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wirusów zależy od wielkości ich kom pleksu kwasu nukleinowego. N a ogół daw ka letalna
dla wirusów mieści się w zakresie dawki letalnej dla spor bakterii [13]. Najkorzystniejsze
dla działania prom ieni są w arunki wilgotności 30-70% R H .
Stosow anie prom ieniow ania U V ograniczone jest szkodliwym działaniem na orga
nizm ludzki oraz brakiem zdolności penetracji (działanie pow ierzchniowe). Z tego
względu przydatność m etody jest przedm iotem dyskusji [6, 7, 10, 12]. N iekiedy kwe
stionow ana jest celowość stosow ania jej w w arunkach szpitalnych [1, 11]. Rozważane
są możliwości naśw ietlania prom ieniam i pow ietrza, przy zastosow aniu jednocześnie
urządzeń wymuszających jego przepływ [10]. T em atem pracy było zbadanie stopnia
redukcji liczby drobnoustrojów w pow ietrzu, które poddaw ano naśw ietlaniu prom ie
niam i U V w czasie wym uszonego przepływu przez aparat.
MATERIAŁY I METODYKA
Charakterystyka aparatu: napięcie zasilania 220V, 50 Hz, moc promiennika 6W. Przepływ
powietrza 15 dm3/s. Urządzenie kontrolne charakteryzowało się analogicznym przepływem
powietrza, nie posiadało promiennika.
Badanie wykonano w pomieszczeniu o kubaturze 27,3 m3 (wys. 2,75 m). Aparat ustawiono
na stole usytuowanym w środkowej części ściany. Nadmuch skierowano poziomo, pod kątem
15° w stronę pokoju. W przeciwległej stronie stołu, poza bezpośrednim zasięgiem nadmuchu,
umieszczono aparat pomiarowy.
Temperatura pomieszczenia 18-20,5°C; wilgotność względna 38-42%.
Badanie mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wykonano metodą zderzeniową określano liczbę drobnoustrojów osadzających się na powierzchni podłoża stałego, w wyniku
wymuszonego przepływu powietrza. Zastosowano aparat szczelinowy. Wewnątrz aparatu, pod
szczeliną, na obracającej się podstawie umieszczono płytkę Petriego ze stałym podłożem wzro
stowym. Ilość powietrza przechodzącego przez aparat wynosiła 35,6 dm3/min.
Do badania użyto stałe podłoże TSA; dodatkowo podłoże agarowe z 5% krwi baraniej oraz
podłoże Sabouraud.
Drobnoustroje po ekspozycji hodowano w temp. 25°C i 37°C, czas hodowli 48 godzin.
Próby powietrza pobierano w czterech czasach: czas 0, 4 godz, 7 godz i 24 godz.
W pierwszej serii badań czas ekspozycji wynosił 1 i 2 minuty.
Ponieważ po okresie inkubacji, w próbkach kontrolnych stwierdzono zbyt małą liczbę drob
noustrojów, badania powtórzono przedłużając czas ekspozycji do 3 minut. Łącznie dla każdego
czasu w badaniu kontrolnym wykonano 8 posiewów na podłożu TSA oraz analogiczną liczbę w
badaniu właściwym.
Dodatkowo w czasie 0, 24 godziny i 48 godzin pobierano próby powietrza na podłoże
agarowe z krwią oraz podłoże Sabouraud.
Ryciny przedstawiają wyniki posiewów wykonanych w czasie 3 minut.
Podano wartości średnie z 4 równoległych prób (dla każdej temperatury inkubacji po 2 płyt
ki). Zmienność wyników wahała się w granicach 0-30%.
Badanie

kontrolne

W czasie 0; 4 godz; 7 godz i 24 godzin pobierano próby powietrza przy włączonym aparacie
kontrolnym (bez promiennika UV), powodującym tylko przepływ powietrza. Posiewy na TSA
inkubowano równolegle w temp. 25°C i 37°C, na agarze z krwią w temp. 37°C, na stałym podłożu
Sabouraud w temp. 25°C.
Posiewy kontrolne po czasie 24 godzin stanowiły jednocześnie próbę zerową (czas 0) dla
badania właściwego.
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Przebieg prostych na wykresach wskazuje na 2 fazy procesu:
- W łączenie ap aratu kontrolnego pow oduje ruch pow ietrza, w wyniku którego po 7
godzinach zwiększa się w nim blisko dw ukrotnie liczba drobnoustrojów ; w dalszym
okresie pozostaje praw ie nie zm ieniona (iyc. 1 i 2). Jedynie w przypadku d ro b n o 
ustrojów osiadłych na podłożu agarowym z dodatkiem 5% krwi baraniej, po 24
godzinach ruchu pow ietrza liczba ich zwiększa się w mniejszym stopniu (ryc. 3).
- Po włączeniu ap aratu właściwego, em itującego U V , następuje pow olne zm niejszanie
się liczby drobnoustrojów w powietrzu; po 24 godzinach naśw ietlania osiąga w artość
około 50% liczby m ikroorganizm ów oznaczonych po 24 godzinach w badaniu ko n 
trolnym (iyc. 1-4). Poziom m ikrobiologicznego zanieczyszczenia pow ietrza zbliża się
do wyjściowego.
Przedstaw ione wyniki potw ierdzają prezentow any ostatnio sceptycyzm odnośnie
skuteczności prom ieniow ania U V , stosow anego do odkażania pow ietrza w pom ieszcze
niach [1, 8, 11].
Zgodnie z przyjętymi przez Europejski K om itet N orm alizacji kryteriam i, czynnik
dezynfekcyjny, we wstępnych badaniach powinien w czasie nie dłuższym niż 1 godzina,
powodować redukcję liczby drobnoustrojów o 5 log. W świetle tych wymagań, uzyskana
w czasie 24 godzin redukcja równa 0,3 log nie wskazuje na dezynfekujące działanie
UV w przypadku pow ietrza w pomieszczeniu. Jak wynika z opracow ania Lidwella naw et
dziesięciokrotne zwiększenie intensywności naśw ietlania nie zm ienia w sposób zasadni
czy efektywności tej m etody [6].
Proponow ane przez niektórych autorów , dodatkow e m ieszanie naśw ietlanego p o 
wietrza, nie wydaje się być dob rą koncepcją [10]. W przypadku pom ieszczeń, w których
przebywać m ogą osoby stanow iące źródło zakażeń szerzących się drogą pow ietrza (np.
szpitale, poczekalnie itp.) wymuszony ruch pow ietrza m oże stanowić dodatkow e za
grożenie.
WNIOSKI
Ograniczony (0,3 log) stopień redukcji liczby drobnoustrojów , w pow ietrzu naśw iet
lanym prom ieniam i U V , w czasie wymuszonego przepływu, wskazuje na m ałą przydat
ność tej m etody do dezynfekcji pow ietrza w pom ieszczeniach.
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