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Polskie normy (PN) z 1989 r. dotycz¹ce badañ ska¿enia mikrobiologicznego
powietrza atmosferycznego w du¿ym stopniu uleg³y dezaktualizacji, natomiast
polskich norm dotycz¹cych badania zanieczyszczeñ biologicznych w pomieszczeniach wewnêtrznych brak. Utrudnia to, a czasem uniemo¿liwia porównywanie uzyskiwanych wyników miêdzy sob¹. W pracy pokazano na przyk³adach skalê problemu.
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WSTÊP
W Polsce brak aktualnych norm dotycz¹cych oceny mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza. W efekcie w badaniach stosuje siê ró¿ne metodyki. Najczêciej nie s¹ one
wystarczaj¹co dok³adnie opisane aby mo¿na by³o porównywaæ wyniki podane w ró¿nych
publikacjach. Aktualne wydania norm dotycz¹cych pomiaru i oceny mikrobiologicznej czystoci powietrza atmosferycznego pochodz¹ z 1989 roku [4-7]. Natomiast norm dotycz¹cych metodyki pomiarów wykonywanych w pomieszczeniach zamkniêtych brak. S¹ jedynie krajowe wytyczne projektowe [10] okrelaj¹ce dopuszczalne stê¿enia mikroorganizmów
w powietrzu wybranych pomieszczeñ obiektów s³u¿by zdrowia. Mimo up³ywu ponad 20 lat
w szpitalach nie wyposa¿onych w klimatyzacjê podane w nich parametry w wiêkszoci
pomieszczeñ nie s¹ mo¿liwe do utrzymania (wyniki w³asne nie publikowane).
Obecnie sens prowadzenia badañ zgodnie z cytowanymi normami jest problematyczny
[3]. Za granic¹ nie ma powszechnie akceptowanych zaleceñ metodycznych i ogólnie przyjêtych wartoci normatywnych. Istniej¹ zalecenia i propozycje organizacji narodowych,
pozarz¹dowych i niezale¿nych grup badaczy [2].
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Z powodu braku w Polsce odpowiednich aparatów pomiarowych, w czasie tworzenia
omawianych norm, na równych prawach dopuszczono wykonywanie pomiarów metod¹ sedymentacyjn¹ i aspiracyjn¹ zderzeniow¹. Obecnie metoda sedymentacyjna uwa¿ana jest za
jeden z sposobów oceny zanieczyszczenia powierzchni przez mikroorganizmy znajduj¹ce
siê w powietrzu.
Zgodnie z cytowanymi normami [4-7] do oznaczania ogólnej liczby bakterii w powietrzu nale¿y u¿ywaæ agaru od¿ywczego, (pod t¹ nazw¹ dostêpnych jest kilka pod³o¿y ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹). Obecnie na wiecie zwykle do tego celu u¿ywa siê pod³o¿a TSA [9].
Opisana w wy¿ej wymienionych normach metoda aspiracyjna zak³ada zatrzymanie
bakterii z powietrza w p³uczkach be³kotkowych. Z danych zawartych w normie PN-89/Z04008/08 ³atwo obliczyæ ¿e na jedn¹ p³ytkê wysiewa siê maksymalnie mikroorganizmy
z 1,5 l powietrza. Oznacza to, ¿e liczba kolonii na p³ytce mo¿e w wielu pomiarach wynosiæ
zero lub kilka kolonii. Obecnie stosowane aparaty osadzaj¹ bakterie bezporednio na pod³o¿u hodowlanym metod¹ zderzeniow¹ (z szybkoci¹ 100 l/min.). Choæ brak badañ porównawczych wiadomo, ¿e ka¿da dodatkowa operacja (u¿ycie p³uczek) powoduje zani¿enie
wyniku koñcowego i zwiêksza rozrzut wyników uzyskanych w kolejnych powtórzeniach.
Na wynik badania wp³ywaj¹ miêdzy innymi: rodzaj po¿ywki, sposób osadzenia bakterii
na po¿ywce, temperatura inkubacji i liczba kolonii wyros³ych na p³ytce.
