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1.

Wstęp

jest powstąącą w sposób naturalny w przyrodzie trójatomową cząsteczką tlenu.
Podobnie jak wszystkie substancje chemiczne, jego rola jest zarówno pozytywna jak
i negatywna. Ozon należy do najsilniejszych utleniaczy, co skutkuje ponad tysiąckrotnie
większą zdolnościądo usuwania bakterii, grzybów, pleśnioraz ich ptzetrwalników od
konwencjonalnie stosowanych zwięków typu chlor czy fluor, dodatkowo w krótszym czasie
oraz niższych dawkach [1]. Jako że w warunkach pokojowych występuje w formie gazowej,
charakteryzuje się również dobrą penetracją, Ze względu na swoją reaktywnośćbardzo
szybko oddziałuje na cząsteczki oraz organizmy znajdulące się w powietrzu oraz na
powierzchni. Dodatkowy atom tlenu ozonu przyłącza się do podwójnego wiązania
w cząsteczkach nienasyconych zwiryków organicznych, doprowadząąc do zmiany ich
struktury chemicznej, aby utworzyć molekuły nieofens}a^me - eliminując zapach. Sprawia to,
że ozon wykorzystywany jest również w celu usuwania przykrych zapachów (proces
dezodoryzacji). Oczywiście jak kuZda metoda, rownież i ozonowanie nie jest pozbawione
wad. Jako związek silnie korozyjny, stosowany w zbY &lżym stężeniu oraz przez dłuzszy
okres czasu moze prowadzió do szkodlilyych reakcji z niektórymi sńucznymi tworzywami
oraz elementami grrmowymi (odbarwienie, matowienie, sźyvmienie, szybsze zużywanie się
elementów). Podczas towarzszącvch procesowi reakcji chemicznych, w zależnościod
odorantów występujących w środowisku, może równiez dochodzić do powstawania
chemicznych związków chemicznych (chociaż zalowno ryzyko jak i ilośćpowstających
toksyn sąniższe niżprzy stosowaniu innych metod).
C)zon

Wszystkie

te czynniki

sprawiają,

że ozonowanie musi byó

wykonyłvane przez

wyspecjalizowane firmy, potrafiące w zalężnościod sytuacji dobraó odpowiednie stężenie
wprowadzanego ozonu oraz azas trwania zńiegu [2]. W ciągu ostatniego wieku ozon znalazł
szerokie zastosowanie w dezynfekcji, dezynsekcji, dezodoryzaĄi, rolnictwie, medycynie
i przemyśle f3,4l. Mimo bezsprzecznej zdolnoścido dezodoryzacji brakuje ciągle badaft
dokumentuj ących j e go zdo lno ścidezynfekcyj ne.

Na zlecenie firmy Handlowo Usługowej ADI TRADE dokonano oceny skuteczności

dezynfekcji powietrza i powierzchni metodą ozonowania w Przychodni Psychoterapii,
Profilaktyki i Lęczęnia Uzalężniefi NZOZ w Olsztynie. Przy ocenie sanitarnej powietrza
i powierzchni pomieszczeń zamkniętych istotną rolę odgrywają organizmy wskńnikowe.
Zalicza się do nich grzyby pleśniowei drożdZopodobne (pochodzące z gleby oraz z substancji
organicznych - m. in. szczątki roślinne,czy odpady komunalne) oraz bakterie naturalnie
zasiedlające skórę i układ oddechowy czŁowięka (zvńaszcza groŃowce).

2. MateriaĘ

i metody

Badania wykonano w Przychodni Psychoterapii, Profilaktyki i Leczęnia Uzależmien
NZOZ w Olsźynie, znajdującej się na ulicy Puszkina 13. Do analrizy wybrano dwa
reprezentatywnę pomieszczenia badanego obiektu - salę terapeutyczną,,małą" orazłazietkę.
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2.1. Metodyka badań powietrza

