
Dr. Magyar Donat, aerobioloqus szerint 
a nem megfelel6en karbantartott leqkon
dicionalokban felszaporodnak a virusok, 
peneszqornbak, bakteriurnok, pollenek, 
el6segftve a lequti fertozesek, tudoqyulladas, 
asztma, allergia klalakulasat. 
A leqkondicionalo hasznalatanak nemesak a hideg leveg6 
okozta rneqhules eslzuleti panaszoklehetnek a kovetkezrne
nyei. "A tUd6ben megteleped6 gombak gyulladastokozhat
nak, sot, gyenge immunrendszeruegyeneknelaz eqesz szer
vezetet erintc qornbafertozes isel6fordulhat" - mondta el 
dr. D6zsa Izabella, a BudaiTUd6k6zponttOd6gy6gyasza. De az 
egyik bakterium, a Legionella okozza rneqis a sulyosabb meg
beteqedesek 80 szazalekat. A leqionariusbeteqseqnek is neve
zett k6r egy 6sszetett tUnetekkel jaro, atipusos tudoqyulladas, 
amely emberr61 emberre nem terjed, esha id6ben eszreveszik, 
k6nnyen gyogyfthat6. 
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A leqkon
dkionalo
val felszerelt 
helyiseqben 
azonoshdrner
sekletre esszaraz 
paratartalomra 
beallltott leveg6 
kering zart rend
szerben. El6nye, 
hogy kevesebb par 
espollen kering 
benne, mint a sza
badban, hatranya 
viszont, hogy nines leg
mozqas, vagy egy pontra 
fujja a hideg leveg6t 
a rendszer a helyiseqben 
tartozkodokra . Ebb61 persze 
kUI6nb6z6 beteqseqek alakulhat
nak ki: faradtsaq, kimerultseq, depresz
szio, estesti problernak is: a torokfajasesfej
fajasmellett gyakori a felfazas, a petefeszek- es 
huvelyqyulladas, a libido csokkenese. Terrnesze
tesesen a timetek kialakulasa, illetve meqielenesi 
formaja az immunrendszer allapotatol isfO gg. 



A Legionella bakteriurn 
tortenete 1976-ban kezd6
dott , Philadelphia ban, az 
Amerikai Legi6 nagygyu
lesen tobb szaz leqios fer
tozodott meg, es k6zuluk 
34-en meg is haltak. 
Az eleinte titokzatosnak 
tun6 fertozesert a kozpon
ti leqkondicionaio beren
dezesben lev6 k6rokoz6 
volt a felel6s. A bakteriu
mot ekkor azonositottak 
es dokurnentaltak el6sz6r, 
am az6ta a tud6sok mar 
39 eltero fajat ismerik 
a teqionellanak. 
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A Legionella a termeszetes 
vizekben szinte mindenhol 
el6fordul. Kis mennyiseq
ben a csapvfzben is jelen 
van, ami gyakorlatilag 
semmilyen k6zvetlen ve
szelyt nem jelent , hiszen 
az erneszt orendszeren 
keresztUl nem fert 6z. Az 
epulet qepeszet i rendsze
rebe jutva viszont a pang6 
vizben rohamosan elsza
porodhat. A fert6z6tt viz 
elporlasztasaval, apr6 viz
cseppekkent beleleqzett 
bakterium pedig mar fer
t6z6. Ezert kell igen k6rul 
tekint6en bann i a leqkon
dicionaloberendezesekkel, 
ahol a k6rokoz6 szapo
rodasa a kondenzvizben 
tortenhet, a porlasztott 
vizkepzodesert pedig a le
veqokerinqetes a felel6s. 
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A mozgathat6 berendezeseket 
mindig allitsuk semleges helyre, 
hiszen ha kozvetlenul eri a hideg 

leveg6 a testUnket, k6nnyen 
rneqhulhetunk, fzUleti 
fajdalmaink lehetnek. 


