
STRESZCZENIE Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego obejmują nie tylko znane od dawna czynniki zakaźne (wirusy, bakterie, grzyby,
pasożyty), ale również czynniki o działaniu alergizującym i toksycznym, które w wielu grupach zawodowych są główną przyczyną zachorowań. Wiele
z tych czynników (alergeny i toksyny drobnoustrojowe, alergeny roślinne i zwierzęce) to składniki bioaerozoli, stanowiące zagrożenie zawodowych
chorób układu oddechowego wśród rolników i przedstawicieli innych zawodów.

W odróżnieniu od większości czynników chemicznych i fizycznych, w skali światowej brak jest ogólnie akceptowanych kryteriów oceny narażenia na
czynniki biologiczne, jak również ogólnie uznanych wartości progowych i zaleceń metodycznych. Brak tych kryteriów utrudnia wdrażanie w Polsce
i w innych krajach Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2000/54/EC, dotyczącej ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na
czynniki biologiczne w miejscu pracy.

W Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie opracowano projekt wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego na bioaerozole związane
z pyłami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, z uwzględnieniem ogólnej liczby bakterii mezofilnych, bakterii Gram-ujemnych, termofilnych
promieniowców, grzybów i endotoksyny bakteryjnej. Propozycja ta może być punktem wyjścia do opracowania odpowiednich norm fakultatywnych,
które ułatwiłyby wdrażanie w praktyce wymienionej wyżej Dyrektywy. Do tego czasu ważne jest ścisłe przestrzeganie obowiązujących norm stężenia
pyłów roślinnych i zwierzęcych w powietrzu. Med. Pr. 2002, 53, 1, 29–39
Słowa kluczowe: biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego, bioaerozole, drobnoustroje, alergeny, metody mikrobiologicznego badania
powietrza, propozycje najwyższych dopuszczalnych stężeń

ABSTRACT Occupational biohazards include not only factors that have long been known (viruses, bacteria, fungi, parasites), but also agents exerting
allergic and toxic effects, which are directly responsible for the development of  various diseases in many occupational groups. Numerous agents  of
this group (allergens, microbial toxins, pollen allergens and allergens of animal origin) are components of bioaerosols - potential hazards inducing
occupational respiratory diseases  among farmers and people involved in other occupations.

Contrary to the majority of chemical and physical factors, neither commonly approved criteria for assessing exposure to biological factors, nor
threshold values and methodological recommendations are as yet available. The lack of these criteria renders it difficult to implement in Poland and
in other countries Directive 2000/54/EC on the protection of workers against the risk of occupational exposure to biohazards, issued by the
European Community.  

The Institute of Rural Medicine in Lublin has drafted the proposals for threshold limit values of occupational exposure to bioaerosols associated
with plant and animal dusts, including: mesophilic bacteria, Gram-negative bacteria, thermophilic actinomycetes, fungi and bacterial endotoxins.
These proposals could be considered as a  starting point for developing appropriate facultative standards that would facilitate the practical
implementation of the aforesaid Directive. Meantime it is essential to be strict in following the binding concentration limits of the plant and animal
dusts in the air. Med Pr 2002, 53, 1, 29–39
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DEFINICJA

Pojęciem „biologicznych czynników zagrożenia zawodo-
wego”, „biologicznych szkodliwości zawodowych” lub
„biologicznych czynników szkodliwych dla zdrowia
występujących w środowisku pracy” określamy takie mik-
ro- i makroorganizmy oraz wytwarzane przez nie struktu-
ry i substancje, które wywierają niekorzystny wpływ na
człowieka w procesie pracy i mogą być przyczyną dolegli-
wości i chorób pochodzenia zawodowego.

W myśl tej szerokiej, nowoczesnej definicji, biologicz-
ne czynniki zagrożenia zawodowego obejmują nie tylko
znane od dawna czynniki zakaźne, ale również czynniki
o działaniu alergizującym i toksycznym, które w wielu
grupach zawodowych są główną przyczyną zachorowań
(1,2). 

KLASYFIKACJA

Dotychczas zidentyfikowano 622 biologiczne czynniki (lub
grupy czynników), chociaż rzeczywista ich liczba jest praw-
dopodobnie znacznie większa (3). W oparciu o zasady syste-
matyki biologicznej można wśród nich wyróżnić pięć
następujących dużych grup (w nawiasach podano liczby zi-
dentyfikowanych czynników, lub grup czynników): priony
i wirusy (138), bakterie (181), grzyby (74), czynniki roślinne
(77), czynniki zwierzęce (152). W tabeli I podano naj-
ważniejsze z tych czynników, wybrane na podstawie
zarówno stopnia zagrożenia zdrowia, jak i częstości
występowania (1,3). 

Pod względem rodzaju działania chorobotwórczego na
organizm ludzki, biologiczne czynniki zagrożenia zawodo-
wego możemy podzielić na następujące grupy (4–12):

Jacek Dutkiewicz1

Rafał L. Górny2,3

BIOLOGICZNE CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA –
KLASYFIKACJA I KRYTERIA OCENY NARA¯ENIA
BIOLOGICAL FACTORS HAZARDOUS TO HUMAN HEALTH: CLASSIFICATION AND CRITERIA
OF EXPOSURE ASSESSMENT

1 Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych
Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
Kierownik zakładu: prof. dr hab. J. Dutkiewicz
2 Z Zakładu Higieny Mieszkań
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Kierownik zakładu: dr J. Pastuszka

3 Aerosol Research and Exposure Assessment Laboratory
Department of  Environmental Health
University of Cincinnati, OH, USA
Kierownik zakładu: prof. dr K. Willeke



J. Dutkiewicz, R.L. Górny30 Nr 1

Tabela I. Najważniejsze biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego

Priony i wirusy (INF)

Priony: Czynnik powodujący chorobę Creutzfeldta-Jakoba (?).

Wirusy (INF): Wirusy zapalenia wątroby typu B (HBV), typu C (HCV); wirus zapalenia wątroby typu A (HAV);  adenowirusy; reowirusy; wi-
rusy grypy A, B, C; enterowirusy ludzkie; wirus kleszczowego zapalenia mózgu; wirus różyczki; wirusy Hantaan; pneumowirus RS; wirusy
ospopodobne (niesztowicy, guzków dojarek); wirus opryszczki;  wirus wścieklizny; małpi wirus B, wirus Marburg; wirus Ebola, wirus Lassa,
wirus pryszczycy, wirus choroby Newcastle; wirus AIDS (HIV).

Bakterie (INF, AL, TOX)

Riketsje i chlamydie (INF): Riketsja gorączki Q (Coxiella burnetii), riketsja plamistej gorączki gór skalistych (Rickettsia rickettsii); chlamydia
ornitozy (Chlamydia psittaci).

Bakterie spiralne (INF): Krętki leptospirozy (Leptospira interrogans); krętek boreliozy z Lyme (Borrelia burgdorferi).