Próbki powietrza pobierano w 3 punktach (dwa .vqtlznaczone stanowiska oraz podwórze badanie stężenia bakterii i grzybow w powietrzu atmosferycznym jako próba referencyjna)
dwukrotnie - przed dezynfekcj ą oraz w 6 godzin po zakoiczęniu ozonowania. Próbki
powietrza pobierano metodą zderzeniowązapomocą mikrobiologicznego próbnika powietrza
MAS-100 firmy Merck (świadectwo kalibracji Nr 79404 z dnia 3I.I0.20I4 r.). W kazdym
punkcie pobór został wykonany w pięciu powtórzeniach w celu ograniczetia błędów
związanych z przypadkowym charakterem rozmięszczenia drobnoustrojów w powietrzu.
Objętośćaspirowanego powietrza (100 litrów) dostosowano do spodziewanego
zanieczyszczenia mikrobiologicznego badanego środowiska. Aparat samoczynnie pobierał
określoną objętośćpowietrza do głowicy aparńu na powierzchnię płytki z odpowiednim
podłożem agarowym:

1.

Agar tryptozowo-sojowy dla ogólnej liczby bakterii;

2. Sabornaud Dextrose Agar dla ogólnej liczby grzybów

pleśniowych

t drożdżopodobnych.

dostarczono do laboratorium zgodnie z Instrukcją I-01/P0-03
,,Pobieranie, transport i przechowl.wanie próbek do badń". Wszystkie płYki z podłożartt
poddano inkubacji w temperaturze i czasie odpowiednim dla badanych grup
mikroorganizmów zgodnie z ProcedurąBada,wczą PB-OBP-019 ,,Wykrywanie i identyfikacja
czynników biologicznych w pomieszczeniach użytkowych oraz w powietrzu
atmosferycznym". Ogólną liczbę baktęrii w powietrzu atmosferycznym oznaczono metodą
aspiracyjną (zderzeniową) wg PN-89|Z-04III102 Ochrona czystościpowietrza. Badania
mikrobiologiczne. Oznaczanię liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy
pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną. Ogólną liczbę gtzybów w powietrzu
atmosferycznp oznaczono metodą aspiracyjną (zderzeniową) wg PN-89/Z-04III|03
Ochrona czystościpowietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczartie liczby grzybow
mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą
aspiracyjną i sedymentacyjną. Po zliczęniu kolonii otaz uwzględnieniu objętościpróbki
ustalono stężenie mikroorganizmów w jednostkach tworzących kolonie na jeden metr
sześcienny powietrza (jtk/m3). Ostateczne wyniki są prawdopodobną całkowitą sta§styczną
liczby jednostek tworzących kolonie, uwzględniającą Tablice Poprawek Statystycznych wg
Fellera (zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi mikrobiologicznego próbnika
powietrza MAS). Równolegle z poborem próbek rejestrowano warunki meteorologicznę:
temperaturę, wilgotnośćwzględną politetrza oraz prędkośćwiatru.

Próbki pobrano

i

2.2. Metodyka badań odcisków

W celu określeniastopnia zanieczyszczenia powierzchni l*1,znaczono w badanym
obiekcie 20 puŃtów pomiarowych. Z wybranych powierzchni pobrano odciski
wykorzystując komercyjne płl.tki kontaktowe - TSA LAB-AGAR -| Tween + Letheen.

Próbki pobrano i dostarczono do laboratorium zgodnie z Instrukcją I-01/P0-03 ,,Pobieranie,
transport i przechowlłvanie próbek do badń". Wszystkie płytki z podłożarnipoddano
inkubacji w temperaturzę i czasie odpowiednim dla badanych grup mikroorganizmów
zgodnie z Procedurą Badawczą PB-OBP-017 ,,Kontrola skuteczności dezynfekcjf'. Po
zliczeniuwl,rosłych kolonii ustalono stężenie organizmów na25 cŃ powierzchni.
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3.

Omówienie wyników

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie warunków mikroklimatycznych w dniu badania.
Otrzymane wyniki pomiarów wilgotności świadczą o umiarkowanej zaulartości wilgoci
w powietrzu atmosferycznym. Z jednej strony zapobiega to powstawaniu ognisk
biodeterioracji bakterii i grzybów pleśniowych, z drugiej strony skuteczność proceSu
o

zonowani a w zr asta wr az ze w zględną wi l gotno

śc

ią p owietr za.

