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W pracy przedstawiono wyniki ilustruj¹ce zanieczyszczenie powietrza przez
bakterie mezofilne tlenowe, dro¿d¿e i grzyby strzêpkowe w strefach wydzielonych wed³ug przeznaczenia, tj. oraz w obszarze sprzeda¿y i wydawania posi³ków, w czêci konsumpcyjnej oraz na zapleczu gospodarczym. Badania wykonano metod¹ sedymentacyjn¹, w czterech terminach, a oznaczenia prowadzono
w porze rannej i popo³udniowej.
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WSTÊP
Badania mikroflory powietrza wewnêtrznego dotycz¹ g³ównie ilociowej i jakociowej
charakterystyki drobnoustrojów oraz okrelenia czynników wp³ywaj¹cych na bioaerozol
pomieszczeñ zamkniêtych [8, 10, 14]. Dla oceny rzeczywistego stanu mikrobiologicznego
powietrza niezbêdne jest stosowanie w³aciwych, ujednoliconych metod [5]. Zainteresowanie mikrobiologiczn¹ jakoci¹ powietrza wewnêtrznego wynika z wa¿nego faktu, ¿e mikroorganizmy obecne w powietrzu mog¹ negatywnie oddzia³ywaæ na zdrowie i samopoczucie
przebywaj¹cych w pomieszczeniach ludzi. Dlatego obiektem wielu badañ jest bioaerozol
mieszkañ, szkó³, biur i urzêdów [7, 11, 13]. Zagro¿enia zdrowotne wynikaj¹ z jednej strony
z nadmiernej iloci drobnoustrojów w rodowisku, a z drugiej ³¹cz¹ siê ze zjawiskiem tworzenia przez mikroorganizmy zwi¹zków szkodliwych. Drobnoustroje obecne w powietrzu
mog¹ powodowaæ alergie oraz zak³ócaæ funkcje uk³adu immunologicznego, oddechowego
i centralnego systemu nerwowego, a d³ugotrwa³y kontakt ludzi z gatunkami tworz¹cymi
toksyny mo¿e byæ ród³em gronych chorób [1, 3, 8].
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Jakoæ mikrobiologiczna powietrza, obok znaczenia zdrowotnego, jest tak¿e wa¿nym
elementem higieny rodowiska produkcyjnego, wp³ywaj¹cym na jakoæ i trwa³oæ artyku³ów ¿ywnociowych [9]. Zagadnienie to dotyczy nie tylko zak³adów przemys³u spo¿ywczego, ale tak¿e obiektów gastronomicznych. Stan mikrobiologiczny powietrza jest w nich
niew¹tpliwie istotnym czynnikiem kszta³tuj¹cym zarówno rodowisko pracy personelu, jak
te¿ warunki higieniczne przygotowania i konsumpcji posi³ków.
W pimiennictwie krajowym informacje dotycz¹ce bioaerozolu w zak³adach gastronomicznych s¹ nieliczne [2, 12]. Podjêto, wiêc badania, których celem by³a ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w placówce gastronomicznej na przyk³adzie obiektu
tzw. ma³ej gastronomii.
MATERIA£ I METODYKA
Badania przeprowadzono w Szczecinie, w placówce gastronomicznej o ograniczonym zakresie
przygotowania posi³ków. W obiekcie tym serwuje siê ró¿nego rodzaju kanapki, sa³atki oraz posi³ki sporz¹dzane z pó³produktów oraz produktów gotowych, poprzez ich ogrzanie w kuchence mikrofalowej (zapiekanki, pizza, hamburgery).
Materia³em badawczym by³o powietrze, którego próbki pobierano w 16 punktach pomiarowych
wyznaczonych w trzech obszarach obiektu, tj. w czêci jadalnej (6 punktów), w rozdzielni, gdzie
prowadzona jest sprzeda¿ i wydawane s¹ posi³ki (3 punkty) oraz na zapleczu gospodarskim (7 punktów). Badania przeprowadzono w 4 terminach (w okresie styczeñ-kwiecieñ 2005 roku), a w ka¿dym
terminie wykonano 2 serie badañ:
a  w godzinach rannych (8-830), bezporednio po otwarciu zak³adu
b  w godzinach popo³udniowych (14-1430) w trakcie funkcjonowania obiektu
Ogó³em przeprowadzono 128 pomiarów.
