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Wiele argumentów nadal przemawia za tym, 
aby k pa  si  raczej pod prysznicem, a nie w wannie
Zespó  naukowców University of Colorado w Boulder pracuj cy pod kierunkiem profesora Normana R. Pace’a 

zaobserwowa  zwi kszon  cz sto  zachorowa  na choroby p uc u osób, które cz ciej korzystaj  z pryszni-

ca ni  z wanny. Badania przeprowadzone w domach i apartamentach w dziewi ciu miastach (m.in. w Nowym 

Jorku, Chicago i Denver) na terenie siedmiu stanów USA wykaza y obecno  w s uchawkach prysznicowych 

bakterii Mycobacterium avium complex. Patogeny wyst powa y w postaci biofilmu, który przylega  do wn trza 

s uchawek prysznicowych. Z g owic pryszniców pobierane by y wymazy i z obecnych w nich komórek bakte-

rii izolowano DNA, co umo liwia o w dalszych badaniach precyzyjne rozpoznawanie bakterii. Za opracowa-

nie techniki genetyki molekularnej do wykrywania, identyfikacji i klasyfikacji gatunków mikroorganizmów 

Norman Pace otrzyma  ju  w 2001 r. najwy sz  ameryka sk  nagrod  w dziedzinie mikrobiologii (Selman 

Waxman Award). 

W przebadanych oko o 50 prysznicach w oko o 30% urz dze  wyst pi  podwy szony poziom bakterii 

Mycobacterium avium complex – by o ich tam ponad sto razy wi cej ni  w wodzie bie cej z uj  miejskich.

Mycobacterium avium complex to bakterie powszechnie wyst puj ce w rodowisku zewn trznym, nale ce 

do mykobakterii niegru liczych – tzw. MOTT (ang. Mycobacteria other than tuberculosis).

Najbardziej niebezpieczne okaza o si  puszczanie bezpo rednio na twarz silnego strumienia wody z prysz-

nica natychmiast po rozpocz ciu k pieli. Wtedy atwo jest je wdycha  do najbardziej odleg ych cz ci p uc. 

Mycobacterium avium complex mo e atakowa  ludzi z os abionym uk adem odporno ciowym, jak np. kobie-

ty w ci y, osoby starsze oraz rekonwalescentów. Najcz stsze objawy to poczucie zm czenia, uporczywy i su-

chy kaszel, krótki oddech i ogólne os abienie. Dotychczasowe badania wykaza y, e bakterie Mycobacterium 

avium complex wyst puj  równie  w nierozpuszczalnych osadach myd a na winylowych zas onach pryszni-

cowych i p ywaj  na powierzchni wody w ciep ych basenach leczniczych. 

Codzienna k piel jest niezb dna dla higieny naszego cia a. Pomimo najnowszych niepokoj cych donie-

sie  o wyst powaniu w s uchawkach prysznicowych bakterii mog cych stanowi  zagro enie dla zdrowia 

wiele argumentów nadal przemawia za tym, aby k pa  si  raczej pod prysznicem, a nie w wannie. K piel 

wieczorna zmywa kurz i zm czenie, odpr a, rozlu nia mi nie i przygotowuje do snu. Poranny prysznic 

pozwala si  dobudzi , zw aszcza wtedy, gdy w czymy ch odny strumie  wody, poprawia odporno

organizmu, wzmacnia serce, pobudza kr enie, poprawia przemian  materii. Dodatkow  zalet  prysznica jest 

oszcz dno  wody, energii i czasu przeznaczonego na k piel.

prof. dr in . Jan Sobótka 

Zak ad Medycyny Zapobiegawczej i Higieny, Instytut Medycyny Spo ecznej, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

K piel pod prysznicem
mo e by gro na dla chorych, os abionych i ci arnych,

 jest niegro na dla zdrowych

D O S S I E R

Przez wszystkie media wiatowe przetoczy  si  niedawno news o zagro eniu dla zdrowia k pi cych si  pod pryszni-

cem. Przera aj ce wie ci mia y swój pocz tek w ameryka skich badaniach nad g ówkami (s uchawkami) prysznicowymi, 

w których bytuj  bakterie wywo uj ce choroby p uc. Gazety i portale internetowe potraktowa y ten temat powierzchow-

nie, jako ciekawostk  medialn , ale na forach zahucza o – wiele osób zaniepokoi o si  nie na arty. Uznali my wi c, e te-

mat wymaga powa nego na wietlenia. Zebrali my publikacje ameryka skie, zwrócili my si  o opinie do wybitnego spe-

cjalisty od higieny wody (prof. Jana Sobótki) oraz do przedstawiciela wiata medycyny (lek. med. Grzegorza Fijewskiego), 

a tak e poprosili my o opinie producentów natrysków.