Dok³adnoæ wyniku zale¿y od: liczby powtórzeñ osadzania bakterii z tej samej objêtoci
powietrza w jednym punkcie pomiarowym i liczby kolonii na p³ytce.
Zbyt niska liczba kolonii na p³ytkach obni¿a precyzjê uzyskanych wyników (wysoki stosunek odchylenia standardowego do redniej z powtórzeñ). Zbyt wysoka liczba kolonii na
p³ytkach mimo korekcji wyniku (uwzglêdniaj¹cej mo¿liwoæ utworzenia jednej kolonii przez
kilka komórek bakteryjnych) powoduje jego zani¿enie. W obu przypadkach b³êdy mog¹
wynosiæ ponad 100% wartoci zmierzonej.
Celem niniejszej pracy by³o okrelenie zale¿noci uzyskiwanych wyników od doboru
pod³o¿a, liczby kolonii rosn¹cych na jednej p³ytce i metody osadzania na niej bakterii.
MATERIA£ I METODY
P o d ³ o ¿ a . 1) TSA Tryptone soya agar f-my Oxoid o pH 7,3 ± 0,2 w temperaturze 25°C,
bogate w sk³adniki od¿ywcze pod³o¿e, na którym ronie wiele gatunków mikroorganizmów. 2) Agar
od¿ywczy ( wyci¹g miêsny, pepton proteoze f-my Difco 1%, agar f-my Difco 1,5%, Nacl 0,5%.
3) PCA  Plate count agar (tryptone glucose yeast agar) f-my Oxoid o pH 7.0 ± 0,2. Pod³o¿e zalecane
do u¿ytku w przemyle mleczarskim.
A p a r a t u r a . Aparat do kontroli mikrobiologicznej powietrza Micro Bio (Air sampler MB
1 plus) firmy De Ville. Mikrobiologiczny próbnik powietrza MAS-100 (nowa wersja 2001 r.). Oba te
aparaty wykorzystuj¹ metodê aspiracyjn¹ zderzeniow¹. MB 1 osadza materia³ na p³ytkach typu Rodac Æ 55 mm. MAS-100 na powszechnie u¿ywanych w mikrobiologii p³ytkach Æ 90 mm. Oba
aparaty posiadaj¹ g³owice z otworami (dyszami). Powietrze przechodz¹ce przez jeden otwór trafia
w jeden osobny punkt na po¿ywce. Do korekcji wyniku zani¿onego w wyniku trafienia dwóch lub
wiêcej cfu (jednostek tworz¹cych kolonie) w jeden punkt wprowadza siê poprawkê wed³ug wzoru
Fellera [1]
P³ytki z osadzonymi bakteriami inkubowano w temperaturze 30°C. Kolonie liczono po 48 godz.
inkubacji.
Badania porównawcze, metod¹ zderzeniow¹ i sedymentacyjn¹ prowadzono w pokoju o wymiarach 3,7 x 5,0 i wysokoci 4,1m. Na godzinê przed rozpoczêciem pomiaru zamykano okno i drzwi
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(przewody wentylacji grawitacyjnej by³y zaklejone). W dwunastu punktach na wysokoci ok. 1,3 m
umieszczano obok siebie p³ytki z pod³o¿ami (TSA, PCA, agarem od¿ywczym) Jednoczesna ekspozycja wszystkich p³ytek trwa³a 30 min. Bezporednio po jej zakoñczeniu na tak¹ sam¹ liczbê p³ytek
pobierano zanieczyszczenia powietrza metod¹ zderzeniow¹ (na zmianê na p³ytkê z TSA a nastêpnie
z PCA). Objêtoæ zasysanego powietrza dobierano w taki sposób, aby liczba wyros³ych na p³ytkach
kolonii bakterii by³a podobna w metodzie sedymentacyjnej i zderzeniowej. W metodzie sedymentacyjnej liczbê cfu (jednostek tworz¹cych kolonie) w 1 m3 powietrza liczono korzystaj¹c z wzoru
zamieszczonego w PN-89/Z-04111/03 [6]. Wykonano równie¿ badanie metod¹ zderzeniow¹ osadzaj¹c bakterie z powietrza atmosferycznego na pod³o¿ach: TSA i PCA.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Uzyskane wyniki pomiarów prowadzonych metod¹ sedymentacyjn¹ na pod³o¿ach: TSA,
PCA i agarze od¿ywczym przedstawiono w tabelach I i II.
Ta b e l a I .

