Νόσος των Λεγεωνάριων
Η «ΝΟΣΟΣ των λεγεωναρίων» ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 1976, όταν σε
συνέδριο λεγεωναρίων με αφορμή τα 200 χρόνια για την απελευθέρωση της χώρας στη
Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ νόσησαν δεκάδες σύνεδροι από μια «ανεξήγητη» μορφή πνευμονίας.
Μάλιστα τότε οι αρχές που ασχολούνταν με τη διερεύνηση της υπόθεσης υπέθεσαν ότι
επρόκειτο για «χημικό πόλεμο από άγνωστους εχθρούς»! Τουλάχιστον 30 ασθενείς
απεβίωσαν μετά από διάστημα μερικών ημερών.
Στην Ευρώπη την πενταετία 1990-95 έχουν σημειωθεί 1.100 σοβαρά καταγεγραμμένα
κρούσματα της «νόσου των κλιματιστικών» και χώρες υψηλότερου κινδύνου
arrosto_ktirio_copyθεωρούνται η Ισπανία και η Γαλλία, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί η
Ελλάδα. Στις ΗΠΑ, όπως έχει επιστημονικά διαπιστωθεί, στα 250.000 ετησίως κρούσματα
πνευμονικών λοιμώξεων ένα ποσοστό 7% αφορά τη «νόσο της legionella».
Τουλάχιστον 135 κρούσματα της «νόσου των λεγεωναρίων» με θύματα ξένους τουρίστες
έχουν σημειωθεί μόνο την πενταετία 1990-95 στη χώρα μας. Ταυτοχρόνως στη χώρα μας
νοσούν δεκάδες Ελληνες από την ασθένεια των συστημάτων κλιματισμού, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις έχουν σημειωθεί και θάνατοι.
Ο άνθρωπος προσβάλλεται μέσω εισπνοής ή εισρόφησης
μικροσταγονιδίων που περιέχουν τον μικροοργανισμό .Τα
ακόλουθα συστήματα συνδέονται με την μεταφορά της
Λεγιονελλας, όπως είναι τα συστήματα ψύξης, υγραντήρες,
θεραπεία αναπνευστικού εξοπλισμού κ.α.

Πως εκδηλώνεται η αρρώστια

Ο ασθενής αισθάνεται για λίγες ημέρες αδυναμία και καταβολή και μπορεί να ακολουθήσει
μία περίοδος με συμπτώματα γρίπης. Ο βήχας (αρχικά ξηρός κατόπιν παραγωγικός) μπορεί
να είναι το πρώτο σύμπτωμα προσβολής των πνευμόνων. Πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν
υψηλό πυρετό ( περισσότερο από 39 C), συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα
(διάρροια, ναυτία, έμετο, στομαχικές διαταραχές), από το κεντρικό νευρικό σύστημα
(πονοκέφαλος, σύγχυση , λήθαργο , ντελίριουμ), από την καρδιά (βραδυκαρδία) κλπ.
Ανάλογα δε με την έκταση της πνευμονίας αλλά και την συνύπαρξη ή όχι άλλων νοσημάτων,
μπορεί να υπάρχει δύσπνοια ή και αναπνευστική ανεπάρκεια.
Τα κλιματιστικά μετατρέπονται σε τόπο συσσώρευσης παθογόνων μικροοργανισμών από την
αναπνοή και τον ιδρώτα των ανθρώπων. Τα βακτηρίδια αυτά επαναπροωθούνται με το ίδιο
σύστημα κλιματισμού στον αέρα των χωρών διαβίωσης ή εργασίας. Ο κίνδυνος προσβολής
των ατόμων, με προβληματικό κυρίως ανοσοποιητικό σύστημα, είναι μεγάλος. Τα πλέον
επικίνδυνα για την επώαση τέτοιου είδους μικροβίων είναι τα γυάλινα κτίρια, όπου δεν
υπάρχει ο κατάλληλος εξαερισμός και τα πάντα εξαρτώνται από το σύστημα κλιματισμού».
Ιδιαίτερη προσοχή και επισταμένη συντήρηση επιβάλλεται στα συστήματα κλιματισμού που
λειτουργούν με νερό (cooling towers) και στα κεντρικά συστήματα κλιματισμού που
διοχετεύουν τον αέρα μέσω αεραγωγών στους οποίους η παρουσία σκουριάς και υγρασίας
δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ραγδαία ανάπτυξη και πολλαπλασιασμού του
βακτηριδίου.
Ένα καλά και σε ετήσια βάση συντηρημένο σύστημα κλιματισμού αποτρέπει από τα
δυσάρεστα αποτελέσματα!

