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IZVLEČEK

Uvod: V današnji sodobni družbi mnogo ljudi v rekreativno-športne ali rehabilitacijske
namene obiskuje bazenska kopališča. Ob tem pa obstaja tveganje za prenos patogenih ali
potencialno patogenih mikroorganizmov iz vode in površin bazenskega kopališča na kopalce
in obratno. Ti objekti so zaradi ugodnih pogojev, zlasti vlage in ustrezne temperature, idealno
okolje za razmnoževanje in vnos različnih vrst mikroorganizmov, zlasti gliv. Nekatere glive
so za človeka nevarne zaradi tvorbe toksinov, lahko povzročajo tudi dermatomikoze in
sistemske okužbe. Namen: V Republiki Sloveniji zakonodaja, ki jo morajo upravljavci
kopališč upoštevati pri svojem delu, ne opredeljuje tveganj, ki jih na kopališču lahko
predstavlja prisotnost gliv, predvsem dermatofitov. Zato je bil namen magistrske naloge
preučiti prisotnost posameznih vrst gliv na različnih površinah, v zraku in v kopalni vodi v
dveh izbranih dvoranskih bazenskih kopališčih. Metode dela: V treh različnih terminih smo
odvzeli skupno 36 vzorcev kopalne vode, 120 odtisov različnih površin ter 48 vzorcev zraka,
kjer smo ugotavljali SŠMO ter prisotnost in število gliv. Izvedli smo morfološko in deloma
biokemijsko identifikacijo gliv. Rezultati: V obeh kopališčih smo iz vseh treh medijev
pridobili skupno 334 sevov gliv, katere smo uvrstili v sedemnajstih različnih rodov gliv in
kvasovk. Največ gliv je bilo prisotnih v kopalni vodi in v zraku kopališč, saj smo jih
ugotovili v vseh odvzetih vzorcih (100 %), medtem ko smo jih na površinah našli manj (66,7
%). Največ MO je bilo prisotnih na platnu, keramiki in lesu, torej na hrapavih površinah.
Razprava in sklep: Rezultati so pokazali, da so glive prisotne tudi v kopalni vodi, kljub
dodanim razkužilnim sredstvom. Prisotne so tudi na površinah in v zraku. Med plesnimi so
najpogostejši ugotovljeni rodovi Cladosporium spp., Aspergillus spp. in Fusarium spp., med
kvasovkami pa Candida spp. Upravljavcem bazenskih kopališč se pri načrtovanju novih in
sanaciji že obstoječih kopališč lahko predlaga izbiro vrste materiala tal in ostale opreme
kopališča, ki jih bo moč učinkovito čistiti in razkuževati. S pravilno izbiro lahko v veliki meri
vplivajo na zmanjšanje pojavnosti gliv, s tem pa tudi na možnost glivičnih okužb pri
uporabnikih.
Ključne besede: bazensko kopališče, glivične okužbe, zrak, površine, dermatofiti

ABSTRACT

Introduction: Nowadays more and more people visit swimming facilities because of sports,
recreational and rehabilitation purposes. This presents a risk of pathogenic or potentially
pathogenic microorganisms transmission from the water of swimming pools and other areas
in facilities to swimmers or vice versa. These objects are an ideal environment for
multiplication and input of various types of microorganisms, especially fungi, because of
favourable conditions, moisture and suitable temperature in particular. Some types of fungi
present danger to people because of toxin growth. They can also cause dermatomicoses and
systemic contaminations. Purpose: The Slovenian legislation which has to be considered by
swimming facilities managers does not define risks appearance of fungi, especially
dermatophytes, can cause. The purpose of the master's thesis was to study presence of
individual types of fungi at various surfaces, in the air and in the water in pools at two chosen
swimming facilities. Methods of work: In three different periods 36 samples of swimming
water, 120 prints of various surfaces and 48 samples of air were taken to test colony count as
well as presence and number of fungi. Morphological and biochemical identifications of fungi
were carried out. Results: In both swimming facilities 334 strains of fungi, divided into 17
different genera of fungi and yeasts, were collected. Most fungi were present in the swimming
water and in the air, they were found in all samples taken (100%). 66.7% were found on
surfaces. The largest number of microorganisms were found on linen, ceramics and wood, in
other words on rough surfaces. Discussion and conclusion: The results show that fungi are
present in the swimming water although different disinfectants are added. They are also
present in the air and on surfaces. The genera most often found among fungi are
Cladosporium spp., Aspergillus spp. and Fusarium spp., whereas the genus Candida spp.
prevails among yeasts. Managers of new as well as already existing swimming facilities can
be suggested to choose better material for floors and other facility equipment so that they will
be easy to clean and disinfect. The proper choice of material can lead to reduction of fungi as
well as presence of fungal infections among their users.

Key words: swimming facility, fungal infections, air, surfaces, dermatophytes
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SIMBOLI, ENOTE, OKRAJŠAVE IN KRATICE

A. fumingatus: Aspergillus fumingatus
C. albicans: Candida albicans
CFU: ang. – Colony Forming Units, slov. – kolonijske enote
cm2: kvadratni centimeter
m2: kvadratni meter
m3: kubični meter
CZAPEK: Czapek Dox Agar
IVZ RS: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
ml: mililiter
mm: milimeter
µm: mikrometer
MO: mikroorganizmi
NA: nutrient agar
NIJZ: Nacionalni inštitut za javno zdravje
P. aeruginosa: Pseudomonas aeruginosa
RV: relativna vlaga
S. aureus: Staphylococcus aureus
SŠMO: skupno število aerobnih mezofilnih MO
SŠMO 22: skupno število aerobnih mezofilnih MO pri temperaturi inkubacije 22 °C
SŠMO 37: skupno število aerobnih mezofilnih MO pri temperaturi inkubacije 37 °C
T. mentagrophes: Trichophyton mentagrophes
T. rubrum: Trichophyton rubrum
T: temperatura
°C: stopinje Celzija
YGC: Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar (gojišče s kvasnim ekstraktom, glukozo
in kloramfenikolom)
WHO: World Health Organization (Svetovna zdravstvena organizacija)

1 UVOD

Bazenska kopalna voda je v največji meri izpostavljena kontaminaciji zaradi kopalcev ter
vplivov okolja in je odličen medij za prenos mikroorganizmov. Ta lahko poteka po
najrazličnejših poteh: s kopalcev v vodo, na površine in v zrak ter obratno (Bitenc in Gale,
2013).
V bazenskih kopališčih na higieno, in s tem na kakovost kopalne vode ter ostalih površin,
pomembno vplivajo predvsem kopalci s svojimi navadami in načinom vedenja (Dražetić in
sod., 2014). Oboleli kopalci lahko s patogenimi mikroorganizmi neposredno onesnažijo
kopalno vodo, površine predmetov ali materialov na objektu, kar lahko privede do okužb
ostalih kopalcev (IVZ RS, 2008).

Brez ustrezne priprave in izvajanja ukrepov za zaviranje rasti in prenosa mikroorganizmov,
kot sta npr. razkuževanje, filtracija …, bi kopalna voda lahko predstavljala veliko tveganje za
zdravje uporabnikov (Bonnick, 2005).
Stopnja zdravstvenega tveganja za uporabnike kopališč je v tesni povezavi s številom
obiskovalcev, saj so v primeru preseženih kapacitet kopališča vprašljive tehnološke
zmogljivosti naprav za pripravo in vzdrževanje primerne kakovosti kopalne vode. To vodi do
neustreznih fizikalno-kemičnih parametrov ter posledično lahko tudi do preseženih
mikrobioloških parametrov tako v kopalni vodi kot na površinah in v zraku bazenskega
kopališča (Dražetić in sod., 2014).
Upravljavci bazenskih kopališč opravljajo redne mikrobiološke preiskave kopalnih voda v
skladu s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča
in kopalna voda v bazenih (2015). Glede na to se kopalna voda preskuša le na prisotnost v
zakonodaji določenih mikrobioloških parametrov: število kolonij pri 36 ± 2 °C (v 1 ml),
prisotnost bakterij vrst E. coli, P. aeruginosa in Legionella spp. (v 100 ml) ter v bazenih z
morsko vodo tudi S. aureus (v 1 ml). Zakonodaja v Sloveniji upravljavcem bazenskih
kopališč ne nalaga preverjanja mikrobiološke kontaminacije površin in zraka, zato smo si v
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okviru naloge zadali cilj, da preverimo, kakšno je s tega vidika stanje v bazenskih kopališčih v
Sloveniji.
Pri obisku bazenskih kopališč pa za uporabnike obstaja tudi tveganje za okužbe z glivami,
katere zakonodaja ne opredeljuje kot dejavnik tveganja, prav tako zanje ni predpisanih mejnih
vrednosti. Glive lahko na površine in v vodo vnesejo kopalci, ki bodisi že imajo sami okužbo
ali pa jih prinesejo v objekt zaradi nespoštovanja kopališkega reda. Le posamezne glive so
tako virulentne, da lahko povzročijo bolezen tudi pri sicer zdravih ljudeh (Matos, 2002a),
nevarnost za okužbo z glivami je večja pri imunsko oslabljenih osebah (Matavulj in sod.
2005).
Z vidika vnosa nečistoč je higiensko zelo pomembno obvezno razkuževanje nog, prhanje,
prepoved hoje v nečistem obuvalu, upoštevanje smeri gibanja od nečistega k čistemu,
prepoved vstopa živalim ipd. (Bauer in Likar, 2006).
Eden izmed pomembnejših preventivnih ukrepov pred glivnimi okužbami v bazenskih
kopališčih je osveščanje obiskovalcev o načinih njihovega širjenja, preprečevanju okužb in
zdravljenju. Da bi zmanjšali širjenje glivnih okužb, je v kopališčih, predvsem v skupnih
umivalnicah, pod prhami in v savnah, priporočljivo nositi lastne, čiste natikače (IVZ RS,
2008).
Drugi, nič manj pomemben preventivni ukrep pred glivnimi okužbami pa je najverjetneje v
rokah upravljavcev kopališč, saj se možnost okužb v dvoranskih kopališčih zmanjšuje z
doslednim in temeljitim čiščenjem in razkuževanjem površin, opreme in pripomočkov.
Upravljavci kopališč morajo z učinkovitim čiščenjem in razkuževanjem redno vzdrževati
površine bazenskega kopališča, sanitarij, tušev, oblačilnic … Poseben poudarek je potrebno
nameniti površinam, kjer kopalci hodijo bosi (WHO, 2006; IVZ RS, 2008).
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1.1 Pregled objav
1.1.1 Mikrobiološka kakovost kopalne vode in njena priprava
Število obiskovalcev bazenskih kopališč narašča (Brandi in sod., 2007; Papadopoulou in sod.,
2007; Pasquarella in sod., 2014), predvsem v vročih tropskih območjih (Rafiei in sod., 2010),
kjer je zaradi vročine osvežitev v bazenu izredno prijetna. Zato lahko ob pomanjkljivem
oziroma nepravilnem upravljanju kopališča predstavljajo tudi javnozdravstveni problem
(Bonnick, 2005).
V kopalni vodi s parametrom SŠMO 36 °C ± 2 °C določamo število bakterij, ki so pokazatelj
učinkovitosti postopkov priprave vode (NIJZ, 2014a). Po Pravilniku o minimalnih higienskih
zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (2015) (v
nadaljevanju Pravilnik), znaša mejna vrednost za SŠMO 36 ± 2 °C, 100 CFU/1 ml. V
primeru, da je ta vrednost presežena (> 200 CFU/1 ml),

mora upravljavec v skladu s

Pravilnikom izvesti oceno primernosti kopalne vode v skladu z Merili za ocenjevanje
primernosti kopalne vode v bazenih za kopanje (NIJZ, 2015).
Parameter SŠMO 22 °C, ki ga sicer določamo v pitni vodi, je pokazatelj bakterij nefekalnega
izvora. Določene vrste bakterij so v vodi normalno prisotne in nenevarne, če je njihovo število
dovolj majhno. Povečanje števila teh bakterij kaže na motnje v postopku priprave vode.
Potrebno je poznati število teh bakterij, ki nam kažejo na normalno floro v vodi in biti
pozoren na spremembe v številu (Majstorović in Rupel, 2005). Preskušanja na parameter
SŠMO 22 °C za kopalno vodo sicer niso predpisana, lahko pa bi kazala na uspešnost priprave
polnilne vode. Pravilnik določa, da mora polnilna voda, v kolikor ni iz javnega sistema za
oskrbo s pitno vodo, izpolnjevati pogoje, ki jih določa predpis, ki ureja pitno vodo.
Upravljavec kopališča pa mora enkrat letno preveriti njeno kakovost v skladu s predpisom, ki
ureja pitno vodo.
Po Pravilniku o pitni vodi (2004) je parameter SŠMO 22 °C uvrščen v Prilogo I, del C, med
indikatorske parametre. Mejna vrednost je "brez neobičajnih sprememb". Dogovorjena mejna
vrednost za rezultate iz monitoringa pitnih vod je za SŠMO 22 °C manj kot 100/ml.
Temperatura 22 °C in 36 °C ± 2 °C pomenita temperaturo inkubacije pri laboratorijski analizi
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prisotnosti bakterij (NIJZ, 2014b).
Za obvladovanje mikrobiološkega onesnaženja se za bazensko kopalno vodo uporabljajo
različna razkužila na bazi klora, broma, ozona in bakra/srebra. Najpogosteje se za
razkuževanje uporabljajo razkužila na bazi klora (Cl2, NaOCl ali Ca(OCl)2, klorov
izocianurat, ClO2) (Florentin in sod., 2011; Bessonneau in sod., 2011).
Kloriranje vode je bilo prvič predstavljeno že leta 1902 v Belgiji. Od takrat dalje je poznano
kot najučinkovitejši način razkuževanja vode. Poleg kloriranja se za razkuževanje vode lahko
uporablja tudi druge postopke, kot sta ozoniranje in UV-obsevanje (Chowdhury in sod.,
2014).

Glive so pogostokrat prisotne v odvzetih vzorcih kopalne vode, saj ni nujno, da normalne
koncentracije prostega klora zavrejo njihovo razmnoževanje (Fisher, 1982).

Da so dermatofiti lahko odporni proti visokim koncentracijam klora, dokazuje izolacija vrste
T. rubrum iz bazenčka za razkuževanje nog, kjer so koncentracije prostega klora precej višje
(Rafiei in sod., 2010). Tudi Dolenc Voljč (2007) navaja, da nas bazeni za razkuževanje nog,
ki so nameščeni na prehodih iz nečistega v čisti del kopališč, pred okužbo z glivami ne
zaščitijo dovolj.
Kot učinkovit ukrep za uničevanje patogenih dermatofitov v bazenskih kopališčih, kjer kot
polnilno vodo za bazene uporabljajo termalno vodo, se je izkazalo UV-obsevanje. Ta
postopek zato Sisti in sod. (2013) predlagajo kot ukrep za zmanjševanje tveganja z glivnimi
okužbami v bazenskih objektih. Nasprotno pa so v raziskavi Yin in sod. (2013) ugotovili, da
je obsevanje z UV C-žarki veliko bolj učinkovito proti bakterijam kot proti glivam, kar so
povezali z različnimi strukturami celičnih sten bakterij in gliv.
Papadopoulou in sod. (2007) so glive v kopalni vodi v grških bazenih našli v koncentraciji od
1 do 10 CFU/500l, Bello in sod. (2012) pa od 0 do 2x107 CFU/100 ml.

V kopalni vodi so bile najpogosteje prisotne vrste Fusarium spp., Mucor spp., Penicillium
spp., Aspergillus spp. Candida albicans (C. albicans) in T. mentagrophytes (Bello in sod.,
2012).
Rasti in sod. (2012) so ugotovili prisotnost različnih vrst gliv v 27 % preskušanih vzorcev
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kopalne vode. Izoliranih je bilo 12 različnih vrst gliv, najpogosteje Penicillium spp.,
Rhizophus spp. in Fusarium spp. Največ gliv je bilo v vodi v poletnem času zaradi njene
visoke temperature in neustrezne priprave.
Papadopoulou in sod. (2007) so v odvzetih vzorcih kopalne vode izolirali različne vrste gliv:
C. albicans, Aspergillus spp., Mucor spp., Alternaria spp. Rhizophus spp., Trichophyton spp.
in Penicillium spp.. Kot možen vzrok za prisotnost gliv so navajali vlažno okolje, večje
izhlapevanje vode zaradi višje temperature vode v bazenu (34–36 °C) ter neustrezen
prezračevalni oziroma klimatski sistem.
Bogata biotska raznovrstnost gliv je bila ugotovljena v raziskavi Ali-Shtayeh in sod. (2002),
kjer so v kopalni vodi ugotovili prisotnost 22 različnih vrst gliv, med njimi tudi povzročitelje
obolenja Tinea pedis (T. mentagrophes, T. rubrum in Epidermophyton floccosum). V
nasprotju s tem pa Nourian in sod. (2006) dermatofitov v kopalni vodi petih notranjih bazenov
niso našli.
V raziskavi 4 bazenskih kopališč so Nanbakhsh in sod. (2004) ugotovili, da prisotnost gliv v
kopalni vodi nima večjega pomena pri prenosu glivnih okužb. Na ostalih površinah
bazenskega kopališča (bazenček za razkuževanje nog, sanitarije, savne in tla ter stene okoli
bazena) pa so bile v visokem številu prisotne glive Penicillium spp., Aspergillus spp.,
Cladosporium spp. in Candida. Na površinah v garderobi so ugotovili vrsto T. mentagrophes,
iz česar so predvideli, da je površino okužil oboleli uporabnik kopališča. Kot možen vzrok za
prisotnost gliv v kopalni vodi

so avtorji navajali nižjo koncentracijo prostega klora. Z

raziskavo so prikazali povezavo med prisotnostjo gliv in velikim številom obiskovalcev ter
nizkimi vrednostmi preostalega prostega klora – pod 0,06 mg/l.
Hoseinzadeh in sod. (2013) gliv v odvzetih vzorcih kopalne vode iz 4 notranjih bazenov niso
našli. Kot glavni vzrok za odsotnost gliv v odvzetih vzorcih kopalne vode so navedli ustrezno
razkuževanje ter primerno vedenje kopalcev, vključno z uporabo bazenčkov za razkuževanje
nog. Vendar so glive ugotavljali v 100 ml in ne v 1000 ml vode.
Leoni in sod. (1999) so v raziskavi, ki je zajela 12 bazenov v Bologni, ugotovili prisotnost
kvasovke C. albicans v številu 1–4 CFU/1000 ml, medtem ko dermatofitov iz kopalne vode
niso izolirali.
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1.1.2 Mikrobiološka kakovost površin in zraka v bazenskih
kopališčih
Normativov mikrobiološke onesnaženosti površin, s katerimi kopalci prihajajo v neposreden
stik v kopališčih, ni določenih, zato smo v raziskavi za oceno stanja uporabili predvsem
priporočene povprečne vrednosti mikrobiološke kontaminacije površin v javnih objektih, ki
izhajajo iz pregledane tuje literature.