Tabela t Zestawięnie pomiarów warunków mikroklimaĘcznych na stanowiskach
pomiarowych
Data poboru
nróhek
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
01.07.2015
0I.0].2015
0I.07.2aI5

Miejsce pobrania próbki

r.

Sala terapeńycznamała

r.

Łazięnka
Podwórze

r.

Prędkość
wiatru (m/s)

Temperatura
roC)
24,0
24,0
22,4
!) )J
22.9
18.6

0,30

ala tęrape uty czna mała

r.

S

r.

Łazietka

r.

Podwórze

o?q

Wilgotność
(O/n\

47,7
55,1

46,4
54,0

56,8
64.6

3.1. Skażenie bakteryjne powietrza

W skład powietrza atmosferycznego wchodzą różne rodzaje i gatunki mikroorganizmów,
w tym licznę bakterie (około 26Yo, z częgo około 9% stanowią bakterie z rodzaju
Staphylococcus). Wzrost temperatury powietrza i brak opadów powoduje wzrost ltczby
drobnoustrojów w powietrzu. W atmosferze zawieszone są głównie drobnoustroje
saprofityczne, odpome na stan wysuszenia, aczkolwiek niejednokrotnie też bakterie
chorobotwótcze, Mikroflora aerozolu wnęttza nię różni się jakościowo od mikroflory
powietrza zewnętrznego. W tabeli 2 przedstawiono wyniki analizy ilościowej i jakościowej
aerozolu bakteryjnego w badanych próbkach na stanowiskach pomiarowych.

Tabe|a2
StęZenie i skład aerozolu bakteryjnego fitVm3) w punktach pomiarowych
Miejsce

pobrania

próbki

Mała sala

terapeuĘczna

Łazienka

Podwórze

Rodzaj/gatunek
przed ozonowaniem

Bacillus spp.,
Micrococcus luteus,
Micrococcus spp.,
Stanhvlococcus sDD.
Bacillus spp.,
Micrococcus luteus,
Micrococcus spp.,
Staphvlococcus sDD.
Bacillus spp.,
Micrococcus luteus,
Micrococcus soo.

po ozonowaniu

Bacillus spp,,
Micrococcus luteus,
Micrococcus spp.,
Staphylococcus spp.
Bacillus spp.,
Micrococcus luteus,
Micrococcus spp.,
Staphvlococcus sDD,
Bacillus spp.,
Micrococcus luteus,
Micrococcus snp.
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Ogólna liczba bakterii
(itk/m3)

Przed

Redukcja

Po
ozonowaniu

liczby (oń)

1 100

276

75

458

290

Jl

108

74

ozonowa
niem

W powietrzu wewnętrznym badanych pomieszczęń oraz powietrzu atmosferycznym
wyhodowano bakterie saprofityczne. Wśród nich: ,Bacillus spp., Micrococcus luteus,
Micrococcus spp., pospolicie występujące w powietrzu budynków uż/tkov\Tch. Jednym ze
Źródeł generowania tych organizmów do środowiska jest człowiek. W powietrzu

wewnętrznym badanego pomieszczenia nie stwierdzono organizmów patogennych dla
człowieka według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada2002 r. w sprawie
listy organizmów oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych
stopni hermetyczności (Dz. U.212 poz.I798).

Zestawięnie ogólnej liczby bakterii
ozonowania przedstawiono na wykresie 1.

