
Poboru próbek powietrza dokonywano metodą zderzeniową z wykorzystaniem urządzenia
MAS-100 Eco (Merck). W celu oceny czystości mikrobiologicznej powietrza po zastosowaniu
lampy UV-C Philips TUV 36W G36 T8 oraz urządzenia lnduct 750, pobierano po 0,2 i 0,5 m3,

Natomiast, w celu oceny poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w komorze po
nebulizacji zawiesiny drobnoustrojów pobierano po 0,01 i 0,02 m3.

Hodowlę laseczek C. difficile prowadzono na podłożu ChromlD C. difficile (bio-Mórieux) w
warunkach beztlenowych wytworzonych przy pomocy generatora atmosfery beztlenowej
Genbag anaer (bio-Mórieux) w temperaturze 37"C przez 24 godziny. Wyrosłe na podłożu kolonie
zliczano i przeliczano na jednostki tworzące kolonie (j.t.k.) x m-3 powietrza. skuteczność
wyrazano poprzez podanie liczby j.t.k. bakterii przed ipo użyciu urządzenia lnduct 750, a także
wyliczenie procentowego wskaźnika red ukcji (Rt%] ) według wzoru:

R[%] = x 100

gdzie: A - wyjściowa liczba drobnoustrojów [j.t.k,xm 
3],

B - liczba drobnoustrojów po użyciu urządzenia [j.t.k.xm 
3],

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej w programie STAT|STlCA 13.0 PL

(Statsoft). Sprawdzono istotność rożnic pomiędzy wartościami współczynników R wyliczonych
dla badanych szczepów w oparciu o test Tukey'a przy poziomie istotności 0,05.

4. Wyniki

Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić pewne wahania dotyczące liczby j.t.k. badanych laseczek

obecnych w powietrzu po nebulizacji zawiesin (tab. 1). Z tego względu zdecydowano się na

wprowadzenie bezwzględnej miary redukcjiw postaci R[%].

Tab. 1_. Liczba drobnoustrojów odzyskiwanych z powietrza oraz procentowy współczynnik jej

redukcji R[%]

Objaśnienia stosowanych skrótów:
. CDl tox(-) - szczep C, difficile nietoksynotwórczy,
. CDl MXF-R/tox A/B/bin(+) - szczep C. dit'ficile wytwarzający toksyny A, B i binarną oraz oporny na

mo ksyf loksacynę,
r CDl PCR 027 - szczep C. difficile PCR-rybotyp 027,

r j.t.k, - jednostki tworzące kolonie,
. * -odchylenie standardowe,
. a, b - wartości oznaczone różnymi literami róźnią się istotnie statystycznie (pś0,05)
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