Badania mikroflory obecnej w ocenianym powietrzu obejmowa³y:
 ogóln¹ liczbê bakterii mezofilnych tlenowych
 liczbê dro¿d¿y i grzybów pleniowych;
 identyfikacjê grzybów pleniowych wyodrêbnionych z próbek badanego powietrza  na podstawie cech makro- i mikroskopowych kolonii wyodrêbnionych grzybów, w oparciu o stosowne klucze [4].
W badaniach iloci drobnoustrojów zastosowano metodê sedymentacyjn¹ Kocha [6].
W ka¿dym punkcie pomiarowym wystawiano 3 szalki z pod³o¿em Plate Count Agar (Oxoid) do
oceny liczebnoci bakterii oraz 3 szalki z pod³o¿em Sabouraud (Oxoid) do oceny iloci dro¿d¿y
i grzybów pleniowych. Stosowano 20 minut ekspozycji, po czym hodowle bakteryjne inkubowano
w temperaturze 30°C w ci¹gu 48-72h, a grzybowe w temperaturze 25°C w czasie 3-5 dni. Na podstawie redniej iloci kolonii wyros³ych na p³ytkach obliczano liczbê drobnoustrojów w 1m3 powietrza
i wyra¿ano j¹ w postaci jednostek tworz¹cych kolonie (jtk·m-3).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
W tabeli I zamieszczono wyniki ilustruj¹ce mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza stwierdzone w wydzielonych obszarach badanego obiektu. Przedstawione dane uwzglêdniaj¹ zakres oraz redni¹ dla wszystkich pomiarów wykonanych w poszczególnych punktach pomiarowych wyznaczonych w danej strefie. Otrzymane wyniki wskazuj¹, ¿e mikroflora ocenianego powietrza by³a zdominowana przez bakterie. Z danych zawartych w tabeli
I wynika, i¿ w ogólnej iloci drobnoustrojów bakterie stanowi³y rednio od 84,8% (na zapleczu w porze rannej) do 95,5% (w strefie jadalni po po³udniu). W godzinach rannych
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Ta b e l a I .

Zanieczyszczenie powietrza w wydzielonych obszarach przez bakterie mezofilne tlenowe, dro¿d¿e i grzyby pleniowe (zakres i rednia)
Contamination of the air in separated places by mesophilic aerobic bacteria, yeasts and
moulds (range and mean)
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a  pomiary poranne, morning measurements
b  pomiary popo³udniowe, afternoon measurements

ogólna liczba bakterii mezofilnych tlenowych w powietrzu wyodrêbnionych obszarów waha³a siê w szerokim przedziale 30-1540 jtk·m-3, jednak rednia iloæ bakterii w tych strefach
by³a do siebie zbli¿ona i wynosi³a: 319 jtk·m -3 zapleczu, 376 jtk·m-3 w jadalni oraz
391 jtk·m-3 w strefie rozdzielni. W godzinach popo³udniowych liczba bakterii waha³a siê od
95 do 3397 jtk·m-3. Stwierdzono, ¿e po po³udniu nastêpowa³ wzrost zanieczyszczenia powietrza przez bakterie. By³ on rednio najwy¿szy w obrêbie jadalni (z 376 do 1156 jtk·m-3),
a najni¿szy w strefie zaplecza (z 319 do 490 jtk·m -3). W przypadku jadalni najwy¿sza liczba
bakterii zwi¹zana by³a zapewne ze wzrostem liczby osób korzystaj¹cych w miarê up³ywu
dnia z us³ug placówki gastronomicznej. Ludzie (ich liczba, natê¿enie ruchu) stanowi¹ bowiem g³ówne ród³o zanieczyszczenia powietrza przez bakterie [7]. W obszarze zaplecza,
gdzie rednie zanieczyszczenie przez bakterie by³o najni¿sze i najmniej zró¿nicowane (bior¹c pod uwagê porê dnia) przewija³y siê natomiast tylko pojedyncze osoby. W prowadzonych wczeniej badaniach powietrza w sto³ówce studenckiej [12] równie¿ stwierdzono
w porze popo³udniowej zmiany iloci bakterii w zale¿noci od wydzielonego funkcj¹ obszaru i zwi¹zanego z nim natê¿enia ruchu  wzrost liczby bakterii w jadalni, a obni¿enie
w dzia³ach obierania i obróbki wstêpnej surowców.
