گرم کردن آب برای کنترل لژیونال  -قسمت اول

تقريبا يک ربع قرن پيش ،در اثر ابتال به يک
بيماري مرموز در همايش نظامي (لژيون)
آمريکا واقع در فيالدلفيا بيش از  200نفر
مريض شدند که در نهايت  20نفر در اثر
ابتال به اين بيماري که به نام لژيونر معروف
شده است ،جان خود را از دست دادند.
يک سال بعد در سال  1977باکتري عامل
اين بيماري کشف شد که نام آن را لژيونال
پنوموفيليا نهادند.
آب محيط اصلي براي رشد اين باکتري
است و از آنجا که ميکروبها از طريق
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تقسيم سلولي تکثير مييابند ،بعد از گذشت
چند ساعت يا چند روز ،ميليونها ميکروب
توليد ميشود.
ميکروب لژيونال به طور طبيعي در چوبها،
برکهها ،درياچهها و گل و الي يافت ميشود.
از اواسط دهه  1970مقاالت زيادي
در خصوص چگونگي رشد ميکروب،
بيماريزايي آن ،عالئم بيماري و روشهاي
پيشگيري از آن نوشته شده است .پيشرفت
بيماري طي چندين مرحله صورت ميگيرد؛
ابتدا ميکروب لژيونال بايد مسير خودش را به
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سمت يک مکان مناسب براي رشد و تکثير
پيدا کند .وقتي آب حاوي اين باکتري به شکل
ذرات ريز بخار در هوا پخش گردد ،در اين
صورت باکتري قادر است که به يک ميزبان
مستعد منتقل شود .باکتري لژيونال ميتواتد

از طريق دوشها ،شيرهاي آب ،جکوزيها،
تجهيزات درماني تنفس ،فوارههاي تزئيني
و حتي مه سازهها به جريان هوا وارد شود.
هنگامي که ميکروبها تنفس شوند ،به
عميقترين قسمت ششها مهاجرت کرده و
در آنجا به تکثير خود ادامه ميدهند و در اين
قسمت است که عفونت رخ داده و عالئمي
شبيه پنوموني ايجاد ميکند .برآورده شده
است که هرساله بين  10000تا 100000
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نفر در اياالت متحده ،به اين بيماري مبتال
ميشوند .البته تعداد دقيق موارد ابتال به اين
بيماري مشخص نيست زيرا عالئم بيماري
لژيونر و پنوموني به هم شباهت زيادي دارند
و بسياري از موارد لژيونر ممکن است به
اشتباه پنوموني تشخيص داده شوند .به
عالوه يک نوع از زير گروه اين باکتري
ميتواند باعث ايجاد تب با عالئمي شبيه
سرماخوردگي شود.
روش مناسب براي کنترل اين بيماري ،از
بين بردن باکتري سبب آن است اما از آنجا
که اين باکتري به طور طبيعي در محيط
يافت ميشود و نيز دوازده نوع از باکتري
لژيونال و تعداد زيادي از زير گروههاي آن
وجود دارند ،از بين بردن کامل اين باکتري
عمال امکان پذير نيست.
مهندسان تاسيسات بايد اين نکته را در
نظر داشته باشند که بهترين راه کنترل اين
بيماري ،برداشتن و حذف کردن قسمتها
و مکانهايي است که باکتري در آنها به
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سرعت رشد و تکثير مييابد که به اين
مکانها اصطالحا اَمپلي فاير ميگويند.
باکتريها براي رشد خود به آب ،دماي
باال و منبع غذايي نياز دارند.
باکتريها معموال در دماي بين  68تا
 20(22Fتا  )50Cرشد ميکنند و محدوده
دماي ايده آل براي رشد باکتري لژيونال
بين  95تا 35(150Pتا  )46Cاست.
اين باکــــــتري در آب با دماي 131 F
( )55Cنميتواند زنده بماند و نگه داشتن
دما در باالي  )60 C(140 Fبراي از
بين بردن باکتري ضروري است .با در
نظر گرفتن موارد مذکور ،مخازن ذخيره
آب داغ يکي از مهمترين آمپلي فايرها و
منابع اصلي تقويت کننده رشد ميکروب
ميباشند.
برجهاي خنککن و کندانسورها تبخيري
نيز از ديگر منابع مناسب براي تکثير
ميکروب محسوب ميشوند.
يکي از جامعترين گزارشهايي که در مورد
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بيماري لژيونر منتشر شده ،مقالهاي است
که توسط هيات مديره انجمن مهندسان
تاسيسات آمريکا به تاييد رسيده است که
در اين مقاله تصريح شده است که جهت
به حداقل رساندن رشد باکتري ،بايد درجه
حرارت آب به نحوي کنترل شود که
خارج از محدوده دمايي مناسب براي رشد
باکتري باشد.
سيستمهاي آبي در هتلها ،بيمارستانها،
آسايشگاه و مراکز به گونهاي هستند که
شرايط را براي شروع بيماري لژيونر مهيا
ميکنند .در اين ساختمانها معموال بخار
به منظور گرم کردن آب مورد استفاده قرار
ميگيرد و سپس آب گرم شده در مخازن
حجيم و بزرگي ذخيره ميشود.
در اين مخازن ،شرايط بسيار مناسبي براي
رشد و تکثير باکتريها فراهم ميشود زيرا
دمـــاي آب در آنها در محدودهي 110 F
( )43 Cتا  )۴۹ C( 120 Fاست که براي
رشد باکتري ايدهآل ميباشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه میباشد و هر گونه کپی ،برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

www.Kaashaaneh.ir
گرم کردن آب برای کنترل لژیونال  -قسمت اول

شکل :1سیستم پسخوراند آنی بدون تانک .به محل ترمومتر و شیر تنظیم دما دقت کنید.

در اين مخازن با استفاده از يک پمپ
سيرکوالتور ،دماي آب در تمام قسمتهاي
مخزن بطور يکنواخت حفظ ميشود.
به عالوه پوستهها و ديواره مخازن ذخيره
و نيز لولهها ،منبع غذايي مناسبي را براي
باکتريها فراهم کرده و آنها را در مقابل
دماهاي باال و ضد عفوني توسط مواد

شيميايي محافظت ميکند .سوالي که اينجا
مطرح ميشود اين است که چگونه ميتوان
مقدار زيادي از آب داغ را در يک محدوده
دمايي مطلوب بدون استفاده از مخازن
ذخيره آب داغ تهيه کرد؟
ادامه در قسمت دوم ...
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