Luksamijarulkul in Pipitsangjan (2015) sta v raziskavi, ki je zajela 30 ambulant, ugotavljala
onesnaženost površin pred in po obravnavi pacientov. Povprečne vrednosti SŠMO na
različnih površinah so pred obravnavo pacientov znašale 0,8 ± 0,7 CFU/cm2, po obravnavi pa
1,3 ± 1,1 CFU/cm2. V nobenem primeru SŠMO ni preseglo priporočenih vrednosti 5
CFU/cm2.
Za ocenjevanje učinkovitosti čiščenja standardi v Veliki Britaniji določajo priporočene
vrednosti za SŠMO na površinah 2,5 CFU/cm2, kot izhodišče pa lahko uporabimo tudi
mednarodno uveljavljeno vrednost < 5 CFU/cm2 (Dancer, 2004).
Hyvarinen in sod. (2002) so ugotavljali povezavo med pojavljanjem različnih rodov gliv in
aktinobakterij na 7 različnih vrstah preiskovanih materialov (les, papir, keramika, plastika ...).
Prisotnost gliv in bakterij v vseh materialih je bila med 10 in 108 CFU/g, najvišje število gliv
so ugotovili predvsem na lesenih in papirnatih materialih.
Kot povprečno število ugotovljenih gliv na površinah so Viegas in sod. (2011) navedli 23,75
CFU/m2. Leoni in sod. (1999) pa so na površinah bazenskih kopališč ugotovili prisotnost
kvasovke C. albicans v precej nižji koncentraciji 2–8 CFU/100 cm2. Buot in sod. (2010) so v
vseh vzorcih površin, odvzetih v bližini bolnišničnega terapevtskega bazena, ugotovili
prisotnost gliv, najpogosteje so identificirali glive iz rodu Fusarium spp.
Ker tudi normativov glede mikrobiološke kakovosti zraka v kopališčih ni določenih, smo v
raziskavi za oceno stanja uporabili predvsem ugotovljene in priporočene povprečne vrednosti
mikrobiološke kontaminacije zraka v javnih objektih, ki izhajajo iz pregledane tuje literature.
Normativov o mikrobiološki kontaminaciji zraka v bazenskih kopališčih nismo zasledili,
podana so priporočila za druge javne objekte (Tabela 1).
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Tabela 1: Podatki o ugotovljenih in priporočenih vrednostih MO (SŠMO in gliv) v zraku, po
posameznih avtorjih
MESTO
VZORČENJA
NEINDUSTRIJSKI
OBJEKTI
STANOVANJSKE
HIŠE
KNJIŽNICE
ŠOLE
PROSTORI ZA
NEPROIZVODNE
DEJAVNOSTI
NOTRANJI
PROSTORI

UGOTOVLJENE IN PRIPOROČENE
VREDNOSTI MO
SŠMO (CFU/m3)
GLIVE (CFU/m3)
do 750*

do 750*

1557–5036

925–2124

100–1000

do 100

432–593

do 170

do 2000*

do 2000*

do 500

/

AVTOR
RAZISKAVE
Radler de Aquino in
Goes Siqueira (2000)
Nasir in Colbeck
(2010)
Karbowska – Berent in
sod. (2011)
Meklin in sod. (2002)
Mandal in Brandl
(2011)
WHO (2009)

*priporočena vrednost
Po navedbah Radler de Aquino in Goes Siqueira (2000) naj v neindustrijskih objektih število
bakterijskih in glivnih aerosolov ne bi presegalo 750 CFU/m3. Nasir in Colbeck (2010) sta v
zraku stanovanjskih hiš ugotavljala SŠMO med 1557 CFU/m3 in 5036 CFU/m3, število gliv
pa med 925 CFU/m3 in 2124 CFU/m3. Po navedbah Karbowska – Berent in sod. (2011) so
vrednosti SŠMO v zraku v različnih prostorih knjižnic bile od 100 do 1000 CFU/m3, število
gliv je bilo pod 100 CFU/m3. Najpogosteje so identificirali glive iz rodov Penicillium,
Trichothecium in Alternaria. Meklin in sod. (2002) so v zraku šolskih prostorov ugotovili
najvišje vrednosti gliv 170 CFU/m3, vrednosti SŠMO pa so se gibale med 432 CFU/m3 in 593
CFU/m3.
Priporočene vrednosti glede sprejemljivih koncentracij bakterij in gliv v zraku so med
posameznimi državami različne in so zbrane v preglednem članku, ki sta ga pripravila Mandal
in Brandl (2011). Avtorja navajata, da ne obstaja enoten standard, ki bi predpisoval
maksimalno dovoljene koncentracije bioaerosolov v zraku, ampak so te vrednosti odvisne od
posameznih držav. Za Evropsko unijo priporočata mejno vrednost bakterijskih in glivnih
bioareosolov v neproizvodni dejavnosti do 2000 CFU/m3, medtem ko mejna vrednost za
bakterijske aerosole po WHO znaša 500 CFU/m3 (WHO, 2009).
Biološko onesnaženost zraka z bakterijami in glivami v prostorih lahko razdelimo v pet
kategorij. Kategorija onesnaženosti »zelo nizko« znaša za bakterije < 50 CFU/m3 in za glive <
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25 CFU/m3. Ostale vrednosti se za bakterije in glive ne razlikujejo in znašajo za kategorijo
»nizko« < 100 CFU/m3, za kategorijo »srednje« < 500 CFU/m3, za kategorijo »visoko« <
2000 CFU/m3 in za kategorijo »zelo visoko » > 2000 CFU/m3 (Stellman, 1998).
Attye in sod. (1990) so pri uporabnikih kopališč odvzeli brise med prsti nog in ugotovili pri
njih pomembno pojavnost glivičnega obolenja Tinea pedis. Tinea pedis je eno izmed najbolj
razširjenih glivičnih obolenj pri ljudeh, zato predstavlja javni zdravstveni problem. Ker gre za
nalezljivo obolenje, je pomembno, da se obolele pouči o ukrepih za preprečevanje širjenja
obolenja: da ne hodijo bosi v bazenskih kopališčih, garderobah, sanitarijah, da ne delijo
obutve, nogavic, da naj v primeru pojava obolenja ne obiskujejo bazenskih kopališč (WHO,
2006; IVZ, 2008). Nekateri dermatologi so mnenja, da so vsi ti ukrepi za preprečevanje
kontakta s patogenimi glivami neučinkoviti (Weitzman in Summerbell, 1995).
Medtem ko Hoseinzadeh in sod. (2013) gliv v odvzetih vzorcih kopalne vode niso našli, so na
ostalih površinah kopališča ugotovili naslednje vrste: Cladosporim spp., Penicillium spp.,
Aspergillus spp., Alternaria spp., Aspergilus spp., Rhodotondula spp. in Phoma spp.
Nekatere raziskave nakazujejo pojavnost števila gliv v odvisnosti od učinkovitosti čiščenja in
števila obiskovalcev (Hilmarsdottir in sod., 2005; Nanbakhsh in sod., 2004), v drugih
raziskavah pa avtorji ugotavljajo ravno nasprotno, saj se število gliv v odvzetih brisih po
izvedenem čiščenju površin ni znižalo, temveč celo povišalo (Viegas in sod., 2011).
Roberts (1992) poroča o razširjenosti glivičnega obolenja nohtov med prebivalci Anglije
(obolelih 2,8 % moških in 2,6 % žensk od 9322 odraslih anketirancev) ter o tem, da večina
obolelih ni iskala zdravniške pomoči in obolenja ni zdravila, kar posledično omogoča širjenje
gliv z obolelih na zdrave ljudi.
Tveganje za okužbo z glivami je mnogo večje pri uporabnikih bazenov. Na Japonskem so
namreč primerjali razširjenost obolenja Tinea pedis med uporabniki bazenov in tistimi, ki
bazena niso uporabljali. Hkrati so preiskovali bazenska kopališča kot vir infekcije.
Uporabnikom bazenov so jemali brise s površin kože in ugotovili, da je bilo 63,6 %
uporabnikov prenašalcev in v 85 % je bil kot povzročitelj obolenja dokazan T.
mentagrophytes, katerega so našli tudi na tleh bazenskega kopališča (Kamihama in sod.,
1997).
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Mnoge epidemiološke študije so pokazale, da glive ostanejo prisotne na tleh kopališča tudi po
izvedenem čiščenju. Za čiščenje tal v bazenskih kopališčih je potrebno uporabljati učinkovita,
posebna čistilna sredstva, ki uničujejo glive (Bobichon in sod., 1993).

Hilmarsdottir in sod. (2005) so v raziskavi ugotovili, da je obremenitev z glivami na
površinah bazenskih kopališč večja v času večjega obiska kopalcev ter da je pojavnost gliv
odvisna od učinkovitosti čiščenja, saj je količina gliv v odvzetih brisih površin v času pred
začetkom obratovanja kopališča bistveno nižja. Tudi Viegas in sod. (2011) so v raziskavi, ki
je zajela 10 notranjih bazenskih kopališč, dokazali statistično pomembno povezavo med
številom obiskovalcev kopališča ter številom gliv na površinah kopališča. Pomembnejše
povezave med številom gliv v odvzetih vzorcih zraka in številom gliv iz brisov površin niso
dokazali. Prav tako niso dokazali pomembnejše povezave med številom gliv in relativno
vlago ter temperaturo zraka, izmerjeno na mestu odvzema brisov oz. vzorcev. Število gliv v
odvzetih brisih se po izvedenem čiščenju površin ni znižalo, v 47,3 % je število po čiščenju
bilo celo višje kot pred čiščenjem, kar je v nasprotju z ugotovitvami raziskave, ki so jo izvedli
Hilmarsdottir in sod. (2005).
Da je višje število gliv lahko v povezavi z večjim številom obiskovalcev kopališča (dnevno
povprečje v obdobju raziskave je bilo 385 obiskovalcev), so potrdili tudi Nanbakhsh in sod.
(2004).
Brandi in sod. (2007) so v zraku in na površinah v bližini bazenov 10 bazenskih kopališč v
Italiji ugotovili naslednje vrste gliv: Penicillium spp., Aspergillus spp.,Cladosporium spp.,
Alternaria spp., medtem ko kvasovke C. albicans niso ugotovili.
Davis in sod. (2009) so dokazali, da so najbolj onesnaženi materiali v kopališču površine
plastičnih prevlek ležalnikov in površine iz pene in gumijastih materialov, ki se nahajajo v
vlažnem okolju bazenskega kopališča.
Iz pregledanih objav smo pridobili podatke o posameznih vrstah in številu gliv, ki se
pojavljajo v kopalni vodi, na površinah in v zraku kopališč. Podatki se med seboj precej
razlikujejo glede na regijo, kjer je raziskava bila izvedena. Predpisi in smernice, ki urejajo
področje kopalnih voda, se po vsej Evropi precej razlikujejo (Dallolio in sod., 2013).
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1.1.3 Lastnosti in vrste gliv
Ocenjujejo, da je na zemlji več kot milijon različnih vrst gliv. Med njimi jih manj kot 200
lahko povzroča človeške bolezni (Matos, 2002a).
Ljudje smo glivam izpostavljeni ves čas, saj so prisotne povsod v našem okolju, vendar
navadno ne vplivajo škodljivo na naše zdravje (Bush in Portnoy, 2001; Crook in Burton,
2010). Ko so okna odprta, se lahko glive iz zunanjega okolja prenesejo v notranje prostore.
Za rast in razmnoževanje v notranjih prostorih potrebujejo ustrezen substrat (les, papir,
mavčne plošče ali druge materiale, ki imajo visoko vsebnost celuloze) in vodo. Zgradbe, v
katerih je prisotna visoka vsebnost vlage, so še posebej izpostavljene okužbam z glivami.
Alergene plesni, ki rastejo v zaprtih prostorih, vključujejo zlasti glive iz rodov Penicillium,
Aspergillus in Cladosporium (King in Auger, 2002). Glive najdemo tudi v človeškem
organizmu, so del normalne mikrobiote človeka (Lenković in sod., 2008; Matos, 2002c).
Glive so preprosti evkarionti, ki jih uvrščamo v samostojno kraljestvo. So heterotrofni
organizmi, prehranjujejo se z absorpcijo organskih snovi iz okolice. V naravi se pojavljajo kot
saprofiti, paraziti ali komenzali. Največ jih živi v zemlji, vodi in na razpadajočem rastlinju. Po
obliki rasti ločimo kvasovke, plesni in dimorfne glive (Matos, 2002a).
Optimalna temperatura za rast in sporulacijo gliv je okoli 25 do 30 °C. Pri nižjih ali višjih
temperaturah glive slabše rastejo in sporulirajo. Za človeka patogene glive, npr. Aspergillus
ali Candida, preživijo pri višjih temperaturah (T), saj je njihova optimalna T 37°C (Araujo in
Cabral, 2010). Dermatofiti najbolj uspevajo pri površinski T 25–28 °C, prenos okužbe na
človeka pa je neposredno povezan s toplimi in vlažnimi pogoji. Iz tega razloga so površinske
okužbe kože relativno pogostejše v tropskih državah (Havlickova in sod., 2008).
Glive v kraljestvu Fungi se glede na način tvorbe spolnih celic delijo v 5 glavnih oddelkov in
v 1 oddelek, v katerem so plesni, ki ne tvorijo spolnih spor (Jeršek, 2008). Po obliki spolnega
razmnoževanja glive delimo na 3 debla: Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota,
Deuteromycota. Pri mnogih vrstah gliv se je nespolni način izkazal za tako uspešnega, da je
spolno razmnoževanje izjemno redko ali ga celo ne poznamo. Te vrste gliv združujemo v
umetno skupino Deuteromycota. Vanjo sodi večina medicinsko pomembnih gliv (Matos,
2002a).
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Glive po njihovih značilnostih delimo na dermatofite, kvasovke in plesni (Dolenc Voljč,
2007).

1.1.3.1 Dermatofiti
Znanih je približno 40 dermatofitov, po obliki nespolnih spor (makrokonidijev) jih delimo v
tri večje skupine: Microsporum spp., Trychophyton spp. in Epidermophyton spp. (Weitzman
in sod. 1995; Segal in sod., 2014; Dolenc Voljč, 2006).
Nekateri so razširjeni po vsem svetu, drugi so značilni za endemična območja (Lenković in
sod., 2008). Večino dermatomikoz v Evropi povzročajo Trichophyton rubrum (T. rubrum), T.
mentagrophytes, T. tonsurans, T. verrucosum, Epidermophyton floccosum in Microsporum
canis (Matos, 2002b).

1.1.3.1.1 T. rubrum, T. mentagrophytes in Epidermophyton floccosum
T. rubrum je dermatofit, ki najpogosteje povzroča infekcijo nohtov na nogah, sledita mu T.
mentagrophytes in Epidermophyton floccosum (Martínez in sod., 2014). T. rubrum in
Epidermophyton floccosum na koži ne povzročata močnih vnetnih procesov, vendar je potek
bolezni kroničen (Lenković in sod., 2008). Mnogo sevov in vrst T. rubrum je že opisanih in
mnenja strokovnjakov glede možnih oblik so deljena. Opisani sta dve obliki; puhasta, ki ne
tvori makrokonidijev in zrnata, ki tvori makrokonidije, v obliki cigar.

Epidermophyton

floccosum je edini predstavnik svojega rodu, zanj so značilni kijasto oblikovani, gladki
makrokonidiji, ki se urejajo v skupine, mikrokonidijev pa ne tvori (Matos, 2002b). Kolonije
so počasi rastoče, zelenkasto rjave do kaki barve, s površino, podobno semišu, v centru so
dvignjene in prepognjene, ob robovih so nižje (Micology Online, 2014). Kolonije T.
mentagrophytes so nizke, kremno bele barve in praškasto-zrnate površine. Ozadje je
rumenkasto do rdečkasto-rjavo (Micology Online, 2014).
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1.1.3.2 Kvasovke
Kvasovke so enocelične glive ovalnih in okroglih oblik. Razmnožujejo se z brstenjem. Mlade,
vzbrstele celice imenujemo blastospore. Brsteča celica se lahko popolnoma loči od starševske
celice ali pa ostane z njo v stiku. Na ta način nastane veriga celic, nanizanih druga za drugo.
Včasih pa hčerinska celica ne tvori brstov, ampak se začne podaljševati. Nastala struktura
spominja na hifo in se imenuje psevdohifa ali psevdomicelij (npr. C. albicans). Na trdnem
gojišču kvasovke rastejo kot voskaste kolonije, podobno kot bakterije. Številne imajo značilen
vonj po kvasu (Matos, 2002a). Okužbe kože s kvasovkami povzročajo najpogosteje C.
albicans, Pityriasis versicolor in Malassezia furfur (Orešič Barač, 2014).

1.1.3.2.1 Candida albicans
C. albicans je termofilna kvasovka, ki povzroča primarne in sekundarne kožne okužbe. C.
albicans je del normalne flore kože, sluznic ustne votline, žrela in prebavil (Matos, 2002c).
Predispozicijo za okužbo predstavljajo toplo in vlažno okolje, debelost, okluzija, predeli kože,
kjer je izrazito drgnjenje, sladkorna bolezen, sistemski antibiotiki (Orešič Barač, 2014). Če je
izpostavljena sončni svetlobi, hitro propade, medtem ko npr. v hladnem ali v zaprtem prostoru
lahko preživi več let (Lenković in sod., 2008). Kolonije C. albicans so kremno bele, voščene,
premera 1–2 mm. Tvorijo jih ovalno brsteče celice – blastospore, s premerom 4–7 µm (Matos,
2002c).

1.1.3.3 Plesni
Plesni ali vlaknate glive so večcelični organizmi. Sestavljene so iz številnih razvejanih hif in
tvorijo posebno strukturo – micelij. Del, ki se vrašča v hranilno podlago, imenujemo
vegetativni micelij, tistega, ki se razrašča navzven in nosi razmnoževalne strukture, pa
imenujemo zračni micelij. Makroskopsko so kolonije različno obarvane, površina zračnega
micelija je bolj ali manj puhastega videza (Matos, 2002a).
V zraku notranjih prostorov se najpogosteje pojavljajo plesni iz rodov Cladosporium,
Penicilium, Alternaria in Aspergillus (Shelton in sod., 2002; Aydogdu in sod., 2008;
Karbowska – Berent in sod., 2011; Roda in sod., 2011).
12

1.1.3.3.1 Cladosporium spp.
Rod Cladosporium vključuje saprofitne, fitopatogene, endofitske glive in tudi človeške
patogene. Izolirali so jih iz tal, zraka, hrane, barve, tekstila in drugih organskih materialov
(Brown in sod., 1998). Kolonije so počasi rastoče, predvsem olivno zelene do rjave, lahko
tudi črno-rjave ali sive barve (Micology Online, 2014).

1.1.3.3.2 Penicillium spp.
Rod Penicillium zajema več kot 150 vrst, med katerimi je pogostejših 50. Rodu ni težko
prepoznati, težje pa je ločiti vrste med seboj. Do sedaj so ugotovili 27 različnih mikotoksinov,
ki jih proizvajajo peniciliji. So ubikvitarni MO in rastejo na razpadajoči vegetaciji ter so
najpogostejši povzročitelji plesnjenja različnih materialov. Pogosto se nahajajo v hladilnikih
in hladnih skladiščih (Bole – Hribovšek in Mehle, 2003). Kolonije so hitro rastoče, največkrat
obarvane zeleno, sivo-zeleno, modro-zeleno, rumeno-zeleno ali belo (Micology Online,
2014).

1.1.3.3.3 Alternaria spp.
Gliv iz rodu Alternaria je 44 vrst. So večinoma rastlinski patogeni, nekaj vrst je prisotnih v
zemlji. A. alternata je najpogostejša med njimi. Čeprav jih običajno uvrščajo med saprofitske
onesnaževalce, vrste gliv iz rodu Alternaria povzročajo vnetja roženice in feohifomikoze
(angl. phaeohypomycosis). Kolonije so puhaste, hitro rastoče, črne do temno zelene ali
sivkaste barve (Micology Online, 2014).

1.1.3.3.4 Fusarium spp.
Glavni mikotoksini tega rodu so trihoteceni. Glive iz rodu Fusarium pogosto ne sintetizirajo
le enega mikotoksina, ampak več hkrati. Trihotecene so našli v raznih žitih in krmilih (Bole –
Hribovšek in Mehle, 2003). Lahko povzročajo okužbe oči, kože in nohtov in pri
posameznikih z oslabljenim imunskim sistemom tudi sistemske okužbe. Najpomembnejše
vrste iz rodu Fusarium, ki povzročajo okužbe pri ljudeh, so F. solani, F. moniliforme, F.
oxysporum in F. dimerum.
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1.1.3.3.5 Aspergillus spp.
Plesni iz rodu Aspergillus sodijo med vlaknate glive ali plesni in so v naravi zelo razširjene.
Najpomembnejši povzročitelji bolezni pri človeku so: Aspergillus fumingatus (A. fumingatus),
A. flavus, A. niger. Do okužbe pride z vdihavanjem spor iz zraka. Opisane so bolnišnične
epidemije aspergiloze na oddelkih za intenzivno nego, ki so izbruhnile po večjih gradbenih
delih v njihovi okolici, ko so se v zraku pojavile večje količine spor (Matos, 2002b). Kot
najučinkovitejši ukrep za preprečevanje bolnišničnih okužb z glivo A. fumingatus se je
izkazalo filtriranje zraka s filtri, visoko učinkovitimi za drobne delce (ang. high-efficiency
particulate air, HEPA) (Cerar Kišek in sod., 2013). Na enostavnih gojiščih rastejo hitro,
površina kolonij je rahlo ploščata, prašnata ali izrazito puhasta. Za vse vrste aspergilov so
mikroskopsko značilne konidiofore – to so preoblikovane celice hif, na koncu zadebeljene v
mešičke (Matos, 2002b).
Iz Slike 1 je razviden primer porasle glive Aspergillus niger na gojišču YGC,v enem od
vzorcev zraka.

