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w ane narzędzia i sprzęt medyczny. P rzeniesienie grzybów Candida m oże nastąpić przez
ręce p ersonelu, bieliznę, pościel, sprzęt do pielęgnacji i leczenia.
C elem pracy było porów nanie wrażliwości na środki dezynfekcyjne szczepów C an 
dida albicans wyizolowanych od pacjentów , a także z urządzeń m edycznych, z wrażli
w ością szczepów laboratoryjnych stosow anych do określania stężeń użytkowych prepa
ratów dezynfekcyjnych.
MATERIAŁY I METODY
Organizmy testowe: szczepy Candida albicans:
— laboratoryjne: С. albicans PZH, С. albicans ATCC 10231.
— szpitalne: a) wyizolowane od pacjentów: z plwociny - C. albicans nr 3, 50, 60, 79, 92, 114,
117, 133, 138, 144, 179; z pochwy - nr 2, 5, 7, 10 (szczepy otrzymane z Instytutu Mikrobiologii
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński);
b) wyizolowany z obwodu zasilania sztucznej nerki w płyn dializacyjny - C. albicans WSN.
Przygotowanie zawiesiny C. albicans do badań
Szczepy C. albicans przechowywano na skosach Sabouraud w temp. 4°C; szczepy pasażowano
co miesiąc. Z hodowli podstawowej przeszczepiano badane szczepy na skosy z podłożem
Sabouraud, inkubowano 10 dni w temp. 25°C. Następnie zmywano fizjologicznym roztworem
soli. Gęstość zawiesiny określano w komorze Thoma, przy użyciu mikroskopu kontrastowo-fazowego. Do badań używano zawiesiny zawierające 5 x 10 komórek w 1 ml.
Podłoża
— zmodyfikowane Sabouraud płynne - 1% neopepton (Difco), 2% glukozy, pH 6,1 - 6,3;
zmodyfikowane Sabouraud stałe - 1% neopepton (Difco), 2% glukozy, agar 2%, pH 6,1 6,3; podłoże płynne Sabouraud (j.w.) z dodatkiem odpowiedniego inaktywatora: 0,05% kwaś
nego siarczynu sodu lub 0,5% tiosiarczanu sodu.
Inaktywatory
— 1% wodny roztwór kwaśnego siarczynu sodu: inaktywacja aldehydów ; 0,5% wodny roztwór
tiosiarczanu sodu: inaktywacja aktywnego chloru; dodatkowy pasaż przez podłoże: inaktywa
cja związków fenolowych.
Preparaty dezynfekcyjne:
— chloramina T (Spółdzielnia Chemiczna „Chemifarm”, Chorzów); - aldehyd glutarowy: 25%
roztwór (Koch-Light), roztwory do badań alkalizowano wodorowęglanem sodu do pH 7,5-8,0;
- Aldesan: 2% aldehydu glutarowego, pH 7,5 - 8,5 (Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia
Pracy „Septoma”); - formalina: 36-38% roztwór formaldehydu (Zakłady Azotowe, Tarnów);
- Septyl: 7,5% o-fenylofenolu, 3,2% p-tertamylofenolu (Chemiczno-Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy „Septoma”).
Roztwory do badań przygotowywano w wodzie destylowanej, bezpośrednio przed wykonaniem
badania.
Metody badania [1,11]

1.
Wrażliwość szczepów C. albicans na środki dezynfekcyjne badano jakościową metod
zawiesinową stosowaną do określania współczynnika fenolowego. Do próbek zawierających po
5 ml wodnego roztworu preparatu o odpowiednim stężeniu dodawano po 0,5 ml standardowej
zawiesiny drobnoustrojów. Po odpowiednim czasie ekspozycji 5, 10, 15, 30, 60 min przenoszono
ezą inokulum do podłoża z inaktywatorem. Inkubowano 10 dni w temp. 25°C.

75

80
Tabel a I .

Porównanie wrażliwości na środki dezynfekcyjne szczepów szpitalnych C. albi
cans ze szczepami laboratoryjnymi: PZH (W pzh)* i ATCC 10231 (W atcc)*,
czas działania 10 min, temp. 20°C
Comparison of sensitivity of Candida albicans isolates on disinfectants with
sensitivity laboratory strains: PZH (W pzh)* and ATCC 10231 (W atcc), expo
sure time 10 min, temp. 20°C
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Tabela

II.

Grzybobójcze działanie środków dezynfekcyjnych na szpitalne i laboratoryjne
szczepy C. albicans - procent odkażonych nośników; metoda nośnikowa, temp.
20°C.
Fungicidal effect of disinfectants on the C. albicans: isolates and laboratory
strains - percentage of decontaminated carriers; carrier method, temp. 20°C.