Bakterie Gram-ujemne: Pałeczki brucelozy (Brucella abortus, B. suis, B. melitensis) (INF); pałeczka tularemii (Francisella tularensis) (INF),  Al-
caligenes faecalis (AL, TOX); pałeczki salmonelozy (Salmonella spp.) ( INF); Campylobacter jejuni (INF); Helicobacter pylori (INF); Pantoea
agglomerans (syn. Erwinia herbicola, Enterobacter agglomerans) (AL, TOX); Acinetobacter calcoaceticus (AL, TOX); Aeromonas hydrophila
(AL, TOX); Pałeczka legionelozy (Legionella pneumophila). Endotoksyna bakteryjna.

Bakterie Gram-dodatnie: Gronkowce (Staphylococcus aureus) (INF); paciorkowce (Streptococcus  pyogenes, S. suis) (INF), pałeczka listeriozy
(Listeria monocytogenes) (INF); włoskowiec różycy (Erysipelothrix rhusiopathiae) (INF); Arthrobacter globiformis (AL); laseczka wąglika (Ba-
cillus anthracis) (INF); laseczka sienna (Bacillus subtilis) (AL); laseczka turyngska (Bacillus thuringiensis) (AL, TOX); laseczka tężca (Clostri-
dium tetani) (INF); prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis, M. bovis) (INF).

Enzymy proteolityczne (AL, TOX). Peptydoglikan (AL, TOX).

Promieniowce: Termofilne promieniowce wywołujące „płuco rolnika” (Saccharopolyspora rectivirgula, Thermoactinomyces vulgaris, T. thalpophi-
lus) (AL); Streptomyces albus (AL).

Grzyby (INF, AL, TOX, RAK)

Grzyby niższe (pleśnie, drożdżaki): Absidia ramosa (AL); Rhizopus spp. (AL); Mucor spp. (AL, INF); kropidlak popielaty (Aspergillus fumiga-
tus) (INF, AL, TOX); kropidlak żółty (Aspergillus flavus) (AL, TOX); kropidlak biały (Aspergillus candidus) (AL, TOX); inne kropidlaki (As-
pergilus terreus, A. clavatus, A. niger, A. umbrosus, A. versicolor, A. ochraceus); pędzlaki: różne gatunki (Penicillium spp.) (AL, TOX);  Fusa-
rium spp. (TOX);  Alternaria alternata (AL); Cladosporium spp. (AL); Cryptostroma corticale (AL); Trichophyton mentagrophytes (INF); Tri-
chophyton verrucosum (INF); Sporothrix schenckii (INF); Cryptococcus neoformans (INF); Coccidioides immitis (INF); Candida spp. (INF). Mi-
kotoksyny (aflatoksyny, ochratoksyny, trichoteceny i inne) (TOX, RAK). Glukany ściany komórkowej (TOX); lotne metabolity (TOX); enzymy
(AL).

Grzyby wyższe (podstawczaki) (AL): Ustilago spp., Tilletia spp.; boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus).

Czynniki rośline

Porosty (AL), wątrobowce (AL), pyłki kwiatowe roślin hodowanych, zwłaszcza w szklarniach (AL); substancje toksyczne (alkaloidy, glikozy-
dy, toksalbuminy, furokumaryny) i alergizujące wytwarzane przez rośliny zielne (ruta, rącznik, wanilia, gryka, selery, fasola, chmiel, tulipany,
chryzantemy i wiele innych), działające przez kontakt bezpośredni z tymi roślinami (AL, TOX); pyły z roślin zielnych (pył zbożowy, pył z ziół,
etc.) (AL,TOX); pył drzewny (AL, TOX, RAK).

Czynniki zwierzęce

Pierwotniaki i robaki pasożytnicze (INF): Toxoplasma gondii; zarodźce malarii (Plasmodium vivax, P. malariae, P. falciparum); Leishmania
spp.; Trypanosoma spp.; Naegleria spp.; Schistosoma spp. (S. mansoni,   S. haematobium, S. japonicum); nicienie wywołujące filariozy (Oncho-
cerca volvulus, Wuchereria bancrofti). 

Stawonogi: Kleszcze (Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Dermacentor reticulatus, Dermacentor andersoni i inne) (TOX, WEK); roztocze prze-
chowalniane (Acarus siro, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus) (AL); ptaszyniec (Dermanyssus galli-
nae) (TOX); swędzik jesienny (Neotrombicula autumnalis) (TOX); jadowite pająki (Latrodectus spp.) (TOX); owady o działaniu alergizującym
(karaczany, szarańcza, wołek zbożowy, brudnica nieparka, jedwabnik morwowy, pszczoła miodna i inne) (AL). 

Zwierzęta kręgowe (AL): Cząstki odchodów, naskórka i pierza hodowanych ptaków (kury, kaczki, indyki, gołębie); Cząstki odchodów,
naskórka i sierści hodowanych ssaków (krowy, świnie, zwierzęta laboratoryjne – zwłaszcza szczury).

Litery w nawiasach określają rodzaj czynnika: INF – zakaźny lub inwazyjny, AL – alergiczny, TOX – toksyczny, RAK – rakotwórczy, WEK
– wektor (przenosiciel) zarazków.

■ czynniki wywołujące choroby zakaźne i inwazyjne
(priony, wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, robaki); 

■ alergeny biologiczne (bakterie, grzyby, cząstki roślinne
i zwierzęce); 

■ toksyny biologiczne, w tym czynniki immunotoksycz-
ne, nadmiernie pobudzające lub hamujące ważne składniki

układu odpornościowego (endotoksyna bakteryjna, mikotok-
syny, glukany grzybicze, lotne związki organiczne, toksyny
roślinne, jady zwierzęce); 

■ czynniki rakotwórcze (aflatoksyny, pył drzewny); 
■ biologiczne wektory, czyli stawonogi przenoszące za-

razki chorób transmisyjnych (kleszcze, komary). 
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Znaczna liczba czynników (np. niektóre grzyby z rodzaju
Aspergillus) może wykazywać dwa lub więcej rodzajów
działania chorobotwórczego.

W zależności od stopnia zagrożenia, biologiczne czynni-
ki szkodliwe dzieli się zazwyczaj na cztery grupy (13): grupa
1: brak realnego zagrożenia; grupa 2: czynnik może wywoły-
wać chorobę u narażonych pracowników, nie rozprzestrze-
nia się, istnieją skuteczne metody profilaktyki i terapii; gru-
pa 3: czynnik może wywoływać poważną chorobę, rozprzes-
trzenia się, istnieją skuteczne metody profilaktyki i terapii;
grupa 4: czynnik może wywoływać bardzo poważną cho-
robę, o wysokim stopniu śmiertelności, szybko rozprzestrze-
nia się, brak skutecznych metod profilaktyki i terapii.  

Źródłem szkodliwych czynników biologicznych w środo-
wisku pracy są najczęściej: zakażeni ludzie, materiał klinicz-
ny (zwłaszcza krew), zwierzęta, rośliny, produkty zwierzęce
i roślinne, pył, wydaliny ludzkie i zwierzęce, ścieki, odpady,
gleba. Czynniki te przenoszą się drogą powietrzno-pyłową,
powietrzno-kropelkową, przez skórę i błony śluzowe, przez
ukłucie krwiopijnych stawonogów (wektorów), rzadziej
drogą pokarmową, która nie jest drogą typową dla zakażeń
zawodowych (3,7). 