w

badanych próbkach przed

i po

procesie

Wykres

Ogólna liczbabakterii (tVm3) w punktach pomiarowych

1

tzoo

przed ozonowaniem
800

\Jts

po ozonowaniu

-_^
bUU

400

**

Podwórze
Przed ozonowaniem
wartośćśrednia

-

po ozonowaniu - wartość

średnia

Sala terapeutyczna mała

Łazienka

W obu analizowanych przypadkach proces ozonowania doprowadził do obniżenia
zawartoŚci drobnoustrojów bakteryjnych w powietrzu o odpowiednio 75 i 37%. Znanienny
jest fakt, że wszystkie wyizolowane rodzaje bakterii uległy obniżeniu w podobnym stopniu.
W tradycyjnych metodach dezyrfekcji częśćorganizmów charakteryzuje się zwiększoną
odpornościąla czynnik sptawazy) jak na przyl<ład rodzaj Micrococcus oraz inne
drobnoustroje zdolne do wytwarzania barvmików w przlpadku dezynfekcji przy pomocy
promieniowania ultrafioletowęgo, czy drobnoustroje przetrwalńkujące w przypadku
ńększości preparatów chemicznych. Dużą rozpiętośćskuteczności dezynfekcji tłumaczyć
możę zrÓżnicowany wyjściowy stopień zanieczyszczęnia powietrza. Fotografie podłozy
mikrobi olo giczny ch z wyho dowanym i or ganizmami prze d stawiono w zńąc zniku 1 .
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3.2. Skażenie bakteryjne powierzchni

Ięszcze vłyższąskutecznośćozonowania widać w przypadku zanieczyszczeniapowierzchni.
Spośród dwudziestu pobranych próbek najniższa uzyskana redukcja liczby drobnoustrojów
wyniosła powyZej 44oń, w dwóch przypadkach uzyskano I00%o skuteczność dezynfekcji.
Srednio ozonowanie doprowadziło do redukcji mikroorganizmów o 81oń. Wyniki analizy
jakościowej i ilościowej przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3
Analiza j akościowa i ilo ściowa odcisków pobranych z
pomieszczenie
w którym
pobrano

próbki

Mała sala
terapeuĘczna

Mała sala
terapeutyczna

Miejsce
pobrania

b adany

Wyhodowane drobnoustroje

próbki

przed ozonowaniem

po ozonowaniu

Biurko - blat

Bacillus spp,,
grzyby pleśniową
Micrococcus spp.,
Moraxella osloensis,
Staphylococcus
hominis ssp. hominis

Bacillus spp.,
Microcrlcctts spp.

Komoda blat

Bacillus spp.,
Micrococcus spp.,
Staphylococcus
haemolyticus

Bacillus spp.,
Micrococcus spp.,
Staphylococcus
haemolyticus,

ch pomie szczeń
Ogólna liczba bakterii
(itlr/25 cmz)

Redukcja

Przed

Po

ozonowaniem

ozonowaniu

49

5

90

> 100

56

>44

> 100

43

>57

> 100

34

>66

51

6

88

liczby (oń)

Staphylococcus
hominis ssp.
hominis

Bacillus spp.,
grzyby
pleśniowe,
Mała sala

Szafka-

terapeutyczna

blat

Bacillus spp.,
Micrococcus spp.,
Staphylococcus
haemolyticus

Mała sala
terapeuĘczna

Mała sala
terapeutyczna

Stolik

Krzesło
tapicerowane

Bacillus spp.,
Micrococcus spp.,
Staphylococcus

Micrococcus
Spp.,

Staphylococcus
epidermidis,
Staphylococcus
hominis ssp.
hominis
Bacillus spp.,
grzyby pleśniowe,
Micrococcus spp.,
Staphylococcus

haemolyticus,

haemolyticus,

Staphylococcus
hominis ssp. hominis

Staphylococcus
hominis ssp.
hominis

Bacillus spp.,
Micrococcus spp,,
Staphylococcus
epidermidis

Micrococcus spp.
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pomieszczenie
w którym
pobrano

Miejsce

Wyhodowane drobnoustroi

pobrania

przed ozonowaniem

próbki

próbki

Mała sala
terapellĘczna

Bacillus spp.,
Micrococcus spp.,
Stapłrylococcus

Kanapa

epidermidis,

Ogólna liczba bakterii

e

fitW2l

cmzl-

Przed

po ozonowaniu

Redukcja
liczby (o/o)

ozonowaniem

Po
ozonowaniu

65

1

98

> 100

35

>65

61

<1

100

> 100

2

>98

4

<1

100

Bacillus spp.

