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Μικροβιολογικά χαρακτθριςτικά 
Legionella spp.

 Παραςιτικό βακτθρίδιο αφοφ πολλαπλαςιάηεται 
ςτο εςωτερικό πρωτοηϊων (αμοιβάδων κ.ά.)  
αλλά και ανκρϊπινων φαγοκυττάρων

 Κατά Gram αρνθτικόσ βάκιλλοσ, με ςφνκετεσ 
κρεπτικζσ ανάγκεσ όπωσ θ ανάγκθ του για 
ςίδθρο και κυςτεΐνθ



Legionella spp.
 Αν και περίπου 50 είδθ ζχουν περιγραφεί, μόνον οριςμζνα 

(28 περίπου) ζχουν ςυςχετιςκεί με τθ νόςο ςτον άνκρωπο

 Από αυτά, ςυχνότερα ανευριςκόμενθ είναι θ Legionella
pneumophila (90 %) ςε διαγνωςμζνα περιςτατικά με τθ νόςο, ενϊ ο 
ορότυποσ 1 ευκφνεται για το 82 % των περιςτατικϊν

 Ακολουκοφν ςε ςυχνότθτα εμπλοκισ ςε νόςο οι

 Legionella micdadei


 Legionella longbeachae

 Legionella bozemanii

 Στα νοςοκομεία και Χ.Ρ.Υ.Υ. ζνα 20 % των περιςτατικϊν μολφνονται 
και πάςχουν από ςτελζχθ μθ Legionella pneumophila οροτφπου 1



Legionella spp.

 Θ Legionella pneumophila περιλαμβάνει 15 περίπου διακριτζσ 
οροομάδεσ με  υποτφπουσ

 Θ Legionella pneumophila ευκφνεται για το 80%-90% των λοιμϊξεων 
ςτον άνκρωπο

 Θ Legionella pneumophila οροομάδασ 1 είναι θ ςυχνότερα 
ταυτοποιοφμενθ μορφι του βακτθρίου από αςκενείσ και 
ακολουκοφν οι ορότυποι 1, 4 και ο 6, ενϊ άλλεσ οροομάδεσ και 
υπότυποι του βακτθρίου απομονϊνονται ςυχνά από 
περιβαλλοντικά δείγματα νεροφ



Οικολογία των Legionella spp.

 Τα είδθ Legionella είναι κοινά μικρόβια που απαντϊνται 
φυςικά μζςα ςτο νερό ποταμϊν, λιμνϊν και ταμιευτιρων, 
ςυνικωσ ςε μικροφσ αρικμοφσ και επιβιϊνουν για μεγάλα 
χρονικά διαςτιματα

 Πταν το νερό περνάει ςε εγκαταςτάςεισ που ςυνιςτοφν μιά 
τεχνθτι αποκικθ, όπωσ π.χ. νερό ςε ςωλθνϊςεισ μζςα ςε 
πόλεισ, ςε ςυςτιματα νεροφ διαφόρων κτιρίων, ο 
μικροοργανιςμόσ είναι δυνατόν να πολλαπλαςιαςκεί ςε 
μεγάλουσ αρικμοφσ με επιπτϊςεισ για τθ Δθμόςια Υγεία, αν 
βρει ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ του

 Δφναται να πολλαπλαςιαςτεί και να επιβιϊςει ςε 
βιομεμβράνεσ



Ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ 
Legionella spp.

 Ιδανικι κερμοκραςία (25oC – 45 oC )

 pH

 Ιηιματα

 Συνυπάρχοντεσ μικροοργανιςμοί

 Βιομεμβράνεσ

 Άλγθ

 ΔΕΝ φαίνεται να πολλαπλαςιάηεται κάτω από τουσ 20o C

 ΔΕΝ φαίνεται να μπορεί να επιβιϊνει πάνω από τουσ 63o C



Νόςοι από Legionella spp.

 Πυρετόσ Pontiac (Pontiac fever)

 Πυρετόσ Lochgoilhead (Lochgoilhead fever) 

 Νόςοσ των Λεγεωναρίων (Legionnaires’ disease)



Σρόποι μετάδοςθσ
 Θ νόςοσ των Λεγεωναρίων μεταδίδεται κυρίωσ μζςω του 

Αναπνευςτικοφ Συςτιματοσ με τθν ειςπνοι
αερολυμάτων/εκνεφωμάτων (αεροηόλ) ςταγονιδίων που 
περιζχουν τον μικροοργανιςμό

 Τα αερολφματα ςχθματίηονται από τα μικροςκοπικά 
ςταγονίδια που προκφπτουν από:

 το ψεκαςμό νεροφ
 τθν εμφφςθςθ αζρα μζςα ςε νερό
 τθ πρόςκρουςθ του νεροφ ςε ςτερεζσ επιφάνειεσ

 Πςο μικρότερα είναι τα αεροςταγονίδια, τόςο πιο επικίνδυνα 
κεωροφνται και ιδίωσ όςα είναι διαμζτρου <5μ, οπότε 
φκάνουν ςτο Κατϊτερο Αναπνευςτικό Σφςτθμα πολφ πιο 
εφκολα

 Ρερίπτωςθ μετάδοςθσ τθσ νόςου από ανκρϊπου ςε άνκρωπο 
δεν ζχει αναφερκεί ποτζ



Πθγζσ μετάδοςθσ
 Συςτιματα φδρευςθσ κτιρίων κρφου/ηεςτοφ νεροφ με ςφςτθμα κζρμανςθσ 

<60oC και διανομι νεροφ ςτισ βρφςεσ < από 50oC (κυρίαρχθ πθγι λόγω 
βιομεμβρανϊν)

 Ρφργοι ψφξθσ

 Εξατμιςτικοί ςυμπυκνωτζσ 

 Ψφκτεσ με υγρά, που μζςω τθσ εξάτμιςθσ αποβάλλουν κερμότθτα

 Υγραντζσ/Clinical Humidifiers

 Διακοςμθτικά ςυντριβάνια 

 Φυςικζσ κερμζσ πθγζσ/Ιαματικά λουτρά

 Spa

 Τηακοφηι

 Μπανιζρεσ υδρομαςάη

 Ρροκικεσ τροφίμων/λαχανικϊν με καταιονθτιρεσ

 O οδοντιατρικόσ εξοπλιςμόσ

 Tα ςυςτιματα ποτίςματοσ





Αποικιςμόσ από Legionella spp.

