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Choroba legionistów wystêpuje prawdopodobnie czêciej ni¿ jest
rozpoznawana. Ma to miejsce szczególnie w populacji dzieciêcej, bowiem pediatrzy przypisuj¹ g³ównie osobom doros³ym tê jednostkê chorobow¹. W artykule przedstawiono trzy przypadki legionelozowego zapalenia p³uc, rozpoznane u dzieci w wieku od 2 do 10 lat, w oddziale,
na przestrzeni 12 miesiêcy.
S³owa kluczowe: choroba legionistów, dzieci, atypowe zapalenie p³uc u dzieci
Key words: legionnaires disease, children, atypical pneumonia in children
Legioneloza jest to choroba zakana, niezaraliwa, wywo³ana przez bakterie z rodzaju Legionella. Najgroniejsz¹ chorob¹ z tej grupy jest zapalenie p³uc zwane chorob¹
legionistów wywo³ane przez Legionella pneumophila (1,2). Rodzina Legionellaceae,
rodzaj Legionella, obejmuje 45 gatunków, 64 grupy serologiczne (16 zidentyfikowanych
dla L. pneumophila). Sporód wszystkich gatunków, L. pneumophila jest najczêstszym
czynnikiem wywo³uj¹cym zapalenie p³uc (w 80-90%), tylko 10-20% wywo³uj¹ inne gatunki (L. micdadei, L. longbeache, L. duomofii, L. bozemani). Legionella pneumophila jest
tlenow¹, Gram-ujemn¹ pa³eczk¹, o wymiarach 0,3-0,9um x 2,0-4,0um. ¯yje g³ównie wewn¹trzkomórkowo; w otaczaj¹cym rodowisku w amebach, a w organizmie cz³owieka
w granulocytach. Posiada 1-3 polarne wici, odpowiedzialne za du¿¹ ruchliwoæ (3). Legionella pneumophila wystêpuje na ca³ym wiecie. Naturalny rezerwuar pa³eczek to: wody
ródl¹dowe i morskie (g³ównie strefy przybrze¿ne, ujcia cieków), naturalne ród³a wody
gor¹cej, gleby uprawne i gliniaste. W warunkach sztucznych bakterie kolonizuj¹ fontanny,
baseny, g³owice natryskowe, inhalatory, turbiny, urz¹dzenia klimatyzacyjne, wie¿e ch³odnicze, nawil¿acze, sieci przesy³owe wody. W szpitalach najwiêksze zagro¿enie stwarza
p³ukany w niesterylnej wodzie sprzêt medyczny (maski i dreny do respiratorów, inhalatorów, spirometrów) (4).
Legionella sp. jest czynnikiem etiologicznym blisko od 1 do 5% wszystkich zapaleñ
p³uc. W wiêkszoci s¹ to izolowane zachorowania, jednak zdarzaj¹ siê epidemie, które
pojawiaj¹ siê latem i jesieni¹, wówczas ryzyko zachorowania na zapalenie p³uc wywo³ane
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tym czynnikiem siêga 30%. W USA Lp jest trzecim w kolejnoci czynnikiem, po bakteriach: Streptococcus pneumoniae (15,3%) i Haemophilus influenzae (10,9%), odpowiedzialnym za ciê¿kie postaci zewn¹trzszpitalych zapaleñ p³uc. Wg Koneman w USA jest
przyczyn¹ 6,7%, w Wielkiej Brytanii 2%, w Niemczech 5%, we Francji 10% wszystkich
zapaleñ p³uc. Przyjmuje siê, ¿e tylko w Stanach Zjednoczonych corocznie zapada na legionelozê od 8 000 do 18 000 osób. Wyniki badañ serologicznych przeprowadzonych
USA potwierdzi³y obecnoæ przeciwcia³ przeciw Legionella pneumophila grupy I
w mianie > 1:128 u od 1 do 20% populacji amerykañskiej. Zaka¿enie nastêpuje poprzez
inhalacjê aerozolu lub zach³yniecie siê zaka¿on¹ wod¹, nie jest mo¿liwe w wyniku kontaktu z chor¹ osob¹. Wrotami zaka¿enia s¹ drogi oddechowe, aczkolwiek opisano przypadki zaka¿enia rany poprzez przemywanie wod¹ z wodoci¹gu i jako powik³ania po zabiegach chirurgicznych. Bakterie wnikaj¹ do pêcherzyków p³ucnych, powoduj¹c rozwój choroby. manifestuj¹cej siê odrêbnym zespo³em klinicznym, z niezwykle ciê¿k¹ postaci¹
