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Santrauka
Legionelinė pneumonija (legionierių liga, legioneliozė) 
yra atipinės formos penumonija, kurią gali sukelti bet 
kuri Legionella bakterijų rūšis, tačiau dažniausiai − Le-
gionella pneumophila. 
Tyrimo tikslas − išanalizuoti legioneliozės etiologiją, 
epidemiologiją, diagnostiką, gydymą, profilaktiką bei 
pranešimo apie legioneliozę svarbą. 
Literatūros apžvalga atlikta remiantis elektroninėmis 
PubMed ir Google Scholar mokslo duomenų bazėmis, 
atrenkant publikacijas anglų kalba nuo 2015 iki 2021 
metų.
Tyrimo rezultatai. Legionelioze galima užsikrėsti įkvė-
pus aerozolių (smulkių lašelių) arba aspiruojant užterštą 
vandenį. Apie legioneliozę reikia pranešti visose  Euro-
pos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) 
šalyse, kur apie 70 proc. nuo visų praneštų atvejų sudaro 
visuomenėje įgytos pneumonijos, 20 proc.  susijusios su 
kelionėmis ir 10 proc.  susijusios su sveikatos priežiūra. 
Legioneliozės ligos inkubacinis laikotarpis yra nuo 2 iki 
10 dienų. Legionelioze sergantiems pacientams, dažniau 
nei tiems, kurių bendruomenėje įgytą plaučių uždegimą 
sukėlė kita bakterija, pasireiškia mialgija, galvos skaus-
mas, viduriavimas, aukštesnė vidutinė kūno temperatūra. 
Išvados. Nėra atskirų klinikinių ypatybių, leidžiančių 
nustatyti legionelinę pneumoniją, tačiau visi sergantieji 
sunkia pneumonija, turėtų būti ištirti dėl legioneliozės. 
Klinikinę legioneliozės diagnozę galima patvirtinti iš-
skiriant mikroorganizmą iš skreplių, bronchoalveolinio 
lavažo, pleuros skysčio ar plaučių audinio. Antigeno 
nustatymas šlapime yra naudingas L. pneumophila 1 se-
rogrupės tyrimas. Gydymo gairėse rekomenduojama šią 
ligą empiriškai pradėti gydyti fluorochinolonų arba ma-
krolidų grupės antibiotikais, tačiau nereikia manyti, kad 
nebūtina specifiškai patvirtinti ligos diagnozės. Visuo-
menės sveikatos požiūriu, būtina patvirtinti legioneliozės 

diagnozę ir apie ją pranešti atitinkamoms institucijoms, 
kad būtų nustatytas ligos šaltinis ir galimas protrūkis. 

Įvadas
Pirmasis legioneliozės protrūkis įvyko 1976 metais tarp 

Amerikos legiono suvažiavimo Filadelfijoje dalyvių, gyve-
nusių tame pačiame viešbutyje: susirgo 221, iš jų 34 mirė. 
Dėl to legioneliozė kartais vadinama legionierių liga. 1977 
m. išskirtas sukėlėjas, G-bakterija Legionella pneumophila. 
Vėliau retrospektyviniais serologiniais tyrimais įrodyta, kad 
ta pati bakterija sukėlė ankstesnius pneumonijos protrūkius  
Jungtinėse Amerikos Valstijose (1965 m. Vašingtone, 1968 
m. Pontiako mieste Mičigane) ir Ispanijos Benidormo kurorte 
(1973 m.) [1]. 1985 m. retrospektyviai diagnozuotas pirmasis 
legioneliozės atvejis Lietuvoje [2] Legionelioze vadinama 
liga, kurią gali sukelti bet kuri Legionella šeimos bakterijų 
rūšis. Legioneliozės yra dvi formos: legionelinė pneumonija 
ir Pontiako karštligė (lengvesnė forma) [3]. Pneumonijos 
atveju būtina hospitalizacija, o Pontiako karštligė dažnai 
praeina savaime [4].  Žmogus legionelioze užsikrečia aero-
zoliniu būdu, įkvėpęs aerozolio su legionelėmis [5]. Dažniau-
siai legionelių randama oro kondicionieriuose, aušintuvuose, 
kompresorinėse, dušinėse, baseinuose, įvairioje medicininėje 
aparatūroje [6]. L. pneumophila sukelia sunkią atipinę pneu-
moniją, todėl labai svarbu surinkti teisingą epidemiologinę 
anamnezę ir kiekvienos pneumonijos atveju pagalvoti apie 
šį sukėlėją, kadangi negydoma liga neretai gali baigtis mir-
timi [5]. Įtariant legionelinę pneumoniją, rekomenduojama 
atlikti vieną iš jautriausių ir specifiškiausių tyrimų − L. pneu-
mophila antigeno nustatymą šlapime [7]. Įtarus legionelinę 
pneumoniją,  prieš paimant šlapimo ėminį, galima pradėti 
empirinę antibiotikų terapiją fluorochinolonais ir makrolidais 
[8]. Svarbu apie ligą pranešti, o legionierių ligos profilak-
tikos esmė – Legionella bakterijų rezervuaro paieškos ir jo 
kenksmingumo pašalinimas terminiu ar cheminiu būdais [2].