 Τα είδθ Legionella αποικίηουν ςυςτιματα κυκλοφορίασ 
νεροφ, όπωσ δεξαμενζσ αποκικευςθσ, κερμοςίφωνεσ, 
ςωλινεσ, δεξαμενζσ κερμοφ νεροφ, βρφςεσ, ακροφφςια ςτα 
ντουσ και φίλτρα νεροφ 

 Σε αντίκεςθ με τα υδρόψυκτα, τα αερόψυκτα ςυςτιματα 
κλιματιςμοφ (air-condition), δεν ςυνιςτοφν πθγζσ μετάδοςθσ 
του βακτθριδίου



Που δθμιουργοφνται βιομεμβράνεσ

 Σχεδόν ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ

 Σε λάςτιχα, πλαςτικοφσ ςωλινεσ/ενϊςεισ, 
πλαςτικά κεφάλια καταιονθτιρων

 Σε ςκουριά, πετρϊματα

 Σε αδιζξοδα ςθμεία του ςυςτιματοσ φδρευςθσ 
κτιρίων 

 Σε δεξαμενζσ αποκικευςθσ νεροφ 



Contaminated
storage tank



Sand and sludge in
storage tanks



Παράγοντεσ που ςυνδράμουν ςτθ 
δθμιουργία βιομεμβρανϊν 

 Κχνθ κρεπτικϊν ουςιϊν ςτο νερό 
 τερεζσ επιφάνειεσ (φυςικά >ςυνκετικά> 

ατςάλι> χαλκόσ)
 Κακόσ ςχεδιαςμόσ ––δφςκολθ ςυντιρθςθ
 τάςιμο νερό ι μικρι ροι, μεγάλεσ δεξαμενζσ 

αποκικευςθσ,  κφλινδροι πίεςθσ, αδιζξοδα 
ςθμεία δικτφου

 Μεγάλθ αναλογία επιφάνειασ/όγκου
 Φυςικοχθμικζσ ςυνκικεσ 

 Θερμοκραςία 30ο C – 45ο C
 Φπαρξθ πζτρασ και ςκουριάσ



Βιοχμζνια (Biofilms)





Δειγματολθψία 

 Δειγματολθπτικόσ εξοπλιςμόσ

 Πρωτοκόλλα δειγματολθψίασ

 Προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ

 Εκπαιδευμζνοι δειγματολιπτεσ που πρζπει να 
ζχουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ πάνω ςτθν ορκι 
διαδικαςία δειγματολθψίασ και ςτθ λιψθ 
αντιπροςωπευτικϊν δειγμάτων

 Ρωσ να προςτατεφςουν το δείγμα

 Ρωσ να προςτατεφςουν τον εαυτό τουσ από τυχόν 
επιμόλυνςεισ κατά τθ δειγματολθψία



Δειγματολθψία 

 Οι οδθγίεσ δειγματολθψίασ, βαςίςκθκαν ςτα:

 EWGLI - European Working Group for Legionella Infections
http://www.ewgli.org/

 CDC Guidelines for environmental infection control in 
health-care facilities. June 6, 2003.

 OSHA – Occupational Safety & Health Administration 
(USA) http://www.osha.gov/

http://www.ewgli.org/
http://www.ewgli.org/
http://www.osha.gov/


Δειγματολθπτικόσ εξοπλιςμόσ
 Αδιαφανι αποςτειρωμζνα μπουκάλια ςτουσ 121oC για 15 min,  γυάλινα ι 

πολυπροπυλενίου μίασ χριςεωσ (όγκου 500-1000ml) που να περιζχουν 
10mg Μετακειϊδουσ Νατρίου

 Ψθφιακό κερμόμετρο εφρουσ (10 oC – 90 oC)

 Χλωριόμετρο

 Ψυγείο για μεταφορά και παγοκφςτεισ

 Ρροςτατευτικι μάςκα 

 Γάντια μιασ χριςεωσ

 Βαμβακοφόροι ςτυλεοί/swabs διαφόρων μεγεκϊν



Δειγματολθπτικόσ εξοπλιςμόσ

 Χαρτί για ςτζγνωμα επιφανειϊν και χεριϊν 

 Διάφορα  εργαλεία––κατςαβίδια,  πζνςεσ, κ.λ.π.

 Διάφοροι πλαςτικοί ςωλινεσ διαμζτρου 10-25mm

 Αλκοόλθ 70%

 Ετικζτεσ ςιμανςθσ δειγμάτων

 Ζντυπα δειγματολθψίασ



Πρωτόκολλο λιψθσ δειγμάτων νεροφ
 Επικεϊρθςθ κτιρίου

 Εκτίμθςθ μεγζκουσ κτιρίου και των ςυςτθμάτων κυκλοφορίασ νεροφ (απλό 
διάγραμμα)

 Τπολογιςμόσ αρικμοφ δειγμάτων και φιαλϊν

 θμειϊςεισ:
 θμείο ειςαγωγισ δικτφου φδρευςθσ ι ιδιωτικισ πθγισ

 Σθμείο δεξαμενισ αποκικευςθσ, ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ και αντλιϊν

 Σθμείο κερμοςίφωνα (heater) και λζβθτα (boiler)

 Είδθ εξαρτθμάτων του ςυςτιματοσ (βρφςεσ, καταιονθτιρεσ, βαλβίδεσ) και 
υλικό καταςκευισ των ςωλινων

 Σθμεία πφργων ψφξθσ, εξατμιςτικϊν ςυμπυκνωτϊν και ψυκτϊν του κτιρίου

 Θζςθ και τφποσ των ςυςτθμάτων που ςχετίηονται με τουσ πφργουσ ψφξθσ, 
όπωσ δεξαμενζσ, ςυμπυκνωτζσ και ςπειράματα ψφξθσ ζμμεςθσ εξάτμιςθσ ςτισ 
μονάδεσ κλιματιςμοφ

 Θζςθ κάκε ςυςτιματοσ ψφξθσ με εξάτμιςθ και κζςθ υγραντιρων 

 Θζςθ διακοςμθτικϊν ςυντριβανιϊν, κολυβθτικϊν δεξαμενϊν, των 
οποιονδιποτε δεξαμενϊν εμβάπτιςθσ, καταιονθτιρων οφκαλμϊν, 
καταιονθτιρων αςφαλείασ, ι οποιονδιποτε άλλων πθγϊν νεροφ εντόσ ι 
πλθςίον του κτιρίου 



Πρωτόκολλο λιψθσ δειγμάτων νεροφ

 χεδιαςμόσ διαδρομισ που κα ακολουκιςει ο ζλεγχοσ, από το 
ςθμείο ειςαγωγισ του νεροφ

 Καταγραφι κατάςταςθσ ςωλινων, μεκόδου ςφνδεςθσ ςωλινων, 
μόνωςθσ, πθγϊν κερμότθτασ, και είδουσ μόνωςθσ ςτισ δεξαμενζσ 
νεροφ