Slika 1: Prisotnost glive iz rodu Aspergillus niger v vzorcu zraka, odvzetem v kopališču
(lastna fotografija)

1.1.4 Vpliv gliv na zdravje ljudi
Na bazenskih kopališčih so lahko prisotne tudi patogene in potencialno patogene glive in tako
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lahko pri uporabnikih predstavljajo tveganje za glivne infekcije (Ali-Shtayeh in sod., 2002,
Mahmoudabadi in sod., 2012).
Glive lahko škodljivo vplivajo na človeški organizem na 3 načine, ki se kažejo kot
preobčutljivostna reakcija, zastrupitev ali okužba (Matos, 2002a).

1.1.4.1 Preobčutljivostna reakcija na specifične antigene gliv
Spore in drugi delci nekaterih gliv imajo na svojih površinah močne alergene, ki pri nekaterih
posameznikih lahko izzovejo preobčutljivostno alergijsko reakcijo. Klinično se kaže kot
rinitis, bronhialna astma, alveolitis ali generalizirani pnevmonitis (Matos, 2002a; King in
Auger, 2002). Alergijski simptomi, ki jih povzročajo spore gliv, so najbolj pogosti od julija do
poznega poletja (Hardin in sod., 2003).

1.1.4.2 Vpliv toksinov, ki jih izdelujejo glive
Mikotoksini so produkti presnove, ki jih glive izločajo v okolje. Najbolj proučeni so
aflatoksini, ki jih izdelujejo plesni iz rodu Aspergillus, Penicillium, Cladosporium in
Fusarium. Zaužitje večje količine mikotoksinov v hrani povzroči akutno zastrupitev ali
mikotoksikozo. Škodljivo delujejo na jetra, ledvice, pljuča in osrednji živčni sistem (Matos,
2002a).

1.1.4.3 Okužba
Kadar glive povzročajo okužbo, govorimo o mikozah. Nastanek in potek bolezni je odvisen
od gostiteljeve obrambne sposobnosti, mesta vstopa povzročitelja in njegove virulence. Da bi
do okužbe sploh prišlo, mora gliva najprej vstopiti v telo. Vstopna mesta gliv v telo so skozi
kožo, dihala, spolovila, sečila, prebavila. O iatrogeni okužbi govorimo, kadar so izvor okužbe
okuženi katetri, igle ali vsadki (Matos, 2002a).
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1.1.4.3.1 Dermatomikoze
Dermatomikoze so glivične okužbe kože, nohtov in lasišča in so ene najpogostejših kožnih
bolezni. Pojavljajo se pri 20–25 % svetovnega prebivalstva (Havlickova in sod., 2008). Zanje
je značilna velika raznolikost kliničnih sprememb, nalezljivost in dolgotrajno zdravljenje.
Niso življenjsko ogrožajoče, lahko pa pomembno zmanjšajo kakovost življenja (Dolenc
Voljč, 2006). V Sloveniji so povzročitelji dermatomikoz v dveh tretjinah dermatofiti, v eni
tretjini kvasovke, plesni pa le v nekaj odstotkih (Dolenc Voljč, 2005). Po podatkih IVZ RS je
bilo v Sloveniji v letu 2012 prijavljenih 737 primerov nalezljivega obolenja Tinea pedis.
Glede na starostno skupino so najpogosteje obolevali ljudje od 45. do 65. leta starosti
(Kraigher in sod., 2013).
Dermatomikoze se širijo z neposrednim ali posrednim prenosom z okuženega človeka ali
živali. Infektivni delci so največkrat koščki keratina, kjer lahko dermatofiti ostanejo živi zelo
dolgo. Posreden prenos poteka po stoječih vodah v kopališčih, kopalnicah, z okuženimi
predmeti, mokrimi brisačami, glavniki ali živalskimi dlakami (Matos, 2002b; Orešič Barač,
2014).
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2 NAMEN

Namen naloge je bil ugotoviti prisotnost in vrste gliv tako v bazenski vodi kot tudi na
površinah in v zraku v izbranih bazenskih kopališčih, ki z zakonodajo niso opredeljene in jih
zato redno ne ugotavljamo. Da bi ugotovili uspešnost priprave vode in čiščenja površin v teh
objektih, smo v odvzetih vzorcih določali tudi SŠMO pri temperaturi inkubacije 22 °C in 36
°C ± 2 °C (v kopalni vodi) oz. pri 30 °C (na površinah in v zraku) ter tako pridobili podatek o
splošnem higienskem stanju v kopališčih. Nadalje smo želeli preveriti, kako lahko ostali
dejavniki na kopališču (mikroklimatski pogoji, priprava vode, število obiskovalcev, način in
pogostost čiščenja) vplivajo na prisotnost mikroorganizmov.
Na podlagi pridobljenih rezultatov smo poskušali oceniti, ali so v kopališčih dejansko prisotne
patogene vrste gliv oziroma je njihovo število tako visoko, da lahko predstavlja potencialno
zdravstveno tveganje za uporabnike. Upravljavci v okviru notranjega nadzora te skupine MO
ne prepoznavajo, ne spremljajo in zato tudi ne obvladujejo oz. s problematiko niso seznanjeni.
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kje v kopališču so tista mesta – kritične točke, ki glivam
predstavljajo ugodne pogoje za razrast. Rezultati bi bili lahko uporabni za upravljavce, saj iz
njih lahko pridobijo informacijo o tem, kateri materiali in oprema so primernejši za uporabo
in. vzdrževanje, kako obremenjenost kopališča, torej število obiskovalcev, letni čas ter
učinkovitost čiščenja vplivajo na higiensko stanje kopališč.

2.1 Hipoteze
Predvidevali smo:
1. da bodo na površinah in v zraku bazenskih kopališč glive pogosteje prisotne kot v
kopalni vodi,
2. da bodo glive v večjem številu prisotne na površinah z večjo hrapavostjo,
3. da bosta v bazenskih kopališčih najpogosteje prisotni glivi iz rodov: Aspergillus spp.
in Candida spp.,
4. da bo prisotnost gliv odvisna od števila obiskovalcev in učinkovitosti čiščenja.
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3 MATERIAL IN METODE DELA

3.1.Shema dela
Na Sliki 2 je predstavljena poenostavljena shema dela, po kateri smo izvedli našo raziskavo.

VZORCI IZ KOPALIŠČ A IN B

KOPALNA
VODA

ODTISI
POVRŠIN
RODAC ODTISNE PLOŠČE

METODA MEMBRANSKE FILTRACIJE

METODA ŠTETJA
KOLONIJ NA GOJIŠČU
SŠMO 22°C

GLIVE

ZRAK

METODA ŠTETJA
KOLONIJ NA GOJIŠČU

METODA ŠTETJA
KOLONIJ NA GOJIŠČU

SŠMO 30°C

GLIVE

VOLUMETRIČNA METODA

GLIVE

SŠMO 30°C

SŠMO 37°C
REZULTAT

REZULTAT

REZULTAT

PRECEPITEV NA
SELEKTIVNO GOJIŠČE

PRECEPITEV NA
SELEKTIVNO GOJIŠČE

PRECEPITEV NA
SELEKTIVNO GOJIŠČE

KLASIFIKACIJA GLIV

KLASIFIKACIJA GLIV

KLASIFIKACIJA GLIV

PLESNI

KVASOVKE

PLESNI

KVASOVKE

PLESNI

KVASOVKE

BIOKEMIJSKA
IDENTIFIKACIJA

MIKROSKOPIRANJE

REZULTATI
Slika 2: Shema dela (vrste gojišč za posamezne parametre so navedene v poglavju 3.4.1)
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3. 2 Vzorci in postopek vzorčenja

3.2.1 Vzorci
V raziskavo smo vključili 36 vzorcev kopalne vode iz notranjih bazenov, 120 odtisov z 10
različnih površin ter 48 vzorcev zraka. Vsi vzorci so bili odvzeti v dveh izbranih kopališčih v
Sloveniji, in sicer v treh različnih terminih – pomladansko, poletno in jesensko obdobje v letu
2014. Obe kopališči sta bili izbrani ciljno zaradi sorodne infrastrukture, s katero smo
zagotovili primerljivost rezultatov. Za jemanje vzorcev smo predhodno pridobili soglasje
upravljavcev kopališča. Pri delu smo uporabljali opremo Zdravstvene fakultete. V vsakem
izbranem terminu smo vzorce odvzeli dvakrat, in sicer na dan pričakovane močne
obremenjenosti kopališča (počitnice, prazniki, itd.) ter na dan, ko se je pričakovalo manjše
število obiskovalcev (delavnik). Obe vzorčenji sta si sledili v razmiku nekaj dni. Podatki o
kopalni vodi, površinah in mestih vzorčenja zraka so zapisani v Tabelah 2, 3 in 4. Navedene
povprečne temperature vode in zraka in povprečna relativna vlaga zraka so izračunane iz
rezultatov meritev, ki smo jih izvedli ob 6 vzorčenjih.
Podatki o bazenih, navedeni v Tabeli 2, so pridobljeni iz Načrtov zagotavljanja varnosti
kopalne vode oziroma kopališča, upravljavcev kopališč A in B.

Tabela 2: Podatki o bazenih, iz katerih smo odvzeli vzorce kopalne vode
Oznaka
vzorčnega
mesta

Ime bazena

Primarni
namen
uporabe

Velikost
bazena

Vrsta
polnilne
vode

Način priprave vode

KOPALIŠČE A
1V/A
2V/A
3V/A

REKREACIJSKI
BAZEN
OTROŠKI
BAZEN
VELIKI
WHIRLPOOL

Rekreativni

799 m²

Termalna

Kosmičenje, filtracija, razkuževanje

Rekreativni

44 m²

Termalna

Kosmičenje, filtracija, razkuževanje

Terapevtski

13 m²

Termalna

Kosmičenje, filtracija, razkuževanje

KOPALIŠČE B
1V/B

VELIKI BAZEN

2V/B

NOTRANJA
LEŽIŠČA

3V/B

RDEČI
WHIRLPOOL

Rekreativni
Bazen z
vrtinčenjem
vode
Bazen z
vrtinčenjem
vode

208 m²

Termalna

Filtracija, razkuževanje, pH-korekcija

25 m²

Termalna

Filtracija, razkuževanje, pH-korekcija

5 m²

Termalna

Filtracija, razkuževanje, pH-korekcija
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Tabela 3: Podatki o površinah, s katerih smo odvzeli odtise
Oznaka
vzorčnega
mesta

Mesto vzorčenja

Vrsta materiala

KOPALIŠČE A
1B/A

PLETENI LEŽALNIK

platno

2B/A

PLASTIČNA REŠETKA OB PRELIVNEM ŽLEBU

plastika

3B/A

STEKLENA OGRAJA OB WHIRLPOOLU

steklo

4B/A

STENSKA KERAMIKA V TUŠU

keramika

5B/A

OGRAJA IZ NERJAVEČEGA JEKLA OB STOPNIŠČU

nerjaveče jeklo

6B/A

TALNA KERAMIKA NA PREHODU NA WHIRLPOOL

keramika

7B/A

TALNA KERAMIČNA PLOŠČICA NA STOPNIŠČU*

keramika

8B/A

LESENA STENSKA OBLOGA OB OTROŠKEM BAZENU*

les

9B/A

PLASTIČEN LEŽALNIK – Z REŽAMI

plastika

10B/A

TALNA KERAMIKA PRED BAZENOM ZA RAZKUŽEVANJE NOG
– IZ GARDEROB*

keramika

KOPALIŠČE B
1B/B

PLETENI LEŽALNIK

platno

2B/B

PLASTIČEN LEŽALNIK – RJAVI

plastika

3B/B

STEKLENA OGRAJA OB WHIRPOOLU

steklo

4B/B

PLASTIČNA REŠETKA OB WHIRPOOLU

plastika

5B/B

OGRAJA IZ NERJAVEČEGA JEKLA OB VSTOPU V BAZEN

nerjaveče jeklo

6B/B

TALNA KERAMIKA PRED BAZENOM ZA RAZKUŽEVANJE
NOG – Z NEKLORIRANO VODO*

keramika

7B/B

STENSKA KERAMIKA V TUŠU PRI GARDEROBAH

keramika

8B/B

LESENE STOPNICE NA PREHODU IZ NOTRANJEGA V ZUNANJI
BAZEN*

les

9B/B

TALNA KERAMIKA V PROSTORU ZA POČIVANJE*

keramika

10B/B

TALNA KERAMIKA NA PREHODU IZ KERAMIKE NA KAMEN

keramika

* vzorčna mesta, ki jih med kopališčema A in B nismo mogli primerjati
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Tabela 4: Podatki o mestih v kopališču, v katerem smo vzorčili zrak
Oznaka
vzorčnega
mesta

Povprečna
temperatura zraka
(v °C)

Mesto vzorčenja

Povprečna
relativna/zračna vlaga
(v %)

KOPALIŠČE A
1Z/A
2Z/A
3Z/A
4Z/A

PREHOD IZ NOTRANJEGA NA
ZUNANJI BAZEN
KNAIPOVA POT (OB PLASTIČNIH
ROŽAH)
PODEST NA SREDINI VELIKEGA
WHIRLPOOLA
PREHOD IZ GARDEROB NA
BAZENSKO PLOŠČAD

27,8

63

31,5

62,8

30,7

65,9

30,6

59,3

KOPALIŠČE B
1Z/B
2Z/B
3Z/B
4Z/B

PREHOD IZ GARDEROB NA
BAZENSKO PLOŠČAD
PREHOD IZ NOTRANJEGA NA
ZUNANJI BAZEN
PODEST OB RDEČEM
WHIRLPOOLU

29,3

64,3

29,6

60,5

31,5

64,8

PREHOD OB LESENIH STOPNICAH

30,1

62,1

Opis objektov, kjer se je izvajalo vzorčenje:
Kopališče A
V Načrtu zagotavljanja varnosti kopalne vode oziroma kopališča, ki ga je pripravil
upravljavec, je navedeno, da je kopališče A kombinirano in obsega več notranjih in zunanjih
bazenov s skupno kopalno površino 2250 m2. Za kopališče je izdelan higienski red, ki je del
kopališkega reda. Največje dovoljeno število obiskovalcev kopališča je 1398 naenkrat.
Polnilna voda je termalna voda iz vrtine. Upravljavec kopališča razpolaga s podatki o
kakovosti polnilne vode. Priprava vode se izvaja po naslednjem postopku:
-

kosmičenje z aluminijevim hidroksikloridom

-

filtracija preko peščenega filtra

-

dezinfekcija z natrijevim hipokloritom, tekočim klorom in H2SO4

-

drugo (dodajanje mikrobiozida – kemične substance, ki uničuje mikroorganizme)

Iz Načrta čiščenja kopališča je razvidno, da je predvideno dnevno čiščenje dna in sten
bazenov – ročno in s sesalcem. Predvideno je dnevno čiščenje tal bazenske ploščadi z
visokotlačnim čistilcem in razkuževanje z razkužilnim sredstvom. Predvideno je ročno in
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strojno čiščenje ležalnikov 1 x mesečno oziroma 1 x na 3 mesece.

Kopališče B
Iz Načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode oziroma kopališča, ki ga je pripravil
upravljavec, je razvidno, da gre za kombinirani tip kopališča, ki obsega več notranjih in
zunanjih bazenov s skupno kopalno površino 616 m2. Za kopališče je izdelan higienski red, ki
je del kopališkega reda. Največje dovoljeno število obiskovalcev kopališča je 616 naenkrat.
Polnilna voda je termalna voda iz lastne vrtine, ki ji je podeljena lastnost naravnega
zdravilnega sredstva. Priprava vode se izvaja po naslednjem postopku:
-

filtracija preko peščenega filtra

-

dezinfekcija z natrijevim hipokloritom ali klorom v granulatu

-

uravnavanje vrednosti pH

Za kopališče je upravljavec izdelal Načrt čiščenja kopališča. Iz dokumenta izhaja, da je
predvideno dnevno čiščenje dna in sten bazena s sesalcem. Predvideno je ročno dnevno
čiščenje sten bazena in ročno tedensko čiščenje prelivnih žlebov z uporabo dezinfekcijskega
sredstva. Predvideno je dnevno čiščenje tal bazenske ploščadi s čistilnim strojem in
razkuževanje z razkužilnim sredstvom.

3.2.2. Oprema za vzorčenje
Pri odvzemu vzorcev kopalne vode, površin in zraka ter izvajanju terenskih meritev smo
uporabili naslednjo opremo:
-

sterilno embalažo za odvzem vzorcev kopalne vode z dodanim Na-tiosulfatom
(Golias, Slovenija),

-

zaščitne PVC-rokavice za enkratno uporabo za ročni zajem vzorcev kopalne vode,

-

hladilno torbo s hladilnimi telesi,

-

inštrument Hach sension TM+ MM110 (Hach, ZDA) za merjenje temperature,
vrednosti pH in redoks potenciala kopalne vode,

-

termometer (Testo, Nemčija),

-

Rodac kontaktne plošče,
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-

vzorčevalnik zraka Mass 100 (Merck, Nemčija),

-

merilnik Pocket Colorimeter (Hach, ZDA) za merjenje prostega in skupnega klora,

-

nalepke s podatki o odvzemnih mestih,

-

zapisnike o odvzemu vzorcev.

3.2.3 Vzorčenje

3.2.3.1 Vzorci kopalne vode

36 vzorcev kopalne vode iz notranjih bazenov smo odvzeli v skladu z Navodilom
Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije za odvzem vzorcev kopalnih
voda (NIJZ, 2007) Vzorčna mesta so razvidna iz Tabele 2.

3.2.3.2 Vzorci odtisov površin

120 odtisov površin smo odvzeli z 20 različnih odvzemnih mest v kopališčih A in B. Odtise
smo jemali s čim bolj raznolikih površin in po vnaprej pripravljenem seznamu odvzemnih
mest. Pri določanju odvzemnih mest smo prednostno izbirali tista, ki so pogosto v stiku s
kopalci, kjer je velik % vlage in kjer ni prisotnega klora. Nekatera vzorčna mesta v kopališčih
A in B med seboj nismo mogli primerjati (V Tabeli 3 so označena z *). Odvzemno mesto iz
lesenega materiala, ki smo ga jemali v kopališču A, se nekoliko razlikuje od odvzemnega
mesta v kopališču B, saj je v prvem primeru šlo za stensko površino, v drugem pa za talno
površino. Prav tako se talna keramična ploščica v kopališču A razlikuje od talne keramike v
prostoru za počivanje v kopališču B, saj je frekvenca prehodov obiskovalcev po keramični
površini na kopališču A mnogo večja od frekvence prehodov po enaki površini v prostoru za
počivanje, material pa je v obeh primerih podoben. Prav tako nismo mogli primerjati
keramičnih talnih površin ob bazenih za razkuževanje nog, saj v kopališču B voda v bazenu
za razkuževanje nog ni bila klorirana, medtem ko je v kopališču A ta voda bila razkužena.
Vzorčna mesta so razvidna iz Tabele 3.
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3.2.3.3 Vzorci zraka

48 vzorcev zraka smo odvzeli na območju bazenske ploščadi kopališč A in B. Mesta
vzorčenja zraka smo določili tam, kjer je pričakovana večja hitrost gibanja zraka (Tabela 4).

3.2.3.4 Merjenje fizikalnih in kemijskih parametrov v bazenskih
kopališčih

Ob vsakem vzorčenju smo na mestu odvzema vzorcev izmerili temperaturo zraka in relativno
vlago z higrometrom, prosti in skupni klor v kopalni vodi z merilnikom Hach Pocket
Colorimeter, pH in redoks potencial kopalne vode pa z inštrumentom Hach sension
TM+

MM110. Vsa oprema je bila uporabljena v skladu z navodili proizvajalcev. Iz Evidence

obratovanja bazena, ki jo dnevno vodi upravljavec kopališča, smo pridobili podatke o številu
obiskovalcev bazenskega kopališča, času ter načinu čiščenja površin v času vzorčenja.