Tyrimo tikslas – išanalizuoti legioneliozės etiologiją, 
epidemiologiją, diagnostiką, gydymą, profilaktiką bei pra-
nešimo apie legioneliozę svarbą.

LEGIONELINĖ PNEUMONIJA: 
IDENTIFIKAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS 

Šarūnas Masys1, Edvardas Naujalis1 , Dominyka Kaušaitė2

1Respublikinė Šiaulių ligoninė, 2Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

SVEIKATOS MOKSLAI / 
HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE

ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2022, 32 tomas, Nr.1, p. 200-204    

DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2022.041APŽVALGA / REVIEW



201

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Literatūros apžvalga atlikta remiantis elektroninėmis Pu-

bMed ir Google Scholar mokslo duomenų bazėmis, atrenkant 
publikacijas anglų kalba nuo 2015 iki 2021 metų, naudojant 
raktažodžius originalo kalba: Legionellosis, Legionnaires‘ 
disease, Legionella pneumophila; pneumonia.

 
Tyrimo rezultatai
Etiologija. Legionella – tai Gram (-) aerobinės bakte-

rijos. Jos yra 0,3-0,9 mikronų pločio ir  2-20 mikronų ilgio 
lazdelės, augančios mitybinėse terpėse, turinčiose anglies, 
mielių ekstrakto, cisteino [2,9]. Legionella kolonijos aptinka-
mos 3-5 dienos po kultivacijos [10]. Legionella gentį sudaro 
58 genetiškai skirtingos rūšys ir 3 subrūšys [10]. Žmogui 
patogeniškos – 18 rūšių, 90 proc. infekcijos atvejų sukelia 
L. pneumophila, iš jų daugiau kaip 80 proc. - 1 serogrupės. 
Legionella bakterijų randama natūralioje ir žmogaus sukur-
toje aplinkoje: upių, ežerų, vandentiekio vandenyje ir kt. 
Daugėjant kondicionavimo įrangos, įvairių vandens baseinų, 
sūkurinių vonių bei kitos vandens įrangos buityje, didėja ir 
galimybės Legionella bakterijoms plisti [11].  

Epidemiolgija. Legioneliozė priskiriama sapronozėms. 
Infekcijos rezervuaras yra vanduo, kuriame natūraliose 
sąlygose legionelės egzistuoja [3]. Natūraliuose vandens 
telkiniuose esti tik nedideli legionelių kiekiai. Žemesnėje 
nei 20 0C ir aukštesnėje nei 60 0C temperatūroje legionelės 
nesidaugina, palankiausia 20 – 45 0C temperatūra [12]. Legi-
onelės paplitusios natūraliuose ir dirbtiniuose vandens telki-
niuose (upėse, ežeruose) [10]. Legionelių neveikia įprastinės 
chloro dozės, todėl jų nedideli kiekiai patenka į vartojamojo 
vandens paskirstymo sistemą [12]. Legionelių randama oro 
kondicionieriuose, aušintuvuose, kompresorinėse, dušinėse, 
baseinuose, medicininėje aparatūroje, taikomoje respiracinei 
terapijai [13–15]. Žmogus dažniausiai užsikrečia įkvėpdamas 
aerozolio (smulkių lašelių), kuriame yra bakterijų [16]. La-
bai retai žmogus gali užsikrėsti, įtraukęs užkrėsto vandens. 
Legionelioze neužsikrečiama nuo sergančio žmogaus, ge-
riant užkrėstą vandenį bei vartojant maisto produktus, kurių 
paruošimui naudotas užkrėstas vanduo [12].