NARA¯ONE GRUPY ZAWODOWE

Szacuje się, że narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne
występuje co najmniej w 148 specjalistycznych grupach za-
wodowych, należących do 22 kategorii (3). Do populacji za-
wodowych, potencjalnie narażonych na działanie biologicz-
nych czynników szkodliwych, należą:

1. Pracownicy ochrony zdrowia, różnych laboratoriów
i zwierzętarni.

2. Pracownicy rolnictwa i leśnictwa sensu lato (w tym pra-
cownicy niektórych działów przemysłu rolno-spożywczego
i drzewnego, weterynarze).

3. Pracownicy zatrudnieni przy zbieraniu i przerobie od-
padów i oczyszczaniu ścieków.

4. Pracownicy przemysłu biotechnologicznego.
5. Przedstawiciele innych, bardzo różnych grup pracow-

ników, m.in. pracownicy niektórych działów przemysłu
włókienniczego, metalurgicznego i górnictwa, konserwato-
rzy zabytków, bibliotekarze i nauczyciele (7,11,14–22). 

Największe zagrożenie występuje w grupie pierwszej
(ochrona zdrowia, laboratoria) – głównie ze względu na
czynniki zakaźne, zwłaszcza wirusy pochodzenia ludzkiego
(16), ale również na alergeny, np. alergeny zwierzęce, zag-
rażające pracownikom zwierzętarni (15); oraz w grupie dru-
giej (rolnictwo i leśnictwo) – głównie z powodu obecności
czynników alergizujących i immunotoksycznych
(4,5,7,10–12,19,21,23,24), ale również zakaźnych, np. za-
razki chorób odzwierzęcych (7,25–27). 

Biologiczne szkodliwości zawodowe stanowią bardzo
ważny, chociaż wciąż niedoceniany problem medycyny pracy
i zdrowia publicznego. Szacuje się, że w skali całego świata
co najmniej kilkaset milionów ludzi narażonych jest w proce-

sie pracy na działanie tych czynników (1,9). Problem ten
występuje ze szczególną ostrością w krajach strefy tropikal-
nej i subtropikalnej, gdzie rolnicy i przedstawiciele zbliżo-
nych zawodów narażeni są podczas wykonywania różnych
prac na zarażenie licznymi pasożytami i wdychanie szkodli-
wych bioaerozoli (7,28). Również w wielu krajach strefy u-
miarkowanej notuje się znaczną liczbę przypadków chorób
pochodzenia zawodowego wywołanych przez czynniki biolo-
giczne. Dotyczy to również Polski, gdzie czynniki te są przy-
czyną większości chorób uznanych za zawodowe w popula-
cjach rolników i pracowników służby zdrowia (3,21). 

SZCZEGÓLNA ROLA BIOAEROZOLI
W ZAGRO¯ENIU ZAWODOWYM 

Wiadomo, że najpowszechniejsze zagrożenie w środowisku
pracy czynniki biologiczne stwarzają jako składniki bioaero-
zoli (6,9,29,30), zwłaszcza pyłów organicznych
(5,7,9–12,18–21,31–33). Mogą one wywoływać astmę, aler-
giczne zapalenie pęcherzyków płucnych, syndrom toksyczny
wywołany pyłem organicznym (Organic Dust Toxic Synd-
rome, ODTS), bysinozę (bawełnicę), przewlekłe zapalenie
oskrzeli, alergiczny nieżyt nosa, podrażnienie błon śluzo-
wych, syndrom chorego budynku (Sick Building Syndrome,
SBS) oraz niektóre choroby zakaźne i nowotworowe
(6,7,9,10,32,33). Do najbardziej szkodliwych czynników bio-
logicznych, występujących w pyłach organicznych (np. ze
zboża, siana, bawełny, włosia) należą bakterie i grzyby po-
chodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz wytwarzane przez
nie substancje o działaniu alergizującym i immunotoksycz-
nym (6,7,9,20,21). Innymi czynnikami szkodliwymi są:
cząstki owadów i roztoczy, alergeny i toksyny roślinne oraz
cząstki pochodzące od hodowanych ssaków i ptaków (wyda-
liny, naskórek, pierze, sierść) o działaniu alergizującym
(11,15,24,32). Wśród występujących w pyłach substancji po-
chodzenia drobnoustrojowego o działaniu immunotoksycz-
nym szczególne znaczenie mają następujące związki: 

■■ Endotoksyna bakteryjna, biologicznie aktywny lipopo-
lisacharyd (LPS), występujący w najbardziej zewnętrznej
warstwie ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych i uwal-
niający się łatwo do środowiska zewnętrznego w postaci sfe-
rycznych cząsteczek mierzących średnio 30–50 nm (20).
Mieszcząc się wielkością średnich cząstek w zakresie frakcji
respirabilnej, endotoksyna wdychiwana wraz z pyłem przed-
ostaje się do płuc i aktywuje nieswoiście makrofagi płucne,
wywołując odczyn zapalny, gorączkę, zaburzenia w wymia-
nie gazów i skurcz oskrzeli. Odgrywa istotną rolę w etiopato-
genezie ODTS i bisynozy (10,11,34). 

■■ Peptydoglikan (mureina) jest to substancja mak-
rocząsteczkowa, stanowiąca większą część ściany komórko-
wej bakterii Gram-dodatnich. Według najnowszych danych,
może również wywoływać procesy zapalne w płucach (35).

■■ Mikotoksyny są to trujące, nielotne metabolity o budo-
wie cyklicznej i niskim ciężarze cząsteczkowym. Opisano po-
nad 100 rodzajów mikotoksyn, wśród których największe
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zagrożenie stanowią: aflatoksyny (wytwarzane przez Aspergil-
lus flavus), ochratoksyna A, trichoteceny, zearalenon i stachy-
botriotoksyna (36,37). Po wniknięciu do organizmu drogą po-
karmową wykazują działanie toksyczne, rakotwórcze, terato-
genne i mutagenne. Sądzi się, że mogą działać podobnie po
wniknięciu drogą powietrzno-pyłową. Ich działanie immuno-
supresyjne toruje drogę rakowi. Eksperymentalnie wykazano
letalne działanie mikotoksyn na makrofagi płucne, stano-
wiące znaną barierę antynowotworową (33). 

■■ Toksyczne metabolity lotne wytwarzane przez grzyby
pleśniowe, określane często jako „lotne związki organiczne”
(Volatile Organic Compounds, VOCs), obejmują nis-
kocząsteczkowe związki (alkohole, aldehydy, ketony, kwasy
organiczne, sole), często o właściwościach drażniących, tok-
sycznych i rakotwórczych (18). Substancje te, nadające spe-
cyficzną woń zagrzybionym pomieszczeniom, uważane są za
jedną z przyczyn syndromu chronicznego zmęczenia i synd-
romu chorego budynku, które mogą występować u miesz-
kańców tych pomieszczeń lub u osób tam pracujących
(11,18,33).