Staphylococcus
hąemolvticus
Mała sala
terapeuĘczna

Pojemnik na
kawę

Łazięnka

Dozownik do
mycia rąk

Bacillus spp.,
gzyby pleśniowe,
Micrococcus spp.,
Staphylococcus
epidermidis
Bacillus spp,,
Micrococcus spp.,
Staphylococcus

Bacillus spp.,
Micrococcus spp.,
Staphylococcus
hominis ssp,
hominis

epidermidis,

Staphylococcus
hominis ssp. hominis

Łazienka

Spłuczka

Łazienka

Glazura

Bacillus spp.,
Micrococcus spp.,
Staphylococcus
haemolyticus
Bacillus spp.

Micrococcus spp.,
Staphylococcus
cohnii ssp.
urealyticus

Zestawienie ogólnej liczby bakterii w badanych próbkach przęd
przedstawiono na wykresie 2.

i po

procesie ozonowania

Wvkres 2
Ogólna lic,zbabakterii 0tW25 cmz; w punktach pomiarowych
12a
1nn
óU

()
\Z

F

=

60

wprzed

40

ffi

po ozonowaniu

-

średn ia

2a

przed ozonowaniem

0

§

§.§r**

Ś

ooo

ś

§*§
.§.*f
^o*o'

d"§_o-.o""
+" i-"""

§

ozonowaniem

"ć'
ś$"

,o'
ś

"""oł§oS*

n-'

c,§

-

-

wartość

po ozonowaniem - wartość
średnia

^.§

Fotografie pbrtek odciskowych z wyhodowanymi otganizmami przedstawiono w zńączniku
1.
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3.3. Skażenie powietrza grzybami pleśniowymi

Grzybarni mikroskopowymi nazywarfly grzyby, których cechy morfologiczne określasię

przy użyciu mikroskopu. Zaliczamy tu grzyby pleśniowe oraz grzyby drożdżopodobne.
Grzyby strzępkowe są to grzyby, których podstawową ezęściąplechy jest strzępka,
Najczęściej w powietrzu atmosferycznym występują zarodniki lub fragmenty strzępek
grzybow (stanowią one około 70oń s|<ładu powietrza atmosferycznego). Gtzyby pleśniowe
występują pospolicie w środowisku naturalnym, do jednego z ich stńych rezenłrrarow należy
gleba. Podczas swojego rozwoju v,rytwarzają ogronme ilościlekkich, suchych, opływowych
o średnicy kliku mikrometrów zarodników, doskonale przystosowanych do rozprzestrzeniania
się wraz z ruchamt powietrza na duże odległości,co sprawia, że Iiczne gatunki grzybów
pleśniowych osiadają na powierzchniach różnych materiałów. Zdo|ność do wzrostu i rozwoju
grzybów pleśniowychdeterminowana jest przęz trzy główne czynniki: wilgotność
środowiska, temperaturę otaz dostępnośćśrodków odżywczych. Zę względu na niskie

wymagania oraz rozbudowany aparat enzymatyczny pozwalĄący na rozl<Ładanie
i wykorzystywanie różnorodnych związkow chemicznych, jedynym parametrem silnie
limiĘącym rozwój grzybów pleśniowych i drożdżopodobnych jest wilgotność. Spośród
pleśniwchodzących w skład mikroflory powietrza najliczniejszą grupę stanowią pleśnie
zaltczane do klas Deuteromycota, Ascomycota i Zygomycota. Potrzebują one do rozwoju
niewielkich ilościorganicznych substancji pokarmowych, dlatego mogą rozwijaó się na
drewnie, mńeriŃach konstrukcyjnych, lateksie i gumio oraz na materiałach w miejscach
o zwiększonej wilgotności. Pożyrvkę dla grzybów moze stanowić zańeczyszczęnie w postaci
krrrzu pochodzenia organicznego. Często w miejscach dużego zawilgocenia razęm z grzybani
pleśniowymi występują również bakterie. ObniZĄą estetykę zainfekowanych materiałów,
niszcząprzechowywane produkty imająwpły.w nazłę samopoczucie i zdrowie ludzi.