 Προςεκτικόσ ζλεγχοσ και καταγραφι ςθμείων και είδουσ 
αποςυνδεδεμζνων εξαρτθμάτων, τερματικϊν ςθμείων και 
ςυνδζςεων με άλλα ςυςτιματα

 Όλα τα δείγματα λαμβάνονται ΠΡΙΝ από οποιαδιποτε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ του ςυςτιματοσ, είτε πρόκειται για διαδικαςία ρουτίνασ 
είτε για διερεφνθςθ επιδθμίασ



θμεία Λιψθσ Δειγμάτων
 Τθν ειςαγωγι νεροφ

 Από κακε δεξαμενι και κερμοςίφωνα

 Από ζνα αντιπροςωπευτικό αρικμό βρυςϊν κρφου και ηεςτοφ νεροφ

 Από όλουσ τουσ πφργουσ ψφξθσ, τουσ εξατμιςτικοφσ ςυμπυκνωτζσ, 
τουσ υγραντιρεσ, τα spa, τουσ καταιονθτιρεσ

 Από τθν είςοδο ι ζξοδο νεροφ οποιαςδιποτε ςυςκευισ φποπτθσ για 
μόλυνςθ

 Σθμείωςθ:
 Οποιαδιποτε πθγι νεροφ είχε εμπλοκι ςε επιδθμία ςτο παρελκόν, ι ζχει 

βρεκεί μολυςμζνθ ι υπάρχει υποψία για πικανι μόλυνςθ, κα πρζπει να 
ελζγχεται κι όχι να αγνοείται

 Κατά τθ διάρκεια μιάσ διερεφνθςθσ είναι πολφ ςθμαντικό να μθν αφιςουμε 
καμία πθγι νεροφ του κτιρίου χωρίσ να ελεγχκεί  



Σρόποσ Δειγματολθψίασ-Πφργοι 
Ψφξθσ

 Κατά τθ λειτουργία του πφργου ψφξθσ ςχθματίηονται ςταγονίδια τα οποία 
μεταφζρονται ςτο περιβάλλον του κτιρίου μζςω του ειςαγωγζα αζροσ του 
κτιρίου

 Θ διαδικαςία δειγματολθψίασ ξεκινάει 30 λεπτά τθσ ϊρασ, αφότου 
ςταματιςει θ λειτουργία του πφργου ψφξθσ

 Δείγματα από:

 τθν ειςαγωγι του νεροφ ςτον πφργο, τθν κάκε αποκθκευτικι
δεξαμενι του ςυςτιματοσ, τθ λεκάνθ-δεξαμενι (basin) του πφργου 
ςτο πιο απομακρυςμζνο ςθμείο από τθν ειςαγωγι, αλλά και από το 
νερό που επιςτρζφει από το ςφςτθμα κυκλοφορίασ, ςτο ςθμείο 
ειςαγωγισ ,ςτον πφργο 

 Από κάκε ςθμείο ςτάςιμου νεροφ ςτουσ δίςκουσ ςυμπφκνωςθσ ι από 
τα ςπειράματα ψφξθσ

 (Με τθ βοικεια του ςυντθρθτι παίρνουμε δείγματα νεροφ μζςα από τον 
πφργο ψφξθσ, ςυνικωσ μζςω κυρίδασ επίςκεψθσ τθσ δεξαμενισ του 
πφργου ψφξθσ)



Σρόποσ Δειγματολθψίασ-Τγραντιρεσ, 
Εξατμιςτικοί υμπυκνωτζσ, Ψφκτεσ, 

Spa

 Συλλογι δειγμάτων από τθ δεξαμενι νεροφ και αν υπάρχει 
πρόςβαςθ, από το ςθμείο ειςαγωγισ

 Λιψθ δειγμάτων λάςπθσ ι ιηιματοσ, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν 
ςυςςωρεφςεισ 



Spas

Commercial Domestic



Σρόποσ Δειγματολθψίασ- υςτιματα 
Κυκλοφορίασ Νεροφ Ανκρϊπινθσ 

Κατανάλωςθσ
 Κατά προτίμθςθ, δείγματα νεροφ ςυλλζγουμε από τθν κεφαλι του 

καταιωνθτιρα

 Επιβάλλεται τουλάχιςτον, μία δειγματολθψία ςε κάκε όροφο του 
κτιρίου και θ λιψθ γίνεται από δφο ςθμεία: τo κοντινότερο και το 
πιο απομακρυςμζνο ςθμείο του δικτφου του κτιρίου

 Εξετάηονται κυρίωσ τα λιγότερο χρθςιμοποιοφμενα ςθμεία ι τα 
πιο ‘ευαίςκθτα’ τμιματα, όπωσ για παράδειγμα, αν πρόκειται για 
νοςοκομείο, θ Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ, θ Μονάδα 
Μεταμοςχεφςεων κ.λ.π.

 Ζλεγχοσ κερμοκραςίασ ϊςτε να διαπιςτωκεί αν είναι ςθμαντικά 
χαμθλότερθ από τθν επιλεγμζνθ

 Δεν ξεπλζνεται θ βρφςθ, πριν τθ λιψθ του δείγματοσ, διότι το 
τελικό τμιμα του ςυςτιματοσ φδρευςθσ, μπορεί να αποτελεί 
μολυςματικι πθγι



Σρόποσ Δειγματολθψίασ- υςτιματα 
Κυκλοφορίασ Κρφου Νεροφ

 Είδοσ δείγματοσ: Ραίρνουμε δφο (2) δείγματα τουλάχιςτον των 
500ml το κακζνα

 Λιψθ άμεςου δείγματοσ (μόλισ ανοίξουμε τθ βρφςθ)

 Μζτρθςθ κερμοκραςίασ με το ψθφιακό κερμόμετρο από τθ 
παροχι και όχι από τθ φιάλθ με το δείγμα, ι χριςθ ξεχωριςτοφ 
κυπζλλου-περιζκτθ, ο οποίοσ κα αλλάηει ςε κάκε δείγμα

 Απολφμανςθ κερμομζτρου με ιςοπροπυλικι αλκοόλθ για τθν 
αποφυγι επιμόλυνςθσ των επόμενων δειγμάτων

 Αναμονι ςτακεροποίθςθσ  για καταγραφι τθσ τελικισ 
κερμοκραςίασ και του χρόνου ζωσ τθ ςτακεροποίθςθ

 Λιψθ ζμμεςου δείγματοσ (μετά από ροι δφο λεπτϊν)

 Με το κατάλλθλο ςφςτθμα προςδιοριςμοφ του 
υπολειμματικοφ χλωρίου γίνεται μζτρθςθ του