Legioneliozės rizikos veiksniai [6,17]:
• vidutinis ar senyvas amžius;
• rūkymas, alkoholio vartojimas;
• lėtinės plaučių ligos, lėtinė obstrukcinė plaučių liga 

(lopl) ir kt.
• imunodeficitinės būklės:
– ypač dėl kortikosteroidų, imunosupresinių medika-

mentų;
– didžiausia rizika pacientams po organų persodinimo;
• piktybinės ligos;
• lėtinis inkstų nepakankamumas;

• cukrinis diabetas;
• hospitalinės infekcijos – buvusi chirurginė intervencija.
Veiksniai, didinantys Legionella bakterijų buvimo aplin-

koje tikimybę [17,18]:
• neseniai buvusi kelionė, kruizinis laivas, nakvynė 

viešbutyje; 
• hospitalizavimas; 
• buvimas slaugos ligoninėje; 
• namų šulinio vandens naudojimas;
• neseniai buvę santechnikos darbai namuose arba darbe;
• blogai prižiūrimi mineralinių vandenų kurortai. 
Klinika. Yra 2 ligos formos: lengva ir sunki. Lengva – 

Pontiako karštinė,  kuri dažnai pasireiškia po maudymosi 
sukūrinėse voniose. Jai būdingi lengvi, į gripo panašūs 
simptomai bei trumpas inkubacinis periodas (6-48 val.)[19].

Sunki forma – pneumonija (Legioneliozė, legionierių 
liga) – inkubacinis periodas ilgesnis (2-14 d.), būdinga ati-
pinė pneumonija [2,10,19].

Legionelinė pneumonija. Tai atipinė pneumonija, kuri 
kliniškai gali priminti pneumokoko sukeltą ar kitas bakteri-
nes pneumonijas [11]. Ligos prodromas pasireiškia galvos 
skausmu, mialgijomis, astenija, anoreksija. Būdingas karš-
čiavimas, bradikardija [20]. Karščiavimas gali nepasireikšti 
imunosupresiniams pacientams. Legioneliozei būdingi gas-
trointesticiniai ir neurologiniai simptomai [10,21]. Jeigu 
legionelės patenka į virškinamąjį traktą, pasireiškia diarėja, 
vėmimas, pykinimas, pilvo skausmas [20]. Neurologinė 
simptomatika paprastai pasireiškia galvos skausmu, tačiau 
sunkios ligos atveju, kartu su galvos skausmu, galimi trau-
kuliai ar židininė neurologinė simptomatika [10,22].

Simptomai pagal jų pasireiškimo dažnumą išvardyti 1 
lentelėje[23].

Diagnostika. Vadovaujantis tik klinika, atskirti legio-
neliozę nuo kitos etiologijos pneumonijos sunku. Mikros-
kopuojant Gramo būdu dažytą tepinėlį, paprastai sukėlėjo 
nematoma [7], todėl diagnozei nustatyti reikalingi specialūs 

1 lentelė. Legioneliozės simptomai pagal jų pasireiškimo dažnumą.

Simptomas Dažnis, proc.
Karščiavimas >38,8 0C 67–100
Kosulys 41–92
Šaltkrėtis 15–77
Dispnėja 36–56
Karščiavimas > 40°C 21–62
Neurologinė simptomatika 38–53
Mialgijos, artralgijos 20–43
Diarėja 19–47
Krūtinės skausmas 14–50
Galvos skausmas 17–43
Pykinimas, vėmimas 9–25
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mikrobiologiniai ir imunologiniai tyrimai: 
• Legionelės 1 serogupės antigeno nustatymas šlapime 