Dane zamieszczone w tabeli I wskazuj¹, ¿e wród bakterii wystêpuj¹cych w powietrzu
badanej placówki gastronomicznej, znacz¹cy udzia³ mia³y bakterie pigmentowe  tworzy³y
one kolonie kremowe, ¿ó³te i pomarañczowo-czerwone o powierzchni matowej lub z po³yskiem. W porze rannej ich ogólna liczba wynosi³a od 21 do 711 jtk·m -3, a w godzinach
popo³udniowych mieci³a siê w przedziale 74-2940 jtk·m-3. Stwierdzono (tab. I), ¿e po otwarciu obiektu przeciêtny udzia³ bakterii pigmentowych w stosunku do ogólnej iloci bakterii
wynosi³ 52, 55 i 62% kolejno dla powietrza w rozdzielni, jadalni oraz na zapleczu. W porze
popo³udniowej udzia³ ten wzrasta³ w powietrzu rozdzielni do 77%, a do ok. 81% w jadalni
oraz strefie zaplecza. Badania innych autorów [6, 11] potwierdzaj¹ stosunkowo liczn¹ obecnoæ bakterii pigmentowych w ogólnej florze bakteryjnej, zarówno powietrza atmosferycznego jak i wewnêtrznego.
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Zanieczyszczenie powietrza przez bakterie w badanym obiekcie gastronomicznym by³o
zró¿nicowane nie tylko w zale¿noci od wydzielonego funkcj¹ obszaru oraz pory dnia.
Znaczenie mia³ tak¿e termin badañ, na co wskazuj¹ dane zamieszczone w tabeli II. W zale¿noci od tego czynnika rednia liczba bakterii waha³a siê w porze rannej od 121 do 739
jtk·m-3, odpowiednio w terminie IV i III, a w porze popo³udniowej od 516 (termin II) do
1005 jtk·m-3 (termin III). O wp³ywie terminu badañ na poziom mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wiadcz¹ te¿ wyniki uzyskane przez innych autorów [7, 10, 12].
Ta b e l a I I .

rednia liczba poszczególnych grup drobnoustrojów w powietrzu wydzielonych obszarów w zale¿noci od terminu badañ
Average count of estimated microorganisms groups in the air of separated places in
dependence on determination date
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*1  jadalnia, area of consumption; 2  rozdzielnia, area of distribution; 3  zaplecze, area of subsidiaries

Dane zamieszczone w tabelach I i II wskazuj¹, podobnie jak w przypadku bakterii, na
zró¿nicowanie zanieczyszczenia ocenianego powietrza przez grzyby, w zale¿noci od wydzielonego obszaru, pory dnia i terminu badañ. Liczba dro¿d¿y waha³a siê w przedziale
0-254 jtk·m-3 (tab. I). Najwy¿sz¹ redni¹ iloci¹ dro¿d¿y (13 i 26 jtk·m -3 odpowiednio rano
i po po³udniu) odznacza³o siê powietrze w obszarze zaplecza, a najni¿sz¹  w strefie rozdzielni (rednio 5 w porze rannej i 6 jtk·m-3 po po³udniu).
Iloæ grzybów pleniowych mieci³a siê w zakresie 0-138 jtk·m-3 (tab. I). Najwy¿sza
rednia liczba pleni wystêpowa³a w powietrzu na zapleczu zarówno w porze rannej jak i po
po³udniu (odpowiednio 44 i 47 jtk·m-3). Najmniejsze rednie zanieczyszczenie przez plenie odnotowano w godzinach rannych w jadalni (27 jtk·m-3), a po po³udniu w strefie rozdzielni (38 jtk·m-3). Bior¹c pod uwagê termin przeprowadzenia badañ (tab. II) to, podobnie
jak w przypadku bakterii, najwiêksz¹ iloæ grzybów w powietrzu badanego obiektu odnotowano w terminie I i III.