Σρόποσ Δειγματολθψίασ

 Το άμεςο δείγμα κα παρουςιάςει το επίπεδο μόλυνςθσ ςτο 
εξάρτθμα ι το ςθμείο

 Το ζμμεςο κα δείξει τθ ποιότθτα του νεροφ που φκάνει ςτο 
ςθμείο αυτό



Σρόποσ Δειγματολθψίασ- υςτιματα 
Κυκλοφορίασ Ηεςτοφ Νεροφ

 Είδοσ δείγματοσ: Ραίρνουμε δφο (2) δείγματα τουλάχιςτον 
των 500ml το κακζνα

 Λιψθ άμεςου δείγματοσ (μόλισ ανοίξουμε τθ βρφςθ)

 Μζτρθςθ κερμοκραςίασ με το ψθφιακό κερμόμετρο από 
τθ παροχι και όχι από τθ φιάλθ με το δείγμα, ι χριςθ 
ξεχωριςτοφ κυπζλλου-περιζκτθ, ο οποίοσ κα αλλάηει ςε 
κάκε δείγμα

 Απολφμανςθ κερμομζτρου με ιςοπροπυλικι αλκοόλθ για 
τθν αποφυγι επιμόλυνςθσ των επόμενων δειγμάτων

 Αναμονι ςτακεροποίθςθσ  για καταγραφι τθσ τελικισ 
κερμοκραςίασ και του χρόνου ζωσ τθ ςτακεροποίθςθ

 Λιψθ ζμμεςου δείγματοσ (μετά από ροι ενόσ λεπτοφ)



Σρόποσ Δειγματολθψίασ-
κερμοςίφωνεσ νεροφ ανκρϊπινθσ 

κατανάλωςθσ

 Δείγματα από:

 τον πυκμζνα (bottom drain)

 τον εξωτερικό ςωλινα, αν υπάρχει δυνατότθτα



Σρόποσ Δειγματολθψίασ-Λζβθτεσ 
κζρμανςθσ (Boilers)

 Είδοσ δείγματοσ: Ραίρνουμε δφο (2) δείγματα
 Α) τθν είςοδο νεροφ ςτον λζβθτα κζρμανςθσ ι ςτο κοντινότερο 

ςθμείο προσ αυτιν
 Μετράμε τθ κερμοκραςία με το ψθφιακό κερμόμετρο
 Για να εξαςφαλίςουμε τθ μθ επιμόλυνςθ του δείγματοσ 

χρθςιμοποιοφμε ξεχωριςτό κφπελλο-περιζκτθ
 Δεν μετράμε υπολειμματικό χλϊριο
 Β) Πριν τθν επιςτροφι ςτο λζβθτα κζρμανςθσ ι ςτο κοντινότερο 

ςθμείο προσ αυτιν
 Μετράμε τθ κερμοκραςία με το ψθφιακό κερμόμετρο.
 Για να εξαςφαλίςουμε τθ μθ επιμόλυνςθ του δείγματοσ 

χρθςιμοποιοφμε ξεχωριςτό κφπελλο-περιζκτθ
 Δεν μετράμε υπολειμματικό χλϊριο



Σρόποσ Δειγματολθψίασ- με αποςτειρωμζνο 
μάκτρο (ςτυλεό) από υςτιματα Κυκλοφορίασ 

Νεροφ Ανκρϊπινθσ Κατανάλωςθσ

 Απομακρφνουμε τα ανάλογα εξαρτιματα από τισ βρφςεσ και τισ κεφαλζσ των 
καταιωνθτιρων και λαμβάνουμε δείγματα από τα εςωτερικά τοιχϊματά τουσ, με 
τθ χριςθ αποςτειρωμζνου βαμβακοφόρου ςτυλεοφ, κάνοντασ περιςτροφικζσ 
κινιςεισ

 Θ δειγματολθψία των ςωλινων των καταιωνθτιρων, γίνεται ςτο ςθμείο ςφνδεςθσ 
των ςυναρμολογοφμενων εξαρτθμάτων τουσ

 Tοποκετοφμε τον βαμβακοφόρο ςτυλεό ςε μικρά αποςτειρωμζνα φιαλίδια (των 
50ml), αφοφ πρϊτα γεμίηουμε το κάκε ζνα  με 5-10ml από το ίδιο το νερό του 
ςθμείου δειγματολθψίασ

 ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Σε περίπτωςθ που ζνασ καταιωνθτιρασ ι βρφςθ δε χρθςιμοποιείται 
πρζπει να γίνει δειγματολθψία, γιατί είναι πολφ πικανό να ζχει αποικιςτεί το 
ςθμείο και ςε περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ πίεςθσ του νεροφ μπορεί το αποικιςμζνο 
νερό να επιμολφνει το υπόλοιπο δίκτυο





Μεταφορά των δειγμάτων

 Σφλιγμα με λαςτιχάκι, parafilm, ι άλλο τρόπο, π.χ. ςπάγκοσ,  του 
λαιμοφ κάκε φιάλθσ δειγματολθψίασ, ϊςτε το καπάκι να είναι 
ςφιχτά ςτθ κζςθ του

 Τφλιγμα με απορροφθτικό χαρτί γφρω από κάκε φιάλθ και 
τοποκζτθςθ ςε αςφαλι πλαςτικι ςακοφλα με αεροκυψζλεσ

 Τοποκζτθςθ τουσ ςε ιςοκερμικό κιβϊτιο

 Τα δείγματα διατθροφνται ςε κερμοκραςίεσ 6-18oC και 
προςτατευμζνα από τθν άμεςθ πρόπτωςθ του θλιακοφ φωτόσ, αν 
πρόκειται να εξεταςκοφν εντόσ 24h

 Αν δεν αναλυκοφν άμεςα, αλλά ο ζλεγχοσ πρόκειται να γίνει εντόσ 
48h, που είναι και το ανϊτερο όριο αποδοχισ των δειγμάτων, 
πρζπει να φυλάςςονται ςε ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ εντόσ ψυγείου και 
να μθν καταψφχονται, ςτουσ 2-8 oC, όπωσ προβλζπεται από τθ 
μζκοδο κατά ISO 11731 και ISO 19458



Διερεφνθςθ επιδθμίασ

 Αποςόβθςθ άλλων κρουςμάτων

 Καταςτιςτε τθν περιοχι των κρουςμάτων αςφαλι με 
τθν απομόνωςθ τθσ

 Δειγματολθψία

 Προλθπτικι άμεςθ απολφμανςθ του ςυςτιματοσ εάν 
κρικεί αναγκαία

 Επαναχρθςιμοποίθςθ μόνο μετά τθν επιβεβαίωςθ ότι 
το ςφςτθμα είναι αςφαλζσ



Αξιολόγθςθ των ςτοιχείων του 
ςυςτιματοσ 

 Να είςτε ςυςτθματικοί
 Αρχίςτε από τθν  αρχι του ςυςτιματοσ και 

προχωρείςτε ςτισ εξόδουσ
 Να κυμάςτε πάντα τουσ παράγοντεσ που βοθκοφν τον 

πολλαπλαςιαςμό του βακτθρίου Legionella––
βιομεμβράνεσ, κερμοκραςία, υλικά ςωλινων, νεκρά 
ςθμεία του ςυςτιματοσ κ.λ.π.