■■ Glukany są polimerami cząsteczek D – glukozy,
wchodzącymi w skład ściany komórkowej grzybów i nie-
których bakterii. Wyniki niedawnych badań (11,38,39) suge-
rują, że (1→3)-β-glukan uwalniający się ze ściany zarod-
ników i mycelium grzybów do różnych pyłów organicznych,
może być przyczyną pewnych chorób o charakterze przew-
lekłym, wywołanych przez te pyły.

Stężenie szkodliwych czynników biologicznych w powiet-
rzu zanieczyszczonym pyłami organicznymi może być bar-
dzo duże. Zakresy stężeń poszczególnych czynników w po-
wietrzu niektórych rolniczych środowisk pracy o wysokim
stopniu ryzyka przedstawiono w tabeli II. Jak widać, stęże-
nia niektórych czynników mogą być w krańcowych przypad-
kach od tysiąca do stu milionów razy wyższe w porównaniu
ze środowiskiem mieszkań. 

KRYTERIA OCENY NARA¯ENIA 

W ramach procesu integracji ze Wspólnotą Europejską
(EC), przygotowywane jest wdrożenie do prawa polskiego
Dyrektywy 2000/54/EC (13), dotyczącej ochrony pracow-

ników przed ryzykiem związanym z narażeniem na czyn-
niki biologiczne w miejscu pracy. Można sądzić, że
wdrożenie postanowień tej Dyrektywy, kładącej duży na-
cisk na zapewnienie przez pracodawcę efektywnej ochro-
ny przed czynnikami biologicznymi, przyczyni się do
zmniejszenia zachorowalności na choroby wywołane
przez te czynniki. 

Istotnym wszakże problemem, którego nie rozwiązuje
ani wspomniana Dyrektywa, ani inne opracowania świato-
we, są kryteria oceny zawodowego narażenia na czynniki
biologiczne. W odróżnieniu od większości czynników che-
micznych i fizycznych, w skali światowej brak jest ogólnie ak-
ceptowanych kryteriów oceny narażenia na czynniki biolo-
giczne, jak również ogólnie uznanych wartości progowych
i zaleceń metodycznych (50, 51).

Przy podejrzeniu, że określona grupa pracowników na-
rażona jest na działanie szkodliwego czynnika biologicznego
(lub grupy czynników), mogącego(ych) powodować objawy
chorobowe w tej grupie, należy zasadność takiego przypusz-
czenia potwierdzić poprzez:

■■ wykrycie danego czynnika w środowisku pracy i ok-
reślenie wielkości ekspozycji; 

■■ bezpośrednie stwierdzenie obecności czynnika biolo-
gicznego w organizmie chorego pracownika, najczęściej
przez posiew badanego materiału klinicznego (krew, mocz,
kał, plwocina, wymaz z gardła, płyn mózgowo-rdzeniowy,
punktat z węzłów chłonnych, etc.) na odpowiednie pożywki,
rzadziej przez sporządzenie preparatu mikroskopowego,
wstrzyknięcie materiału klinicznego zwierzętom doświad-
czalnym lub zastosowanie bardzo czułych, ale obecnie jesz-
cze drogich (ze względu na instrumentarium) metod gene-
tycznych, np. łańcuchowej reakcji polimerazy (Polymerase
Chain Reaction, PCR);

■■ pośrednie wykrycie kontaktu z tym czynnikiem pop-
rzez stwierdzenie dodatniej reakcji immunologicznej pra-
cownika na antygen danego czynnika (ma to znaczenie
zarówno dla ustalenia czynnika wywołującego chorobę za-
kaźną, jak i alergiczną), najczęściej za pomocą badania sero-
logicznego (próbki surowicy krwi) testem immunoenzyma-
tycznym (ELISA), aglutynacji, precypitacji w żelu, radioim-
munoabsorpcji (RAST) i in. (7,22).

Rodzaj produkcji Bakterie
CFU/m3

Grzyby
CFU/m3

Endotoksyna
µg/m3

Peptydo–
glikan
µg/m3

β-glukan
µg/m3

Aflatok–
syna

µg/m3

Alergeny
roślinne lub
zwierzęce

µg/m3

Źródło danych
(numery pozycji
piśmiennictwa)

Praca ze zbożem:
składowanie, młócenie 8 · 103–1 · 1011 7 · 103–6 · 109 0,05–993,9 0,17–1,70 N.B. 0–0,107 N.B. 9,35,40,41
Obróbka buraków 8 · 103–2 · 105 8 · 102–2 · 103 0,003–0,032 N.B. N.B. N.B. 3,5 42
Hodowle świń 1 · 105–2 · 106 1 · 103–1 · 105 0,02–75,0 0,33–0,79 4,34 N.B. 0,24–487,0 19,21,34,43,44,45, 46, 47
Hodowle bydła 4 · 104–3 · 105 1 · 103–3 · 104 0,001–0,012 N.B. N.B. N.B. 0,04–9,5 7,21,44,47
Mieszkania 5 · 102–9 · 102 2 · 102 0,00021 N.B. 0,0006* N.B. N.B. 38,46,48,49

Tabela II. Stężenie różnych czynników biologicznych w powietrzu rolniczych pomieszczeń produkcyjnych i mieszkań

N.B. – nie badano.
* Badanie przeprowadzono w urzędzie pocztowym.
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Do wykrywania obecności czynników biologicznych
w środowisku pracy i określenia rozmiarów ekspozycji, naj-
większe znaczenie ma badanie bioaerozoli, omówione
szczegółowo w następnym rozdziale. Istotne może być
również mikrobiologiczne badanie próbek pyłu osiadłego,
surowców (np. zboża, siana), gleby, odpadów, kompostu, na-
wozu, ścieków, wody i roślin, a także wymazów ze ścian,
podłóg i mebli. Badanie to najkorzystniej jest wykonać me-
todą rozcieńczeń płytkowych, polegającą na posiewie szere-
gu rozcieńczeń danej próbki na pożywki agarowe (7,22).
Badane próbki można przetestować również na obecność
endotoksyny bakteryjnej (testem Limulus), mikotoksyn grzy-
biczych (metodami chromatograficznymi) oraz drobnych
roztoczy (badaniem mikroskopowym).

Przy podejrzeniu choroby odzwierzęcej, należy pobrać
również  materiał  kliniczny od zwierząt (krew, mocz, kał,
mleko, wycinek tkanki, zeskrobiny skóry itp.) i poddać bada-
niom zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką mikrobiologiczną
(7,25,27). 