zapalenia p³uc i objawami niewydolnoci wielonarz¹dowej (2). Po 2-10 dniach wylêgania
pojawiaj¹ siê: os³abienie, z³e samopoczucie, bóle miêniowe, gor¹czka ponad 40°C (u do
20-60% pacjentów), dreszcze. Ze strony uk³adu oddechowego wystêpuje: suchy, mêcz¹cy
(najczêciej ma³o produktywny) kaszel z odkrztuszaniem sk¹pej iloci wydzieliny podbarwionej krwi¹, ból w klatce piersiowej. Mog¹ wyst¹piæ objawy neurologiczne takie jak:
bóle g³owy, ataksja, zaburzenia wiadomoci (od pobudzenia, przez spl¹tanie, dezorientacjê, a¿ do pi¹czki). Ze strony przewodu pokarmowego: bóle brzucha, nudnoci, wymioty,
wodnista biegunka, niekiedy z domieszk¹ krwi (5,6). U starszych osób mo¿e wyst¹piæ
bradykardia (17% chorych) (7). U noworodków choroba objawia siê uogólnion¹ toksemi¹
i/lub zapaleniem p³uc o piorunuj¹cym przebiegu (8). Z przekazów literatury medycznej
wynika, i¿ legioneloza wystêpuje w g³ównie u osób doros³ych. Nieliczne prace prezentuj¹
pojedyncze zachorowania u dzieci g³ównie z niedoborami odpornoci (9,10). Czêsto przebieg, nierozpoznanej w porê choroby u ma³ych pacjentów, koñczy siê niepomylnie (11).
Znaczenie zachorowalnoci u dzieci podkrelaj¹ polscy autorzy prac prezentowanych
w dn. 16-17 maja 2005 r. w Rzymie w czasie 20-tego dorocznego zjazdu European Working Group for Legionella Infections. Przedstawiono analizê potwierdzonych serologicznie w Pañstwowym Zak³adzie Higieny w Warszawie w latach 1998- 2005, 13 przypadków
legionelozy u dzieci w wieku 3-17 lat (12). Wród ma³ych pacjentów z rozpoznan¹ legioneloz¹ byli chorzy z chorob¹ nowotworow¹, hospitalizowani z powodu innych chorób
podstawowych, ale równie¿ pacjenci dot¹d zdrowi, u których choroba rozwinê³a siê
w domu (12,13). Atypowe zapalenie p³uc, wywo³ane przez Legionellê pneumophila, nie
ró¿ni siê zasadniczo wywiadem chorobowym, objawami klinicznymi, wynikami badañ
obrazowych od zapalenia p³uc o etiologii Klebsiella, Haemophilus. Choroba zwykle przebiega pod postaci¹ niewydolnoci wielonarz¹dowej, dlatego dok³adna analiza badañ dodatkowych (poziom Na w surowicy krwi, LDH, w mniejszym stopniu; mocznika, transaminaz, badania moczu) na pocz¹tku procesu diagnostycznego pozwala ju¿ wstêpnie ustaliæ
etiologiê i zastosowaæ celowane leczenie. W leczeniu zalecana jest erytromycyna 30-50
mg/kg/ 24 godz; maksymalnie 4 g w czterech dawkach, dodatkowo rifampicyna w dawce
15 mg/kg/24 godz. (maksymalnie 600 mg/24 godz.) dla pacjentów w ciê¿kim stanie i dla
tych w immunosupresji. Skutecznie leczono azytromycyn¹, ciprofloxacyn¹, doxycyklin¹,
trimetoprimem z sulfametoksazolem. Zalecany czas leczenia 2 tygodnie, za dla pacjentów
z niedoborami odpornoci 3 tyg (7,14).
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Opis przypadku nr 1
M. N., 10-letni, prawid³owo rozwijaj¹cy siê ch³opiec, zosta³ przyjêty do tutejszego
szpitala dn. 15.03. 2004 z podejrzeniem zapalenia p³uc. Pacjent ze rodowiska miejskiego, dobrych warunków materialnych, jedynak (ci¹¿a pierwsza), wywiad oko³oporodowy
nieobci¹¿ony, nieaktywny ruchowo (sporadyczne wizyty na basenie), szczepiony wg kalendarza szczepieñ. Do 9 r.¿. przeby³ jedynie kilka infekcji górnych dróg oddechowych.