 Μθν κεωρείτε ότι τα ςτοιχεία που ςασ ζχουν δοκεί 
είναι πάντα ςωςτά. Κάνετε τουσ δικοφσ ςασ ελζγχουσ 
όπου αυτό είναι δυνατόν

 Ράντα μετράτε τισ κερμοκραςίεσ



Νομικό πλαίςιο

 Μθ ειδικό

 Εγκφκλιοι Υπουργείου Υγείασ & Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ (2 φορζσ/ζτοσ ο ζλεγχοσ εφόςον 
όλα είναι «καλά»-ςφςτθμα εντόσ ελζγχου)

 ΑΝΑΓΚΘ ΓΙΑ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ



ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΚΙΝΔΤΝΟΤ

 Πλιρθσ και ςαφισ εκτίμθςθ του κινδφνου είναι το πρϊτο 
και κφριο βιμα

 Μεταξφ άλλων, πρζπει να προςδιορίηονται τα εξισ:
 Υπάρχουν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τον 

πολλαπλαςιαςμό των βακτθρίων (π.χ. κερμ. 20-45 oC);
 Υπάρχουν «τυφλά ςθμεία» ςτο δίκτυο (π.χ. ςωλινωςθ 

που οδθγεί ςε ςυςκευι που δε χρθςιμοποιείται);
 Βρφςεσ – ντουσ που δε χρθςιμοποιοφνται ςυχνά;
 Ιηιματα, ςκουριά, βιομεβράνεσ ςτο δίκτυο;
 Υπάρχουν εργαηόμενοι, ζνοικοι, επιςκζπτεσ κ.λ.π. 

ιδιαίτερα ευαίςκθτοι ςτθ λοίμωξθ, π.χ. θλικιωμζνοι, 
αςκενείσ;



Typical written scheme:  H & C Water 
Systems checks

 Weekly - flushing little used outlets 

 Monthly – temperature checks

 Quarterly - shower cleaning

 Six monthly – Cold Water Storage Tank temperatures

 Annually - CWS Tank inspections, calorifier checks

IOSH Essex Branch Event



Μικροβιολογικόσ ζλεγχοσ ; 
Πότε και γιατί ; Πόςο ;

 Απουςία διεκνοφσ κοινισ κζςθσ 

 CDC: ΔΕΝ κεωρεί ότι αξίηει τον κόπο

 ΕΥΩΡΘ: ΝΑΙ ςε διάφορεσ εκδοχζσ (ιδίωσ για τον ζλεγχο τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των μζτρων ελζγχου-απολφμανςθσ) 
π.χ.:
 Συςτιματα Κυκλοφορίασ Ηεςτοφ Νεροφ με κερμοκραςία εντόσ του 

φάςματοσ ανάπτυξθσ των βακτθρίων

 Συςτιματα Κυκλοφορίασ Νεροφ με βιοκτόνεσ ουςίεσ κάτω των 
απαιτοφμενων ςυγκεντρϊςεων

 Επί επιδθμικισ ζκρθξθσ ι επί υποψίασ επιδθμικισ ζκρθξθσ

 Σε πτζρυγεσ ι νοςοκομεία ι Χ.Ρ.Υ.Υ. με υψθλοφ κινδφνου αςκενείσ, 
π.χ. ανοςοκαταςταλμζνουσ



Αςτοχίεσ του πρωτοκόλλου 
(εφαρμοηόμενθσ πολιτικισ για  

Legionella)

 Ακατάλλθλο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ (π.χ. πάντα ίδιο 
ςθμείο)

 Απουςία τεκμθρίωςθσ του πρωτόκολλου εκτίμθςθσ κινδφνου 
(δικαςτικζσ διϊξεισ…)

 Ανεπαρκισ κακαριςμόσ των κεφαλϊν των καταιονθτιρων, 
των μπάνιων

 Χϊροι με καταιονθτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ 
αποκθκευτικοί χϊροι

 Τγραντιρεσ γεμιςμζνοι με νερό βρφςθσ
 Υγραντιρεσ οξυγόνου που ζχουν πλυκεί με νερό βρφςθσ 

μεταξφ των διαδοχικϊν χριςεων
 Τπερβολικόσ αρικμόσ νιπτιρων
 Γενικότεροσ κακόσ ςχεδιαςμόσ
 Δεξαμενζσ, Spa, κ.λ.π.



Προςοχι

 Τα μζτρα ελζγχου παρακολουκοφνται και 
ανακεωροφνται τακτικά για:

 Αλλαγζσ που αφοροφν

 Το είδοσ τθσ απολφμανςθσ

 Τισ επικρατοφςεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ



ΟΡΙΑ ΓΙΑ Legionella spp.

 Με βάςθ τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ για τον Ζλεγχο και 
τθ Ρρόλθψθ των Λοιμϊξεων από Legionella spp. τθσ 
EWGLI – European Working Group for Legionella 
Infections, που είναι ςε ιςχφ από τον Ιοφνιο 2003

 Τισ οδθγίεσ επιμελικθκε ο Επιςτθμονικόσ 
Συνεργάτθσ του Τομζα Εφαρμοςμζνθσ 
Μικροβιολογίασ τθσ Ε.Σ.Δ.Υ. & Αναπλθρωτισ 
Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ του Κ.Ε.Δ.Υ., 

Δρ. ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ Ν. ΒΕΛΟΝΑΚΘ 



Όρια για ενζργειεσ μετά από εξζταςθ για Ετερότροφα 
Βακτιρια / Legionella για μικροβιολογικι 

παρακολοφκθςθ των 
Πφργων Ψφξθσ (Π.Ψ.)

 1) Αν τα

 Ετερότροφα Βακτιρια (Ε.Β.) είναι <ι=10,000

 και οι

 Λεγεωνζλλεσ <ι=1,000 τότε:

 Το ςφςτθμα κεωρείται ότι είναι υπό ζλεγχο.

 2) Αν τα

 Ε.Β. είναι >10,000 και <100,000

 και οι

 Λεγεωνζλλεσ >1,000 και <10,000 τότε:

 Tο πρόγραμμα λειτουργίασ του /των Π.Ψ. πρζπει να ανακεωρθκεί.