METODY BADANIA BIOAEROZOLI
W ŒRODOWISKU PRACY

Do oznaczania stężenia oraz składu gatunkowego bakterii
i grzybów w powietrzu środowiska pracy można zastosować: 

a. Metody mikroskopowe. Polegają one na pobraniu
próby powietrza na filtr membranowy lub szkiełko powleczo-
ne lepką substancją (np. mieszanina żelatyny i gliceryny), po-
liczeniu komórek bakterii i grzybów, a następnie określeniu
na tej podstawie liczby wszystkich drobnoustrojów (żywych
i martwych) w 1 m3 powietrza. Do tej grupy metod należy
również metoda epifluorescencji, przydatna w oznaczaniu
całkowitego stężenia mikroorganizmów (18).

b. Metody hodowlane. Polegają one na pobraniu próby
powietrza na określoną pożywkę agarową (dobraną w za-
leżności od rodzaju drobnoustrojów, które chcemy oznaczyć)
i określeniu na tej podstawie liczby żywych i zdolnych do roz-
mnażania drobnoustrojów (a ściśle: jednostek tworzących ko-
lonie, czyli CFU) w 1 m3 powietrza. Metody te, chociaż dają
liczbowe wyniki niższe od metod mikroskopowych, to jednak
są powszechnie stosowane, ponieważ umożliwiają identyfi-
kację izolowanych drobnoustrojów do szczebla gatunku lub
rodzaju. Najprostszą z nich jest licząca ponad 100 lat metoda
sedymentacyjna Kocha, polegająca na otwarciu na określony
czas płytki z pożywką agarową i  następującym po jej inkuba-
cji policzeniu wyrosłych kolonii. Ta przestarzała metoda nie
powinna być współcześnie stosowana, ponieważ nie pozwala
na wiarygodne określenie liczby mikroorganizmów w 1 m3

powietrza, a drobne cząstki (o największym znaczeniu me-
dycznym) w większości nie są rejestrowane.

Według współczesnych wymogów, do mikrobiologiczne-
go badania powietrza środowiska pracy konieczne jest zasto-
sowanie metod wolumetrycznych, polegających na pobraniu
mikrobiologicznej próby powietrza o określonej objętości
(30,48,50,52–55). Najczęściej wykorzystuje się następujące
metody: 

Zderzeniowe (impakcyjne), w których separacja cząstek
ze strumienia powietrza następuje na skutek ich własnej i-
nercji. Cząstki, które wypadną ze strumienia są deponowane
na powierzchni wychwytu, która może być stała (zwykle
podłoże agarowe używane w hodowli drobnoustrojów), lub
półstała (substancja o silnych właściwościach adhezyjnych).

Spośród licznych przyrządów opartych na tej zasadzie
(impaktorów) można wymienić: 

■ aparat szczelinowy „Casella”, w którym powietrze po-
bierane jest przez wąską szczelinę (0,3 mm) na obracającą
się płytkę agarową. Jest to jeden z najpowszechniej
i najdłużej stosowanych samplerów na świecie, stanowiący u-
lepszoną wersję przyrządu Bourdillona i wsp. z lat 40. (56).
Produkowany jest w Wielkiej Brytanii. 

■ impaktor kaskadowy Andersena, składający się
z sześciu nakładanych na siebie segmentów (stopni). Każdy
segment ma 400 otworków o średnicy malejącej: naj-
większej w segmencie górnym (wlotowym), najmniejszej
w segmencie dolnym (wylotowym). Do każdego z seg-
mentów wkłada się płytkę Petriego z pożywką agarową, po
czym przepuszcza się powietrze przez aparat, dokonując
rozdziału cząstek zależnie od wielkości ich średnic aerody-
namicznych, od największych na górze do najmniejszych na
dole (30). Zaletą samplera jest możliwość oznaczania frak-
cji respirabilnej aerozolu drobnoustrojowego, czyli tej jego
części, która posiada potencjalną zdolność przeniknięcia
w głąb pęcherzyków płucnych, jak również wiarygodność
wyników pomiarów w pomieszczeniach czystych, o małym
stężeniu pyłu (48), natomiast poważną wadą jest brak wia-
rygodności wyników pomiarów w pomieszczeniach
o dużych stężeniach pyłu, głównie wskutek zbyt dużych
strat i nakładania się cząstek (efekt maskowania) (41,52,
57,58,). Sprawia to, że ten popularny w krajach zachod-
nich przyrząd na ogół nie nadaje się do mikrobiologiczne-
go badania powietrza w środowisku pracy. Produkowany
jest w USA. 

■ aspirator wirowy Reutera (RCS). Niewielki przyrząd,
w którym powietrze zasysane jest przez wirnik obracający
się z prędkością 4000 obr./min na ściany bębna pokryte pas-
kami z warstwą agaru. Z odkładanych na agarze cząstek wy-
rastają kolonie drobnoustrojów. Łatwy w obsłudze, ale wy-
dajność dla małych cząstek dyskusyjna (30). 

■ selektywny aerobioskop, w którym dwie próby powiet-
rza pobierane są równolegle, przez dwie wąskie dysze, na
obracające się płytki agarowe. Jedna z tych prób pobierana
jest bezpośrednio przez długość dyszy i służy do określenia
całkowitego stężenia określonych drobnoustrojów w powiet-
rzu, natomiast druga próba pobierana jest przez specjalne
urządzenie selektywne (składające się z systemu rurek i re-
gulowanych osadników powleczonych lepką substancją)
i służy do oznaczenia frakcji respirabilnej aerozolu drobno-
ustrojowego. Sampler daje wiarygodne wyniki pomiarów
w środowisku pracy, także w warunkach dużego zapylenia
(40,44,59). Skonstruowany i opatentowany w Polsce (59),
stosowany jest od wielu lat w Instytucie Medycyny Wsi
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w Lublinie, obecnie znajduje się w fazie przygotowania do
seryjnej produkcji.

Elektrostatyczne, zbliżone do impakcyjnych, ale wyko-
rzystujące dodatkowo prąd elektryczny do przyciągania
cząstek na płytkę. Najbardziej znanym przyrządem w tej ka-
tegorii jest sampler LVAS (Large Volume Air Sampler),
w którym cząstki przyciągane są elektrostatycznie do metalo-
wego krążka, a następnie wypłukiwane strumieniem jałowe-
go płynu do specjalnego zbiornika. Płyn rozcieńcza się i po-
siewa na płytki agarowe (30).

■ Filtracyjne, w których posiewu dokonuje się dwustop-
niowo: w pierwszym etapie pobiera się próbę powietrza do
płynu pochłaniającego w płuczce lub na filtr membranowy,
a w drugim etapie posiewa się płyn lub ekstrakt z filtra na
pożywkę agarową i po inkubacji liczy się wyrosłe kolonie.

Spośród licznych przyrządów opartych na tej zasadzie na
uwagę zasługują:

■ osobiste samplery pobierające próby powietrza na
filtry. Są to lekkie, zasilane bateryjnie przyrządy, które pra-
cownik nosi na sobie podczas wykonywania różnych czyn-
ności, a w ciągu tego czasu próba powietrza jest pobierana
na filtr membranowy (szklany, poliwęglanowy, żelatynowy,
z polichlorku winylu, octanu celulozy etc.). Po ekstrakcji filt-
ru można określić stężenie i skład gatunkowy drobnoust-
rojów (poprzez posiew rozcieńczonego ekstraktu na pożyw-
ki agarowe) lub różnych substancji biologicznych (np. endo-
toksyny, glukanu). Zaletą tej metody jest możliwość monito-
rowania stężenia drobnoustrojów w czasie pracy. Samplery
tego typu produkowane są w różnych krajach, również
w Polsce (aparat AP-2A).  

