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Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην
Γηψξγν Μπφηζαξε γηα ηε ζπλερή ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο θαζψο θαη ηα εξγαζηήξηα PTA
Food Lab, πνπ κνπ παξείρε ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο
πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο.

3

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ Legionella spp είλαη έλα απφ ηα βαθηήξηα πνπ πξνθαινχλ λφζν (ππξεηφ
Pontiac θαη λφζν ησλ Λεγεσλαξίσλ). Απνηειεί αμηνζεκείσην ζεκείν έξεπλαο
ζε φιν ην θφζκν, ιφγσ ηεο πςειήο ζλεζηκφηεηαο πνπ πξνθαιεί ην βαθηήξην
απηφ ζηνπο αλζξψπνπο. Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηεο ζε πεξηβάιινληα φπνπ
ππάξρεη

λεξφ,

φπσο

ζσιελψζεηο

θηεξίσλ,

θιηκαηηζηηθά

ζπζηήκαηα,

ζπληξηβάληα, ηαηξηθά κεραλήκαηα, δεμακελέο πδξνκαζάδ θ.α., ηελ θαζηζηνχλ
ππεχζπλε γηα πνιιά θξνχζκαηα Λεγηνλέιισζεο. Σν βαθηήξην απηφ κπνξεί λα
κνιχλεη αεξνγελψο, κέζσ ηεο εηζπλνήο κνιπζκέλσλ κε Legionella ζηαγνληδίσλ
λεξνχ. Μπνξεί λα βξίζθεηαη γεληθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρεη λεξφ,
φπσο ρψξνπο εξγαζίαο, ςπραγσγίαο,

αθφκε θαη ζηα ζπίηηα καο, φπνπ

κπνξνχκε λα εηζπλεχζνπκε ζηαγνλίδηα κνιπζκέλνπ λεξνχ.
Οη ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 20 νC θαη 45 νC, ε παξνπζία βηνκεκβξάλεο απφ
δηάθνξνπο κηθξννξγαληζκνχο θαζψο θαη ε ζηαζηκφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη νη
θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο.
ηε κειέηε απηή ζα γίλεη αλαζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ
αηηηνινγηθφ παξάγνληα, ηελ επηδεκηνινγία θαη ηε ζπκπησκαηνινγία, ηνπο
παξάγνληεο θηλδχλνπ, ηηο κεζφδνπο απνιχκαλζεο θαη ηηο δηαγλσζηηθέο
εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο
Legionella spp..
Απψηεξνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζνπκε ηελ χπαξμε ηεο
Legionella spp ζηα θπθιψκαηα δηαλνκήο λεξνχ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη
λνζνθνκείσλ ζηε Κχπξν, θαζψο επίζεο λα δνζνχλ ζηνηρεία απφ ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία πνπ απνηεινχλ ηεθκεξησκέλεο ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε θαη ηε
ζπκκεηνρή ηεο Legionella spp σο αηηηνινγηθφ παξάγνληα πξφθιεζεο λφζνπ.
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαηξηβήο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ζηα λεξά 5
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη 3 λνζνθνκείσλ, γηα αλίρλεπζε Legionella spp.. Χο
γεληθφ απνηέιεζκα, απφ ηα 100 δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ, ζην 40% ησλ
δεηγκάησλ αληρλεχζεθε Legionella spp.. Ζ Legionella spp. αληρλεχζεθε ζην
36% θαη 42% ησλ δεηγκάησλ λεξνχ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ λνζνθνκεία θαη
μελνδνρεία αληίζηνηρα.
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ABSTRACT
The Legionella spp is one of bacteria that cause disease (Pontiac fever and
Legionnaires' disease). A remarkable point of research throughout the world,
due to its high mortality caused by this bacterium in humans. Multiplication in
environments where there is water, such as piping, air conditioning systems,
fountains, medical equipment, tanks ,hot tubs, etc make it responsible for many
cases of Legionellosis. The bacterium can also infect airborne, through
inhalation of contaminated with Legionella water droplets. Legionella spp can
be in general in all areas where there is water, such as workplaces,
entertainment areas, even in our homes where we can inhale droplets of
contaminated water. Temperatures between 20°C and 45°C, the biomembrane
presence of various microorganisms as well as the stagnation of water are the
main factors that favor its growth. In this study data, we will be reviewing
matters concerning the causal factor, epidemiology and symptomatology, risk
factors, decontamination methods and diagnostic laboratory analyses that are
used for the detection of Legionella spp. The ultimate purpose of this paper is to
examine the existence of Legionella spp in water distribution circuits of tourist
facilities and hospitals in Cyprus, as well as to provide data from the
international literature that are documented evidence for the presence and
participation of Legionella spp as a causative factor of causing the disease. For
conducting this thesis, held control in waters 5 hotel units and 3 hospitals, for
detecting Legionella spp. As a general result, of the 100 samples collected, in
40% of the samples were detected with Legionella spp. The Legionella spp was
detected in 36% and 42% of water samples collected from hospitals and hotels
respectively.
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