Ogólna liczba bakterii w powietrzu wewnêtrznym. Metoda sedymentacyjna. Porównanie pod³o¿y: TSA i agaru od¿ywczego
Total number of bacteria in indoor air. Sedimentation method. Comparison of results
obtained on media: TSA and nutrient agar
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Objanienia: ka¿da rednia jest policzona z 12 pomiarów. Ró¿nice miêdzy pod³o¿ami s¹ istotne
statystycznie (> 0,0002); d  odchylenie standardowe
Ta b e l a I I .

Ogólna liczba bakterii w powietrzu wewnêtrznym. Metoda sedymentacyjna.
Porównanie pod³o¿y: TSA i PCA
Total number of bacteria in indoor air. Sedimentation method. Comparison of results
obtained on media: TSA and PCA
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Objanienia: ka¿da wartoæ stanowi redni¹ z 12 pomiarów. Ró¿nice miêdzy pod³o¿ami s¹ istotne
statystycznie (0,04)

Na pod³o¿u TSA bogatszym od agaru od¿ywczego wyros³o ponad dwukrotnie wiêcej
bakterii. W porównaniu z PCA ró¿nica w wynikach jest mniejsza lecz równie¿ istotna. Pod³o¿e PCA jest zalecane do stosowania w obiektach przemys³u mleczarskiego. W porównaniu z TSA na pod³o¿u PCA czêciej rosn¹ grzyby, co ogranicza jego przydatnoæ w innych
badaniach (szczególnie powietrza atmosferycznego).
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Wyniki pomiarów prowadzonych na pod³o¿ach TSA i PCA, wykonywanych metod¹ aspiracyjn¹, w powietrzu atmosferycznym i wewnêtrznym przedstawiono w tabelach (tab. III
i IV).
Ta b e l a I I I .

Ogólna liczba bakterii w powietrzu wewnêtrznym. Metoda aspiracyjna zderzeniowa. Porównanie pod³o¿y: TSA i PCA
Total number of bacteria in indoor air. Impact aspiratory method. Comparison of
results obtained on media: TSA and PCA
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Objanienia: ka¿da wartoæ stanowi redni¹ z 12 pomiarów. Ró¿nice miêdzy pod³o¿ami nie s¹ istotne
statystycznie
Ta b e l a I V.

Ogólna liczba bakterii w powietrzu zewnêtrznym. Metoda aspiracyjna zderzeniowa. Porównanie pod³o¿y: TSA i PCA
Total number of bacteria in outdoor air. Impact aspiratory method. Comparison of
results obtained on media: TSA and PCA
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Objanienia: ka¿da wartoæ stanowi redni¹ z 12 pomiarów. Ró¿nice miêdzy pod³o¿ami s¹ istotne
statystycznie (0,01)

Jedynie w przypadku badania powietrza zewnêtrznego wyniki na pod³o¿u TSA by³y istotnie wy¿sze.
Przeprowadzone w wzglêdnie idealnych warunkach, w du¿ym (ponad 75 m3), zamkniêtym od kilku godzin i pozbawionym wentylacji pomieszczeniu pomiary prowadzone metod¹ aspiracyjn¹ i sedymentacyjn¹ daj¹ nie ró¿ni¹ce siê statystycznie wyniki (tabela V).
W badaniach prowadzonych metod¹ sedymentacyjn¹ wyniki w znacznym stopniu zale¿¹
od ruchu powietrza. Aspiratory s¹ o wiele mniej od niego zale¿ne. Niektóre aspiratory posiadaj¹ wewnêtrzny system pomiaru przep³ywu zasysanego powietrza.
Gwarantuje on uzyskanie prawid³owych wyników mimo intensywnego ruchu powietrza.
Umo¿liwia to miêdzy innymi wykonywanie pomiarów w kana³ach wentylacyjnych. Dziêki
temu w odró¿nieniu od metody sedymentacyjnej mo¿liwe jest ich u¿ycie do kontroli prawid³owego dzia³ania stacji uzdatniania powietrza oraz ca³ych systemów klimatyzacyjnych.
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Ogólna liczba bakterii w powietrzu wewnêtrznym. Porównanie wyników uzyskanych metod¹ sedymentacyjn¹ i aspiracyjn¹ zderzeniow¹ (TSA)
Total number of bacteria in indoor air. Comparison of results obtained sedimentation and impact respiratory methods (TSA)
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Objanienia: ka¿da wartoæ stanowi redni¹ z 12 pomiarów. Ró¿nice miêdzy metodami nie s¹ istotne
statystycznie