■ impingery typu AGI (All-Glass Impinger): AGI-4
i AGI-30. Są to szklane płuczki, do których powietrze zasy-
sane jest do przez prostą rurkę zwężającą się na końcu w for-
mie dyszy do jałowego płynu pochłaniającego, w którym po-
zostają drobnoustroje (30). W celu zapobieżenia wydostawa-
nia się drobnoustrojów z płynu wraz z pęcherzykami powiet-
rza, dodaje się do płynu jałowego emulgatora, a na dnie
płuczki umieszcza się perełki szklane. Zaletą impingerów
jest wiarygodność badań w zapylonym środowisku i możli-
wość opracowywania prób w różnych kierunkach (55), nato-
miast wadą - pracochłonność i uciążliwość pobierania prób.

■ impinger wirowy (SAC). Jest to ulepszony typ impinge-
ra, wynaleziony ostatnio w USA przez Willekego i wsp. (60).
W przyrządzie tym prostopadła rurka rozgałęzia się na trzy
końcówki z dyszami, tworzące z podstawą płuczki kąt 30o.
Powoduje to ruch wirowy powietrza w płynie pochła-
niającym, co zdaniem autorów znacznie zwiększa wiarygod-
ność i efektywność pomiarów. Autorzy nazwali nowy
przyrząd SAC (Swirling Aerosol Collector), a komercyjnie
produkowany jest on w USA pod nazwą „BioSampler”.  

c. Metody metaboliczne i molekularne, w których stęże-
nia mikroorganizmów w powietrzu wyznaczane są na pod-
stawie stwierdzenia obecności produktów ich metabolizmu,
nieswoistego i swoistego oznaczenia DNA (m.in. przy zasto-
sowaniu swoistej amplifikacji metodą PCR) i próby genowej

(30,54). Mogą znaleźć zastosowanie m.in. w odniesieniu do
wirusów, których izolacja z powietrza jest trudna. Metody te
znajdują się obecnie na etapie prób laboratoryjnych.

Wszystkie wymienione metody mają swoje zalety i wa-
dy (30,52,53) i w tej sytuacji wydają się celowe zalecenia
Amerykańskiej Konferencji Higienistów Przemysłowych
(61), które dopuszczają znaczną dowolność w wyborze
metody mikrobiologicznej analizy powietrza, pod warun-
kiem, że zapewni ona powtarzalność i wiarygodność wy-
ników. Podobne stanowisko reprezentują eksperci Unii Eu-
ropejskiej (50,53,62). Według ich zaleceń, powinno się oz-
naczać zarówno stężenie drobnoustrojów w powietrzu (w
CFU/m3), jak i skład mikroflory. Cytowane zalecenia pod-
kreślają zarazem istotną z punktu widzenia higieny pracy
wartość oznaczania frakcji respirabilnej aerozolu drobno-
ustrojowego.

Metodyka oznaczania stężenia endotoksyny bakteryjnej
w powietrzu
Endotoksynę oznacza się powszechnie testem Limulus,
w którym wykorzystuje się wywołane reakcją enzymatyczną
zjawisko koagulacji krwi prymitywnego stawonoga morskie-
go skrzypłocza (Limulus polyphemus) w obecności minimal-
nych (rzędu 10-12 grama) ilości endotoksyny. W najprostszej
wersji testu, próbę powietrza pobraną na filtr membranowy
poddaje się ekstrakcji w apirogennej wodzie destylowanej,
a następnie sporządza się szereg rozcieńczeń, który inkubu-
je się w łaźni wodnej z komercyjnie dostępnym odczynni-
kiem Limulus (jest to zliofilizowany lizat amebocytów
skrzypłocza, który przed użyciem należy rozpuścić według
wskazań producenta). Wytworzenie się skrzepu, który nie
spływa po odwróceniu próbówki, jest dodatnim wynikiem
testu. Po odczytaniu testu, za pomocą wzoru podanego
przez producenta, oblicza się stężenie endotoksyny w aero-
gennym pyle i w powietrzu (10,31,48). Test Limulus wykonu-
je się obecnie w różnych modyfikacjach, zwiększających
czułość i powtarzalność metody. W większości są one oparte
na spektrofotometrycznym odczycie barwnej reakcji enzyma-
tycznej. Najbardziej wiarygodne wyniki daje metoda kine-
tyczna, w której rejestrowana jest szybkość biegu reakcji en-
zymatycznej w ciągu określonego czasu, a wynik oznaczenia
uzyskuje się na podstawie komputerowej analizy prędkości
tych zmian (34,48,49).

W opisanym powyżej teście dokonuje się pomiaru stęże-
nia tylko tej endotoksyny, która jest aktywna w teście Limu-
lus. Alternatywną dla testu Limulus metodą mierzącą stęże-
nie całkowite endotoksyny bakteryjnej w powietrzu jest me-
toda Larssona (63) polegająca na skojarzonym zastosowaniu
chromatografii gazowej i spektrometrii masowej (GC-MS)
do oznaczania 3-hydroksylowanych kwasów tłuszczowych,
wchodzących w skład cząsteczki endotoksyny i uznawanych
za jej chemiczne markery. Jest to metoda droższa, ale dająca
wiarygodne wyniki i co równie ważne, pozwalająca nie tylko
na oznaczanie ilościowe, ale również na charakterystykę ja-
kościową endotoksyny. 
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Metodyka oznaczania innych toksycznych substancji mikro-
biologicznych w powietrzu
W przeciwieństwie do endotoksyny bakteryjnej, metody słu-
żące do oznaczania innych immunotoksycznych związków
chemicznych pochodzenia mikrobiologicznego nie znalazły
jeszcze szerszego zastosowania. Stężenie peptydoglikanu ok-
reśla się na podstawie oznaczenia kwasu muraminowego
metodą chromatografii gazowej i spektrometrii masowej
(GC-MS) (35,63) lub testem enzymatycznym przy wykorzys-
taniu jako substratu plazmy larwy jedwabnika (Silkworm
Larvae Plasma test, SLP) (45). (1→3)-β-D-glukany grzybicze
oznacza się obecnie albo za pomocą zmodyfikowanego testu
enzymatycznego Limulus służącego do wykrywania endotok-
syn bakteryjnych (38), albo wspomnianym wyżej testem SLP
(45), albo też przy zastosowaniu opracowanego w Holandii
immunotestu (Inhibition Enzyme Immunoassay – EIA) (46).
Próby powietrza służące do oznaczania mikotoksyn lub lot-
nych związków organicznych (VOC) pobiera się do pochła-
niacza płynnego lub stałego (sorber węglowy lub filtr),
a następnie oznacza metodami chromatograficznymi
(18,30,36,54).

