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Legionella spp.

• hydrofilné, G negat. aeróbne tyčinky
• prežívajú vo vodných ekosystémoch v symbióze s amébami 
• 61 druhov  (28 pre človeka patogénnych)

prenos inhaláciou /aspiráciou 
kontaminovanej vody

Legionárska choroba (LCH)  
Pontiacka horúčka 

Legionelózy podľa miesta expozície:
• Komunitné
• Cestovné
• Spojené so zdravotnou starostlivosťou



Incidencia LCH v Európe za roky 1995 – 2016

Zdroj: ELDSNet 2017 

U detí je výskyt zriedkavý 
(0,5% zo všetkých hlásených legionelóz v Európe za roky 2012 - 2015) 



Incidencia LCH na Slovensku

Zdroj: Špaleková a kol., 2018

o výskyt je nízky so stúpajúcou tendenciou
o ročne sa hlásilo  0 -16 prípadov, max. incidencia 2,6/milión
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Rizikové faktory pre vznik LCH

• vek nad 50 rokov, mužské pohlavie
• fajčenie, abusus alkoholu

• osoby liečené imunosupresívami, 
kortikoidmi, rádioterapiou, cytotoxickou
chemoterapiou, s hematologickými 
malignitami, príjemcovia transplantátov, 
osoby s deficitom v celulárnej imunite

• chronicky chorí so srdcovocievnym 
ochorením,  s ochorením dýchacích ciest, 
nádormi, diabetici 

• pacienti intubovaní, umelo ventilovaní, po 
chirurgických operáciách

Vznik infekcie závisí od 
expozície kontaminovanému vodnému aerosólu ( koncentrácia a virulencia legionel) a imunitného stavu jedinca

• novorodenecký vek  
(najmä rizikoví novorodenci) 

• malígne ochorenia 
• transplantácia orgánov                    

alebo kostnej drene 
• prebiehajúce iné respiračné ochorenie
• terapia kortikosteroidmi

• pôrod do vody, umelá výživa s 
kontaminovanou vodou, nebulizácia, 
kúpanie a sprchovanie...

Rizikové faktory v detskom veku 



Klinický obraz a letalita LCH

letalita 15 – 20%, 
môže byť až 40% u imunokompromitovaných

a polymorbídnych pacientov

• prodromálne štádium - bolesť hlavy a svalov, 
malátnosť, nechutenstvo, horúčky nad 40◦C) s 
relatívnou bradykardiou, dyspnoe, bolesti na 
hrudníku, kašeľ 

• rozvinutý klinický obraz - atypická pneumónia 
často s extrapulmonálnymi príznakmi
• gastrointestinálne (nauzea, zvracanie, hnačky, 

bolesti brucha)
• neurologické (letargia, alterácia vedomia –

zmätenosť až halucinácie)

• laboratórny obraz - vysoké CRP a 
prokalcitonín, leukocytóza, hyponatriémia, 
hypofosfatémia, mierne zvýšenie transamináz, 
zvýšené hladiny sérového feritínu (viac ako 2x 
oproti norme)

Inkubačná doba 2 – 10 dní

Osobitosti klinického obrazu LCH u detí

• pneumónia 
• horúčka
• respiračné príznaky - kašeľ, tachypnoe, 

dyspnoe, hypoxia až respiračné 
zlyhávanie, apnoe a náhla smrť

• gastrointestinálne príznaky - hnačky, 
zvracanie, nechutenstvo, 
hepatosplenomegália

• neurologické príznaky - letargia 

• laboratórne parametre - vysoké CRP, 
zriedkavo hyponatriémia

letalita 6 – 22%, bez adekvátnej terapie až 76 %



Laboratórna diagnostika legionelóz

Metóda Materiál Senzitivita % Špecificita %
Časová 

náročnosť
Komentár

Sérologické

vyšetrenie
sérum 60-80 <95 3-9 týždňov

nutná vzorka z akútnej aj

rekonvalescenčnej fázy infekcie,

nevhodná pre rýchly klinický

manažment LCH

Kultivácia
BAL

spútum

80

< 10
100 3-7 dní

“zlatý štandard”

detekcia všetkých kmeňov,

séroskupín L.p. a Legionella spp.