 Θ μζτρθςθ κα πρζπει να επιβεβαιωκεί με ΑΜΕΣΘ επανάλθψθ τθσ δειγματολθψίασ.

 Αν βρεκοφν παρόμοιοι αρικμοί μικροβιακοφ φορτιοφ ξανά,

 κα πρζπει να επανεξεταςκοφν τα μζτρα ελζγχου και

 να επαναπροςδιοριςτεί ο βακμόσ κινδφνου, ζτςι ϊςτε

 να βρεκοφν οι επανορκωτικζσ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν.

 3) Αν τα

 Ε.Β. είναι >100,000

 και οι

 Λεγεωνζλλεσ >10,000 τότε:

 Το ςφςτθμα κα πρζπει να επαναδειγματολθπτθκεί ΑΜΕΣΑ και μετά κα πρζπει να του γίνει

 χοριγθςθ shock κατάλλθλθσ βιοκτόνου ουςίασ, ωσ προλθπτικό μζτρο.

 κα πρζπει να γίνει εκτίμθςθ του κινδφνου και

 τα μζτρα ελζγχου κα πρζπει να ανακεωρθκοφν, ζτςι ϊςτε

 να προςδιοριςτοφν οι διορκωτικζσ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν.



Όρια για ενζργειεσ που πρζπει να ακολουκιςουν ςε 
κτίρια, μετά από δειγματολθψία για Legionella ςε 

υςτιματα Κυκλοφορίασ ηεςτοφ και κρφου Νεροφ (Κη-κΝ)
Αποικίεσ Legionella (cfu/litre)

1) Αν οι αποικίεσ είναι περιςςότερεσ από 1,000 , αλλά λιγότερεσ από 10,000

Α Αν είναι κετικά μόνο ζνα ι δφο από τα δείγματα,

 το/τα Κη-κΝ πρζπει να δειγματολθπτθκοφν και πάλι.

 Αν επαναλθφκεί θ ίδια εικόνα από πλευράσ αρικμοφ κετικϊν δειγμάτων, τότε

 πρζπει να επανεξεταςκοφν τα μζτρα ελζγχου και

 να επαναπροςδιοριςτεί ο βακμόσ κινδφνου,

 ζτςι ϊςτε να βρεκοφν οι επανορκωτικζσ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν.

Β Αν θ πλειοψθφία των δειγμάτων είναι κετικά,

 το/τα Κη-κΝ μπορεί να κεωρθκεί ωσ αποικιςμζνο, αν και ςε χαμθλό βακμό, με Λεγεωνζλλα.

 Ρρζπει να εξεταςκεί θ απολφμανςθ του/των Κη-κΝ και

 πρζπει ΑΜΕΣΑ να επανεξεταςκοφν τα μζτρα ελζγχου και

 να επαναπροςδιοριςτεί ο βακμόσ κινδφνου,

 ζτςι ϊςτε να βρεκοφν οι επανορκωτικζσ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν.

2) Αν οι αποικίεσ είναι περιςςότερεσ από 10,000

Το/τα Κη-κΝ πρζπει να δειγματολθπτθκοφν και πάλι και να επανεξεταςκοφν τα μζτρα ελζγχου και να επαναπροςδιοριςτεί ο
βακμόσ κινδφνου, ζτςι ϊςτε να βρεκοφν οι επανορκωτικζσ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ/των
απολφμανςθσ/εων του/των Κη-κΝ.



Οι προτάςεισ για τισ διαδικαςίεσ 
απολφμανςθσ νεροφ των δικτφων για 

καταπολζμθςθ  Legionella spp. 
 α) υςτιματα ηεςτοφ και κρφου νεροφ (ςυνοπτικά)

 Θερμικό ςοκ (70-80 oC) για 3 θμζρεσ

 υνεχισ διατιρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ ςτουσ 55-60 oC
*(Επιτυγχάνεται 90% μείωςθ του αρικμοφ τθσ L. pneumophila εντόσ 2 λεπτϊν 
τθσ ϊρασ)

 Χριςθ Οξειδωτικϊν Βιοκτόνων ουςιϊν

 Χλωρίωςθ (Χλωρίωςθ ςοκ – Υπερχλωρίωςθ και Συνεχισ χλωρίωςθ), 
Διοξείδιο του χλωρίου, Μονοχλωραμίνθ *(Οι ανϊτερεσ παραδεκτζσ τιμζσ 
για το ε.υ.χ. ςτο κρφο νερό είναι 0.5 mg/l

 Ιονιςμόσ (θλεκτρόλυςθ ιόντων χαλκοφ, αργφρου)

 Τπεροξείδιο υδρογόνου με άργυρο

 Τπεριϊδθσ ακτινοβολία (UV)-254nm



Οι προτάςεισ για τισ διαδικαςίεσ 
απολφμανςθσ νεροφ των δικτφων για 

καταπολζμθςθ Legionella spp. 
 β) Πιςίνεσ-Spa (ςυνοπτικά)

 υνεχζσ φιλτράριςμα του νεροφ

 Απολφμανςθ με χλϊριο (1-2 mg/l) 

 Βρϊμιο (1-2 mg/l) και ςυνεχισ μζτρθςι τουσ

 Χριςθ φίλτρου άμμου ςτα Spa δθμόςιασ χριςθσ

 Ανακυκλοφορία του νεροφ κάκε 24ωρο και κακθμερινι 
αντικατάςταςθ του  ½ νεροφ τουλάχιςτον

 γ) Πφργοι Ψφξθσ (ςυνοπτικά) 

 Eξυγίανςθ με υπερχλωρίωςθ και αποχλωρίωςθ (Θειοκειϊκό Νάτριο-
Na2S2O5.5H2O)



Άςκθςθ 

Ξενοδοχειακι Μονάδα με τθ ςυγκεκριμζνθ απεικόνιςθ του υδραυλικοφ 
τθσ ςυςτιματοσ. 

Στο δωμάτιο 1 του 1ου ορόφου ςθμειϊκθκε 1 κροφςμα τθσ Νόςου των 
Λεγεωναρίων, όπωσ επίςθσ και άλλο 1 κροφςμα ςθμειϊκθκε ςτο δωμάτιο 
4 του 2ου ορόφου (βλζπε ςχεδιάγραμμα). 