Przed hospitalizacj¹ z powodu gor¹czki i kaszlu otrzymywa³ przez 7 dni cefuroxim axetil.
Pomimo leczenia objawy nasila³y siê. W 4 tym dniu leczenia rtg klatki piersiowej bez
cech zapalenia p³uc. Siódmego dnia stan dziecka pogorszy³ siê, temp wzros³a do 40°,
kaszel uleg³ nasileniu, oddechy przyspieszeniu, pojawi³a siê dusznoæ, krwista wydzielina
przy odkrztuszaniu.
W dniu przyjêcia do szpitala, dn. 15.03.2005 r. dziecko w stanie ciê¿kim: blade, apatyczne, z dusznoci¹ wdechowo-wydechow¹, szmer pêcherzykowy os³abiony nad prawym
p³ucem, st³umienie odg³osu opukowego u do³u p³uca prawego. OB.  75 mm, leukocyty
 4,15 tys., metamielocyty  4%, pa³ki  48%, wieloj¹drzaste  32 %, limfocyty  8 %,
monocyty  8%, sód 126 mmol/l, LDH  LDH-518U/l, mocznik 65,7 mg%, w moczu:
bia³ko  75 mg%, w Rtg klatki piersiowej widoczne masywne zacienienie dolnego p³ata
p³uca prawego odpowiadaj¹ce zmianom zapalnym, sylwetkê serca przeci¹gniêt¹ dyskretnie na stronê praw¹, co mog³o sugerowaæ komponentê niedodmow¹, lewy k¹t przeponowo
¿ebrowy wolny, sk¹pe zagêszczenia zapalne przywnêkowe po stronie lewej. Wyniki badañ
laboratoryjnych, obraz rtg klatki piersiowej, ciê¿ki stan kliniczny, brak poprawy po
leczeniu antybiotykiem beta-laktamowym przemawia³y za atypowym zapaleniem p³uc
o etiologii Legionella. Pobrano krew na badania serologiczne w kierunku patogenów atypowych w tym Legionella, w³¹czono klaritromycynê. Po drugiej dawce antybiotyku gor¹czka obni¿y³a siê. Uzyskano stopniow¹ poprawê u dziecka: zmniejszenie dusznoci
i czêstoci kaszlu, normalizacjê liczby oddechów, stopniowe ustêpowanie zmian os³uchowych i radiologicznych, normalizacjê wskaników zapalnych i wyników badañ biochemicznych. Obecnoæ przeciwcia³ w klasie IgA-13,25 (+), IgM-1,69 (+), IgG-0,758 (odczyn ELISA) dla antygenów L. pneumophila potwierdzi³a chorobê Legionistów. Badanie
wykonane by³o dn. 25.03.2005 w PZH, Warszawa ul. Chocimska 24 (wykonuj¹cy 
dr Katrzyna Pancer, Zak³ad Bakteriologii).
Opis przypadku nr 2
M.J., 4,5-letnia, dotychczas zdrowa dziewczynka zosta³a przyjêta do szpitala dn.
07.02.2005 z powodu wysokiej gor¹czki, kaszlu, odksztuszania wydzieliny z krwi¹. Urodzona o czasie, z pora¿eniem splotu barkowego prawego (utrzymuj¹ce siê objawy niedow³adu koñczyny górnej prawej), szczepiona wg kalendarza szczepieñ, dotychczas zdrowa.
Przez 14 dni przed przyjêciem otrzymywa³a leki objawowe z powodu objawów przeziêbienia. W dniu przyjêcia do szpitala stan dziecka bardzo ciê¿ki; blade, apatyczne z dusznoci¹ wdecho-wydechow¹. Opukowo odg³os st³umiony u podstawy p³uca prawego, os³uchowo os³abienie szmeru pêcherzykowego. OB.  103, CRP  76mg/l, leukocyty  12,4
tys, pa³ki  5%, podzielone  69%, kwasoch³onne  1%, limfocyty  24%, monocyty  1%,
p³ytki krwi  113 tys, mocznik  46,3 mg/dl AspAT  97u/l, ALAT  139 U/l, Na  130,
LDH  386 U/l, w Rtg klatki piersiowej zagêszczenia mi¹¿szowe w górnym p³acie p³uca
prawego. Zacienienie pozosta³ej czêci mi¹¿szu p³ucnego odpowiadaj¹ce niedodmie.