Detekcia leg.

antigénu

v moči

moč 70-90 <95 do 3 hodín

rýchla, široko využívaná,

spoľahlivá detekcia len

L. pneumophila séroskupiny 1

PCR

BAL 80-100 <90

do 4 hodín

vhodná pre rýchlu diagnózu a klinický

manažnent LCH,

detekcia všetkých kmeňov,

séroskupín L.p. a Legionella spp.

sérum 30-50 <90

moč 46-86 <90

na Slovensku vykonáva: Ústav epidemiológie LF UK



Environmentálne vzorky vody

Materiál a metódy

• voda (300 ml) zo spŕch a vodovodných 
kohútikov na izbách pacientov bez/s 
filtrom

• kultivácia legionel - STN ISO 117 31  

• dôkaz améb - kultivácia

• identifikácia niektorých izolátov v 
MALDI – TOF

• meranie teploty vôd (studenej, TUV) 
na výstupoch vod. siete

• zisťovanie hladín chlórdioxidu ClO2

(ppm) zo záznamov DN

Detská nemocnica (DN), 405 lôžok, 3 oddelenia (KDHaO, TJKD, DKAIM, DKC)

Štatistické spracovanie - Fisher exact test, 
Mann – Whitney U test  

Biologické vzorky pacientov

 BAL, spútum / odsatý sekrét z dolných 
dýchacích ciest - kultivácia na 
selektívnych pôdach   7 - 10 dní, pri 35 -
37°C; 2,5 % CO2

 sérum - mikroaglutinačný test s 21 
antigénmi legionel 

 moč - dôkaz legionelového antigénu v 
ELISA teste 

• metóda PCR (in house PCR, komerčná 
PCR)

Kazuistiky – záznamy z dokumentácie pacientov 



2014 2015 2016 2017

5 prípadov infekcie 
legionelami (LCH)
odhalených pri 
hospitalizácii

spustenie 
generátora 
chlórdioxidu

1 prípad LCH 
v súvislosti s 
pobytom v 
nemocnici

monitorovanie efektu 
dezinfekcie vody 
chlórdioxidom na 
prítomnosť legionel
a iných baktérií

vyšetrenie TÚV a 
pitnej vody v nemocnici 
na prítomnosť 
legionel - pozit.

jednorazové testovanie
antibakteriálnych 

filtrov na vysokorizikových 
oddeleniach nemocnice

Prehľad vyšetrení legionel vo vode a prípadov ochorení v rokoch 2014 - marec 2018

redukcia 
osídlenia 
legionelami

bez výskytu 
legionel vo 
vode počas 2 
mesiacov z 
ústí s filtrami

2018

záchyt 
legionel v
nízkej
koncentrácii



Prípady LCH v DN

oddelenie

pred spustením dezinfekcie 
ClO₂

po spustení dezinfekcie 
ClO₂*

pozit./ počet vyš.pacientov pozit./počet vyš. pacientov

DKHaO, DKAIM 4/15 1/15

iné odd. 1/9 0/20

• Sledované obdobie: roky 2014 – 2017, vyšetrení pacienti z celej DN
• Spustenie generátora ClO₂: marec 2015

Pacient  č. Vek - roky pohlavie Sérum (S) Moč (M)
Kultivácia z 

DDC PCR  

1 4 Ž negat pozit negat ND

2 17 Ž negat pozit negat pozit -S,M

3 15 Ž negat pozit ND pozit - S,M

4 2 Ž negat pozit ND negat -S,M

5 17 M
pozit

L.p. 6 (1:128)
pozit

pozit
L.p. 6, ST 421

pozit - S, BAL, negat -M

6 12 M negat pozit negat ND

Použité metódy laboratórnej diagnostiky:

* antibakteriálne filtre DKHaO, 2017

BAL – bronchalveolárna laváž, L.p.6 – Legionella pneumophila séroskupina 6, ND - nevyšetrené



pacient
č.

vek
roky

rizikové 
faktory

RTG nález

klinický obraz – príznaky:

laborat. vyš. koinfekcia
nozok. 
pôvod*respiračné gastrointest. neurologické

1 4
respiračné 
ochorenie

lobárna pneumónia s 
rozpadovými dutinami, 
pyothorax, fluidothorax

kašel, tachypnoe
hnačky, 

zvracanie
- CRP 150 Staph. hominis pravdep.