imunofermentiniu metodu. Šiuo tyrimu patvirtinama dau-
giau kaip 80 proc. legioneliozės atvejų. Šlapimo antigeno 
testo jautrumas yra 95 proc., specifiškumas – 95 proc., jau-
trumas pagerėja tiriant koncentruotą šlapimą [2]. Tyrimas 
būna teigiamas, nepaisant antimikrobinės terapijos. Po ligos 
antigenas šlapime gali persistuoti kelis mėnesius [23]. Retais 
atvejais, klaidingai teigiamas atsakymas gali būti dėl reu-
matoidinio faktoriaus  [11]. Pacientams, kuriems yra ligos 
simptomų, bet pradinis tyrimas neigiamas, rekomenduojama 
atlikti tyrimą su koncentruotu šlapimu arba kartoti antrą mė-
ginį po keleto dienų [2,11];

• Bronchoalveolinio lavažo, bronchų aspirato, skre-
plių pasėlis į selektyvias terpes yra auksinis standartas dia-
gnozuojant legioneliozę (jautrumas 80-90 proc., specifišku-
mas – 100 proc.), tačiau dėl tyrimo trukmės (3-5 dienos) ir 
sudėtingumo klinikinėje praktikoje jis taikomas retai − juo 
patvirtinama mažiau nei 10 proc. legioneliozės atvejų [2]. 
Pasėlis būna teigiamas ir tuo atveju, jei ligonis jau yra gydo-
mas antibiotikais [11]. Jis svarbus atliekant epidemiologinius 
tyrimus, norint identifikuoti užsikrėtimo šaltinį ar susieti 
kelis susirgimo atvejus, kadangi turint išaugintą bakterijų 
kultūrą iš kvėpavimo takų ėminių, galima atlikti legionelių 
genotipavimą, taikant molekulinio tipavimo metodus [23].

Legioneliozei būdingi nespecifiniai laboratoriniai tyrimai 
[11,24]:

• hiponatremija,
• hematurija,
• padidėję kepenų fermentai (ast, alt),
• hipofosfatemija,
• leukocitozė,
• trombocitopenija.
Gydymas. Gydoma gerai į ląstelę penetruojančiais anti-

bakteriniais preparatais. Pirmiausia rekomenduojami fluor-
chinolonai (Ciprinol), cefalosporinai (Ceftriaxon), makrolidai 
(azitromicinas arba klaritromicinas, kurie prasiskverbia į 
ląstelę [23]. Pradžioje antibakterinį gydymą reikia skirti pa-
renteraliai, o geriamuosius vaistus – sumažėjus kūno tem-
peratūrai [10]. Antibiotikų skyrimo trukmė priklauso nuo 
ligos formos bei sunkumo. Lengvos formos pneumonija 
gydoma azitromicinu 3-5 dienas [25]. Esant imunosupresinei 
būklei ar sergant sunkia pneumonijos forma, azitromiciną 
reikia skirti ilgiau − 14-21 dieną. Jeigu yra gretutinė žmogaus 
imunodeficito viruso (ŽIV) infekcija, gydoma savaitėmis, iki 
visiško simptomų išnykimo. Gydymas azitromicinu galimas 
ir vaikams. Pontiako karštligė paprastai praeina savaime, 
antibiotikų neskiriama  [26].

2013 m. JAV maisto ir vaistų administracija (angl. Food 
and Drug administration, sutr. FDA) paprašė atnaujinti visų 

fluorochinolonų vaistų etiketes ir vaistų vadovus, kad geriau 
apibūdintų jų rimtą periferinės neuropatijos šalutinį poveikį, 
kuris gali būti nuolatinis ir įspėjo, kad azitromicinas gali 
sukelti nenormalų elektrinį širdies aktyvumą [27]. 

Antibiotikų profilaktika veiksminga, nustačius legione-
liozės protrūkį didelės rizikos populiacijose [28]. 