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Tabela

I I I . Rozk³ad zanieczyszczenia powietrza przez poszczególne grupy drobnoustrojów
w wydzielonych pomieszczeniach badanego obiektu (% prób o danym poziomie zanieczyszczenia)
Percentage participation of air samples characterized by estimated count of bacteria,
yeasts and moulds
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 pomiary poranne, morning measurements
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 nieobecne, absent

ród³em grzybów w powietrzu pomieszczeñ jest g³ównie migracja ze rodowiska zewnêtrznego (np. w wyniku otwierania okien, wentylacji, przeci¹gów, przenoszenia przez
ludzi), a tak¿e obecnoæ takich wewnêtrznych elementów jak miecie, odpadki, ewentualnie zagrzybienie cian [6, 7, 8]. W strefie zaplecza badanego obiektu ród³em grzybów
mog³y byæ surowce (np. warzywa i owoce) wykorzystywane do przygotowywania posi³ków.
Z próbek badanego powietrza wyizolowano 475 szczepów grzybów pleniowych. By³y
one reprezentowane przez przedstawicieli nale¿¹cych do 14 rodzajów (ryc. 1). Badania
wykaza³y, ¿e niezale¿nie od wydzielonego obszaru oraz terminu badañ, w mikoflorze ocenianego powietrza najliczniej wystêpowa³y plenie nale¿¹ce do rodzajów Penicillium i Cladosporium. Dominowa³y grzyby Penicillium sp., których redni udzia³ w stosunku do wszystkich wyodrêbnionych szczepów wynosi³ 55% (przy wahaniach 40,2-75,1% w zale¿noci od
strefy i terminu badañ). Udzia³ Cladosporium sp. mieci³ siê w przedziale 17,6-37,2%,
wynosz¹c przeciêtnie 26%. Plenie z rodzajów Botrytis, Rhizopus, Trichothecium i Alternaria stanowi³y rednio 2-5% wyizolowanych szczepów, natomiast nieznacznym udzia³em
(1% i poni¿ej) odznaczaly siê Aspergillus sp., Gliocladium sp., Geotrichum sp., Fusarium
sp., Humicola sp., Monilia sp., Mucor sp. i Trichoderma sp. Stwierdzono, ¿e najbogatszym
sk³adem jakociowym odznacza³a siê mikoflora powietrza w strefie jadalni. Na przewa¿aj¹cy udzia³ grzybów z rodzajów Cladosporium i Penicillium w mikroflorze powietrza zak³adów gastronomicznych wskazuj¹ te¿ wyniki badañ uzyskane przez Krzysztofika [6] oraz
Wójcik-Stopczyñsk¹ i wsp. [12].
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Ryc. 1.

redni procentowy udzia³ rodzajów grzybów pleniowych w ogólnej iloci szczepów wyizolowanych z prób badanego powietrza
Average percentage share of moulds genus in total count of strains isolated from air samples
(inne/others: Aspergillus, Fusarium, Geotrichum, Gliocladium, Humicola, Monilia, Mucor, Trichoderma)

W ocenie stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza w badanym obiekcie,
mo¿na pos³u¿yæ siê wymaganiami opracowanymi przez Krzysztofika [6]. Zgodnie z nimi
iloæ bakterii w pomieszczeniach kuchennych nie powinna przekraczaæ 2000 jtk·m-3,
a dro¿d¿y i pleni 300 jtk·m-3. Wyniki zamieszczone w tabeli III dowodz¹, ¿e w wiêkszoci
prób badanego powietrza (83,6%) liczba bakterii by³a ni¿sza od 1000 jtk·m-3, a proponowany poziom maksymalny zosta³ przekroczony jedynie w przypadku 1,6% wszystkich przeprowadzonych pomiarów. Przekroczenia te odnotowano tylko w porze popo³udniowej,
w strefie jadalni i zaplecza. Jako niskie nale¿y te¿ uznaæ zanieczyszczenie powietrza przez
grzyby. W wiêkszoci przeprowadzonych pomiarów (51,6%) nie stwierdzono obecnoci
dro¿d¿y, a w przewa¿aj¹cej czêci pozosta³ych próbek liczba tych drobnoustrojów nie przekracza³a 50 jtk·m-3. Plenie nie wystêpowa³y w 5,5% próbek, natomiast w przypadku 92,2%
pomiarów liczba tych drobnoustrojów by³a mniejsza ni¿ 100 jtk·m -3. Tylko w jednej próbce
(pobranej na zapleczu) ³¹czna liczba dro¿d¿y i pleni by³a wy¿sza od poziomu dopuszczalnego.