Metodyka oznaczania stężenia swoistych alergenów
w powietrzu
Stężenie swoistych alergenów roślinnych i zwierzęcych w po-
wietrzu określa się stosując metody immunologiczne. Sche-
mat postępowania w tego typu badaniach obejmuje następu-
jące etapy: a) przygotowanie surowic odpornościowych (np.
chorych pracowników), skierowanych przeciw alergenom,
które chcemy wykryć; b) pobranie prób powietrza na stano-
wisku roboczym (najkorzystniej na filtr lub do płynu) w celu
oznaczenia zawartego w nim alergenu; c) wykonanie testu
immunologicznego, określającego, na podstawie intensyw-
ności reakcji przeciwciała z alergenem (użytym w formie
zagęszczonego przesączu lub ekstraktu z filtra), jego stęże-
nie w powietrzu. Najczęściej używa się do tego celu testu in-
hibicji radioimmunoabsorpcji RAST lub testu immunoenzy-
matycznego ELISA (11,30,53). Metody określania stężenia
swoistych alergenów w powietrzu środowiska pracy, chociaż
obecnie jeszcze dość drogie i skomplikowane, mają
w przyszłości szansę na upowszechnienie z uwagi na ich
wartość w prognozowaniu ryzyka alergii zawodowej w kon-
kretnej grupie pracowników.

INTERPRETACJA WYNIKÓW POMIARÓW
BIOAEROZOLI W ŒRODOWISKU PRACY
I PROJEKTY NORM 

Interpretacja wyników pomiarów bioaerozoli w środowisku
pracy jest utrudniona przez wspomniany już poprzednio
brak ogólnie akceptowanych kryteriów oceny narażenia na
czynniki biologiczne. Zarówno w skali Polski, jak i całego
świata odczuwa się brak wartości normatywnych (lub nawet
referencyjnych), dotyczących poszczególnych składników
bioaerozoli. Można to wyjaśnić trudnościami metodycznymi

wynikającymi z różnorodności mikroflory, brakiem standa-
ryzacji metod pomiarowych i doświadczalnych oraz trud-
nościami w określeniu efektów działania bioaerozoli na na-
rażone populacje zawodowe. Wszystkie te elementy, choć
mogą znaleźć swoje uzasadnienie, nie tłumaczą jednak trud-
nej do zrozumienia inercji i braku konstruktywnych działań
w tym zakresie w wielu kręgach naukowych. Przykładem
może być oficjalne stanowisko Amerykańskiej Konferencji
Rządowych Higienistów Przemysłowych (ACGIH), która
w oficjalnym dokumencie z roku 2001 (51) stwierdza brak
dopuszczalnych wartości progowych (Threshold Limit Valu-
es, TLV) w odniesieniu do: a) całości mikroflory powietrza;
b) określonych drobnoustrojów wchodzących w skład bioae-
rozolu (np. Aspergillus fumigatus); c) drobnoustrojów za-
kaźnych (np. Legionella pneumophila lub Mycobacterium tu-
berculosis); d) szkodliwych substancji wchodzących w skład
bioaerozolu (np. endotoksyna, mikotoksyny, antygeny VOC). 

Chociaż są to stwierdzenia prawdziwe, to razi tu brak
wskazań odnośnie do  przyszłych działań, albowiem w przy-
padku drobnoustrojów wysoce zakaźnych (punkt c) już sa-
mo stwierdzenie ich obecności w powietrzu (bez względu na
stężenie) w sposób oczywisty świadczy o zagrożeniu zdro-
wotnym. Powinno się również zasygnalizować (punkt d) nie-
daleką perspektywę określenia wartości progowej dla endo-
toksyny bakteryjnej. Żadnych elementów konstruktywnych
nie wnosi tu również raport Komisji Wspólnoty Europejskiej
na temat biologicznych zanieczyszczeń powietrza, który
w praktyce ogranicza się do stwierdzenia braku jakichkol-
wiek danych określających próg zagrożenia (43). Ten brak e-
lementów konstruktywnych zawodzi oczekiwania społeczne
i nie ułatwia rozpoczęcia procesu przygotowania i wprowa-
dzenia w życie norm dotyczących dopuszczalnych stężeń bio-
aerozoli w środowisku pracy. Należy podkreślić, że brak ta-
kich norm stawia pod znakiem zapytania skuteczność
wspomnianej uprzednio Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej
2000/54/EC (13), dotyczącej ochrony pracowników przed
ryzykiem związanym z narażeniem na czynniki biologiczne
w miejscu pracy. Artykuł 3 tej Dyrektywy mówi wyraźnie
o konieczności dokonywania oceny zagrożenia, ale jak tego
dokonać przy braku kryteriów interpretacji ?

Obowiązująca Polska Norma dotycząca mikrobiologicz-
nego badania powietrza (64,65) nie jest zgodna ze
współczesnym stanem wiedzy. Dopuszcza ona stosowanie
przestarzałej metody sedymentacyjnej, nie dającej wiarygod-
nych wyników. Zasadnicze wątpliwości budzi również zale-
cany sposób interpretacji wyników. Stężenie bakterii w po-
wietrzu powyżej 3000/m3, uznane jako najwyższy stopień
zanieczyszczenia (64), jest zupełnie nierealne (zbyt niskie)
w odniesieniu do środowiska przemysłowego, zanieczysz-
czonego pyłem organicznym. Interpretacja wyników po-
miarów stężeń grzybów jest niewłaściwa zarówno w odnie-
sieniu do pomieszczeń przemysłowych, jak i mieszkalnych
(65). Prawidłowe natomiast wydają się określone Roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia z 1993 r. (66) wartości do-
puszczalnych stężeń zdolnych do życia drobnoustrojów



J. Dutkiewicz, R.L. Górny36 Nr 1

w zakładach produkujących środki farmaceutyczne i mate-
riały medyczne (1–500/m3, w zależności od klasy czystości),
zapewniające zarówno konieczne bezpieczeństwo produktu,
jak i ochronę pracowników zatrudnionych przy jego wytwa-
rzaniu. 

Pomimo braku obowiązujących norm dotyczących do-
puszczalnych stężeń bioaerozoli i ich składników, autorzy
z różnych krajów od wielu lat wysuwają propozycje w tym
zakresie. Niektóre z tych propozycji, dotyczące zarówno śro-
dowiska pracy, jak i zamieszkania, zestawiono w tabeli III.
Propozycje dotyczące dopuszczalnych stężeń drobnostrojów
w powietrzu wykazują dużą rozbieżność, wahając się
w przedziale 103–107 CFU/m3 (47,56,67,68). Na uwagę
zasługuje propozycja Ermana i wsp. (47), którzy stwierdzili,
że u pracowników hodowli zwierząt narażonych stale na
stężenia drobnoustrojów powyżej 50 · 103 CFU/m3 częściej
występują choroby układu oddechowego i skóry oraz reakcje
alergiczne, w związku z czym zaproponowali oni tą wartość
jako graniczną.