3.3 Mikrobiološke preiskave
3.3.1 Mikrobiološka gojišča, reagenti in razredčevala

Za izolacijo in identifikacijo gliv ter ugotavljanje skupnega števila mikroorganizmov smo
uporabili naslednja gojišča:
-

trdno hranljivo gojišče, pripravljeno iz gojišča Nutrient broth 13 g/l, koda: 4018182, z
dodatkom agarja Agar Bacteriological 13 g/l, koda: 4110302, pripravljeno po navodilih
proizvajalca (v nadaljevanju NA – nutrient agar), (Biolife Italiana, 2015),

-

trdno gojišče YGC Agar (ang. Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar FIL-IDF,
kataloška številka 11600000500, pripravljeno po navodilih proizvajalca (v nadaljevanju
YGC), (Merck Microbiology Manual 12th, 2007),

24

-

trdno gojišče Czapek Dox Agar, koda: 4013602, pripravljeno po navodilih proizvajalca (v
nadaljevanju Czapek), (Biolife Italiana, 2015),

-

Laktofenolno modro (ang. Lactophenol blue), kataloška številka 1.13741, (Merck
Microbiology Manual 12th, 2007),

-

API 20C AUX (Biomerieux, Francija).

Kot razredčevalo smo uporabili fiziološko raztopino (0,9 % NaCl), pripravljeno po standardu
SIST EN ISO 8199 (2005).

3.3.2 Laboratorijska oprema in pribor

Pri eksperimentalnem delu smo uporabljali sledečo laboratorijsko opremo:
-

pipete in nastavki (Eppendorf, Francija),

-

plastične petrijeve plošče 90 mm in 75 mm (Golias Labortehnika, Slovenija),

-

tehtnica (Kern, Nemčija),

-

namizno mešalo (Vibromix, Tehtnica Železniki, Slovenija),

-

črpalka za membransko filtracijo (Sartorius, Nemčija),

-

membranski filtri (ang. Celulose nitrate filter Sartorius, Nemčija),

-

svetlobni mikroskop Olympus Cx21,

-

krovna in objektna stekelca,

-

inkubatorja Kambič in Memmert,

-

avtoklav (Kambič, Slovenija),

-

ostali laboratorijski potrošni material.
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3. 4 Metode dela

3.4.1 Vrste preiskav

3.4.1.1 Preiskave kopalne vode

Pri mikrobioloških preiskavah kopalne vode smo ugotavljali SŠMO pri 22 °C in 36 ± 2 °C v 1
ml vzorca in glive v 1000 ml vzorca. Vzorec kopalne vode smo najprej previdno premešali
ter z vato, namočeno v 70 % etilni alkohol, razkužili zunanjost ob vratu plastenke.
Za določanje SŠMO smo odpipetirali po 1 ml vzorca neposredno na petrijevo ploščo. Za vsak
vzorec smo pripravili zaporedne decimalne razredčitve (10-1 in 10-2) z 9 ml fiziološke
raztopine. Vzorec kopalne vode in njegove razredčitve smo za ugotavljanje SŠMO prenesli v
petrijevo ploščo, dodali ustrezno količino raztopljenega hranljivega gojišča NA, vmešali in
pustili, da se strdi. Gojišče z vzorci smo inkubirali 72 ur pri temperaturi 36 °C ter drugo
paralelko pri temperaturi 22 °C. Pri delu smo uporabili standardno metodo SIST EN ISO
6222 (1999). Po inkubaciji smo prešteli porasle kolonije po standardni metodi SIST EN ISO
8199 (2005).
Število gliv smo ugotavljali s tem, da smo 1000 ml vzorca predhodno filtrirali preko
membranskega filtra (Slika 3), nato smo uporabili standardno metodo za ugotavljanje
prisotnosti in števila mikroorganizmov v vodi SIST EN ISO 8199 (2005). Pri postopku
membranske filtracije bakterije ali glive v vzorcu ne pridejo skozi pore, ampak se zadržijo na
površini filtra, katerega smo položili na površino trdnega gojišča YGC. Gojišče YGC smo
izbrali zato, ker je za razliko od ostalih gojišč za gojenje gliv (Sabouraud Agar, Malt Dextrose
Agar, Czapek) v mešani kulturi selektivnejše, saj vsebuje antibiotik kloramfenikol. Ta zavira
rast bakterij na gojišču in s tem omogoči lažje odčitavanje števila CFU gliv. Po inkubaciji pri
T 25 °C 3–5 dni smo na filtru prešteli porasle kolonije značilnih morfoloških oblik in barv.
Rezultat predstavlja neposredno število enot, ki tvorijo kolonije (CFU) v količini vzorca, ki
smo ga prefiltrirali (SIST EN ISO 8199, 2005).
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Slika 3: Shematski prikaz naprave za membransko filtracijo vode
(http://www.cram.com<1.2.2015>)

3.4.1.2 Preiskave odtisov površin

Pri delu smo uporabili standardno metodo za vzorčenje površin SIST EN ISO 18593 (2004).
Odtise površin smo odvzeli z odtisnimi ploščicami RODAC (Replicate Organism Detection
and Couting) (Slika 4), napolnjenimi s standardiziranim volumnom trdnega hranljivega
gojišča NA za določanje ŠSMO in z gojiščem YGC za določanje gliv. Kontaktna površina
vsake ploščice je bila 25 cm2. Ploščico smo pritisnili na preiskovano površino za 10 sekund,
ob pritisku s težo cca 500 g. Ob jemanju odtisa kakršnokoli brisanje, vlečenje po površini, ki
jo vzorčimo, ni dovoljeno. Takoj po kontaktu smo ploščico zaprli ter jo shranili v hladilno
torbo na temperaturo do 4 °C. Med transportom smo vzorce odtisov hranili v hlajenih pogojih
na temperaturi od 1 °C do 4 °C (Pravilnik o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah
oseb s hrano in o njihovem preprečevanju, 1981). Ploščice z vzorci na gojiščih NA smo po
odvzemu inkubirali 72 ur pri temperaturi 30 °C. Ploščice z vzorci na gojiščih YGC smo
inkubirali 3–5 dni pri temperaturi 25 °C. Po končani inkubaciji smo ocenili stopnjo
kontaminacije s štetjem poraslih tipičnih kolonij na gojiščih.

27

Slika 4: Jemanje odtisa z odtisno ploščo Rodac s stenske keramike (lastna fotografija)

3.4.1.3 Preiskave zraka

Za aktivno volumetrično vzorčenje zraka smo uporabili inštrument MAS 100 NT (Microbial
Air Monitoring Systems®, Merck) (Slika 5). Vzorčili smo 500 litrov zraka z neposrednim
nanosom na ustrezno gojišče. Za ugotavljanje SŠMO smo uporabili hranljivo trdno gojišče
NA, za ugotavljanje gliv pa spet gojišče YGC. Za količino 500 litrov zraka smo se odločili na
podlagi predhodnega poskusa, s katerim smo poskušali ugotoviti, s kakšno količino
filtriranega zraka bomo še zagotovili števnost poraslih kolonij na petrijevi plošči po končani
inkubaciji. Kalogerakis in sod. (2005) navajajo, da se navadno vrednosti zraka, ki se filtrirajo
pri delu z inštrumentom MAS-100, gibljejo v razponu od 50 do 1000 L.

Slika 5: Vzorčevalnik zraka MAS 100 NT (lastna fotografija)
Osnovni princip metode bakteriološkega vzorčenja zraka je usmerjanje zraka skozi luknjičast
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pokrov (300 por velikosti 0,6 mm) neposredno na površino gojišča v petrijevi plošči premera
90 mm. Uporaba enostopenjskega vzorčevalnika zraka MAS 100 NT, ki usmerja konstantni
pretok zraka s kapaciteto 100 l/min, je potrjena v skladu s standardom EN ISO14698-1/2
(Merck. MAS -100, Microbial Air Monitoring Systems). Pred vsakim vzorčenjem smo del
črpalke, skozi katero se usmerja zrak ter podstavek, na katerega se položi petrijevo ploščo,
razkužili z razkužilnimi robčki, prepojenimi s 70 % etilnim alkoholom. Vzorce smo jemali
najmanj 1 m od stene in na višini najmanj 1 m od tal. Takoj po končanem vzorčenju smo
petrijevo ploščo zaprli ter jo shranili v hladilno torbo na temperaturo do 4 °C. Plošče z
gojiščem NA smo po odvzemu inkubirali 72 ur pri temperaturi 30 °C. Plošče z gojiščem YGC
smo inkubirali 3–5 dni na temperaturi 25 °C. Po končani inkubaciji smo prešteli tipične
kolonije, porasle na gojišču ter jih izrazili kot CFU/ 500 l zraka.

3.4.2 Kvantifikacija in klasifikacija gliv
Vsa gojišča YGC z vzorci smo 3–5 dni inkubirali pri temperaturi 25 °C ter nato podaljšali na
10 dni pri temperaturi 37 °C, ker mnoge glive na gojišču rastejo počasi (Matos, 2002a; Zalar
in sod., 2012). Po končani inkubaciji smo določili koncentracije gliv v vzorcih s štetjem
poraslih kolonij na gojiščih. Ker je bilo pri vzorcih število kolonij gliv mnogokrat manjše od
10, smo koncentracije gliv kljub temu izračunali in jih označili z opombo, da gre za oceno.
Da smo lahko ugotavljali značilne lastnosti posamezne vrste glive, smo jo morali najprej
osamiti v čisti kulturi. S sterilno cepilno zanko smo kolonijo na gojišču YGC v obliki
dvojnega cik-cak razmaza prenesli na gojišče Czapek ter nato inkubirali 3–5 dni pri
temperaturi 25 °C oz. 10 dni pri temperaturi 37 °C.

3.4.3 Morfološka klasifikacija gliv
Po končani inkubaciji smo najprej za vsak izolat na gojiščih naredili zapis makromorfoloških
lastnosti gliv. Pri tem smo opazovali velikost kolonij, stik kolonij z gojiščem, hitrost njihove
rasti, barvo in strukturo substratnega in zračnega micelija in barvo ozadja. Pri opazovanju
makromorfoloških lastnosti smo si pomagali z lupo (40 x povečava). Na vsaki petrijevi plošči
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smo preverili vse različne kolonije – rodove ali vrste gliv, ki so porasle na gojišču in za vse
izvedli opazovanje mikromorfologije pod mikroskopom. Iz vsakega vzorca smo tako
identificirali po eno kolonijo vsakega morfološkega tipa.
Za določanje mikromorfoloških lastnosti gliv smo najprej pripravili primeren mikroskopski
preparat. Tehniko priprave preparata smo prilagodili posamezni glivi, da bi čim manj
poškodovali strukturo. Na objektno stekelce smo kanili kapljico razredčenega laktofenola. S
pomočjo sterilizirane fine pincete smo iz gojišča odvzeli del zračnega micelija skupaj s
substratnim micelijem. Delček kolonije smo nato prenesli v barvilo in odstranili material s
pincete z uporabo roba krovnega stekelca. Material smo dobro premešali in ga razprostrli po
čim večji površini objektnega stekelca. Krovno stekelce smo položili na preparat tako, da smo
se izognili zadrževanju zraka v preparatu. Nato smo preparat mikroskopirali pri 400 x
povečavi (Merck, 2014; Zalar in sod., 2012). Opazovali smo septiranost micelija, tvorbo in
izgled askospor, tvorbo konidijev ter vrsto in izgled konidijev.
Na podlagi značilnih makro- in mikromorfoloških lastnostih smo za identifikacijo gliv
uporabili opisne in slikovne identifikacijske ključe, s pomočjo katerih smo določili morebitne
rodove gliv (Larone, 1993; Weitzman in sod., 1995; Goyer in sod., 2001). Identifikacijski
ključi omogočajo ločevanje gliv na podlagi njihovih ključnih lastnosti (Zalar in sod., 2012).
Ko so nas ključi privedli do imena nekega rodu ali vrste, smo preverili, če naš izolat ustreza
predlaganemu opisu. V kolikor smo določili enega izmed naštetih rodov, smo iz kolonije
izolirali čiste kulture in jih identificirali. Pri nekaterih glivah zaradi presplošnih in ne dovolj
podrobnih lastnostih nismo uspeli določiti niti rodu, zato so ostale neidentificirane.

3.4.4 Biokemijska identifikacija gliv
Poleg morfološke identifikacije nitastih gliv z mikroskopiranjem smo za potrditev
posameznih vrst kvasovk, katere smo predhodno morfološko potrdili z mikroskopiranjem,
opravili tudi biokemijsko identifikacijo s komercialnim setom API® 20 C AUX Yeast
identification system po navodilu proizvajalca in z uporabo računalniškega programa Apiweb
TM

2.0.V.
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3.4.5 Statistična obdelava rezultatov
Rezultate, ki smo jih pridobili, smo statistično obdelali. S programom Exel smo izračunali
povprečne, najnižje in najvišje vrednosti, standardni odklon ter pripravili ustrezne grafične
prikaze.

S programom SPSS Statistics, verzija 22.0.0.0., smo ugotavljali Pearsonov korelacijski
koeficient (r) in statistično pomembno povezanost (p) med posameznimi spremenljivkami.
Za določanje moči povezanosti spremenljivk smo uporabili naslednje vrednosti koeficienta:
od 0,2 do 0,4 – nizka/šibka povezanost, od 0,4 do 0,7 – srednja/zmerna povezanost in od 0,7
do 0,85 – visoka/močna povezanost (Kožuh, 2010).
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4 REZULTATI

V okviru naloge smo ugotavljali prisotnost posameznih rodov gliv ter SŠMO v vzorcih vode,
površin in zraka, odvzetih v dveh dvoranskih bazenskih kopališčih v obdobju od aprila do
novembra 2014. Iz vzorcev smo pridobili skupno 334 sevov gliv, katere smo razvrstili do
rodu. Število MO (CFU) smo izrazili v eksponentni vrednosti CFU/E.
Rezultati so predstavljeni v 30 slikah in 11 tabelah.

4.1 Rezultati mikrobiološke kakovosti kopalne vode
4.1.1 Povprečne vrednosti SŠMO (pri 22 °C in 36 °C) in števila gliv
SŠMO pri 22 °C smo v 1 ml ugotovili le pri 7 vzorcih (39 %) kopalne vode v kopališču A in
le pri 2 (11 %) v kopališču B, to je skupno v 25 % vseh vzorcev. SŠMO pri 36 °C smo v 1 ml
našli v 11 (61 %) vzorcih v kopališču A in v 12 (67 %) vzorcih v kopališču B, skupno v 64 %
vseh vzorcev. Glive smo v 1000 ml ugotovili v vseh odvzetih vzorcih kopalne vode (100 %),
tako v kopališču A kot v kopališču B. Povprečne vrednosti SŠMO pri 22 °C so bile v
kopališču A 57,9 CFU/1 ml, medtem ko so bile v kopališču B le 2,2 CFU/1 ml. Povprečne
vrednosti SŠMO pri 36 °C so bile v kopališču A 86 CFU/1 ml, v kopališču B pa 10,8 CFU/1
ml. V primerjavi s SŠMO smo v obeh kopališčih ugotovili precej nižje vrednosti gliv, v
kopališču A 31,4 CFU/1000 ml in v kopališču B 15,7 CFU/1000 ml.
Iz Slike 6 je razvidno, da smo v kopališču B dobili nižje vrednosti števila gliv in SŠMO (pri
22 in 36 °C) v primerjavi s kopališčem A. Prav tako so vrednosti SŠMO pri 22 °C nižje v
primerjavi z vrednostmi ŠŠMO pri 36 °C.
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2,5E+02
2,0E+02
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Kopališče A

1,5E+02
Kopališče B

1,0E+02

Kopališče A in B
skupaj

5,0E+01
0,0E+00
SŠMO 22

SŠMO 36

GLIVE

-5,0E+01
-1,0E+02
-1,5E+02
SKUPINE MIKROORGANIZMOV

Legenda: SŠMO 22 – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi inkubacije 22 °C, SŠMO
36 – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi inkubacije 36 °C, CFU/E/1ml – vrednost
CFU v 1 ml vode, izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 –
pomnožimo vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 6: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO (pri 22 °C in 36 °C) ter število gliv
v 1 ml kopalne vode kopališč A (n = 18), B (n = 18) ter A in B skupaj (n = 36)
SŠMO pri 22 °C je bilo najvišje v rekreacijskem bazenu, SŠMO pri 36 °C v otroškem bazenu,
najvišje število gliv je bilo v bazenu veliki whirpool (Slika 7).
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3,50E+02
3,00E+02

CFU/E/1 ml

2,50E+02
2,00E+02

SŠMO 22

1,50E+02

SŠMO 36
GLIVE

1,00E+02
5,00E+01
0,00E+00
-5,00E+01

REKREACIJSKI
BAZEN

OTROŠKI BAZEN

VELIKI WHIRLPOOL

-1,00E+02
-1,50E+02
-2,00E+02
ODVZEMNA MESTA NA KOPALIŠČU A
Legenda: SŠMO 22 – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi inkubacije 22 °C, SŠMO 36
– skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi inkubacije 36 °C, CFU/E/1ml – vrednost CFU v
1 ml vode, izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 –
pomnožimo vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 7: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO (pri 22 °C in 36 °C) ter število gliv
v 1 ml kopalne vode na različnih odvzemnih mestih v kopališču A (n = 18)
SŠMO pri 22 °C smo v kopališču B ugotovili le v 1 ml vode velikega bazena, v obeh ostalih
bazenih pri nobenem izmed vzorčenj te skupine MO nismo ugotovili. SŠMO pri 36 °C in
število gliv je bilo najvišje v bazenu rdeči whirlpool (Slika 8).
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3,50E+01
3,00E+01

CFU/E/1ml

2,50E+01
SŠMO 22

2,00E+01

SŠMO 36

1,50E+01

GLIVE

1,00E+01
5,00E+00
0,00E+00
VELIKI BAZEN

NOTRANJA LEŽIŠČA

RDEČI WHIRLPOOL

-5,00E+00
-1,00E+01
-1,50E+01
ODVZEMNA MESTA NA KOPALIŠČU B
Legenda: SŠMO 22 – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi inkubacije 22 °C, SŠMO 36
– skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi inkubacije 36 °C, CFU/E/1ml – vrednost CFU v
1 ml vode izražena, v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 –
pomnožimo vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 8: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO (pri 22 °C in 36 °C) ter število gliv
v 1 ml kopalne vode na različnih odvzemnih mestih v kopališču B (n = 18)
MO v kopalni vodi smo določali v različnih količinah vode, vezano na parameter, ki smo ga
ugotavljali. SŠMO pri 22 °C in 36 °C smo ugotavljali v 1 ml, glive pa v 1000 ml. Ker je
število gliv v kopalni vodi večinoma zelo nizko, smo njihovo prisotnost ugotavljali

z

membransko filtracijo v večji količini vzorca (1000 ml). Da bi nazorneje prikazali primerjavo
med SŠMO in številom gliv, smo vse rezultate pretvorili na isto vzorčno enoto. Zato smo
število gliv, katere smo določali v 1000 ml vzorca, preračunali na 1 ml vzorca, kot smo to
izvajali pri določanju SŠMO (Slike 6, 7, 8, 9 in 10).
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4.1.2 Povezanost med SŠMO in številom gliv v kopalni vodi
V kopalni vodi smo ugotavljali povezanost med SŠMO pri 22 °C in 36 °C ter glivami, in sicer
skupaj za kopališči A in B.
Povezanost med SŠMO pri 22 °C in SŠMO pri 36 °C je pozitivna, visoka in statistično
pomembna (r = 0,897, p = 0,015). Povezanost med SŠMO pri 22 °C in številom gliv v kopalni
vodi je pozitivna, srednja in ni statistično pomembna (r = 0,479). Povezanost med SŠMO pri
36 °C in številom gliv je nizka in statistično nepomembna (r = 0,117) (Tabela 5).
Tabela 5: Povezanost med SŠMO 22 °C in SŠMO 36 °C ter številom gliv v kopalni vodi
kopališč A in B skupaj (n = 6)
PARAMETER
SŠMO 22