Przy oznaczaniu liczby bakterii w wodzie za wiarygodne uznaje siæ wyniki, gdy liczba
kolonii na p³ytkach o Æ 90 mm wynosi od 25 do 300 [1]. Przy osadzaniu bakterii z powietrza i inkubacji przez 48 h w 30°C otrzymuje siê kolonie o silnie zró¿nicowanej rednicy.
Niektóre z kolonii zajmuj¹ obszar na którym osiadaj¹ bakterie przechodz¹ce przez kilka
otworów g³owicy aspiratora. Inne kolonie stykaj¹ siê. Jest to prawdopodobnie przyczyn¹ ¿e
czêsto ju¿ przekroczenie liczby 115 kolonii na p³ytce o Æ 90 mm powoduje istotne zani¿enie wyniku badania (tab. VI). Z analizy wyników badañ prowadzonych przez kilka lat
w naszym laboratorium wynika ¿e, zbli¿one wyniki (w cfu/m 3) uzyskuje siê najczêciej gdy
liczba kolonii na p³ytkach mieci siê miêdzy 20 a 70. W konkretnych badaniach górna
granica podanego zakresu zale¿y miêdzy innymi od rednicy kolonii bakterii.
Ta b e l a V I .

Ogólna liczba bakterii w powietrzu wewnêtrznym. Porównanie wyników z badañ
wykonanych w jednym pokoju równolegle, przy ró¿nej liczbie kolonii na p³ytkach
(seria A i B)
Total number of bacteria in indoor air. Measurements executed in same chamber
parallelly. The results for different numbers of colony bacteriae on Petri-dishes
(Series A and B)
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Objanienia: NPL liczba kolonii po uwzglêdnieniu poprawki zwi¹zanej z mo¿liwoci¹ zassania dwu
lub wiêkszej liczby komórek przez jeden otwór w g³owicy aspiratora. Ró¿nice miêdzy
pomiarami przy ró¿nej liczbie kolonii na p³ytkach s¹ istotne statystycznie (0,0001)
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Wielkoæ i szybkoæ wzrostu kolonii zale¿y miêdzy innymi od ¿ywotnoci osadzanych
komórek bakterii. Ta z kolei od temperatury i wilgotnoci powietrza oraz czasu przebywania w nim bakterii. Dlatego z wyj¹tkiem sytuacji gdy znamy przybli¿on¹ liczbê bakterii
w powietrzu ( np. w przewodach klimatyzacyjnych ), dopiero osadzenie na p³ytkach bakterii z co najmniej dwóch ró¿nych objêtoci powietrza gwarantuje uzyskanie wiarygodnego
wyniku.
WNIOSKI
1. Wykonane równolegle w cile kontrolowanych warunkach (brak ruchu powietrza)
pomiary metod¹ aspiracyjn¹ i sedymentacyjn¹ daj¹ wyniki nie ró¿ni¹ce siê istotnie.
2. Na agarze od¿ywczym i TSA istotnie ró¿ny % osadzonych bakterii tworzy kolonie.
3. Wp³yw czynników takich jak rodzaj po¿ywki, metoda osadzania na niej bakterii
i liczba kolonii na p³ytce jest na tyle du¿y na ostateczny wynik pomiaru, ¿e musi byæ brany
pod uwagê przy porównywaniu wyników badañ wykonywanych ró¿nymi metodami.
A. Krogulski
METODS OF DETERMINATION OF TOTAL CONCENTRATION OF BACTERIA
IN ATMOSPHERIC AND INDOOR AIR
Summary
Methods of evaluation of microbiological air pollution are not standardized in Poland. As a result
of this status miscellaneous media and various methods of sedimentation of microorganisms on/or
these media are applied in the studies. In practice it makes difficult (or even impossible) comparison
of results published studies and experts reports. To illustrate the range of the problem in the presented paper are shown results of measurements of total number of bacteria performed paralelly with:
sedimentation and respiratory methods, three various media and clear different number of colony
bacteria on Petri-dishes. Practical instructions concerned selection of measurements methods and
interpretation of results are presented.
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