Επειδι δεν διακζτετε μεγάλο αρικμό φιαλϊν δειγματολθψίασ, 
παρακαλείςκε να επιλζξετε τα πρϊτα 15 δείγματα νεροφ  με τα οποία κα 
δειγματολθπτείςετε το ξενοδοχείο, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν φπαρξθ των 
ςυγκεκριμζνων κρουςμάτων.
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Απάντθςθ 

Δωμάτιο 1 (κροφςματοσ) : 4 δείγματα

Δωμάτιο 4 (κροφςματοσ) : 4 δείγματα

Δεξαμενι κρφου νεροφ no6 : 1 δείγμα

Λζβθτασ no8 : 2 δείγματα

Δωμάτιο 3 (γειτνιάηει με 1 από τα δωμάτια των κρουςμάτων) : 4 δείγματα

υνολικά : 15 δείγματα ςτθν 1θ δειγματολθψία



Διερεφνθςθ λοιμϊξεων από Legionella spp.

• H “gold standard” μζκοδοσ για τθν απομόνωςθ των ςτελεχϊν του βακτθρίου είναι 
θ καλλιζργεια των δειγμάτων, περιβαλλοντικϊν και κλινικϊν ςφμφωνα με τα ISO 
11731:1998 και ISO 11731-2:2004.

• Θ καλλιζργεια των δειγμάτων παρουςιάηει κάποια μειονεκτιματα όπωσ:
• τον μεγάλο χρόνο επϊαςθσ του βακτθρίου, χρειάηονται περίπου 10 θμζρεσ για να δωκεί το 

τελικό αποτζλεςμα
• και τθν δφςκολθ ζωσ αδφνατθ ταυτοποίθςθ όλων των ςτελεχϊν του βακτθρίου του 

δείγματοσ, λόγω τθσ φπαρξθσ βιϊςιμων αλλά μθ καλλιεργιςιμων ςτελεχϊν.

• Συγχρόνωσ, οι τεχνικζσ μοριακισ βιολογίασ αποτελοφν ςθμαντικά 
επιδθμιολογικά εργαλεία ςτθν διερεφνθςθ λοιμϊξεων από Legionella spp., 
δίνοντασ τθ δυνατότθτα για γριγορθ ανίχνευςθ του βακτθρίου ςε κλινικά και 
περιβαλλοντικά δείγματα και τθν ανεφρεςθ των κλϊνων των βακτθρίων ςτα 
αντίςτοιχα δείγματα.

• Στθν διερεφνθςθ μιασ επιδθμικισ ζξαρςθσ από Legionella spp., γίνεται χριςθ 
ςυνδυαςτικά και των μεκόδων καλλιζργειασ και των μοριακϊν τεχνικϊν για αυτό 
το ςκοπό.

• Οι μοριακζσ τεχνικζσ για Legionella pneumophila και spp. που χρθςιμοποιοφνται 
είναι:

• θ αλυςιδωτι αντίδραςθ πολυμεράςθσ PCR και θ PCR πραγματικοφ χρόνου ι real-time PCR 
που δίνει και ποςοτικά αποτελεςματα (διακζςιμα διάφορα εμπορικά kits).



Διερεφνθςθ λοιμϊξεων από Legionella spp.

• Σθμαντικό πλεονζκτθμα των μοριακϊν μεκόδων είναι άμεςθ απόδοςθ 
αποτελζςματοσ ςε ςχζςθ με τθν καλλιζργεια, ςε 1-2 θμζρεσ και βαςικό τουσ 
μειονζκτθμα θ αδυναμία διάκριςθσ μεταξφ ηϊντων και νεκρϊν βακτθριακϊν 
κυττάρων. 

• Ειδικά ςτα περιβαλλοντικά δείγματα, ζνα κετικό αποτζλεςμα είναι ενδεικτικό τθσ 
διάδοςθσ του βακτθρίου ςτο δίκτυο παροχισ νεροφ μιασ μονάδασ, χωρίσ να είναι 
δυνατό να διακρίνεται αν είναι ηων ι νεκρό.

• Δεν ζχει βρεκεί μζχρι ςτιγμισ κάποια μοριακι μζκοδοσ που να δφναται να 
αντικαταςτιςει επαρκϊσ τθν καλλιζργεια.

• Θ τυποποίθςθ του γενετικοφ υλικοφ επιτυγχάνεται μζςω διαφόρων 
πρωτοκόλλων, όπωσ τθν μζκοδο SBT (sequence-based typing)-τυποποίθςθ με 
διαδοχικι αλλθλοφχιςθ για ςτελζχθ L. pneumophila και ζχει αναπτυχκεί από το 
ESGLI-Εuropean Study Group for Legionella Infections. H τελευταία ζκδοςθ του 
ςυγκεκριμζνου πρωτοκόλλου είναι το SBT protocol for epidemiological typing of L. 
pneumophila version 5.0.



Διερεφνθςθ λοιμϊξεων από Legionella spp.

• Μζςω του SBT πρωτοκόλλου και όταν απομονϊνεται L. pneumophila από 
δείγματα (κλινικά και περιβαλλοντικά) είναι δυνατι θ ανίχνευςθ επτά ςθμαντικϊν 
αλλθλομόρφων των γονιδίων, που είναι τα: flaA, pilE, asd, mip, mompS, proA, 
και neuA, μζςω PCR και τα κετικά προϊόντα τθσ, υπόκεινται ςε διαδικαςία 
αλλθλοφχιςθσ. 

• Μζςω του προφίλ των αλλθλίων που κα προκφψουν από τθν τράπεηα δεδομζνων 
του ESGLI, προςδίδεται ςε κάκε ςτζλεχοσ L. pneumophila ζνασ ειδικόσ τφποσ 
ςτελζχουσ, ο ST (Sequence Type). Αν ο ST ενόσ ςτελζχουσ που απομονϊκθκε από 
κλινικό δείγμα, είναι ο ίδιοσ με το ςτζλεχοσ που απομονϊκθκε από το αντίςτοιχο 
περιβαλλοντικό «φποπτο» δείγμα, μποροφμε να κεωριςουμε ότι βρζκθκε θ πθγι 
τθσ λοίμωξθσ.

• Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ απομόνωςθ του βακτθρίου από κλινικά 
δείγματα αςκενϊν με επιβεβαιωμζνθ λεγιονζλλωςθ, μπορεί να εφαρμοςκεί 
απευκείασ το πρωτόκολλο Nested-PCR-based SBT (NPSBT).



Διερεφνθςθ λοιμϊξεων από Legionella spp.

• Άλλεσ μοριακζσ τεχνικζσ που ζχουν εφαρμοςκεί είναι θ amplified fragment length 
polymorphism-AFLP και θ pulse field gel electrophoresis-PFGE.

• Θ AFLP ιταν θ πρϊτθ διεκνϊσ προτυποποιθμζνθ, μζςω τυποποίθςθσ γενετικοφ 
υλικοφ, μζκοδοσ που αναπτφχκθκε για τθν L. pneumophila.