Podobne rozbieżności obserwuje się w interpretacji wy-
ników stężenia endotoksyny w powietrzu. Według Rylandera
(70), wartość graniczna OEL (Occupational Exposure Limit)
dla endotoksyny winna wynosić 0,1–0,2 µg/m3. W kolejnych
latach autor ten wysunął interesującą propozycję zróżnico-
wania OEL w zależności od stwierdzonych efektów działania

endotoksyny: 0,02 µg/m3 powoduje stan zapalny i pod-
rażnienie błon śluzowych, 0,2 µg/m3 – obniżenie czynności
płuc (wskaźnika FEV1) w czasie dniówki roboczej, 0,3
µg/m3 – ucisk w klatce piersiowej, a 1–2 µg/m3 – objawy
ODTS (39). Późniejsze propozycje w większości przy-
padków zakładały niższe wartości OEL, np. niedawna propo-
zycja holenderska (34) proponująca 0,005 µg/m3 (równa 50
jednostkom endotoksycznym EU, Endotoxin Units), bardzo
uzasadniona dla pomieszczeń mieszkalnych (48,49), ale nie-
realna w odniesieniu do środowiska pracy skażonego pyłem.
Tak na przykład, wśród zbadanych przez Laitinen (35)
ośmiu różnych typów zakładów pracy tylko w jednym (dru-
karni) średnie stężenie endotoksyny mieściło się w granicach
proponowanej przez Holendrów normy, a w niektórych
przekraczało ją 1100–3400 razy. 

Opracowany w Instytucie Medycyny Wsi projekt normy
(OEL) dla środowiska pracy zanieczyszczonego pyłem orga-
nicznym przewiduje następujące wartości graniczne: 

■ dla ogólnej liczby bakterii mezofilnych: 100 · 103

CFU/m3, dla grzybów: 50 · 103 CFU/m3, dla termofilnych
promieniowców: 20 · 103 CFU/m3, dla bakterii Gram-ujem-
nych: również 20 · 103 CFU/m3, dla endotoksyny bakteryj-
nej: 200 ng/m3 (0,2 µg/ m3 ) (31). Jedna z wersji tego pro-
jektu (7) zakłada zastosowanie do pobierania prób

Typ pomieszczenia,
składnik bioaerozolu Propozycja normy, autorzy

Pomieszczenia robocze

Drobnoustroje ogółem       
(CFU/m3)

5 · 103–1 · 104/m3 – Malmros i wsp. (68)
4,3 · 105/m3* – Donham i wsp., cyt. wg. DeBoer i Morrison (43)
5 · 104/m3 – Erman i wsp. (47)
5 · 104–2 · 105/m3* – Krzysztofik, cyt wg Górny (42)

Bakterie
(CFU/m3)

1 · 105/m3** – Dutkiewicz, Mołocznik (31)

Bakterie Gram-ujemne     
(CFU/m3)

1 · 103/m3 – Clark (67)
2 · 104/m3*** – Buyanov i wsp. (69)
1 · 103/m3 – Malmros i wsp. (68)
2 · 104/m3 – Dutkiewicz, Mołocznik (31)

Termofilne promieniowce   
(CFU/m3)

2 · 104/m3 – Dutkiewicz, Mołocznik (31)

Grzyby 
(CFU/m3)

2 · 103–1 · 104/m3* – Krzysztofik, cyt wg Górny (48)
1 · 107/m3 – Clark (67)
5 · 104/m3 – Dutkiewicz, Mołocznik (31)

Endotoksyna 
(µg/m3)

0,1–0,2 – Rylander (70)
0,1 – Clark (67)
0,1–0,2 – Malmros i wsp. (68)
0,005 – DECOS (34)
0,2 – Dutkiewicz, Mołocznik (31)
0,025 – Laitinen i wsp. (35)

Mieszkania  
Drobnoustroje ogółem       
(CFU/m3)

1,8 · 103/m3 – Bourdillon i wsp. (56)
1 · 103–2 · 103/m3 – Krzysztofik, cyt. wg Górny (48)

* Dotyczy pomieszczeń hodowlanych dla zwiezrząt.
** Dotyczy bakterii mezofilnych.
*** Dotyczy E. coli.

Tabela III. Propozycje dopuszczalnych stężeń poszczególnych składników bioaerozoli
w pomieszczeniach roboczych i mieszkaniach
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przyrządu oddzielającego frakcję respirabilną i zmniejszenie
proponowanych wartości o połowę, o ile wartość tej frakcji
będzie stanowić 50% lub więcej całości mikroflory (wówczas
poszczególne wartości progowe wynosiłyby odpowiednio: 50
· 103 CFU/m3, 25 · 103 CFU/m3, 10 · 103 CFU/m3, 10 · 103

CFU/m3). Propozycja ta może być punktem wyjścia do opra-
cowania odpowiednich norm fakultatywnych (wartości refe-
rencyjnych), które ułatwiłyby wdrażanie wspomnianej już
Dyrektywy 2000/54/EC (13). Do tego czasu ważne jest
ścisłe przestrzeganie obowiązujących norm stężenia pyłów
roślinnych i zwierzęcych w powietrzu. 

WNIOSKI KOÑCOWE

1. Ze względu na duże znaczenie w patologii zawodowej
czynników biologicznych, a w szczególności bioaerozoli, wy-
daje się celowe powołanie w Wojewódzkich Inspektoratach
Sanitarnych komórek zajmujących się badaniem tych czyn-
ników w zakładach pracy. Przyczyni to się do sprawnego
wdrażania w naszym kraju Dyrektywy Wspólnoty Europej-
skiej 2000/54/EC, dotyczącej ochrony pracowników przed
ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników
biologicznych.

2. Do zapewnienia wiarygodnych metod badania bioae-
rozoli w zakładach pracy oraz właściwej interpretacji wy-
ników, konieczne jest zastąpienie przestarzałej polskiej nor-
my, dotyczącej mikrobiologicznego badania powietrza, no-
wym aktem prawnym, zalecającym stosowanie takich metod
wolumetrycznych, które pozwolą na oznaczenie stężenia
drobnoustrojów i składu mikroflory w powietrzu środowis-
ka pracy oraz na odpowiednią interpretację wyników. Dla
ułatwienia tej interpretacji powinny zostać opublikowane
wartości referencyjne dopuszczalnych stężeń określonych ka-
tegorii drobnoustrojów i endotoksyny bakteryjnej w powiet-
rzu środowiska pracy. Umożliwi to rozstrzyganie często
występujących (np. przy orzekaniu chorób zawodowych)
kwestii, czy zmierzone stężenie bakterii i/lub grzybów było
niebezpieczne dla zdrowia. Należy jednak kierować się za-
sadą, że w pewnych okolicznościach patogenny czynnik bio-
logiczny może być przyczyną zachorowań nawet w stęże-
niach podprogowych. Należy zawsze uznać za niedopusz-
czalną obecność w powietrzu zakładu pracy drobnoustrojów
wysoce zakaźnych z 3 i 4 grupy zagrożenia (np. Mycobacte-
rium tuberculosis, Bacillus anthracis, Coxiella burnetii), nieza-
leżnie od stwierdzonego stężenia. W przypadku wykrycia o-
becności takich drobnoustrojów w powietrzu, lub innych ele-
mentach środowiska pracy, należy podjąć zdecydowane
działania prewencyjne. 
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