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praw idłow ości przebiegu procesów uzdatniania w ody i eksploatacji basenu pozwalają
na utrzym anie odpow iedniej jakości w ody w basenie.
D o badań na ob ecn o ść gronkow ców w w odzie zaleca się stosow anie p odłoża C hap
mana. N a podłożu tym Staphylococcus aureus rośnie w postaci gładkich, wypukłych,
złocisto-żółtych kolonii, które odbarwiają p odłoże. W iększość innych gatunków gron
kow ców tworzy różow o-białe k olonie nie odbarwiające podłoża. W badaniach wykry
wania gronkow ców w produktach żywnościowych stosuje się p o d ło że B aird Parkera [6].
N a p odłożu tym typow e k olonie (egg-yolk dodatnie) Staphylococcus aureus są gładkie,
czarne, oto czo n e przezroczystą lub opalizującą strefą. K olon ie nietypow e (egg-yolk
ujem ne) m ogą być czarne, szaroczam e, błyszczące z wąską białą obwódką b ez przezro
czystej strefy albo z m ało wyraźną strefą, m ogą rów nież w ystępow ać k olon ie szorstkie.
P oniew aż gronkow ce charakteryzują się dużą zm iennością wzrostu, w yrosłe kolonie
zarów no na podłożu C hapm ana jak i Baird-Parkera wymagają przeprow adzenia badań
potwierdzających. M inim alny zakres badań potwierdzających jaki jest wym agany w pra
cy rutynowej to test na wytwarzanie katalazy i koagulazy. W szystkie gronkow ce w
badaniu na katalazę dają wynik dodatni, natom iast wynik badań na koagulazę jest dla
S. aurerus dodatni, a dla pozostałych gatunków gronkow ców ujemny.
MATERIAŁ I METODYKA
Do badań porównawczych zastosowano podłoże Chapmana [8] oraz podłoże Baird-Parkera
[6] o następującym składzie:
1. Podłoże Chapmana - pepton proteozowy 10,0 g, chlorek sodu 75,0 g, mannitol 10,0 g, ekstrakt
mięsny wołowy 3,0 g, czerwień fenolowa 12,5 ml (0,2% roztwór w 50% alkoholu etylowego),
agar 15,0 g.
2. Podłoże Baird-Parker - Pożywka podstawowa: pepton tryptozowy 10,0 g, ekstrakt drożdżowy
1,0 g, ekstrakt mięsny 5,0 g, glicyna 12,0 g, chlorek litu 5,0 g, agar 12-20 g. Pożywka
kompletna: pożywka podstawowa 90,0 ml, roztwór tellurynu potasu 1,0 ml, roztwór pirogronianu sodu 5,0 ml, emulsja żółtka jaja 5,0 ml.
Wstępnego porównania wzrostu na tych podłożach dokonano w Pracowni Mikrobiologii
Sanitarnej Zakładu Higieny Komunalnej PZH, przy użyciu szczepów Staphylococcus aureus
i Staphylococcus epidermidis wizolowanych ze środowiska wodnego. Badania prób wody z ba
senów kąpielowych w kierunku wykrywania gronkowców, zostały przeprowadzone w laborato
rium WSSE-Łódź. Odpowiednie rozcieńczenia hodowli czystych szczepów oraz próby wody
z basenów kąpielowych posiewano metodą filtrów membranowych. Filtry umieszczano na testo
wanych podłożach i inkubowano w temperaturze 37°C, wyniki odczytywano po 24 i 48 godzi
nach. Wyrosłe kolonie potwierdzano testem na katalazę i koagulazę (lub dumping factor).
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Tabela I .

Liczba kolonii bakterii szczepów wzorcowych na porównywanych podłożach
Number of colonies of standard strains on the mediums subjected to compari
son

91
Spośród wszystkich 694 k olonii jakie wyrosły na zastosow anym p odłożu BairdParkera 27 kolonii nie potw ierdziło się, były to bakterie katalazo ujem ne i koagulazo
ujemne. W yniki fałszywie d odatnie stanowiły 3,8%.
WNIOSKI
1. D o badań rutynowych w kierunku izolacji gronkow ców z w ody alternatyw nie m o że
być stosow ane p od łoże C h apm an a i Baird-Parkera, należy jednak m ieć na uw adze to,
że kolonie na p odłożu Baird-Parkera są wyraźnie w id oczn e dopiero po 48 godzinach
izolacji.
2. K olonie gronkow ców w yrosłe zarów no na p odłożu C h apm ana jak i Baird-Parkera
ze względu na dużą zm ienn ość m orfologiczną jak rów nież ze w zględu na k on ieczn ość
wykluczenia wyników fałszywie dodatnich wymagają w ykonania testów potwierdzających
na wytwarzanie katalazy i koagulazy.
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