Profilaktika. Legioneliozės prevencijai svarbi tinkama 
vandens sistemų, kuriose auga Legionella spp., priežiūra 
[23]. Reikia ne rečiau kaip 2 kartus per metus valyti ir de-
zinfekuoti oro kondicionavimo sistemų aušinimo bokštus 
ir vamzdžius [11]. Būtina valyti ir dezinfekuoti vandens 
šildytuvus, vandens filtrus, neleisti vandeniui užsistovėti, 
reguliariai valyti dušus, dušų galvutes ir vandens čiaupus, 
kad nesikauptų nuosėdos [10]. Dar 2003 m. JAV sveikatos 
priežiūros infekcijų kontrolės praktikos patariamojo komi-
teto gairėse, skirtose užkirsti kelią su sveikatos priežiūra 
susijusiai pneumonijai, rekomenduota strategija, orientuota 
į tinkamą vandens sistemos priežiūrą, visuotinį ligonių, ser-
gančių hospitaline pneumonija, tyrimą ir situacijų, kuriose 
užsikrečiama, tyrimą [29]. Vandens temperatūra turi būti 
palaikoma 50-60 0C, šalto vandens temperatūra neturi siekti 
20 0C [30]. Turi būti vykdomi vandens mikrobiologiniai ty-
rimai ligoninėse, kuriose atliekamos organų ir kaulų čiulpų 
persodinimo operacijos [29]. Po vandens šildytuvų remonto 
ir prieš šildymo sezoną reikia dezinfekuoti karšto vandens 
sistemas [29]. Vandens dezinfekcijai turi būti taikomi joniza-
cijos, vandens kaitinimo (60-77 0C) visoje sistemoje 25 min. 
ir paskirstymo sistemų plovimo, sudarant aukštą vandens 
spaudimą, metodai [29,30].

Išvados
1. Legionelinė pneumonija turėtų visad būti apsvarstyta, 

esant netipinės pneumonijos pasireiškimui. 
2. Specifinio legionelės antigeno šlapime nustatymas 

turėtų būti atliktas visiems ligoniams, kuriems diagnozuota 
sunki visuomenėje įgyta pneumonija, bei tiems, kuriems 
epidemiologiškai įtariama legioneliozė.

3. Atskiri legioneliozės atvejai turėtų būti laiku ir išsa-
miai ištirti, nes jie gali sukelti didesnį galimą protrūkį. 

4. Stabdant legionelės plitimą bei protrūkius, svarbu 
tinkama vandens sistemų priežiūra. Liga plinta per van-
dens sistemas, kurias naudoja daug žmonių, todėl būtina  
ją identifikuoti ir apie tai pranešti atitinkamoms savo šalies 
institucijoms. 
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LEGIONNAIRE‘S DISEASE. WHY IS IT IMPORTANT 
TO IDENTIFY AND REPORT
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Summary
Legionnaires’ disease is a form of atypical pneumonia, cau-

sed by any species of Legionella bacteria, quite often Legionella 
pneumophila. Legionnaires’ disease can be acquired by the inha-
lation of contaminated water aerosols or the aspiration of conta-
minated potable water. LD is notifiable in all 31 European Union/
European Economic Area (EU/EEA) countries, where ca 70% of 
all reported cases are community-acquired, 20% travel-associated, 
and 10% healthcare-related. The incubation period of legionnai-
res’ disease is between 2 and 10 days

Patients with legionnaires’ disease are more likely than those 
whose community-acquired pneumonia was caused by another 

agent to have myalgia, headache, and diarrhea; they also have a 
higher mean oral temperature at the time of presentation. There are 
no individual clinical features that allow physicians to make a dia-
gnosis of legionnaires’ disease; however, all patients with severe 
pneumonia should be tested for legionnaires’ disease. The clini-
cal diagnosis of legionnaires’ disease can be confirmed by the iso-
lation of the organism from sputum, bronchoalveolar lavage fluid, 
pleural fluid, or pulmonary tissue. Detection of the antigen in the 
urine is a useful test for L. pneumophila serogroup 1. Guidelines 
for the empirical treatment of these illnesses call for the use of eit-
her fluoroquinolones or macrolides. Patients and physicians may 
feel that it is therefore not necessary to confirm the diagnosis of 
legionellosis to treat it. However, from the perspective of public 
health, the diagnosis is confirmed and reported so that the possibi-
lity of an outbreak and the source of exposure can be investigated. 
The aim of this article is to review the etiology, epidemiology, dia-
gnostics, treatment, prevention and the importance of report about 
Legionnaires’ disease.
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