*) nie badano; **) Aldesan 50% - 1% aldehydu glutarowego
**) Aldesan nierozcieńczony - 2% aldehydu glutarowego
*) no tested; **) Aldesan 50% - 1% glutaraldehyd ***) Aldesan undiluted - 2% glutaraldehyd
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W badaniach przeprow adzonych m etodą zaw iesinow ą nie obserw ow ano krzyżowej
w rażliw ości lub tolerancji na zastosow ane środki dezynfekcyjne.
W drugiej części badań wykonanych m etodą nośnikow ą poddaw ano działaniu roz
tworów środków dezynfekcyjnych kom órki C. albicans n aniesion e na pow ierzchnie
m etalow ych nośników (tabela II).
N ośniki z badanym i szczepam i poddaw ano działaniu 5,0% roztworów chloraminy
w czasie 10, 30, 60 i 120 min. R oztw ory chloram iny w stężeniu 5,0% nie działały
grzybobójczo w czasie 10 i 30 min na badane szczepy laboratoryjne i szpitalne. Jedynie
w przypadku najbardziej wrażliw ego szczepu nr 50 odkażeniu uległo od pow iedn io 20
i 90% nośników . W czasie 60 min odkażone zostały wszystkie nośniki ze szczepam i nr
50, 92, PZ H . P o 2 h były odkażone wszystkie nośniki ze szczepam i C. albicans nr 2,
5, 60, 114, 133, 138, A T C C 10231. N atom iast nie został odkażony żaden z nośników,
na którym znajdowały się szczepy najmniej wrażliwe na chloram inę: 3, 10, 79, 179
i W SN .
Septyl w stężeniu 1,0% w czasie 10 m in odkażał nośniki ze szczepam i C. albicans
nr 92, 114, 144, 179, A T C C 10231. Septyl w stężeniu 2,5% odkażał wszystkie nośniki
z pozostałym i szczepam i oprócz szczepu W SN , najmniej w rażliw ego na badany prepa
rat. Szczep W SN , wyizolowany z obwodu zasilania sztucznej nerki, przeżywał działanie
naw et 15,0% roztworu Septylu.
R oztw ory form aliny o stężeniu 7,0% odkażały nośniki ze szczepam i 114, 144, A TC C
10231. R oztw ór 8,0% w czasie 10 min działał grzybobójczo na wszystkie pozostałe
szczepy, znajdujące się na powierzchni nośników.
A ld esan , preparat zawierający 2,0% aldehydu glutarow ego działał grzybobójczo
w czasie 10 m in na wszystkie badane szczepy. Z badano działanie na trzy szczepy
rozcień czonego dwukrotnie A ldesanu - przy zawartości 1% aldehydu glutarow ego
od każone zostały wszystkie nośniki ze szczepem PZ H , 20% z C. albicans A T C C 10231,
żaden ze szczepem W SN . R oztw ór zawierający 1,4% aldehydu glutarow ego rów nież
nie działał grzybobójczo na szczep izolow any z obw odu zasilania sztucznej nerki
(W SN ); nośniki z tym szczepem zostały od każone po zastosow aniu roztworu z 1,8%
aldehydu.
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Wyniki badań wykonanych m etodą zaw iesinow ą wskazują na znaczne zróżnicow anie
w rażliw ości szczepów C. albicans na działanie środków dezynfekcyjnych, n iezależn ie od
m iejsca ich pochodzenia. D otyczy to szczególnie chloraminy, na którą dużą tolerancję
wykazywały zarów no szczepy izolow ane od ludzi, oraz z urządzeń m edycznych, a także
laboratoryjny szczep C. albicans A T C C 10231.
W iększość szczepów szpitalnych charakteryzowała się wrażliw ością na środki dezyn
fekcyjne zbliżoną do standardow ego szczepu C. albicans A T C C 10231, natom iast
znacznie m niejszą niż szczep C. albicans P Z H . Standardow e szczepy laboratoryjne są
stosow ane do oceny działania oraz wyznaczania stężeń użytkowych preparatów dezyn
fekcyjnych. Z alecan e do stosow ania w praktyce stężen ia powinny być skuteczne w sto 
sunku do m ożliw ie największej liczby drobnoustrojów występujących w środowisku
pacjenta. Z tego w zględu mniej wrażliwy szczep C. albicans A T C C 10231 m ożna uznać
za w zorcow y do oceny działania grzybobójczych preparatów dezynfekcyjnych.
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