W ten sposób powsta o to Dossier, nietypowe dla miesi cznika budowlanego, bo prezentuj ce zbiór wypowiedzi ró nych 

autorów. To swoiste seminarium naukowe pozwala wyrobi  sobie pewien pogl d na temat rzeczywistych zagro e  cho-

rob  dla k pi cych si  pod prysznicem. Osoby zdrowe mog  k pa  si  pod prysznicem, cho  lepiej pierwszego strumie-

nia wody po odkr ceniu kranu nie kierowa  bezpo rednio na twarz. Osoby o os abionej odporno ci, ludzie starzy, kobiety 

ci arne s  zagro one infekcj  mykobakteriami. Wiedzy o wielu innych szczegó ach dostarcza lektura ca ego Dossier.

Mycobacterium avium complex

(MAC) – grupa tzw. pr tków nie-

gru liczych. Wywo ane przez nie 

zaka enia (mykobakteriozy) to 

przede wszystkim choroby p uc, 

rzadziej w z ów ch onnych lub 

skóry. 

Pr tki niegru licze powszechnie 

wyst puj  w rodowisku natural-

nym, jednak niezwykle rzadko s

gro ne dla ludzi ze sprawnym uk a-

dem odporno ciowym. Zagra aj

przede wszystkim osobom z prze-

wlek ymi chorobami p uc (muko-

wiscydoza, przebyta gru lica p uc 

itp.) oraz z upo ledzonym uk adem 

odporno ciowym. Do tej drugiej 

grupy najcz ciej nale  osoby za-

ra one wirusem HIV, rzadziej po 

przeszczepach szpiku kostnego 

i narz dów oraz leczone immuno-

supresyjnie (terapie powoduj ce

upo ledzenie uk adu odporno cio-

wego – co zmniejsza np. ryzyko 

odrzucenia przeszczepu). Nawet 

jednak w ród osób po przeszcze-

pach odsetek zachorowa  wywo-

anych mykobakteriami wynosi 

poni ej 5%. 

Mykobakterie
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Grupa pr tków niegru liczych jest jedn  z najmniej szkodliwych 
bakterii, jakie mo emy w azience i ubikacji spotka
„Proceedings of the National Academy of Sciences” jest powa nym pismem na rynku ameryka skim, nato-

miast o samej pracy wiadomo za ma o, eby móc dobrze oceni  jej warto  naukow . Przebadano 45 pryszni-

ców w 5 stanach. Jak dobrano prysznice? Losowo? Jakie prysznice badano – stare, nowe, metalowe, plastiko-

we? Czy w rodzinach o wysokim czy niskim poziomie higieny? Zasilane wodoci giem czy p ytk  studni ?

Czy jest grupa kontrolna, tzn. czy 1/3 zaka onych pryszniców to du o, czy mo e jest to po prostu powszech-

na bakteria? itd. 

„Zdaj  si  to potwierdza  badania przeprowadzone przez National Jewish Hospital w Denver, wedle których 

wzrost infekcji p uc w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dekadach mo e by  zwi zany z tym, e coraz wi -

cej ludzi bierze szybki prysznic zamiast solidnej k pieli w wannie” – trudno skomentowa  takie stwierdze-

nie. Jak zauwa ono wzrost zachorowa  akurat u mi o ników prysznica na przestrzeni wielu lat? A mo e oni 

jednocze nie zjadaj  coraz wi cej sushi? Albo pij  surowe mleko, bo tam tak e jest sporo bakterii z tej grupy. 

Zreszt  ju  samo okre lenie: „mo e by  zwi zane”, wiadczy o du ej fantazji naukowców i jedynie spekula-

cjach. Wed ug najnowszych standardów Evidence Based Medicine absolutnie nie wolno wyci ga  tak daleko 

id cych wniosków.

Sama grupa pr tków niegru liczych jest jedn  z pierwszych odkrytych grup bakterii. Wyst puje do  po-

wszechnie i jest niegro na dla zdrowego cz owieka. St d okre lenie drobnoustrój oportunistyczny – zaczyna 

szkodzi  w odpowiednich warunkach. Najcz ciej u osób z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami odporno-

ci oraz w stanach okresowych spadków odporno ci np. przy nowotworach lub du ych operacjach. Jest to jed-

nak niew tpliwie jedna z najmniej szkodliwych bakterii, jakie mo emy w azience i ubikacji spotka .

Infekcja M. avium wywo uje niespecyficzny zespó  objawów okre lany jako atypowe infekcje p uc. W tym 

okre leniu mieszcz  si  zapalenia spowodowane wirusami, riketsjami, nietypowymi bakteriami. Akurat ta bak-

teria jest wra liwa na popularne antybiotyki (makrolidy), cz sto stosowane w infekcjach dróg oddechowych. 

Dodaj c do tego trudn  i d ugotrwa  diagnostyk , dochodzimy do sytuacji, w której wi kszo  z tych infek-

cji ko czy si  bez poznania g ównego sprawcy – poprzez terapi  empiryczn , a nie celowan . Dlatego te  auto-

rzy tylko spekuluj  nad wzrostem liczby zaka e , próbuj c dawa  dowody po rednie. Nie stwierdzono tu jednak 

zwi kszenia liczby zaka e , a jedynie obecno  bakterii. 

