienie na dużą odległość

 Systemy klimatyzacyjne  w pojazdach

Legionella w kałużach



Wyniki badań środowiskowych uzyskane w zadaniu NPZ:

Data pobrania próby
Wyhodowany 

drobnoustrój

Temperatura 

wody w kałuży 

(° C)

pH wody w 

kałuży

20.08.2019 L. pneumophila 29,4 8,05

22.08.2019

L. pneumophila 22 8,06

Legionella sp. 22,5 7,84

Legionella sp. 23,1 8,35

L. pneumophila 19 7,9

Legionella sp. 22 7,9

3.09.2019 L. pneumophila 20,7 8,23

9.09.2019
L. pneumophila 20 7,62

L. pneumophila 19,7 7,8

18.09.2019

L. pneumophila 11,7 7,9

L. pneumophila 11,6 7,97

L. pneumophila 11,4 7,95

Rozkład gatunków Legionela wyhodowanych z kałuż znajdujących się na drogach 

asfaltowych  w odniesieniu do temp. i pH wody 



Punkt pomiarowy

Max temp. dobowa

(°C)

Min temp. dobowa 

(°C)

Średnia temp. 

dobowa (°C)

Suma dobowa 

opadów (mm)

Średnia dobowa 

wilgotność względna 

(%)

VI VII VIII IX VI VII VIII IX VI VII VIII IX VI VII VIII IX VI VII VIII IX

Stacja Meteo

W-wa Bielany

29,9 24,9 26,6 19,9 16,9 14,3 15,4 10,9 23,1 19,3 20,7 14,7 0,3 2,6 1,7 2,3 56,5 65,2 64,2 76,2

Stacja Meteo

W-wa Filtry

30,0 25,5 27,9 20,5 17,5 15,0 16,1 11,1 23,8 20 21,5 15 0,5 1,2 1,2 2,5

- - - -

Stacja Meteo

W-wa 

Obserwatorium

28,5 24,0 26,2 18,9 16,7 14,8 15,3 10,9 22,2 18,9 20,1 14,2

0 0 0 0 - - - -

Stacja Synop

W-wa Okęcie

28,9 24,7 26,7 19,8 16,9 14,4 15,4 10,5 22,9 19,3 21,2 14,7 2,3 2,2 3,0 4,0 59,2 63,4 61,0 75,5

Wyniki badań środowiskowych uzyskane w zadaniu NPZ:

Miesięczne dane meteorologiczne  dla m. st. Warszawa w okresie czerwiec-wrzesień 2019 r.,  ze stacji pomiarowych: Warszawa-

Bielany, Warszawa-Filtry, Warszawa-Obserwatorium, Warszawa-Okęcie.



Opracowany algorytm doboru próbek klinicznych do 
badań w zadaniu NPZ:

• Zgoda Komisji Bioetycznej (nr 

2/2019 z dn. 11.04.2019 r. na 

przeprowadzenie badań)

• Zawarcie umowy z trzema 

szpitalami powiatowymi, które 

miały dokonywać doboru 

pacjentów do badań wg 

algorytmu i wykonywać test 

oznaczania antygenu w moczu

• zastosowany test do oznaczania 

antygenu w moczu ma 

możliwość jednoczesnego 

wykrycia antygenu L. pn i S. pn



Postępując zgodnie z algorytmem w latach 2019-2020 w próbkach pochodzących

od pacjentów z zapaleniem płuc wykonano łącznie:

• 136 oznaczeń antygenu w moczu

• 63 reakcje real-time PCR (w próbkach

uzyskanych z dolnych dróg oddechowych)

Wyniki badań próbek klinicznych uzyskane w zadaniu NPZ:



Wyniki badań próbek klinicznych uzyskane w zadaniu 
NPZ:

• Postępując zgodnie z algorytmem wykonano 110 oznaczeń antygenu w
moczu i 48 reakcje real-time PCR w próbkach uzyskanych z dróg
oddechowych u pacjentów z zapaleniem płuc

• Wynik dodatni stwierdzono:

(Obserwujemy odmienną od 2018 roku sytuację epidemiologiczną???, bardziej
suche lato???)

Sytuacja w roku 2019 w szpitalu, w którym w stwierdzono wzrost

zachorowań (2018 r.) – stan na 1.02.2020 r.

Pacjent Ag w moczu PCR L.

sp

PCR L. 

pn

Uwagi

1
+ nb nb

nie udało się pobrać 

materiału z ddo

2 + + + L. pn sg 1

3

+ - -

niewłaściwa jakość 

próbki ddo? Zbyta mała 

ilość L.pn w próbce?

4 - + + inna serogrupa?

5 - + inny gatunek



Wyniki badań próbek klinicznych uzyskane w zadaniu 
NPZ:

• Postępując zgodnie z algorytmem wykonano 26 oznaczeń antygenu w

moczu i 15 reakcji real-time PCR w próbkach uzyskanych z dróg

oddechowych u pacjentów z zapaleniem płuc

• Wynik dodatni stwierdzono:

Sytuacja w 2020 r. - stan na 22.10.2020 (badania będą kontnuowane do 

końca trwania projektu) 

Pandemia Sars-CoV-2:  obserwowany spadek 

badań diagnostycznych w kierunku innych 

czynników etiologicznych zapaleń płuc 

Pacjent Ag w moczu PCR L. pn Uwagi

1

+ -

niewłaściwa jakość 

próbki ddo? zbyt 

mała ilość L.pn w 

próbce?

2

+ -

niewłaściwa jakość 

próbki ddo? zbyt 

mała ilość L.pn w 

próbce?



Wnioski:

• Obecność pałeczek Legionella w kałużach w pasie drogowym może wskazywać na

samochody z klimatyzacją jako pierwotne ich źródło – wymaga dalszych badań

• Zastosowanie testu oznaczania antygenu w moczu metodologicznie zwiększa

efektywność wykrywania LZP (2018 r.)

• W 2019 i 2020 r., stosując tę samą metodologię wykryto znacznie mniejszą liczbę

przypadków – wymaga dalszych badań

• Wykrywanie zakażeń Legionella powinno być powszechnie uwzględnione w

diagnostyce CAP także w naszym kraju



Dziękujemy  za uwagę
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