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W obrazie USG lad p³ynu w prawej jamie op³ucnej. Rozpoznano zapalenie p³uc. W rozwa¿aniach dotycz¹cych etiologii brano pod uwagê grulicê, Legionellê pneumophila i bakterie typowe. Pobrano krew, mocz, ka³ na posiew, krew na badanie w kierunku legionelozy, za³o¿ono MTxRT23. W³¹czono ceftriaxon i klaritromycynê. Gor¹czka obni¿y³a siê
w drugiej dobie hospitalizacji, ciê¿ki stan dziecka utrzymywa³ siê przez 6 dób, obserwowano narastanie transaminaz (AST- 899, ALAT- 643, GGTP- 212), obni¿enie aktywnoci
protrombiny (87%), narastanie p³ynu w op³ucnej (do 18 mm). Od 10-tej doby stan dziecka
systematycznie poprawia³ siê, wskaniki zapalne normalizowa³y siê, obserwowano cofanie siê zmian os³uchowych, radiologicznych i w badaniu USG. Wyniki badañ trzech kolejnych próbek surowicy krwi (wzrost miana przeciwcia³ w klasie IgM  0,3, 0,7, 0,52), sugerowa³y rozwa¿an¹ na wstêpie etiologiê legionelozow¹ zapalenia p³uc. Badania wykonane
by³y kolejno w dniach 10.02.2005, 01.03.2005, 29.03.2005 w PZH, Warszawa ul. Chocimska 24 (wykonuj¹cy  dr Katrzyna Pancer, Zak³ad Bakteriologii). Leczenie kontynuowano
przez 3 tygodnie uzyskuj¹c wyleczenie pacjentki.
Opis przypadku nr 3
A.O., siedmioletnia pacjentka zosta³a skierowana do szpitala dn. 11.02. 2005 z powodu gor¹czki, kaszlu zmian os³uchowych nad polami p³ucnymi. Dziewczynka urodzona
o czasie, prawid³owo rozwijaj¹ca siê, przeby³a jedynie banalne przeziêbienia. 14 dni przed
przyjêciem do szpitala otrzyma³a duomox potem biofuroxym z powodu kaszlu, biegunki,
bólów brzucha i gor¹czki. Pomimo leczenia objawy choroby utrzymywa³y siê. W dniu
przyjêcia stan dziecka zadowalaj¹cy; bez dusznoci, szmer pêcherzykowy os³abiony nad
prawym p³ucem, OB  27, CRP  41mg/dl, leukocyty  6,07 tys., pa³ki  10%, podzielone
 65% , kwasoch³onne  2%, limfocyty  19%, monocyty  4%, mocznik  37,7 mg/dl, Na
 133, w moczu obecne krwinki czerwone, w Rtg kl zapalne zmiany oko³ooskrzelowe
w okolicy dolnego bieguna wnêki prawej, w USG widoczny p³yn gruboci 10 mm w prawej jamie op³ucnowej. Ró¿nicuj¹c zapalenie p³uc o etiologii typowej i atypowej pobrano
posiewy (krwi, moczu, z gard³a), krew na badanie w kierunku legionelozy. Zastosowano
klaritromycynê, obserwowano ustêpowanie zamian radiologicznych i w obrazie USG, normalizacjê wskaników zapalnych i biochemicznych. Wyniki badañ potwierdzi³y etiologiê
legionelozow¹ zapalenia p³uc; IgM 0,45. Badanie wykonane by³o dn. 24.02.2005
w PZH, Warszawa ul. Chocimska 24 (wykonuj¹cy  dr Katrzyna Pancer, Zak³ad Bakteriologii).