SŠMO 36
GLIVE

KORELACIJSKI KOEFICIENT IN
STATISTIČNA ZNAČILNOST

SŠMO 22

r

1

SŠMO 36

GLIVE

p
r

0,897*

p

0,015

r

0,479

0,117

p

0,337

0,826

1

1

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost, * – povezava je značilna pri vrednosti 0,05 (2repna porazdelitev), n – število vzorcev, SŠMO 22 – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri
temperaturi inkubacije 22 °C, SŠMO 36 – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi
inkubacije 36 °C

4.1.3 Povezanost med SŠMO, številom gliv in povprečnimi
koncentracijami prostega klora v kopalni vodi
Ob vzorčenju smo na vseh odvzemnih mestih izmerili tudi koncentracije prostega klora v
kopalni vodi. Iz Tabele 6 je razvidno, da smo najnižje vrednosti prostega klora (0,22 mg/l)
izmerili v otroškem bazenu v kopališču A pri 3. vzorčenju, najvišje vrednosti (1,7 mg/l) pa v
velikem whirlpoolu pri 4. vzorčenju na istem kopališču. V tabeli so navedene tudi povprečne
vrednosti vseh meritev. Povprečne koncentracije prostega klora vseh vzorčenj so bile v
kopališču A 0,81 mg/l, v kopališču B pa 0,66 mg/l.
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Tabela 6: Izmerjene in povprečne vrednosti koncentracij prostega klora v kopalni vodi v
kopališčih A in B
MESTO VZORČENJA
REKREACIJSKI
BAZEN/A
OTROŠKI BAZEN/A
VELIKI
WHIRLPOOL/A
VELIKI BAZEN/B
NOTRANJA
LEŽIŠČA/B
RDEČI
WHIRLPOOL/B

IZMERJENE VREDNOSTI PROSTEGA KLORA (mg/l)
1.
VZORČENJE

2.
VZORČENJE

3.
VZORČENJE

4.
VZORČENJE

5.
VZORČENJE

6.
VZORČENJE

0,79

0,72

0,92

0,62

0,56

0,76

0,47

0,79

0,22

0,48

0,35

0,71

1,29

1,37

0,99

1,7

1,06

0,97

0,67

0,73

0,56

0,44

0,49

0,43

0,94

0,75

0,6

0,6

0,61

0,73

0,9

0,92

0,58

0,43

0,65

0,98

POVP.
(mg/l)
0,72
0,5
1,23
0,55
0,7
0,74

Pri ugotavljanju povezanosti med MO v kopalni vodi (ŠŠMO pri 22 °C in ŠŠMO pri 36 °C,
glive) in povprečnimi koncentracijami prostega klora, izmerjenega ob vzorčenju, smo najprej
ugotavljali povezavo za vsako kopališče posebej, nato pa še skupno povezavo za obe
kopališči.
V kopališču A je povezanost med koncentracijami prostega klora in SŠMO pri 22 °C ter 36
°C negativna, srednje visoka in statistično ni pomembna, medtem ko je povezanost s številom
gliv negativna, visoka in statistično pomembna (r = –0,956**, p = 0,003) (Tabela 7).
Tabela 7: Povezanost med koncentracijami prostega klora, SŠMO pri 22 °C in 36 °C ter
številom gliv v kopalni vodi kopališča A (n = 6)
PARAMETER
KONC.
PROSTEGA
KLORA
SŠMO 22

SŠMO 36

GLIVE

KONC.
KORELACIJSKI KOEFICIENT IN
PROSTEGA SŠMO 22
STATISTIČNA ZNAČILNOST
KLORA
r

SŠMO 36

GLIVE

1

p
r

–0, 753

p

0,084

r

–0,528

0,831*

p

0,282

0,041

r

–0,956**

0,742

0,511

p

0,003

0,091

0,300

1
1

1

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost, * – povezava je značilna pri vrednosti 0,05
(2-repna porazdelitev), ** – povezava je značilna pri vrednosti 0,01 (2-repna porazdelitev), n – število vzorcev,
SŠMO 22 – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi inkubacije 22 °C, SŠMO 36 –
skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi inkubacije 36 °C
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Do podobnih rezultatov smo prišli tudi v kopališču B. Povezanost med koncentracijami
prostega klora in ŠŠMO pri 22 °C ter 36 °C je negativna, nizka in statistično ni pomembna.
Povezanost med koncentracijami prostega klora in številom gliv je negativna, visoka in
statistično pomembna (r = –0,830*, p = 0,041) (Tabela 8).
Tabela 8: Povezanost med koncentracijami prostega klora, SŠMO pri 22 °C in 36 °C ter
številom gliv v kopalni vodi kopališča B (n = 6)
PARAMETER
KONC.
PROSTEGA
KLORA
SŠMO 22

SŠMO 36

GLIVE

KONC.
KORELACIJSKI KOEFICIENT IN
PROSTEGA SŠMO 22
STATISTIČNA ZNAČILNOST
KLORA
r

SŠMO 36

GLIVE

1

p
r

–0,191

p

0,717

r

–0,081

0,909*

p

0,879

0,012

r

–0,830*

0,323

0,126

p

0,041

0,532

0,812

1
1

1

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost, * – povezava je značilna pri vrednosti
0,05 (2-repna porazdelitev), n – število vzorcev, SŠMO 22 – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov
pri temperaturi inkubacije 22 °C, SŠMO 36 – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi
inkubacije 36 °C

Tudi če gledamo vpliv koncentracij prostega klora na SŠMO pri 22 °C in SŠMO pri 36 °C ter
na število gliv v kopalni vodi, za obe kopališči skupaj, so ugotovitve podobne. Povezanost
med koncentracijami prostega klora in glivami v kopalni vodi kopališč A in B skupaj je
negativna, visoka in statistično pomembna (r = –0,922**).

4.1.4 SŠMO in število gliv v kopalni vodi glede na sezono
Število MO (ŠŠMO 22 °C, ŠŠMO 36 °C, glive) smo v kopalni vodi ugotavljali v različnih
sezonskih obdobjih. Glede na letni čas, v katerem je potekalo vzorčenje, smo 1. in 2.
vzorčenje razvrstili v pomladno-zimsko, 3. in 4. vzorčenje v poletno ter 5. in 6. vzorčenje v
jesensko obdobje. Na ta način smo poskušali oceniti vpliv sezone, torej letnega časa, na
število MO.
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Ob vzorčenju smo izmerili tudi temperaturo kopalne vode. Iz Tabele 9 je razvidno, da smo
najnižjo temperaturo kopalne vode (30 °C) izmerili v bazenu veliki whirlpool v kopališču A
pri 1. vzorčenju, najvišjo pa v bazenu rdeči whirlpool v kopališču B ob 6. vzorčenju. V tabeli
so navedene tudi povprečne vrednosti vseh meritev. Povprečne vrednosti temperatur kopalne
vode so bile v kopališču A 32,1 °C, v kopališču B pa 33,6 °C.
Tabela 9: Izmerjene in povprečne vrednosti temperatur kopalne vode v kopališčih A in B
IZMERJENE VREDNOSTI TEMPERATURE VODE (°C)
MESTO VZORČENJA
REKREACIJSKI
BAZEN/A
OTROŠKI BAZEN/A
VELIKI
WHIRLPOOL/A
VELIKI BAZEN/B
NOTRANJA
LEŽIŠČA/B
RDEČI
WHIRLPOOL/B

POVP.
(°C):

1.
VZORČENJE

2.
VZORČENJE

3.
VZORČENJE

4.
VZORČENJE

5.
VZORČENJE

6.
VZORČENJE

30,5

31,9

31,5

31,5

31,7

31,8

31

32,4

31,6

31,7

32,5

32,3

30

34

33,6

33,7

33,2

33,3

33,4

33

32,6

32,4

32,6

32,9

32,8

33,7

33,5

32,9

32,7

33,1

33,3

33,2

34,8

35,5

35

34,4

34,3

35,5

34,9

31,5
31,9
33

V kopališčih A in B skupaj smo ugotovili najvišje povprečne vrednosti SŠMO pri 22 °C in
SŠMO pri 36 °C v jesenskem obdobju, medtem ko smo najvišje povprečne vrednosti števila
gliv ugotovili v poletnem obdobju (Slika 9).
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2,500E+02
2,000E+02

CFU/E/1ml

1,500E+02

SŠMO 22
SŠMO 36

1,000E+02

GLIVE

5,000E+01
0,000E+00
POMLADNO-ZIMSKO

POLETNO

JESENSKO

-5,000E+01
-1,000E+02
-1,500E+02
SEZONSKO OBDOBJE
Legenda: SŠMO 22 – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi inkubacije 22 °C, SŠMO 36
– skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi inkubacije 36 °C, CFU/E/1ml – vrednost CFU v
1 ml vode, izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 –
pomnožimo vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 9: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO (pri 22 °C in 36 °C) ter število gliv
v 1 ml kopalne vode obeh kopališč glede na sezonsko obdobje (n = 36)

4.1.5 SŠMO in število gliv v kopalni vodi glede na obremenjenost
kopališča
Ugotavljali smo število MO v kopalni vodi (ŠŠMO 22 °C, ŠŠMO 37 °C, glive) ob različni
obremenjenosti kopališča, ki smo ga glede na število obiskovalcev razdelili v večje in manjše
(Tabela 10).
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Tabela 10: Obremenjenost (večja, manjša) v kopališčih A in B glede na število obiskovalcev
OBREMENJENOST/ŠTEVILO OBISKOVALCEV
VEČJA

MANJŠA

KOPALIŠČE

1.
VZORČENJE

3.
VZORČENJE

5.
VZORČENJE

2.
VZORČENJE

4.
VZORČENJE

6.
VZORČENJE

A

825

300

437

133

246

272

B

300

150

150

85

50

25

V kopalni vodi smo ugotovili ob večji obremenjenosti kopališč s kopalci višje povprečne
vrednosti SŠMO pri 22 °C, SŠMO pri 36 °C in vrednosti števila gliv, v primerjavi z rezultati,
ki smo jih dobili v obeh kopališčih ob manjši obremenjenosti (Slika 10).
2,50E+02
SŠMO 22

2,00E+02
CFU/E/1ml

SŠMO 36

1,50E+02
GLIVE

1,00E+02
5,00E+01
0,00E+00
VEČJA

MANJŠA

-5,00E+01
-1,00E+02
-1,50E+02
OBREMENJENOST
Legenda: SŠMO 22 – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi inkubacije 22 °C, SŠMO 36
– skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov pri temperaturi inkubacije 36 °C, CFU/E/1ml – vrednost CFU v
1 ml vode, izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 –
pomnožimo vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 10: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO (pri 22 °C in 36 °C) ter število gliv
v 1 ml kopalne vode obeh kopališč glede na obremenjenost (n = 36)
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4.1.6 Prisotnost posameznih vrst gliv v kopalni vodi
V kopalni vodi obeh kopališč so bile glive prisotne v vseh odvzetih vzorcih. Skupaj smo v
kopalni vodi identificirali 86 sevov gliv, katere smo lahko uvrstili v devet različnih rodov.
Med temi so prevladovale nitaste glive, identificirali pa smo tudi kvasovke (Slika 11).

Slika 11: Porasle kolonije nitastih gliv in kvasovk na gojišču YGC v vzorcu kopalne vode
(lastna fotografija)

Slika 12 prikazuje, da sta med nitastimi glivami (plesnimi) najpogosteje prevladovala rodova
Fusarium spp., in sicer v 19 primerih (22 %), in Cladosporium spp. v 18 primerih (21 %).
Med kroglastimi glivami (kvasovkami) je bila najpogosteje, v 13 primerih (15 %), prisotna
Rhodothorula spp. 10 sevov (12 %) zaradi neizrazitih tipičnih mikro- in makromorfoloških
znakov nismo mogli opredeliti.

42
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0
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Slika 12: Prisotnost posameznih rodov gliv v kopalni vodi obeh kopališč (n = 86)

4.2 Rezultati prisotnosti in števila mo na vzorčenih površinah
4.2.1 Povprečne vrednosti SŠMO in števila gliv
Na površinah smo SŠMO ugotovili v 98 (81,7 %) vzorcih, glive pa v 80 (66,7 %) vzorcih. V
povprečju smo ugotovili višje vrednosti SŠMO in števila gliv v kopališču A kot v kopališču
B. Število gliv je bilo v primerjavi s SŠMO manjše (Slika 13).
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6,00E+02

CFU/E/25 cm2

5,00E+02
4,00E+02

Kopališče A

3,00E+02

Kopališče B
Skupaj A in B

2,00E+02
1,00E+02
0,00E+00
SŠMO

GLIVE

-1,00E+02
-2,00E+02
-3,00E+02
SKUPINE MIKROORGANIZMOV
Legenda: SŠMO - skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov, CFU/E/25 cm2 – vrednost CFU na 25 cm2
površine, izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 –
pomnožimo vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 13: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO ter število gliv na površinah
kopališč A (n = 60), B (n = 60) ter A in B skupaj (n = 120)

4.2.2 Število MO na površinah različnih odvzemnih mest
V obeh kopališčih smo med gladke površine uvrstili plastiko, steklo in inox, med hrapave pa
keramiko (protidrsna), les in platno. Med vzorčnimi mesti je bilo več hrapavih površin (60 %)
kot gladkih (40 %). V obeh kopališčih smo na hrapavih površinah ugotovili več MO, tako
SŠMO kot gliv, kot pa na gladkih površinah. Iz Slike 14 je tudi razvidno, da je bilo tako na
hrapavih kot na gladkih površinah več SŠMO kot gliv.
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8,00E+02

CFU/E/25 cm2

7,00E+02
6,00E+02
5,00E+02

SŠMO

4,00E+02
GLIVE
3,00E+02
2,00E+02
1,00E+02
0,00E+00
HRAPAVA

GLADKA

-1,00E+02
-2,00E+02
VRSTA POVRŠINE

Legenda: SŠMO - skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov, CFU/E/25 cm2 – vrednost CFU na 25 cm2
površine, izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 –
pomnožimo vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 14: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO ter število gliv na hrapavi (n = 72)
ter gladki (n = 48) površini v obeh kopališčih
Povezanost med SŠMO in številom gliv na površinah obeh kopališč je pozitivna in srednje
visoka, statistično pa ni pomembna (r = 0,552, p = 0,256). Povezanost med SŠMO na
hrapavih in SŠMO na gladkih površinah obeh kopališč je

pozitivna, srednje visoka in

statistično ni pomembna (r = 0,724, p = 0,103).
Povprečne vrednosti SŠMO so bile na izbranih površinah povsod višje od števila gliv.
Najvišje povprečne vrednosti ŠŠMO so bile na keramiki, lesu, plastiki, inoxu, platnu in
najnižje na steklu. Najvišje povprečne vrednosti števila gliv so bile tudi na keramiki, plastiki,
platnu, lesu, inoxu in najnižje na steklu. Skupno največ MO (SŠMO in gliv) je bilo na
keramiki in lesu, torej na hrapavih površinah, najmanj pa na steklu, ki smo ga uvrstili med
gladke površine (Slika 15).
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-1,00E+02
-2,00E+02
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Legenda: SŠMO - skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov, CFU/E/25 cm2 – vrednost CFU na 25 cm2
površine, izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 –
pomnožimo vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 15: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO ter število gliv na površinah iz
različnega materiala v obeh kopališčih (n = 120)
Rezultate SŠMO in števila gliv na vzorčenih površinah smo obdelali tudi glede na tip
odvzemnega mesta, pri čemer smo določili 13 različnih tipov odvzemnih mest. Najvišje
povprečne vrednosti ŠŠMO in števila gliv smo ugotovili na talni keramiki na stopnišču in na
talni keramiki pred bazenom za razkuževanje nog, najnižje povprečne vrednosti SŠMO in
števila gliv smo ugotovili na stekleni ograji ter stenski keramiki. Vrednosti obeh preskušanih
parametrov so bile nizke tudi na leseni stenski oblogi, čeprav smo jo zaradi vrste materiala
uvrstili med hrapave površine (Slika 16).
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Legenda: SŠMO – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov, CFU/E/25 cm2 – vrednost CFU na 25 cm2 površine, izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01
– pomnožimo vrednost z 10, E+02 – pomnožimo vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 16: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO ter število gliv glede na odvzemno mesto vzorčenih površin v obeh kopališčih (n =
120)
47

4.2.3 SŠMO in število gliv na vzorčenih površinah glede na sezono
Tudi na vzorčenih površinah smo ugotavljali število MO (ŠŠMO in gliv) v različnih
sezonskih obdobjih. Tudi tu smo glede na letni čas vzorčenje razvrstili v pomladno-zimsko,
poletno ter jesensko obdobje.
V obeh kopališčih smo najvišje povprečne vrednosti SŠMO ugotovili v pomladno-zimskem
obdobju, najnižje pa v poletnem obdobju. Najvišje povprečne vrednosti števila gliv smo
ugotovili v poletnem obdobju, najnižje pa v pomladno-zimskem obdobju (Slika 17).
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Legenda: SŠMO – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov, CFU/E/25 cm2 – vrednost CFU na 25 cm2
površine, izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 –
pomnožimo vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 17: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO ter število gliv na vzorčenih
površinah obeh kopališč glede na sezonsko obdobje
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4.2.4 SŠMO in število gliv na vzorčenih površinah glede na
obremenjenost kopališča
Ugotavljali smo število MO (ŠŠMO, glive) na vzorčenih površinah ob različni
obremenjenosti kopališča, ki smo ga glede na število obiskovalcev razdelili na večje in
manjše (Tabela 10).
V obeh kopališčih smo ob večji obremenjenosti na vzorčenih površinah ugotovili višje
povprečne vrednosti SŠMO in števila gliv, v primerjavi z rezultati, ki smo jih dobili na
vzorčenih mestih kopališč ob manjši obremenjenosti s kopalci (Slika 18).
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Legenda: SŠMO - skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov, CFU/E/25 cm2 – vrednost CFU na 25 cm2
površine, izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 –
pomnožimo vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 18: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO ter število gliv na vzorčenih
površinah obeh kopališč glede na obremenjenost
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4.2.5 Prisotnost posameznih vrst gliv na površinah
Glive so bile na površinah kopališč prisotne v 81,7 % vzorcev. Osamili smo 165 sevov gliv,
katere smo uvrstili v petnajst različnih rodov. Najpogosteje, v 31 primerih (18 %), je
prevladoval rod Cladosporium spp., sledi mu rod Penicillium spp., ki smo ga osamili v 19
primerih (12 %), ter Fusarium spp. in Aspergillus spp., ki smo ju osamili v 18 primerih (11
%). Relativno pogosto, v 16 primerih (10 %), je bila na površinah ugotovljena prisotnost
kvasovke Rhodothorula spp.