Liczba drobnoustrojów wystêpuj¹cych w powietrzu badanego obiektu gastronomicznego by³a znacznie ni¿sza ni¿ stwierdzona przez Bo¿ko i wsp. [2] w piêciu gastronomicznych
zak³adach w Warszawie. W salach jadalnych tych obiektów rednia liczba drobnoustrojów
wynosi³a od 1550 do 12980 jtk·m-3, a w pomieszczeniach kuchennych mieci³a siê w zakresie 2860-9370 jtk·m-3. Wyniki uzyskane w tej pracy, dotycz¹ce zanieczyszczenia powietrza
przez bakterie i dro¿d¿e, s¹ natomiast porównywalne z uzyskanymi przez Wójcik-Stopczyñsk¹ i wsp. [12] w sto³ówce studenckiej, w której rednia liczba bakterii i dro¿d¿y,
w zale¿noci od miejsca i pory dnia, mieci³a siê w zakresie odpowiednio 250-1050 oraz
6-48 jtk·m-3. Powietrze w sto³ówce, odró¿nieniu od rezultatów niniejszych badañ, charakteryzowa³o siê jednak wy¿szym zanieczyszczeniem przez grzyby pleniowe  ich iloæ
w 20% próbek powietrza przekracza³a proponowany poziom maksymalny, tj. 300 jtk·m-3.
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PODSUMOWANIE
W próbkach powietrza pobranego w ocenianym obiekcie gastronomicznym ogólna liczba bakterii mezofilnych tlenowych mieci³a siê w przedziale 30-3397, dro¿d¿y 0-254,
a grzybów pleniowych 0-138 jtk·m-3. Liczba drobnoustrojów w ocenianym powietrzu by³a
zró¿nicowana w zale¿noci od miejsca pomiaru, pory dnia i terminu badañ. rednie zanieczyszczenie przez bakterie by³o najwy¿sze w strefie jadalni a najni¿sze na zapleczu, natomiast najwiêcej grzybów odnotowano na zapleczu, a najmniej w obszarze rozdzielni, tj.
w strefie sprzeda¿y i wydawania posi³ków. Liczba bakterii, dro¿d¿y i pleni w powietrzu
wszystkich wydzielonych obszarów by³a wy¿sza po po³udniu ni¿ w godzinach rannych.
Stopieñ zanieczyszczenia ocenianego powietrza na tle wymagañ podawanych przez
Krzysztofika [6], nale¿y uznaæ za stosunkowo niski  tylko w pojedynczych przypadkach
liczba bakterii i grzybów przekracza³a poziom dopuszczalny  odpowiednio 2000
i 300 jtk·m-3.
Wród bakterii mezofilnych tlenowych przewa¿a³y bakterie tworz¹ce kolonie pigmentowe, natomiast flora grzybowa by³a reprezentowana g³ównie przez plenie z rodzajów Penicillium oraz Cladosporium.
B. Wójcik-Stopczyñska
MICROBIOLOGICAL QUALITY OF THE AIR IN SMALL GASTRONOMY POINT
Summary
The aim of this work was the estimation of microbial contamination of the air in small gastronomy point. The study included three places, which have been separated on the ground of their function: 1. area of subsidiaries, 2. area of distribution (sale and serving meal), 3. area of consumption.
The total numbers of aerobic mesophilic bacteria, yeasts and moulds were determined by sedimentation method. Taxonomy units of fungal aerosol were also estimated. The samples of air were collected in 16 investigation points in the morning (8-8.30) and in the afternoon (14-14.30). Four series of
measurements were carried out and in general 128 of air samples were tested. The results showed
that numbers of bacteria, yeasts and moulds were variable and received respectively 30-3397, 0-254
and 0-138 cfu·m-3. Microbial contamination of air changed depending on area character (the highest
average count of bacteria occurred in the air of consumption area and fungi in subsidiaries area),
time of a day (contamination of the air increased in the afternoon) and determination date. Only in
single samples the numbers of bacteria and fungi were higher than recommended level. Pigmentary
bacteria had high participation in total count of bacteria and filamentous fungi were represented
mostly by Penicillium sp. and Cladosporium sp.
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