OMÓWIENIE
W Polsce legioneloza rozpoznawana jest sporadycznie. Etiologiê legionelozow¹ nale¿y rozwa¿aæ, gdy zapaleniu p³uc o ciê¿kim przebiegu towarzysz¹ zmiany w innych narz¹dach, manifestuj¹ce siê nieprawid³owymi wynikami badañ biochemicznych (wzrost transaminaz, mocznika, kwinkomocz). W przedstawionych powy¿ej przypadkach, o zajêciu wielu
narz¹dów wiadczy³y wyniki badañ dodatkowych. Wzrost transaminaz odnotowano w jednym przypadku, mocznika w trzech przypadkach. Hiponatremia ( Na <135 mmol/l) wyst¹pi³a u wszystkich trzech opisywanych pacjentów. Wg File Na < 130 przy zaka¿eniu Legionella pneumophila wystêpuje czêciej (u 38% pacjentów) ni¿ w zapaleniach p³uc o innej
etiologii. Wg pimiennictwa podwy¿szone LDH dotyczy 26% zaka¿onych, co potwierdza
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File (15). W leginelozowym zapaleniu p³uc mocznik wzrasta powy¿ej normy u 40% pacjentów, AST u 53% ALT u 49%. W naszych obserwacjach wzrost poziomu mocznika
odnotowano u wszystkich trzech chorych, a transaminaz u jednego. Zwykle podwy¿szone w legionelozie bia³ko ostrej fazy (CRP) obserwowano u trójki opisywanych pacjentów.
Trombocytoza lub trombocytopenia z towarzysz¹cym zespo³em wykrzepiania wewn¹trznaczyniowego (DIC) dotyczy g³ównie u dzieci do 5 roku ¿ycia. W przypadku czteroletniej
MJ, w okresie odkrztuszania du¿ych iloci krwistej wydzieliny z dróg oddechowych odnotowano znamienny wzrost D-dimerów, spadek aktywnoci protrombiny i trombocytopeniê.
W jednym z trzech opisywanych przypadków obserwowano wzrost leukocytów powy¿ej
10,0 tys/mm3, co wg pimiennictwa ma miejsce w 58% przypadków choroby legionistów 
ch.l. Odm³odzenie wzoru bia³okrwinkowego z przesuniêciem w lewo (czêsto wspó³istnieje
z ch.l.) mia³o miejsce w ka¿dym z trzech obserwowanych przypadków, a wysokie wartoci
m³odych form granulocytów pojawi³y siê tylko u M.J. Krwinkomocz i bia³komocz dotyczy
odpowiednio 28% i 38% pacjentów z ch.l., a objawy te obserwowano u naszych chorych.
Obraz Rtg klatki piersiowej w chorobie legionistów ma cechy zapalenia p³uc, najczêciej
zmiany zlokalizowane obustronnie, g³ównie w p³atach dolnych, obserwowaæ mo¿na nacieki, ogniska niedodmy, tworzenie siê ognisk wysiêku i ropniaków w jamie op³ucnej (4,15).
U trójki prezentowanych pacjentów opisano cechy zapalenia p³uc z p³ynem w jamie op³ucnej, w dwóch przypadkach opisano niedodmê.
Rozpoznanie w ka¿dym z trzech przypadków postawiono na podstawie stwierdzonego podwy¿szonego poziomu przeciwcia³ w klasie IgM dla Legionella pneumophila w surowicy. Wg standaryzacji stosowanej w Zak³adzie Bakteriologii w PZH w W-wie, IgM
powy¿ej 0,4, co mia³o miejsce w ka¿dym z trzech przypadków, potwierdza rozpoznanie
wie¿ego zaka¿enia. Izolacja (hodowla)  z³oty standard epidemiologiczny jest dla decyzji dotycz¹cej leczenia nieprzydatna; czas oczekiwania na wynik wynosi co najmniej 2 tyg.
Ponadto istniej¹ trudnoci w uzyskaniu najbardziej przydatnych do badania próbek materia³u. Przydatny materia³ to tkanka p³ucna uzyskana drog¹ biopsji, ródoperacyjnie lub
pomiertnie, równie¿ p³yn op³ucnowy i aspirat z drzewa oskrzelowego. Pozyskanie materia³u poprzez bronchoskopiê charakteryzuje siê czu³oci¹ >90%. W przypadku dzieci rzadko
wykonuje siê bronchoskopiê.