2 17 tumor CNS
bilat. pneumónia s 

atelektázou, 
fluidothorax

tachydyspnoe,
desaturácie

nauzea, 
hnačky

halucinácie
hypokaliémia

CRP 150
St. maltophilia
Klebsiella pn.

potvrdený

3 15 tumor CNS
bilat. pneumónia s 

rozpadovými dutinami, 
fluidothorax

suchý kašeľ, 
tachydyspnoe, 

desaturácie
-

somnolencia
až sopor

CRP 70,9 - potrvrdený

4 2
M. Down, 

lymfohistio-
cytóza

bronchopneumónia l. 
dx. fluidothorax bilat.

desaturácie, 
tachypnoe

- -
CRP 177; PCT 

3,3;  feritín
7982 µg/l

Fusarium spp. potvrdený

5 17
tumor CNS, 
problémy s 
prehĺtaním

bilat. pneumonia, 
fluidothorax

kašeľ, tachypnoe, 
desaturácie

- somnolencia
CRP 400; 
PCT 14,6

C.albicans, 
C.lambica,

C. guilliermundii, 
Aspergillus,

St.maltophilia, 
Ps.aeruginosa

pravdep.

6 12
tumor CNS, 
transplant. 

PBSC

bilat. pneumonia, 
fluidothorax

tachydyspnoe, 
kašeľ

hnačky somnolencia
CRP 313; PCT 

8,6; feritín
526µg/l 

S.aureus potvrdený

* podľa max. inkubačnej doby – definícia CDC (https://www.cdc.gov/legionella/health-depts/healthcare-resources/healthcare-facilities.html)



Výsledky vyšetrení vzoriek vody 

ROK/ROKY

LEGIONELY – Legionella pneumophila sp. 
(kultivácia + MALDI – TOF)

AMÉBY  
pozit. / počet vz. ClO2

ppm
TEPLOTA TÚV

priemer
POZIT. / VZORKY

% pozit. 
vzoriek

KTJ 
/100ml

Saprofytické (36°C)
TTA

(44°C)

2015 19 / 30 63% < 5.103 20/20 20/20 - -

2016 14 / 15 93% < 3.102 - - < 0,3 44,1 °C

2017 16 / 25 64%
< 3.103

12/14 12/14
< 0,3 45,4 °C

< 2.102 ˃ 0,3 42,7 °C

2015 – 2017
bez filtra

49/70
70% < 5.103 32/34 32/34 < 0,3 / ˃ 0,3 44 °C

2017

s filtrom
po dvoch 

mesiacoch
0 / 19

0%

0

0/19 0/19

< 0,3 45 °C

0 ˃ 0,3 43,9 °C

Monitorovanie legionelovej kolonizácie a vybraných parametrov vo vodách DN 



Vzťah výskytu legionel a hladiny ClO2 vo vodách DN 
Výhody ClO2  vs. bežná dezinfekcia vody:

o eliminácia baktérií (legionel), protozálnych cýst bez nutnosti odstávok rozvodných systémov

o výrazný reziduálny efekt, zaručuje ochranu aj rozvodov s občasným prietokom vody

o lepší prienik do biofilmov v širokom rozsahu pH, nie výrazná korózia rozvodov

o účinok  bez zmeny organoleptických vlastností vody
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Dávkovanie ClO₂ ppm
priemer KTJ leg./100ml

Redukcia KTJ legionel o 95%

Mann - Whitney U test p - hodnota

ClO2 0 vs. < 0,3ppm 0,22

ClO2 0 vs. > 0,3ppm 0,0146

ClO2< 0,3 ppm vs. > 0,3ppm 0,0197



Prípustné limity výskytu  legionel v  zdravotníckych  zariadeniach

Zdravotnícke zariadenia (ZZ)

ZZ s hospitalizovanými 
imunosuprimovanými pacientami

Ostatné ZZ

Pitná voda 0 KTJ / 50ml 0 KTJ / 100ml

TÚV 0 KTJ / 50ml 50 KTJ / 50ml

Vnútorné ovzdušie neprípustné neprípustné

Odborné usmernenie MZ SR na zabezpečenie postupu pri prevencii a výskyte NN spôsobených legionelami v ZZ SR - návrh



Závery pre prevenciu rizika legionelovej infekcie :

 Monitoring rizika legionelovej kolonizácie vodovodnej siete a vzniku nemocničných 

legionelóz na vybraných odd. DN  poukázal na možnosť:

• značnej redukcie legionel, améb a iných oportúnnych baktérií v sieti pri kontrole dostatočnej 

hladiny chlórdioxidu (> 0,3 ppm) 

• pri inštalácii  membránových filtrov ich úplnú elimináciu na dobu dvoch mesiacov

 V legionelami kolonizovanej nemocnici pri vzniku infekcie nejasnej etiológie treba 

zahrnúť aj diagnostiku legionelóz

 U pacientov s pneumóniami, sepsou a dramatickým priebehom febrilného ochorenia je 

potrebné rozšíriť diagnostiku aj o legionelovú etiológiu infekcie.



Ďakujem za pozornosť