21 sevov (13 %) zaradi neizrazitih tipičnih mikro- in

makromorfoloških znakov nismo mogli opredeliti (Slika 19).
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Slika 19: Prisotnost posameznih rodov gliv na vzorčenih površinah obeh kopališč (n = 165)
Slika 20 prikazuje porasle kolonije gliv na gojišču YGC v vzorcu odtisa s površine po 5-tih
dneh inkubacije.
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Slika 20: Gojišče YGC z močno poraslimi kolonijami gliv v vzorcu odtisa površine (lastna
fotografija)

4.3 Rezultati prisotnosti in števila mo v zraku
4.3.1 Povprečne vrednosti SŠMO in števila gliv
V zraku obeh kopališč smo MO (ŠŠMO in glive) ugotovili v vseh 48 (100 %) odvzetih
vzorcih zraka. Višje vrednosti SŠMO in števila gliv smo ugotovili v zraku kopališča A. V
obeh kopališčih je bilo gliv v primerjavi s SŠMO manj (Slika 21).
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Legenda: SŠMO – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov, CFU/E/500 l – vrednost CFU v 500 l zraka,
izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 – pomnožimo
vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 21: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO ter število gliv v 500 l zraka
kopališč A (n = 24), B (n = 24) ter A in B skupaj (n = 48)

4.3.2 Število MO v zraku na različnih odvzemnih mestih
Najvišje povprečne vrednosti ŠŠMO v kopališču A smo ugotovili na prehodu iz garderobe na
bazensko ploščad, število gliv pa je bilo najvišje ob Knaipovi poti (ob plastičnih rožah) (Slika
22).
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ODVZEMNA MESTA NA KOPALIŠČU A
Legenda: SŠMO – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov, CFU/E/500 l – vrednost CFU v 500 l zraka,
izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 – pomnožimo
vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 22: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO ter število gliv v 500 l zraka na
posameznih odvzemnih mestih v kopališču A (n = 24)
Tudi v kopališču B so bile najvišje povprečne vrednosti ŠŠMO na prehodu iz garderobe na
bazensko ploščad, najvišje povprečne vrednosti števila gliv pa na prehodu iz notranjega na
zunanji bazen. SŠMO je bilo v vseh, razen v enem vzorcu, višje od števila gliv (Slika 23).
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Legenda: SŠMO – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov, CFU/E/500 l – vrednost CFU v 500 l zraka,
izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 – pomnožimo
vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 23: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO ter število gliv v 500 l zraka na
posameznih odvzemnih mestih v kopališču B (n = 24)
Povezanost med SŠMO in številom gliv v zraku obeh kopališč je pozitivna in srednje visoka,
statistično pa ni pomembna (r = 0,646, p = 0,165).

4.3.3 Število gliv v zraku glede na relativno vlago
Ob vzorčenju smo izvedli tudi terenske meritve relativne vlage in temperature zraka. Najvišjo
relativno vlago (71 %) smo izmerili v poletnem obdobju na prehodu iz notranjega na zunanji
bazen kopališča A. Najnižjo relativno vlago (53 %) smo izmerili v jesenskem obdobju, in
sicer na prehodu iz garderob na bazensko ploščad kopališča A. Najvišjo temperaturo zraka
(36 °C) smo izmerili v pomladno-zimskem obdobju na prehodu iz garderob na bazensko
ploščad kopališča A. Najnižjo temperaturo zraka (22,5 °C) smo izmerili v jesenskem obdobju,
in sicer na prehodu iz notranjega na zunanji bazen kopališča A. Najvišjo povprečno vrednost
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relativne vlage (65,8 %) smo izmerili na podestu na sredini velikega whirlpoola v kopališču
A, najnižjo (59,2 %) pa na prehodu iz garderob na bazensko ploščad kopališča A. Najvišjo
povprečno vrednost temperature zraka (31,5 °C) smo izmerili ob Knaipovi poti (ob plastičnih
rožah) kopališča A ter na podestu ob rdečem whirlpoolu v kopališču B. Najnižjo povprečno
vrednost temperature zraka (27,8 °C) smo izmerili na prehodu iz notranjega na zunanji bazen
kopališča A.
Iz Slike 24 je razvidno, da ob vsakem od 6 vzorčenj v odvzetih vzorcih zraka v kopališčih A
in B skupaj nismo ugotovili vpliva relativne vlage na število gliv v zraku. Ob tretjem
vzorčenju, ko smo v zraku ugotovili najvišje povprečno število gliv (130,7 CFU/500 l), je bila
povprečna vrednost relativne vlage 60,9 %, ob prvem vzorčenju, ko pa smo v zraku ugotovili
najnižje povprečno število gliv v zraku (5,9 CFU/500 l), pa je bila povprečna vrednost
relativne vlage 63,6 %. Ob petem vzorčenju (jesensko obdobje), ko smo v zraku izmerili
najvišjo povprečno vrednost relativne vlage (63,9 %), povprečno število gliv ni izstopalo
(30,6 CFU/500 l).
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Legenda: SŠMO – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov, RV – relativna vlaga, CFU/E/500 l –
vrednost CFU v 500 l zraka, izražena v eksponentu, E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10,
E+02 – pomnožimo vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 24: Povprečne vrednosti in standardni odklon števila gliv ob vseh 6 vzorčenjih v 500 l
zraka obeh kopališč glede na povprečno relativno vlago
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Povezanost med % relativne vlage in številom gliv v zraku obeh kopališč je negativna, nizka
(r = –0,133, p = 0,369) in statistično ni pomembna.

4.3.4 SŠMO in število gliv v zraku glede na sezono
Tudi pri zraku smo ugotavljali število MO (ŠŠMO, gliv) v treh različnih sezonskih obdobjih:
pomladno-zimsko, poletno ter jesensko. Na ta način smo poskušali oceniti vpliv sezone, torej
letnega časa, na število MO v zraku.
Najvišje povprečne vrednosti SŠMO smo dobili v jesenskem obdobju, najnižje pa v
pomladno- zimskem obdobju. Najvišje povprečne vrednosti gliv smo dobili v poletnem
obdobju, najnižje pa v pomladno-zimskem obdobju. Povprečne vrednosti gliv v poletnem
obdobju so bile višje od povprečnih vrednosti SŠMO (Slika 25).
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Legenda: SŠMO – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov, CFU/E/500 l – vrednost CFU v 500 l zraka,
izražena v eksponentu , E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 – pomnožimo
vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 25: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO ter število gliv v 500 l zraka obeh
kopališč glede na sezonsko obdobje (n = 48)
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4.3.5 SŠMO in število gliv v zraku glede na obremenjenost kopališča
V odvzetih vzorcih zraka v obeh kopališčih smo ob večji obremenjenosti kopališča s kopalci
ugotovili višje povprečne vrednosti SŠMO. Število gliv je bilo pri manjši in večji
obremenjenosti skoraj enako (Slika 26).
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Legenda: SŠMO – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov, CFU/E/500 l – vrednost CFU v 500 l zraka,
izražena v eksponentu , E+00 – pomnožimo vrednost z 1, E+01 – pomnožimo vrednost z 10, E+02 – pomnožimo
vrednost z 102, črtne oznake na stolpcih – podatki za standardni odklon

Slika 26: Povprečne vrednosti in standardni odklon SŠMO ter število gliv v 500 l zraka obeh
kopališč glede na obremenjenost (n = 48)

4.3.6 Prisotnost posameznih vrst gliv v zraku
V zraku obeh kopališč smo glive ugotovili v vseh odvzetih vzorcih zraka (100 %). Osamili
smo 119 sevov gliv, katere smo lahko uvrstili v trinajstih različnih rodov. Najpogosteje, v 22
primerih (18 %), je prevladoval rod Aspergillus spp., sledita mu rodova Cladosporium spp. in
Penicillium spp., ki smo ju osamili v 21 primerih (17 %). 5 sevov (4 %) zaradi neizrazitih
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tipičnih mikro- in makromorfoloških znakov nismo mogli opredeliti (Slika 27).
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Slika 27: Prisotnost posameznih rodov gliv v zraku obeh kopališč (n = 119)

Slika 28 prikazuje primer iz zraka poraslih kolonij gliv na gojišču YGC po 5-tih dneh
inkubacije.

Slika 28: Gojišče YGC s poraslimi kolonijami gliv iz vzorca zraka (lastna fotografija)

58

4.4 Rezultati vseh medijev skupaj – voda, površine, zrak

4.4.1 Prisotnost posameznih vrst gliv v vseh medijih skupaj
V obeh kopališčih smo iz vseh treh medijev (kopalne vode, površin in zraka) pridobili skupno
370 sevov gliv in jih uvrstili v sedemnajst različnih rodov gliv, tako plesni kot kvasovk. V
kopalni vodi smo najpogosteje, v 19 primerih (22 %), ugotovili rod Fusarium spp. Na
površinah smo najpogosteje, v 31 primerih (18 %), ugotovili rod Cladosporium spp., v zraku
pa smo v 22 primerih (18 %) ugotovili rod Aspergillus spp. (Slika 29).
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Slika 29: Prisotnost posameznih rodov gliv v različnih medijih obeh kopališč (n = 370)

V vseh treh medijih skupaj so bile najpogostejše glive iz rodu Cladosporium spp., in sicer 70
sevov (19 %), sledita mu Aspergillus spp. z 53 ugotovljenimi sevi (14 %) in Fusarium spp. z
52 ugotovljenimi sevi (14 %). V 37 primerih (10 %) je bila v kopališčih ugotovljena
prisotnost kvasovke iz rodu Rhodothorula spp. V 36 primerih (10 %) so sevi gliv zaradi
neizrazitih mikro- in makromorfoloških lastnosti ostali neidentificirani (Slika 30).
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Slika 30: Prisotnost posameznih rodov gliv v vseh medijih obeh kopališč (n = 370)

4.4.2 Povezanost med številom vseh MO v vseh medijih skupaj
Ugotavljali smo povezanost med številom MO v vseh medijih skupaj, torej v vodi, na
površinah in v zraku obeh kopališč. Povezanost med številom MO na površinah in MO v vodi
je pozitivna, srednje visoka in statistično pomembna (r = 0,529*, p = 0,029). Povezanost med
MO v zraku in MO v vodi je pozitivna, srednje visoka in ni statistično pomembna (r = 0,450).
Tudi povezanost med MO v zraku in MO na površinah je pozitivna, srednje visoka in
statistično nepomembna (r = 0,055) (Tabela 11).
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Tabela 11: Povezanost med MO v vodi, na površini in v zraku v obeh kopališčih (n = 17)
MO
PARAMETER
VODA
MO
POVRŠINA

ZRAK

KORELACIJSKI KOEFICIENT IN
STATISTIČNA ZNAČILNOST

VODA

r

1

POVRŠINA

ZRAK

p
r

0,529*

1

p

0,029

r

0,450

0,055

p

0,70

0,834

1

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost, * – povezava je značilna pri vrednosti 0,05 (2repna porazdelitev), n – število vzorcev, MO – mikroorganizmi
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5 RAZPRAVA

Na mestih, kjer je veliko vlage, kjer so temperature zraka višje in se zadržuje večje število
ljudi, so lahko prisotne glive, saj je takšno okolje ugodno za njihov razrast. Med takšna mesta
nedvoumno sodijo tudi bazenska kopališča, saj so, zaradi široke ponudbe, ki jo nudijo
obiskovalcem (rekreativni, terapevtski, družabni nameni) v današnjem sodobnem času, zelo
priljubljena. Na higiensko stanje v bazenskih kopališčih in na kakovost kopalne vode
pomembno vplivajo predvsem uporabniki s svojimi navadami in načinom vedenja. Mnogi
uporabniki kopališč se ne zavedajo pomena prhanja pred vstopom v bazen, po uporabi
sanitarij oziroma uporabljajo bazen, kljub temu da trpijo za kakšno izmed nalezljivih bolezni.
Pomembno je zavedanje kopalcev, da lahko z neprimernim obnašanjem v kopališču – v smislu
neuporabe tuša pred vstopom v bazen, izogibanja bazenčku za dezinfekcijo nog, obisku
kopališča kljub zdravstvenim težavam in podobno – prenašajo patogene mikroorganizme iz
svojega telesa neposredno na bazenske površine in v kopalno vodo (Dražetić in sod., 2014).
Glive ostajajo žive na površinah v bazenskih kopališčih zelo dolgo, čas med izpostavljenostjo
glivam in pojavom bolezenskih znakov pri človeku je precejšen (WHO, 2006, IVZ RS, 2008).
V tem pogledu lahko težavo predstavljajo ravno glivična obolenja stopal oz. nohtov, saj se
oboleli težav v mnogih primerih ne zavedajo, niti takšnih stanj ne zdravijo (Roberts, 1992).
Na ta način pa lahko nenamenoma prenašajo obolenja tudi na ostale zdrave uporabnike
kopališč.
Za naš poskus smo se odločili, ker nismo zasledili raziskav o raznovrstnosti populacije in
številu gliv v vodi, na površinah ter v zraku kopališč v Sloveniji. Glede na to nismo mogli
izvesti primerljivosti rezultatov s podobnimi znanstvenimi študijami na našem območju, našli
smo podatke le v tuji literaturi.
Zakonodaja, ki v Sloveniji ureja področje kopališč, upravljavcem sicer nalaga redni nadzor
nad posameznimi mikrobiološkimi tveganji, vendar pa ta ne vključuje gliv, ki smo jih
ugotavljali v okviru te raziskave in ki po pregledu literature prav tako lahko predstavljajo
tveganje za zdravje. Prav tako v Sloveniji zakonodaja ne opredeljuje normativov
mikrobiološke onesnaženosti površin, s katerimi kopalci prihajajo v neposreden stik in ne
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določa mejnih vrednosti glede mikrobiološke kakovosti zraka na kopališčih. Vendar je za
celostno obvladovanje tveganj na bazenskih kopališčih pomembno obravnavati tudi to
področje. Poti prenosa MO na kopališčih so namreč med seboj povezane, saj se le-ti lahko
širijo s kopalcev v vodo, na površine in v zrak ter v obratni smeri (Bitenc in Gale, 2013).
Ker so glavna vstopna mesta gliv v telo koža, dihala, spolovila, sečila in prebavila (Matos,
2002a), smo v okviru naše raziskave v vzorčenje zajeli tako kopalno vodo kot površine in
zrak, in sicer kot možna mesta, s katerih glive lahko vstopajo v telo obiskovalcev kopališč.

5.1 Prisotnost SŠMO in števila gliv v kopalni vodi
5.1.1 Vrednosti SŠMO in števila gliv v kopalni vodi
Kopališče A je s skupno kopalno površino 2250 m2 precej večje kot kopališče B s skupno
kopalno površino 616 m2. Povprečno število obiskovalcev ob vseh naših vzorčenjih je bilo v
kopališču A višje (369) kot v kopališču B (127).
V kopališču B smo v 18 odvzetih vzorcih v povprečju dobili nižje vrednosti SŠMO (pri 22 in
36 °C) in števila gliv v primerjavi s kopališčem A. Povprečne vrednosti SŠMO pri 36 °C v
kopališču B so bile mnogo nižje (16 CFU/ml) kot v kopališču A (141 CFU/ml). Višje kot je
bilo v vzorcih kopalne vode SŠMO pri 22 °C, višje je bilo tudi SŠMO pri 36 °C.
V kopališču A smo v 5 primerih odvzete vzorce kopalne vode v skladu s Pravilnikom o
minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v
bazenih (2015), ocenili kot neskladne, saj so vrednosti SŠMO pri 36 °C presegle 100 CFU/ml.
V kopališču B te vrednosti niso bile presežene nikoli, zato smo vse vzorce kopalne vode
ocenili kot skladne.
Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna
voda v bazenih (2015) v 5. členu določa, da mora upravljavec v primeru neskladnosti oceniti
primernost kopalne vode za kopanje v skladu z merili, ki jih pripravi NIJZ in so objavljena na
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spletni strani NIJZ. Iz dokumenta Merila za ocenjevanje primernosti kopalne vode v bazenih
za kopanje (NIJZ, 2015) je razvidno, da rezultati preskusov kopalne vode kažejo na
neprimernost kopalne vode za kopanje, kadar znaša vrednost mikrobiološkega parametra
SŠMO (36 ± 2 °C) več kot 200/1 ml. Ocena primernosti kopalne vode v bazenih za kopanje
naj vedno temelji na rezultatih dveh zaporednih preskusov. V primeru, da rezultati prvega
preskusa kažejo na neprimernost, mora upravljavec takoj po izvedenih ukrepih za odpravo
neskladnosti zagotoviti ponovno vzorčenje kopalne vode. Upravljavec mora rezultate
laboratorijskih preskušanj za odvzete vzorce v skladu z 21. členom Pravilnika o minimalnih
higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (2015),
prejeti najpozneje v desetih dneh od odvzema vzorca. Če pri drugem vzorčenju rezultati
ponovno kažejo na neprimernost, se voda oceni kot neprimerna in naj se ne uporablja kot
kopalna.
Ker so v naši raziskavi v 4 od 5 vzorcev vrednosti SŠMO pri 36 °C presegle 200 CFU/ml in
ker smo naslednje vzorčenje izvedli v razmiku manj kot 5 dni, smo v skladu z Merili za
ocenjevanje primernosti kopalne vode v bazenih za kopanje (NIJZ, 2015) rezultate
naslednjega vzorčenja upoštevali za oceno primernosti kopalne vode za kopanje. Ker je v
vseh 4 primerih drugo vzorčenje pokazalo vrednosti SŠMO pri 36 °C pod 200 CFU/ml,
kopalne vode nismo ocenili kot neprimerne za kopanje. Vsi 4 neskladni vzorci so bili v
kopališču A odvzeti v času večje obremenjenosti kopališča s kopalci.
Glive smo zaznali v vseh odvzetih vzorcih kopalne vode, čeprav so bile prisotne v relativno
nizkem številu.

Izmerjene koncentracije prostega klora so bile v 3 od 5 odvzetih bazenov, za katere smo
ocenili, da bi bili v skladu s Pravilnikom neskladni, v času vzorčenja pod predpisanimi
mejnimi vrednosti za bazene, saj niso dosegale 0,6 mg/l. Iz rezultatov je bilo opaziti trend
višjega SŠMO pri 22 °C in pri 36 °C ob nizkih izmerjenih koncentracijah preostalega prostega
klora v času vzorčenja, saj je bilo v obeh kopališčih ob višjih koncentracijah prostega klora v
kopalni vodi nižje SŠMO pri 22 °C in pri 36 °C. Lahko pa so višje vrednosti SŠMO pri 22 °C
v povezavi z ustreznostjo polnilne vode oz. okužbe iz okolja.
Povezanosti med SŠMO pri 22 °C in številom gliv oziroma SŠMO pri 36 °C ter številom gliv
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v kopalni vodi nismo dokazali.
Med številom MO v vzorcih kopalne vode, odvzetih v različnih sezonah, statistično
pomembne povezanosti nismo dokazali, kar potrjuje tudi raziskava Bello in sod. (2012), ki,
tako kot mi, pomembnejših razlik med številom gliv med sezonami niso ugotovili. V
raziskavi, ki so jo izvedli v Iranu, so najvišje vrednosti gliv na kopališčih ugotavljali v poletni
sezoni, kot možen vzrok so navajali višje temperature in večjo vlažnost (Rasti in sod., 2012).

5.1.2 Prisotnost posameznih rodov gliv v kopalni vodi
Ob uporabi bazenskih kopališč kopalci prihajajo v neposreden stik s kopalno vodo. Glede na
to, da smo pri pregledu dosedanjih objav ugotovili, da ni nujno, da prosti klor kot
dezinfekcijsko sredstvo uspešno uničuje glive (tudi dermatofite), smo v ugotavljanje stanja
glede prisotnosti gliv vključili tudi kopalno vodo (Fisher, 1982; Dolenc Voljč, 2007; Rafiei in
sod., 2010).
Kadar se obrambna sposobnost sluznice spremeni, se lahko čezmerno razraste C. albicans, ki
je sicer del normalne mikrobiote človeka (Matos, 2002c). To je le eden izmed primerov
prenosa okužbe v kopalno vodo, preko katere se nato lahko okužijo tudi zdravi uporabniki
kopališč.
V kopalni vodi obeh kopališč smo skupno pridobili 76 sevov gliv in jih uvrstili v devet
različnih rodov. Prisotnost gliv smo ugotovili v vseh (36) odvzetih vzorcih vode. Med njimi
so prevladovale nitaste glive, identificirali pa smo tudi kvasovke. Najpogosteje je prevladoval
rod Fusarium spp. z 22 %, sledita mu rodova Cladosporium spp. z 21 % in Rhodothorula spp.
s 15 %. V obeh kopališčih je bil najpogostejši rod Fusarium spp.