Posiewy krwi s¹ przydatne w okrelonych postaciach klinicznych. Pod³o¿em do wzrostu Legionella jest agar buforowany zwi¹zkami wêgla, zawieraj¹cy wyci¹g z dro¿d¿y (BCYEa) wzbogacony w zwi¹zki organiczne i nieorganiczne. Po 2-7 dniach hodowli na p³ytkach
agarowych z dodatkiem L-cysteiny, manganu i ¿elaza izoluje siê kolonie drobnoustrojów,
z którymi nale¿y wykonaæ szereg testow potwierdzaj¹cych rozpoznanie bakterii z rodzaju
Legionella. Wykrycie antygenów bakterii Legionella pneumophila sg 1 w moczu to badanie czu³e w 70%, swoiste w 100%, jest tanim, szybkim, praktycznym, nieskomplikowanym
testem, który wykrywa tylko antygeny serogrupy pierwszej. Czu³oæ testu wzrasta, jeli
mocz zostanie pobrany nie wczeniej ni¿ w 7 dobie zapalenia p³uc i zosta³ zagêszczony
metod¹ ultrafiltracji. Pozytywne wyniki mog¹ utrzymywaæ siê tygodniami, nawet po terapii antybiotykowej. Wykrycie antygenu Legionella pneumophila metod¹ fluorescencyjn¹
(direct fluorescent antibody  DFA), to metoda czu³a, w której wykorzystuje siê przeciwcia³a monoklonalne, jest szybkim przy³ó¿kowym testem, wyniki uzyskuje siê po 2-4 godzinach. Jest testem czu³ym w 20-80% (zale¿y od liczby bakterii i dowiadczenia osoby
wykonuj¹cej badanie). DFA mo¿e dawaæ fa³szywie dodatnie wyniki w przypadku zaka¿e-
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nia bakteri¹ Pseudomonas, i u osób chorych na tularemiê. Test polimerazowy (PCA
polimerase chain reaction), potwierdza obecnoæ DNA Legionelli w moczu, surowicy, wydzielinie drzewa oskrzelowego. Charakteryzuje siê bardzo wysok¹ swoistoci¹, ale czu³oæ porównywaln¹ do hodowli kultur bakteryjnych z tego samego materia³u. Obecnoæ
specyficznego DNA w moczu i innych p³ynach ustrojowych to czu³a i swoista metoda
rozpoznania zaka¿enia Legonell¹ (4,16).
Prezentowane przypadki legionelozy rozpoznanej w naszym oddziale u trojga dzieci
na przestrzeni dwunastu miesiêcy s¹ kolejnym dowodem na wystêpowanie tego zagra¿aj¹cego ¿yciu, a rzadko rozpoznawanego wród ma³ych pacjentów zaka¿enia. Przebieg choroby przedstawionych pacjentów potwierdza dane z pimiennictwa, wg których wywiad,
badanie przedmiotowe i wyniki badañ obrazowych nie daj¹ jednoznacznego rozstrzygniêcia co do czynnika sprawczego choroby legionistów; podobne spotykamy w zapaleniu
p³uc o etiologii Hamophilus inluenzae, Klebsiella pneumoniae. Badania serologiczne, hodowle oraz swoiste testy s¹ kosztowne i/lub czas oczekiwania na wynik jest d³ugi, jednak
s¹ one konieczne dla ostatecznego potwierdzenia rozpoznania wstêpnego. Wiêkszoæ
wyników badañ laboratoryjnych, niespecyficznych dla zaka¿enia Legionella, znamiennie
czêciej odnotowuje siê w tym zaka¿eniu (obni¿enie stê¿enia sodu, podwy¿szenie aktywnoci dehydrogenazy mleczanowej, transaminaz, mocznika ), a w po³¹czeniu z obrazem
klinicznym i wynikami badañ obrazowych stanowi¹ podstawê prawid³owego rozpoznania
wstêpnego. Dok³adna analiza wyników badañ laboratoryjnych pozwala trafnie postawiæ
wstêpn¹ diagnozê (z uwzglêdnieniem czynnika etiologicznego) i wdro¿yæ celowane leczenie. Wyniki badañ serologicznych s¹ jedynym elementem potwierdzaj¹cym prawid³owoæ
rozumowania.
M Mroziñska
LEGIONELLOSIS IN THRE CHILDREN-CASES REPORT
SUMMARY
This is a report of three cases Legionella pneumonia; in 7-year  old girl, 4-year  old-girl, 10year  old boy who were admitted to Paediatric Department during the twelve month. The clinical
presentation of this cases ranged from mild respiratory illness to overwhelming involvement with
multisystem organ failure. In all three cases were observed prodromal symptoms commonly associated with legionnaires disease and radiographic or laboratory signs of legionnaires disease.
Initial diagnosis of Legionella pneumonia were made and clarithromycin were initiated.
Serologic evaluation of their paired sera showed increasing titers against Legionella (IgM;
ELISA test).
Follow up chest radiographic examination showed complete resolution of the infiltrate in all
three cases.
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