Wreszcie autorzy we wnioskach namawiaj  pacjentów z niedoborami odporno ci do brania solidnych k pie-

li zamiast pryszniców. A ja pytam: Czy w baterii wannowej kryje si  mniej drobnoustrojów ni  w s uchawce 

prysznicowej? Je eli oba s  wykonane z metali o wysokiej g adko ci, czemu s uchawka ma stanowi  wi ksze za-

gro enie ni  bateria? Czy badano dla porównania bateri ? Czy badano cianki wanny i jej flor  bakteryjn  po ty-

godniu bez szorowania wanny? W trakcie k pieli tak e powstaje wdychany aerozol. Czy badano wp yw rozmi -

kania skóry i usuwania naturalnej warstwy lipidowej skóry podczas „solidnych k pieli”…

Praca tak naprawd  niewiele wyja nia. Na obecnym etapie dylemat prysznic czy k piel nadal stanowi pytanie 

podobne do odwiecznego: czy pierwsze by o jajko, czy kura.

lek. med. Grzegorz Fijewski

Bomb  bakteriologiczn  mo e by  mokry r cznik k pielowy 
czy woda w mydelniczce
Nie podejmuj  si  polemiki z powa nym pismem ameryka skim. Jednak to, co budzi moj  w tpliwo , to me-

todyka i sposób przeprowadzenia bada . Moje zastrze enia dotycz  braku kryteriów doboru r czek pryszni-

cowych, niepodawania róde  poboru wody, ani te  informacji o badaniach, potwierdzaj cych jej jako , czy 

wreszcie braku danych o grupie kontrolnej.

Wszyscy wiemy, e bakterie wyst puj  wsz dzie, tak e te z grupy pr tków niegru liczych, obecne w s uchaw-

kach, dla których jednym z ulubionych rodowisk jest woda. Przyk adowo – tak  bomb  bakteriologiczn  mo e

by  mokry r cznik k pielowy czy woda w mydelniczce. Jestem g boko przekonany o tym, e du o wi ksze zna-

czenie dla zdrowia nas wszystkich ma poprawa stanu higieny w ogóle. My l  o podniesieniu standardów higie-

ny w domowych azienkach i toaletach, a przede wszystkim higieny szpitalnej i uporaniu si  z problemem le-

gionellozy. Z pewno ci  nikomu z nas nie zaszkodz  dbanie o czysto  r czki i dezynfekcja kabiny, a osobom 

szczególnie wra liwym doradzamy wymian  s uchawki wraz z w em nawet co kilka lat.

Oczywi cie dok adamy stara , by nasze produkty by y doskona ej jako ci. Obowi zkiem producenta jest dba-

o  o najwy szy poziom bezpiecze stwa i higieny oferowanych produktów, dlatego urz dzenia FERRO, w tym 

r czki prysznicowe, spe niaj  nie tylko normy jako ciowe, ale posiadaj  atesty higieniczne Polskiego Zak adu 

Higieny. Z my l  o miejscach, w których higiena jest spraw  priorytetow , stworzyli my specjaln  kolekcj  bate-

rii Padwa Medico Antiseptic z przeznaczeniem na wyposa enie przychodni, gabinetów lekarskich, szpitali, sal 

operacyjnych, kuchni przyszpitalnych, etc. 

Zbigniew Gonsior

Wiceprezes Zarz du FERRO S.A.

Leah M. Feazela, Laura K. 

Baumgartnera, Kristen L. 

Petersona, Daniel N. Franka, 

J. Kirk Harrisb and Norman R. Pace 

(Abstract)

The environments we humans enco-

unter daily are sources of exposure 

to diverse microbial communities, 

some of potential concern to human 

health. In this study, we used cultu-

re-independent technology to inve-

stigate the microbial composition of 

biofilms inside showerheads as eco-

logical assemblages in the human 

indoor environment. Showers are 

an important interface for human 

interaction with microbes through 

inhalation of aerosols, and shower-

head waters have been implicated 

in disease. Although opportunistic 

pathogens commonly are cultured 

from shower facilities, there is lit-

tle knowledge of either their preva-

lence or the nature of other micro-

organisms that may be delivered 

during shower usage. To determi-

ne the composition of showerhead 

biofilms and waters, we analyzed 

rRNA gene sequences from 45 sho-

werhead sites around the United 

States. We find that variable and 

complex, but specific, microbial 

assemblages occur inside shower-

heads. Particularly striking was the 

finding that sequences representa-

tive of non-tuberculous mycobac-

teria (NTM) and other opportuni-

stic human pathogens are enriched 

to high levels in many showerhe-

ad biofilms, >100-fold above back-

ground water contents. We conclu-

de that showerheads may present 

a significant potential exposure to 

aerosolized microbes, including 

documented opportunistic patho-

gens. The health risk associated 

with showerhead microbiota ne-

eds investigation in persons with 

compromised immune or pulmo-

nary systems.

Opportunistic 
pathogens enriched 
in showerhead 
biofilms