V drugih raziskavah (Bello in sod., 2012; Rasti in sod., 2012) so prisotnost gliv v kopalni vodi
ugotovili v nižjem % vzorcev, vendar je potrebno poudariti, da so prisotnost gliv ugotavljali v
100 ml kopalne vode. Mi smo prisotnost gliv ugotavljali v 1000 ml vzorca in ne v 100 ml, 150
ml oziroma 500 ml kot nekateri drugi avtorji (Rasti in sod., 2012; Nanbakhsh in sod., 2004;
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Papadopouulou in sod., 2007; Bello in sod., 2012; Hoseinzadeh in sod., 2013; Nourian in
sod., 2006).
Hoseinzadeh in sod. (2013), ki so prisotnost gliv ugotavljali v le 100 ml vzorca kopalne vode,
gliv niso našli v nobenem od odvzetih vzorcev.
Hageskal in sod. (2009) navajajo, da so različni avtorji glive s postopkom membranske
filtracije v pitni vodi ugotavljali v različnih količinah vzorca (10–1000 ml). Tudi Gonçalves in
sod. (2006) so prisotnost gliv v pitni vodi ugotavljali v večji količini vzorca – torej v 1000
ml.
Ali-Shtayeh in sod. (2002) in Leoni in sod. (1999), ki so prisotnost gliv prav tako ugotavljali
v 1000 ml, so sicer v nižjem % kot mi v kopalni vodi ugotovili prisotnosti dermatofitov
oziroma ostalih vrst gliv.
Povprečne vrednosti števila gliv so bile v kopališču A skoraj 2 x višje (31 CFU/1000 ml) kot
v kopališču B (16 CFU/1000 ml). Bello in sod. (2012) so v kopalni vodi ugotovili prisotnost
gliv le v 35 % odvzetih vzorcev, so pa ugotovili višje vrednosti gliv kot mi (do 2 x 107 CFU/
100 ml). Prav tako kot v naši raziskavi je bila najpogosteje prisotna vrsta Fusarium spp. Tudi
mi smo tako kot Papadopoulou in sod. (2007) in Ali-Shtayeh in sod. (2002) iz kopalne vode
izolirali dermatofite rodu Trichophyton spp. – v 4 vzorcih vode (22 %) iz kopališča A in v 1
vzorcu vode (6 %) iz kopališča B. Vendar ker smo določali le rod in ne tudi vrste gliv, ne
moremo z gotovostjo trditi, da gre za povzročitelja obolenja Tinea pedis, T. mentagrophes ali
T. rubrum, ki sta po navedbah Nenoff in sod. (2014), Lenković in sod. (2008) in Matos
(2002b) najpogostejša povzročitelja obolenja Tinea pedis. Vrst Microsporum spp. in
Epidermophyton spp., ki sta tudi pogosta dermatofita, v kopalni vodi nismo našli. V 2
odvzetih vzorcih kopalne vode je bila prisotna tudi kvasovka C. albicans, ki je v kopalno
vodo najverjetneje prišla s kopalcev, glede na to da je del normalne mikrobiote sluznice
spolovil in sečil in se razraste v primerih, kadar se obrambna sposobnost sluznice spremeni
(Matos, 2002c).
Najvišje število gliv je bilo v bazenih z višjo temperaturo vode in možnostjo aerosolizacije,
kljub temu da so tu bile izmerjene vrednosti prostega klora višje oz. celo nad dovoljenimi (1
mg/l) kot v ostalih bazenih.
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Glede na pričakovanja o številu obiskovalcev smo naredili umetno delitev vzorčenja na večjo
in manjšo obremenjenost kopališča. Med številom obiskovalcev med posameznimi vzorčenji
statistično pomembnih razlik nismo ugotavljali. Najvišje število gliv v odvzetih vzorcih
kopalne vode smo ugotovili v času večje obremenjenosti kopališča z obiskovalci. Da obstaja
povezava med številom obiskovalcev kopališča in številom gliv v kopalni vodi, so potrdili
tudi Nanbakhsh in sod. (2004).
Kljub temu lahko glede na statistično obdelavo vseh rezultatov kopalne vode potrdimo, da
višje kot so bile vrednosti preostalega prostega klora v kopalni vodi, manj je v njej bilo gliv,
saj je bil korelacijski koeficient visoko negativen, korelacija pa je bila statistično značilna (p <
0,05). Slednje potrjuje tudi raziskava Naghab in sod. (2000), s katero so dokazali, da se
prisotnost gliv v kopalni vodi poveča v primerih, ko prosti klor pade pod mejno vrednost 0,7
ppm, njihovo število pa upade, v primerih ko prosti klor preseže vrednost 2,1 ppm. Tudi
Leoni in sod. (1999) so v raziskavi dokazali, da se priostnost kvasovke Candida spp. v
kopalni vodi poveča v primerih, ko koncentracije prostega klora padejo pod 0,7 mg/l. V naši
raziskavi je bila najvišja izmerjena koncentracija prostega klora 1,7 mg/l, najnižja izmerjena
pa 0,22 mg/l.
Pri ugotavljanju vpliva sezonskega obdobja na število gliv v kopalni vodi smo sicer
ugotovili, da smo najvišje vrednosti gliv ugotovili v jesenskem obdobju, vendar večjih razlik
v številu gliv glede na vsa 3 sezonska obdobja nismo dobili. Tudi Rasti in sod. (2012) so
ugotovili, da sezonsko obdobje ne vpliva pomembno na število gliv v kopalni vodi.

5.2 Prisotnost SŠMO in števila gliv na površinah kopališč
Glive lahko vstopajo v telo tudi preko poškodovane kože in sluznic. Nepoškodovana koža
učinkovito preprečuje vdor glivam, saj večina od njih nima ustreznih encimov ali drugih
invazivnih mehanizmov. Znano je, da so za obrambno sposobnost kože pomembni tako
anatomski kot fiziološki dejavniki. Nekatere kemične snovi, ki jih najdemo na površini kože
(aminokisline, maščobne kisline …), zavirajo rast dermatofitov, ki povzročajo neprijetne
spremembe na koži. Kadar je koža poškodovana, pa imajo glive odprto pot v globlje plasti
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kože in podkožja (Matos, 2002a). Dermatofiti živijo kot paraziti, hranijo se s proteinom
keratinom, ki je sestavni del kože, nohtov in dlak (Dolenc Voljč, 2009). S pomočjo encima
keratinaza razgrajujejo keratin, posledica tega pa je vnetje in luščenje kože, lomljenje las in
krušenje nohtov. V luskah se elementi gliv (hife) v okolju ohranijo lahko več mesecev, celo
let in le-te so lahko vir okužbe (Orešič Barač, 2014).

5.2.1 Vrednosti SŠMO in števila gliv na površinah
Na površinah smo v povprečju ugotavljali višje vrednosti SŠMO in števila gliv v kopališču A
kot v kopališču B. Gliv je bilo v primerjavi s SŠMO manj, kar je najverjetneje posledica
dejstva, da pri ugotavljanju SŠMO na neselektivnem gojišču in pri temperaturi inkubacije 30
°C poraste tudi večina gliv, ki smo jih upoštevali pri štetju kolonij (SIST EN ISO 8199,
2005). Ugotovili smo, da so bile najbolj kontaminirane površine v kopališčih talne keramične
ploščice (pred bazenom za razkuževanje nog, na stopnišču in na manj obremenjeni talni
keramiki v prostoru za počivanje) in lesene stopnice. Upravljavci morajo namreč v dvoranskih
bazenskih kopališčih zaradi preprečevanja drsnosti talnih površin v skladu z zahtevami
Pravilnika o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred
utopitvami na kopališčih (2003), v garderobnih prostorih, prostorih s prhami, v sanitarnih
prostorih in v prostorih dopolnilnega programa zagotoviti izdelavo tal iz materialov, ki
omogočajo mokro čiščenje in razkuževanje ter zagotoviti drsnost talnih oblog v garderobnih
prostorih in na suhih prehodih najmanj razreda A, v prostorih s prhami razreda B in v
bazenčkih za noge razreda C po standardu SIST DIN 51097. Glede na te postavke je keramika
zelo primerna v kopališčih, saj je grobe reliefne strukture. Na ta način pa predstavlja tudi
odlično mesto za zadrževanje MO ter je v mnogih primerih težavna za čiščenje. V kopališču
A dnevno za čiščenje talnih površin uporabljajo visokotlačni čistilec na paro, medtem ko v
kopališču B uporabljajo standardni stroj za čiščenje talnih površin, ki je pri čiščenju grobih
materialov manj učinkovit.
Izpostaviti pa moramo tudi najmanj kontaminirane površine, med katere se v kopališču A
uvršča steklena ograja, nameščena ob bazenu, na kateri ob vzorčenju, razen sledov vodnega
kamna, nismo opazili nobenih sledi nečistoče. V kopališču B pa smo med najmanj
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kontaminirane površine uvrstili stensko keramiko v tušu. Ker se kopalci stenskih površin v
kopališčih ne dotikajo, le-te, kar se tiče glivičnih okužb, ne predstavljajo tveganj, čeprav so
hrapave.
Ob jemanju odtisov smo preverjali, ali vzorčene površine pridejo v stik s klorirano vodo iz
bazena. Najpogosteje je bil ta stik zagotovljen preko mokrih kopalcev ali s prelivanjem oz.
škropljenjem kopalne vode, vendar smo na splošno opazili, da je manj MO poraslo na
površinah, ki so bile v stiku s klorirano vodo, kot na tistih, ki niso bile. Navkljub
pričakovanjem, da bo v manj obremenjenem kopališču B prisotnih manj MO, smo opazili, da
je bila razlika med MO v kopališču B v primerjavi s kopališčem A precej majhna, kar je moč
pripisati dejstvu, da v kopališču B izvajajo čiščenje talnih površin na drugačen, manj
učinkovit način kot v kopališču A. Poleg tega smo v kopališču B najvišje vrednosti tako
SŠMO in gliv ugotovili na lesenih stopnicah na bazenski ploščadi in talni keramiki pred
bazenom za razkuževanje nog. Slednje najvišje ugotovljene vrednosti gre najverjetneje
pripisati dejstvu, da voda v bazenčku za dezinfekcijo nog ni klorirana, kar ni ustaljena praksa,
temveč jo večkrat dnevno izpustijo, bazenček očistijo ter ponovno napolnijo s svežo, vendar
neklorirano vodo. Glive imajo tu, zaradi pomanjkljivega razkuževanja, ugodne pogoje za
obstoj. Na tem vzorčnem mestu smo prav tako najpogosteje izolirali dermatofite.
Pri interpretaciji naših rezultatov moramo biti previdni, saj površine med kopališčema A in B
med sabo niso bile nujno primerljive. Čeprav sta si kopališči po strukturi in namenu zelo
podobni, pa ni bilo možno izbrati vseh vzorčnih mest, ki bi bila enaka v kopališčih A in B.
Glede na namembnost in material smo vseh 20 vzorčnih mest razdelili glede na tip
odvzemnega mesta v 13 skupin. V Tabeli 3 so z * označena tista vzorčna mesta, ki jih med
kopališčema nismo mogli primerjati (talna keramika na stopnišču, talna keramika v prostoru
za počivanje, lesena stenska obloga in lesene stopnice, tla pred bazenom za razkuževanje nog
– iz garderob ter tla pred bazenom za razkuževanje nog – z neklorirano vodo). Vsako od teh
mest smo uvrstili v samostojno skupino, ostalih 14 vzorčnih mest pa smo združili v 7 skupin
(po 2 primerljivi vzorčni mesti iz vsakega kopališča). Med lesenima površinama v kopališčih
A in B smo ugotovili velike razlike v številu MO, kar gre pripisati dejstvu, da smo na primer
pri razdelitvi površin na hrapave in gladke med hrapave uvrstili les, ki pa je v kopališču A
predstavljal stensko oblogo, v kopališču B pa talno oblogo, za katero se je izkazalo, da je s
strani uporabnikov mnogo bolj obremenjena ter predstavlja veliko večje tveganje za prenos
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glivičnih okužb v primerjavi z leseno stensko oblogo kopališča A. Pri talni keramiki smo po
večkratnem obisku kopališč ugotovili, da vzorčni mesti med seboj nista primerljivi, saj je bila
v kopališču A talna keramika pred stopniščem do whirpoolov s strani kopalcev močno
obremenjena, medtem ko je bila talna keramika v prostoru za počivanje v kopališču B
obremenjena mnogo manj. Zato smo tudi ti dve vzorčni mesti, glede na tip odvzemnega
mesta, uvrstili v samostojni skupini. Kot pričakovano, je bila talna keramika v prostoru za
počivanje v kopališču B z glivami mnogo manj obremenjena kot talna keramika pred
stopniščem do whirpoolov kopališča A. Tudi pri talni keramiki ob bazenu za razkuževanje
nog smo tekom raziskave ugotovili, da voda v bazenu za razkuževanje nog v kopališču B ni
bila redno klorirana. Bazen so le večkrat dnevno očistili ter zamenjali vodo. V kopališču A pa
je bil bazen za razkuževanje nog ves čas napolnjen s klorirano vodo. Zato tudi ti dve mesti
med seboj nismo bili upravičeni primerjati. V kopališču B pa smo na talni keramiki ob bazenu
za razkuževanje nog, navkljub temu da voda v bazenu ni bila klorirana, dobili precej nižje
število gliv, kar pa lahko pripišemo tudi dejstvu, da smo v tem kopališču ves čas ugotavljali
manjše število obiskovalcev kot v kopališču A.
Tako smo, kljub trudu da smo pred začetkom vzorčenja v obeh kopališčih poskušali poiskati
čim bolj primerljiva vzorčna mesta za vse tri medije, kasneje, ko je raziskava že bila v teku,
ugotovili, da nekatera mesta (predvsem pri površinah) med seboj niso primerljiva. V obeh
kopališčih skupaj opazimo, da so bile povprečne vrednosti SŠMO povsod višje od vrednosti
gliv in obratno.
Ugotovili smo povezanost med SŠMO in glivami na površinah obeh kopališč skupaj, saj
hkrati naraščata oziroma padata oba parametra, torej višje kot je SŠMO na površinah, več je
tudi gliv.
V obeh kopališčih je bilo na hrapavih površinah (keramika, les, platno) ugotovljeno višje
SŠMO in število gliv kot na gladkih (plastika, steklo, inox), s čimer lahko potrdimo hipotezo,
da bodo glive v večjem številu prisotne na površinah z večjo hrapavostjo.
Razlike med povprečnim številom gliv na površinah, ki smo jih ugotovili med posameznimi
sezonskimi obdobji, so majhne, medtem ko smo pri povprečnih vrednostih SŠMO ugotovili,
da med posameznimi sezonskimi obdobji izstopa le poletno obdobje, v katerem so bile
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povprečne vrednosti SŠMO precej nižje v primerjavi s pomladno-zimskim in jesenskim
obdobjem (Slika 17). To ugotovitev lahko pripišemo tudi dejstvu, da je bilo v povprečju
število obiskovalcev obeh kopališč poleti najnižje, zato je najverjetneje tudi kontaminacija
površin v tem obdobju najnižja.
Večja kot je bila obremenjenost kopališč s obiskovalci, višje povprečne vrednosti SŠMO in
števila gliv smo ugotovili na vzorčenih površinah. Ob večji obremenjenosti kopališč smo
dobili povprečne vrednosti SŠMO 233, 9 CFU/cm2 in števila gliv 29, 4 CFU/cm2, ob manjši
obremenjenosti pa 174, 3 CFU/cm2 oz. 20 CFU/cm2 (Slika 18). Tudi Nanbakhsh in sod.
(2004) ter Hilmarsdottir in sod. (2005) so v raziskavi prikazali povezanost med najvišjo
prisotnostjo gliv in najvišjim številom obiskovalcev kopališča. Navedeno so potrdili tudi
Viegas in sod. (2011), saj so ugotovili statistično pomembno povezanost (r < 0,05) med
številom obiskovalcev in kontaminacijo talnih površin kopališča z glivami.
Zanimivo je, da ob vzorčenju vizualno nesnažne površine (npr. stenska lesena obloga, polna
prahu, plastična rešetka ob prelivnem žlebu z ostanki las ter ležalnik s prepletenimi
plastičnimi trakovi, kjer je bilo v vmesnih prostorih opaziti nesnago), po številu SŠMO in
številu gliv niso izstopale. Najverjetnejši vzroki za to so, da je v primeru stenske obloge v
kopališču A šlo za površino, ki ni bila v neposrednem stiku s kopalci, talna rešetka je bila ves
čas v stiku s klorirano vodo, medtem ko za plastični ležalnik v kopališču B lahko podamo
obrazložitev, da je bil zaradi manjšega števila obiskovalcev manj v uporabi kot ostala oprema.
Hyvarinen in sod. (2002) so najvišje število gliv ugotovili predvsem na lesenih in papirnatih
materialih. Kot povprečno število gliv na površinah so Viegas in sod. (2011) navedli 23,75
CFU/m2, mi pa smo jih ugotovili v povprečnem številu 24 CFU/25cm2. Ko smo vrednosti
preračunali v iste enote (10 000 cm2 = 1 m2), smo ugotovili, da sta kopališči, vključeni v našo
raziskavo, bistveno bolj kontaminirani z glivami kot kopališča v njihovi raziskavi.

5.2.2 Prisotnost posameznih rodov gliv na površinah
Na površinah obeh kopališč smo pridobili 144 sevov gliv in jih uspeli uvrstiti v petnajst
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različnih rodov. Najpogosteje je prevladoval rod Cladosporium spp. z 18 %, sledijo mu
rodovi Penicillium spp. z 12 % ter Fusarium spp. in Aspergillus spp. s po 11 %. V kopališču
A smo na površinah najpogosteje osamili rod Cladosporium spp., v kopališču B pa
Aspergillus spp. in Cladosporium spp. v enakem odstotku. Izmed dermatofitov smo v
kopališču A v 2 primerih osamili Epidermophyton spp., v kopališču B pa v 1 primeru
Microsporum spp. in v 1 primeru Trichophyton spp.
V relativno visokem odstotku (13 %) smo na površinah ugotovili tudi prisotnost kvasovke
Rhodothorula spp. V kar 11 % smo osamili tudi glivo iz rodu Trichosporon spp., ki je sicer
normalna prebivalka sluznice in kože ljudi, zato predvidevamo, da je na površine kopališč
prišla z uporabnikov. Prisotnost navedenih dveh rodov gliv so v raziskavi potrdili tudi Viegas
in sod. (2011). Kot možen vzrok za prisotnost večjega števila kvasovk lahko navedemo
njihovo večjo odpornost proti postopkom čiščenja (Goyer in sod., 2001).
Tudi Hoseinzadeh in sod. (2013) so na površinah kopališč najpogosteje ugotovili prisotnost
gliv iz rodu Cladosporium spp., Rafiei in sod. (2010) glive iz rodu Aspergillus spp. in Mucor
spp., Brandi in sod. (2007) pa glive iz rodu Fusarium spp. Na površinah pa so pogosto
izolirali tudi glivi T. mentagrophes in T. rubrum (Rafiei in sod., 2010; Viegas in sod., 2011).
Tudi v naši raziskavi smo prisotnost dermatofitov vedno ugotovili na talnih površinah in na
ležalnikih, ob čemer je mesto vzorčenja ležalnikov v vseh primerih bilo v predelu, na katerega
pri uporabi ležalnika položimo noge. Zato lahko prisotnost dermatofitov v kopališču
povežemo z obolelimi obiskovalci, ki so preko bosih nog povzročitelje obolenj najverjetneje
prenesli na tla in ležalnike. Tudi Viegas in sod. (2011) so, podobno kot mi, na površinah
kopališč najpogosteje ugotovili prisotnost gliv iz rodu Fusarium spp. in Penicillium spp.

5.3 Prisotnost SŠMO in števila gliv v zraku kopališča
Dihala so najpogostejše vstopno mesto za glivične okužbe. Kljub temu da so ves čas
izpostavljena številnim sporam gliv, ki so normalno prisotne v zraku, je pogostost
respiratornih mikoz majhna. Delci, veliki do 5 µm (spore, MO), lahko vstopijo v pljučne
alveole, kar lahko povzroči vnetni odziv, v smislu uničenja gliv, ali pa se okužba omeji in
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ostane mirujoča tvorba. V primeru imunske oslabljenosti organizma pa lahko pride do
progresivne okužbe, ki se lahko razširi tudi na druge organe (Matos, 2002a).