W tabeli 4 przedstawiono wyniki analizy ilościowej bioaerozolu grzybowego.

Tabela 4
Stężenie i skład aerozolu grzybowego (tklm3) w punktach pomiarowych

Miejsce pobrania

próbki

Mała sala
tetapeutyczna
Łazienka
Podwórze

Oeólna liczba grzybów (itVm3)

Przed

ozonowaniem

po ozonowaniu

Redukcja |iczby ('ń)

I 462

136

9l

508

150

70

2 484

2 628

przypadku grzybów pleśniołvychi drożdżopodobnych proces ozonowania przyniósł
najlepsze rezultaty. Najnizsza wartośćredukcji liczby wyniosła 70, najv,ryższa 9I, a wartość

W

uśredniona 8l %.

Zestawienie ogólnej liczby grąhów w badanych próbkach ptzed i po procesie ozonowania
przedstawiono na wykresie 3.
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Wykres

Ogólna liczba grzybow fitk/m3) w puŃtach pomiarowych

3

przed ozonowaniem
po ozonowaniu

§

1500

Podwórze

-

,*.*, Przed ozonowaniem

-

wartośćśrednia

***

po ozonowaniu
średnia

-

wartość

Sala terapeutyczna mała

Podobnie jak w przypadku bakterii, również w przypadku grzybów pleśniowych
i drożdżopodobnych redukcja ilościorganizmów zachodzi równomiernie, niezależnie od
zdolnoścido wytwarzania barv,rników (dematiaceus moulds) oraz struktrrr przetrwalnych
w postaci chlamydospor (m.in. rcdzaje Fusarium, Paecilomyces). Fotografie podłozy
mikrobiologicznych z wyhodowanymi organizmami przedstawiono w zńączńku I.

4. Wnioski
Przeprowadzone badania vłykazały,że zastosowania procesu ozonowania możę stanowić

doskonałe uzupełnienie tradycyjnych sposobów dezynfekcji. Dzięki zdolności do
swobodnego tozprzesttzeniania się gazu, skutecznie wykonany zabieg umożliwia usunąć
zanieczyszczenie biologiczne z trudno dostępnych orazłatvłych do przeoczenia miejsc. Ocena
skuteczności dezynfekcji po przeprowadzonp ozonowaniu wykazńa bardzo wysoką
redukcję zanieczyszczeń miklobiologicznych, ze średnimstopniem redukcji wynoszącym
77%. Ozonowanie okazało się równiez skuteczne w stosunku do drobnoustrojów
trudniejszych do zwalczania innymi metodami, jak organizmy wytwarzające pigment,
odporne na wysychanie, czy fiwarzające przetrwalniki. Wykonany zabieg znacznię
poprawił jakośćmikrobiologiczną powietrza oraz powierzchni. Uzyskane rezultaty były
zbieżne z wynikami pracy oceniającymi przydatnośćprocesu ozonowania w likwidacji
zagrzybieńa powstałego podczas powodzi t5]. Dodatkową zaletę stanowi właściwość
dezodoryzacji, w tym zapachów gnilnych.
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Za|ącznik1
Metoda pobrania próby - aspirator zderzeniowy
Podłoże TSA - Mała sala terapeutyczna
po ozonowaniu
przed ozonowaniem
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przed

Podłoże TSA - Łazienka

ozonowaniem
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po ozonowaniu

Metoda pobrania próby - odciskowa
Płytki kontaktowe TSA LAB-AGAR * Tween*Letheen
przed ozonowaniem
po ozonowaniu
Mała sala terapeutyczna - Biurko - blat

Mała sala terapeutyczna

-

Komoqą:_bb!

Mała sala terapeutyczna -

S":fka:!E!

Mała sala terapeutyczna - Stolik

a-

krzesło ta
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Mała sala terapeutyczna -Kana
J

Mała sala te

utyczna - Pojemnik na karr

Łazienka

-

Dozownik do m

Łazienka - Spłuczka

Łazienka

-

Glazura
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podłoże sabou raud Łazienka
przed ozonowaniem
po ozonowaniu
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