• Οι παραπάνω τεχνικζσ, χρθςιμοποιοφνται για όλα τα είδθ Legionella και θ βαςικι 
τουσ αρχι περιλαμβάνει τθν χριςθ περιοριςτικϊν ενηφμων που τζμνουν το
γενετικό υλικό ςε μικρότερα κλάςματα διαφορετικοφ μοριακοφ βάρουσ, ϊςτε 
ςτθν θλεκτροφόρθςθ να παρζχεται ζνα μοναδικό για κάκε ςτζλεχοσ, αποτφπωμα. 



Διερεφνθςθ λοιμϊξεων από Legionella spp.

Ρρόςφατα ζχουν αναπτυχκεί και άλλεσ τεχνικζσ, όπωσ θ:

 Matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry 
(Maldi Toff)

Θ τεχνικι Maldi-Toff κεωρείται μια νζα μζκοδοσ τυποποίθςθσ για τθν Legionella. 
Ακολουκεί τθν μεκοδολογία φαςματομετρίασ μάηασ και είναι μια ταχεία και 
αποδοτικι διαδικαςία.

 Rapid Whole Genome Sequencing (WGS)

Με τθν ςυνεχι ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, είναι πλεόν εφικτό να γίνει 
εξειδικευμζνθ ανάλυςθ και αλλθλοφχιςθ ολόκλθρου του γονιδιϊματοσ ενόσ 
μικροβίου. Σφμφωνα με τουσ Reuter et al. 2013, θ Rapid bacterial whole-genome
sequencing (WGS) είναι μια αναδυόμενθ τεχνικι που ζχει τθν δυνατότθτα να 
διακρίνει ταχζωσ απομονωκζντα ςτελζχθ ςχετιηόμενα με επιδθμίεσ και μθ, ςε 
κλινικά ςυςχετιηόμενο χρονικό πλαίςιο. Τα μζχρι τϊρα αποτελζςματα είναι 
ενκαρρυντικά και κα μποροφςε ςτο μζλλον να αποτελζςει μια ευρζωσ 
χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδο.
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Typing of Legionella isolates during an epidemiological investigation can be helpful 
but also misleading: an example from Greece
EN Velonakis1, SA Uldum2, P Giakoupi1, S Loukoussias1, SS Nielsen2, G Spala3, A 
Vatopoulos1

1Department of Microbiology, National School of Public Health, Athens, Greece
2Department of Bacteriology, Mycology and Parasitology, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark
3Hellenic Centre for Disease Control and Prevention, Athens, Greece

• Διερεφνθςθ περιςτατικοφ Νόςου των Λεγεωναρίων ςε Δανό αςκενι που βρζκθκε 
ςτθν Ελλάδα για διακοπζσ.

• Επιβεβαιϊκθκε μζςω καλλιζργειασ και επετεφχκθ θ επιδθμιολογικι ςυςχζτιςθ. 

• Ζγινε ςφγκριςθ του γενετικοφ αποτυπϊματοσ του ςτελζχουσ L. 
pneumophila serogroup 1, που απομονϊκθκε από κλινικό δείγμα του αςκενοφσ ςτθν 
Δανία και των ςτελεχϊν που απομονϊκθκαν από περιβαλλοντικά δείγματα νεροφ του 
ξενοδοχείου ςτο οποίο διζμθνε ςτθν Ελλάδα. 

 Εφαρμογι τθσ μεκόδου ΑFLP



AFLP results and the respective dendogram of the isolates tested, produced using Bionumerics software. Red 
bullets indicate the isolates involved in the investigation and green bullets indicate isolates from previously 
typed environmental (water) samples in the Greek databank, unrelated to the incident (See table for strain 
designation). The clinical isolate was found to belong to serogroup 1, the Benidorm subgroup and the AFLP 
type 1, which supported the initial epidemiological link of the patient to the hotel.
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Rapid communications

LEGIONNAIRES’ DISEASE IN A NEONATAL UNIT OF A PRIVATE HOSPITAL, 

CYPRUS, DECEMBER 2008: PRELIMINARY OUTBREAK REPORT
Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases 

Medical and Public Health Services, Ministry of Health, Nicosia, Cyprus

We report an outbreak of Legionnaires’ disease in neonates, affecting 11 newborn 

babies. The case fatality rate is currently 27%. The outbreak has been confirmed 
by detection of Legionella pneumophila antigen in eight of the 11 cases. Tests are 

in progress to determine the source of infection.

 Εφαρμογι τθσ μεκόδου SBT



clinical samples:

No Patn

Your

ref.

Our

ref.

Date of 

Sample Spec. DIF

No. of

cols 

examine

d serology mAb ST Comment 

1

b/o 

PS M30

H0972030

8 02/01/2009 BAL Pos 5

L.pneumophila serogroup

3

Dres Sgp 3 

mAb+ve ST93 

single colony confirmed by 

mAb and ST

2 KP M31

H0972030

9 02/01/2009 BAL Pos 5

L.pneumophila serogroup 

3

Dres Sgp 3 

mAb+ve ST93 

single colony confirmed by 

mAb and ST

3 AC M32

H0972031

4 02/01/2009 BAL Pos 1

L.pneumophila serogroup 

3

negative with all 

Dres mAbs ST93 single colony recovered

4 KP M66

H0972032

9 04/01/2009 BAL Pos 2

L.pneumophila serogroup 

3

Dres Sgp 3 

mAb+ve ST93

single colony confirmed by 

mAb and ST

5

b/o 

PS M67

H0972033

2 04/01/2009 BAL Pos 5

L.pneumophila serogroup 

3

Dres Sgp 3 

mAb+ve ST93

single colony confirmed by 

mAb and ST

6 KP M80

H0972034

4 04/01/2009 BAL Pos 5

L.pneumophila serogroup

3

Dres Sgp 3 

mAb+ve ST93

single colony confirmed by 

mAb and ST

1

b/o 

PS M125

H0972034

5 04/01/2009

lung 

biopsy Pos 5

4 col. = L.pneumophila

serogroup 3

Dres Sgp 3 

mAb+ve ST93

single colony confirmed by 

mAb and ST

1 col. = L.pneumophila

serogroup 1 Oxford/OLDA ST1

 Results obtained by culture and isolation of the clinical samples submitted.

Notes: Samples were examined by direct immunofluorescence using an Legionella pneumophila specific, FITC conjugated 
monoclonal antibody (BioRad). Five colonies recovered from each sample were examined (or all colonies recovered if less 
than five) using RSIL rabbit hyperimmune antisera. A single colony of each ‘phenotype’ from each sample was then 
confirmed using the Dresden panel of monoclonal antibodies and the genotype of this isolate was determined using the 
standard EWGLI SBT method.