5.3.1 Vrednosti SŠMO in števila gliv v zraku
Tako kot v vodi in na površinah smo tudi v vzorcih zraka ugotavljali višje povprečne
vrednosti SŠMO in števila gliv tako v kopališču A kot v kopališču B, vendar tu razlike niso
bile tako izrazite kot pri kopalni vodi in na površinah. V zraku obeh kopališč je bilo gliv v
primerjavi s SŠMO manj (Slika 21), saj na gojišču za SŠMO pri 30 °C poleg bakterij rastejo
tudi kolonije večine gliv. Najbolj onesnažen zrak smo na obeh kopališčih zasledili na
prehodih iz garderob na bazensko ploščad, tako v kopališču A kot B. V kopališču A smo
najvišje povprečne vrednosti SŠMO dobili pri vzorčenju zraka na prehodu iz garderob na
bazensko ploščad, kjer je stalno bilo zaznati povečano gibanje zraka. Najvišje povprečne
vrednosti gliv smo dobili na prehodu ob plastičnih dekoracijah (umetne rože) na bazenski
ploščadi (Slika 22). V kopališču B smo najvišje povprečne vrednosti SŠMO, ravno tako kot v
kopališču A, dobili pri vzorčenju zraka na prehodu iz garderob na bazensko ploščad, kjer je
bilo stalno zaznati povečano gibanje zraka. Najvišje povprečne vrednosti gliv smo dobili na
prehodu iz notranjega v zunanji bazen, kjer je bilo prav tako stalno povečano gibanje zraka
(Slika 23).
Razlike v številu gliv in SŠMO med posameznimi vzorčnimi mesti, na nobenem izmed
kopališč, niso bile velike.
Najvišja povprečna relativna vlaga, izmerjena ob vzorčenju (65,9 %), je bila v bližini bazenov
z vrtinčenjem vode (Tabela 4), kjer prihaja tudi do tvorbe aerosolov, vendar je iz rezultatov
razvidno, da ta mesta po številu gliv in SŠMO niso izstopala.
Najvišja povprečna temperatura zraka (31,5 °C) je bila ob vzorčenju izmerjena na prehodu ob
plastičnih dekoracijah na bazenski ploščadi kopališča A (Tabela 4), kjer smo tudi ugotovili
najvišje vrednosti gliv, ter v neposredni bližini bazena z vrtinčenjem vode kopališča B, vendar
pa to vzorčno mesto po številu SŠMO in gliv ni izstopalo. Tudi Viegas in sod. (2011) v
raziskavi niso ugotovili statistično pomembne povezanosti (r > 0,05) med številom gliv v
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zraku in temperaturo ter relativno vlago.
Več kot je bilo SŠMO v zraku, več je bilo tudi gliv, kaže se torej trend naraščanja v odvisnosti
enega parametra od drugega, vendar ne gre za statistično pomembno povezanost.
Najvišje povprečne vrednosti relativne vlage smo izmerili v jesenskem obdobju, najnižje pa v
pomladno-zimskem obdobju. Najvišje povprečne vrednosti temperature zraka smo dobili v
pomladno-zimskem obdobju, najnižje pa v jesenskem obdobju. Razlike med povprečnimi
vrednostmi relativne vlage in temperature zraka med kopališčema A in B so bile minimalne
oz. zanemarljive. Najvišje povprečne vrednosti SŠMO smo dobili v jesenskem obdobju,
najnižje pa v pomladno-zimskem obdobju. Najvišje povprečne vrednosti gliv smo dobili v
poletnem obdobju, najnižje pa v pomladno-zimskem obdobju.
Naše ugotovitve lahko primerjamo z navedbami Platts-Millls in sod. (1987), ki navajajo, da
obstaja povezava med številom gliv v notranjih prostorih in zunanjimi vremenskimi pogoji.
Navajajo, da se pri večini rodov gliv najvišje vrednosti v zunanjem zraku pojavljajo v
poletnem in jesenskem obdobju. V teh dveh sezonah je zunanji zrak glavni vir gliv, ki se
pojavljajo tudi v notranjem okolju. Tudi v naši raziskavi smo najvišje vrednosti gliv v zraku
kopališč ugotovili v poletnem in jesenskem obdobju, nismo pa preverjali količine gliv v zraku
zunanjega okolja. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Adams in sod. (2013), ki so dokazali,
da se na lokalni ravni vrste gliv iz zunanjega zraka pojavljajo tudi v notranjih prostorih.
Vendar poudarjajo, da prisotnost gliv v zaprtih prostorih ni le odraz gliv iz zunanjega zraka,
saj se le-te razvijajo tudi na površinah v notranjih prostorih (Verhoeff, 1993).
Nasir in Colbeck (2010) sta v zraku stanovanjskih hiš ugotavljala SŠMO med 1557 CFU/m3
in 5036 CFU/m3, število gliv pa med 925 CFU/m3 in 2124 CFU/m3. Če naše rezultate
preračunamo v isto enoto (1000 L = 1m3), ugotovimo, da smo ugotovili najvišje povprečne
vrednosti ŠŠMO 300 CFU/m3, najvišje povprečne vrednosti gliv pa 164 CFU/m3, kar je
precej pod mejnimi vrednostmi, ki sta jih navajala Nasir in Colbeck (2010). Se pa naši
rezultati ujemajo z rezultati raziskave, ki jo je izvedel Križman (2014), v kateri so izmerili v
zraku kopališč povprečno 233 CFU/m3 SŠMO. Število MO v 1 m3 zraka ni nujno sorazmerno,
večje od števila MO, ki smo jih našli v 500 l zraka, gre za preračunane vrednosti.
Glede na navedeno lahko zaključimo, da so naše izmerjene vrednosti SŠMO in gliv v zraku
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nižje od koncentracij, ki jih avtorji (Mandal in Brandl,2011; Radler de Aquino in Goes
Siqueira, 2000; Nasir in Colbeck, 2010) navajajo in so v okviru priporočenih vrednosti. Če
ocenimo stanje glede na kategorije, podane v Encyclopedia of occupational health and safety
(Stellman, 1998), potem se naše izmerjene koncentracije SŠMO in gliv uvrščajo v srednjo
kategorijo biološke onesnaženosti zraka.
Ob večji obremenjenosti kopališča z obiskovalci smo ugotovili višje povprečne vrednosti
SŠMO in število gliv, vendar so bile razlike minimalne v primerjavi z vrednostmi manj
obremenjenega kopališča. Ob večji obremenjenosti smo izmerili povprečno število gliv 55,75
CFU/500 l zraka, ob manjši obremenjenosti pa 54,92 CFU/500 l zraka (Slika 26), zato ne
moremo potrditi, da je število obiskovalcev kopališča vplivalo na število MO v zraku.

5.3.2 Prisotnost posameznih rodov gliv v zraku
Iz vzorcev zraka obeh kopališč skupaj smo pridobili 114 sevov gliv in jih uspeli uvrstiti v
trinajstih različnih rodov. Najpogosteje je prevladoval rod Aspergillus spp. z 18 %, sledita mu
rodova Cladosporium spp. in Penicillium spp. s po 17 %. V 15 % smo v zraku kopališč
izolirali tudi glivo vrste Moniliella spp., ki je tudi možen povzročitelj obolenj pri ljudeh.
Zanimivo je, da to vrsto glive iz drugih medijev nismo uspeli izolirati, medtem ko je bila v
zraku prisotna v relativno visokem odstotku.
Brandi in sod. (2007) so v zraku kopališč najpogosteje izolirali glive iz rodov Penicillium
spp., Aspergillus spp., Cladosporium spp. in Alternaria spp., medtem ko so Viegas in sod.
(2011) v zraku bazenskih kopališč najpogosteje izolirali glive iz rodov Aspergillus fumigatus,
Aspergilus versicolor, Trichoderma spp., Penicillium spp. Karbowska-Berent in sod. (2011)
so v zraku različnih prostorov knjižnic najpogosteje identificirali glive iz rodov Penicillium
spp., Trichothecium spp. in Alternaria spp. V naših vzorcih zraka smo glivo iz rodu
Alternaria spp. ugotovili v 4 % vzorcev. Meklin in sod. (2002) so v zraku šolskih prostorov,
poškodovanih zaradi vlage, najpogosteje izolirali glive iz rodu Cladosporium spp. in
Aspergillus spp. in jih poimenovali kot »indikatorje vlažnosti«.
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5.4 Prisotnost gliv v vseh treh medijih skupaj – v vodi, na površinah
in v zraku

5.4.1 Povezanost med številom MO v vseh medijih skupaj
V okviru naše raziskave smo ugotavljali tudi povezanost med številom MO v vseh medijih
skupaj, torej v vodi, na površinah in v zraku obeh kopališč.
Povezanost med MO na površinah in MO v vodi je pozitivna, srednje visoka in statistično
pomembna, kar pomeni, da več kot je bilo MO v vodi, več jih je bilo tudi na površinah.
Na splošno lahko povzamemo in s tem tudi potrdimo navedbo Bitenčeve in Galetove (2013),
da je število MO na različnih mestih v kopališču v tesni povezavi in odvisnosti, kar je
pričakovano glede na dejstvo, da so poti prenosa MO v kopališčih povezane.
MO, kot smo poudarili že v uvodnem delu tega poglavja, se lahko širijo s kopalcev v vodo, na
površine in v zrak, a tudi v obratni smeri.
Glive smo ugotovili v vseh odvzetih vzorcih kopalne vode in zraka (100 %), na površinah
smo jih ugotovili v 66,7 %. S tem smo ovrgli hipotezo, da je na površinah in v zraku
bazenskih kopališč več gliv kot v kopalni vodi.

5.4.2 Prisotnost posameznih vrst gliv v vseh medijih skupaj
V obeh kopališčih smo v vseh treh medijih skupaj najpogosteje ugotovili prisotnost gliv iz
rodu Cladosporium spp. (19 %), sledita mu Aspergillus spp. in Fusarium spp. s 14 %.
Nanbakhsh in sod. (2004), ki so v raziskavi ugotavljali prisotnost gliv v kopalni vodi in na
površinah 4 notranjih kopališč, so v obeh medijih skupaj najpogosteje ugotovili prisotnost
gliv iz rodu Aspergillus spp. (56 %), Candida spp. (23 %) in Rhizopus spp. (4 %).
Na splošno je bila v relativno visokem odstotku (10 %) v kopališčih ugotovljena prisotnost
kvasovke iz rodu Rhodothorula spp. Največ smo je našli v kopalni vodi in na površinah, manj
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v zraku. Hoseinzadeh in sod. (2013) ter Rasti in sod. (2012) so jo uspeli izolirati s površin
bazenskih kopališč oz. iz kopalne vode, vendar je bila prisotna v precej nižjem % (do 2 %).
Tudi Leoni in sod. (1999) so s površin bazenskih kopališč najpogosteje izolirali vrsto
Rhodothorula rubra. Prisotnost glive iz rodu Microsporium spp. je bila ugotovljena le v 1
vzorcu odtisa s površine v kopališču B. Scopulariopsis spp. je bil identificiran v 2 odvzetih
vzorcih zraka v kopališčih A in B, Epidermophyton spp. pa v 2 odvzetih vzorcih odtisov s
površin kopališča A. Skupno smo v kopališčih v najnižjih odstotkih ugotovili glive iz
naslednjih rodov: Alternara spp. in Phoma spp., v 3 %, Scopulariopsis spp. v 2 % ter
Microsporium spp. in Candida spp. v le 1 %. S tem smo ovrgli hipotezo, da sta v bazenskih
kopališčih najpogosteje prisotni glivi iz rodu Aspergillus spp. in Candida spp., saj smo v
najvišjem % ugotovili prisotnost glive iz rodu Cladosporium spp., na drugem mestu pa je
Aspergilus spp..
V okviru razprave pa želimo opozoriti še na omejitev, s katero smo se srečali v raziskavi,
predvsem v fazi statistične obdelave rezultatov. Rezultati, ki smo jih dobili tekom raziskave,
zaradi premajhnega nabora in neenakomerne razporejenosti podatkov, nimajo normalne
porazdelitve in homogenosti varianc, zato nismo bili upravičeni uporabiti T-testa, kot so ga
narekovale hipoteze. Iz navedenega razloga nismo mogli iskati statistično značilnih razlik
med vzorci obeh kopališč med različnimi sezonami ter med vzorci, odvzetimi pri različni
obremenjenosti kopališč z obiskovalci.
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6 SKLEPI

Glede na hipoteze o izvoru in vrsti gliv, prisotnih v kopalni vodi, na površinah in v zraku
bazenskih kopališč, ki smo jih predstavili v uvodu, smo prišli do naslednjih sklepov:

-

Z uporabo ustreznih tehnik izolacije in identifikacije smo uspeli opredeliti mikrobioto
kopalne vode, površin in zraka v dveh izbranih bazenskih kopališčih.

-

Iz vzorcev kopalne vode, površin in zraka smo pridobili skupno 334 izolatov in jih
uvrstili v sedemnajstih različnih rodov gliv. V glavnem smo ugotovili prisotnost
različnih vrst nitastih gliv iz rodov Cladosporium spp., Aspergillus spp. in Fusarium
spp.

-

V kopalni vodi je najpogosteje prevladoval rod Fusarium spp., na površinah rod
Cladosporium spp., rod Aspergillus spp. pa v zraku.

-

V vseh treh medijih smo našli tudi možne povzročitelje glivičnih okužb – dermatofite,
od njih najpogosteje Trichophyton spp., Epidermophyton spp. in Microsporum spp.

-

Glive so bile najpogosteje prisotne v kopalni vodi in v zraku kopališč, medtem ko smo
jih na površinah našli najmanj pogosto.

-

Na hrapavih površinah kopališča smo ugotovili višje SŠMO, bilo je prisotnih tudi več
gliv v primerjavi z gladkimi površinami.

-

Mikrobiološka preiskava zraka je pokazala, da vrednosti bakterij in gliv v zraku
kopališč niso presegle vrednosti, ki jih znanstvene raziskave navajajo kot zadovoljive.

-

Iz naših rezultatov je razvidna pomembnejša statistična povezava med številom gliv v
vzorcih kopalne vode, površin in zraka.
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-

Glede na to, da smo v raziskavi ugotovili, da postopki razkuževanja niso nujno
učinkoviti pri uničevanju gliv, je potrebno večji poudarek nameniti izobraževanju
uporabnikov kopališč ter spodbujanju k higienskemu obnašanju v kopališčih.

-

Upravljavci kopališč bi lahko s spodbujanjem higienskih navad uporabnikov ter
nadziranjem dovoljenega števila kopalcev preprečili onesnaževanje kopalne vode in
površin, vendar tega pogosto ne izvajajo, saj uporabniki takšna opozorila velikokrat
smatrajo kot obtožbo oz. osebno žalitev.

-

Potrebno je motivirati upravljavce, da bolj promovirajo pomembnost tuširanja
kopalcev pred vstopom v bazen na najrazličnejše načine, npr.: – na vidnem mestu v
kopališču namestijo z velikimi tiskanimi ter dobro vidnimi in čitljivimi črkami napis,
kjer je navedeno »Ali sem se pred vstopom v bazen stuširal?«, – po zvočniku v rednih
časovnih presledkih predvajajo opozorila o obveznem tuširanju, – obiskovalcem lahko
pripravijo zloženke, kjer je razloženo, zakaj so ti ukrepi pomembni za njihovo zdravje
in zdravje ostalih uporabnikov kopališč.

-

Z dobljenimi rezultati smo potrdili 2 od 4 zastavljenih hipotez. V 3. hipotezi smo
predpostavljali, da bosta v bazenskih kopališčih najpogosteje prisotni glivi iz rodu
Aspergillus spp. in Candida spp., česar z raziskavo nismo potrdili. Poleg tega smo le
delno potrdili 4. hipotezo, v kateri smo predpostavljali, da je prisotnost gliv odvisna od
števila obiskovalcev in učinkovitosti čiščenja. Iz naših rezultatov je razvidno, da
nismo uspeli dokazati pomembnejše statistične povezave med številom obiskovalcev
in prisotnostjo gliv na kopališčih. Prav tako nismo uspeli dokazati vpliva učinkovitosti
čiščenja na prisotnost gliv.
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8 PRILOGE

8.1 Izjava o avtorstvu

IZJAVA O AVTORSTVU

Podpisana Irena Križman Jerlah, študentka Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani,
izjavljam, da sem avtorica magistrskega dela z naslovom Prisotnost gliv v kopalni vodi, na
površinah in v zraku bazenskih kopališč, ki je nastalo pod mentorstvom doc. dr. Karmen
Godič Torkar, uni. dipl. biol.

Izjavljam, da sem magistrsko delo napisala samostojno, s korektnim navajanjem literature in
drugih virov, v skladu z navodili mentorice ter ob upoštevanju Navodil za pisanje seminarskih
nalog in diplomskih del.
Zavedam se, da je plagiatorstvo v kakršnikoli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni zakon o
avtorstvu in sorodnih pravicah) in poznam posledice, ki jih dokazano plagiatorstvo pomeni za
moje magistrsko delo in moj status.
Izrecno izjavljam, da v skladu z določili veljavnega zakona o avtorstvu in sorodnih pravicah
dovoljujem objavo magistrskega dela na spletnih straneh Zdravstvene fakultete in Univerze v
Ljubljani.

V Ljubljani, dne _______________

Podpis avtorice: ___________________
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8.2 Tabela z rezultati povezanosti med koncentracijami prostega
klora, SŠMO pri 22 °C in 36 °C ter številom gliv v kopalni vodi
Tabela 12: Povezanost med koncentracijami prostega klora, SŠMO pri 22 °C in 36 °C ter
številom gliv v kopalni vodi obeh kopališč (n = 6)
PARAMETER
KONC.
PROSTEGA
KLORA
SŠMO 22

SŠMO 36

GLIVE

KONC.
KORELACIJSKI KOEFICIENT IN
PROSTEGA SŠMO 22
STATISTIČNA ZNAČILNOST
KLORA
r

SŠMO 36

GLIVE

1

p
r

–0, 558

p

0,250

R

–0, 245

0,897*

p

0,640

0,015

r

–0,922**

0,470

0,109

p

0,009

0,347

0,837

1
1

1

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost, * – povezava je značilna pri vrednosti
0,05 (2-repna porazdelitev), ** – povezava je značilna pri vrednosti 0,01 (2-repna porazdelitev), n – število vzorcev,
SŠMO – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov

8.3 Tabela z rezultati povezanosti med SŠMO in številom gliv na
površinah
Tabela 13: Povezanost med SŠMO in številom gliv na površinah obeh kopališč (n = 6)
PARAMETER
SŠMO

GLIVE

KORELACIJSKI KOEFICIENT IN
STATISTIČNA ZNAČILNOST

SŠMO

r

1

GLIVE

p
r

0,552

p

0,256

1

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost, n – število
vzorcev, SŠMO – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov
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8.4 Tabela z rezultati povezanosti med SŠMO na hrapavih in ŠŠMO
na gladkih površinah
Tabela 14: Povezanost med SŠMO na hrapavih in SŠMO na gladkih površinah obeh kopališč
(n = 6)
PARAMETER
GLIVE
HRAPAVO
SŠMO
HRAPAVO
GLIVE
GLADKO
SŠMO
GLADKO

KORELACIJSKI KOEFICIENT IN
GLIVE
SŠMO
GLIVE
SŠMO
STATISTIČNA ZNAČILNOST HRAPAVO HRAPAVO GLADKO GLADKO
r

1

p
r

0,259

p

0,620

r

0,161

–0,350

p

0,760

0,496

r

0,585

0,724

0,341

0,103

0,508

p

0,222

1
1

1

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost, n – število vzorcev, SŠMO – skupno
število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov

8.5 Tabela z rezultati povezanosti med SŠMO in številom gliv v zraku
Tabela 15: Povezanost med SŠMO in številom gliv v zraku obeh kopališč (n = 6)
PARAMETER
SŠMO

GLIVE

KORELACIJSKI KOEFICIENT IN
STATISTIČNA ZNAČILNOST

SŠMO

r

1

GLIVE

p
r

0,646

p

0,165

1

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost, n – število
vzorcev, SŠMO – skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov
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8.6 Tabela z rezultati povezanosti med % relativne vlage in številom
gliv v zraku
Tabela 16: Povezanost med % relativne vlage in številom gliv v zraku obeh kopališč (n=48)
PARAMETER
MO

RV

KORELACIJSKI KOEFICIENT IN
STATISTIČNA ZNAČILNOST

MO

r

1

RV

p
r

–0,133

p

0,369

1

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost, n – število
vzorcev, MO – število mikroorganizmov v 500 l zraka, RV – relativna vlaga v %
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