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CEL PRACY

Celem pracy była analiza ekranów

smartfonów i ogólnodostępnych

ekranów dotykowych (biletomaty,

parkometry, kasy samoobsługowe)

pod kątem występowania na nich

bakterii z rodzaju Staphylococcus

(gronkowce) Oznaczono również

oporność wyizolowanych szczepów

na powszechnie stosowane

chemioterapeutyki antybakteryjne

w celu oceny potencjalnego zagrożenia

wynikającego z codziennego

użytkowania tych urządzeń.

MATERIAŁY I METODY WNIOSKI

Próbki pobierano przy użyciu

płytek kontaktowych. Wybrane do

dalszych badań izolaty przesiewano

na podłoża stałe: BHI oraz Chapmana

(rozkład mannitolu). Wyizolowane

i wybarwione metodą Grama bakterie

oglądano pod mikroskopem.

Lekowrażliwość na 10 różnych

antybiotyków oznaczano metodą

krążkowo-dyfuzyjną. Przeprowadzono

także test aglutynacyjny (S. aureus).

Szczepy identyfikowano przy użyciu

systemu Vitek®2 Compact.

WYNIKI

Przykładowe miejsca pobrania i drobnoustroje na płytce 

kontaktowej po inkubacji 

Staphylococcus xylosus (szczep 26’) – przykład szczepu 

wrażliwego na wszystkie użyte antybiotyki 
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Procentowy udział poszczególnych gatunków wśród badanych izolatów

z rodzaju Staphylococcus
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Ilościowe zestawienie zidentyfikowanych gatunków w stosunku do miejsc, 

z których zostały wyizolowane
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Procentowy udział gatunków koagulazo-

dodatnich (CPS) i koagulazo-ujemnych 

(CNS) w badanej próbie
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linezolid

Procentowy udział szczepów  opornych na dany antybiotyk w badanej grupie

Wyniki badań świadczą o częstej

obecności bakterii z rodzaju

Staphylococcus na ekranach

dotykowych różnego rodzaju urządzeń

elektronicznych, np. smartfonów,

parkometrów, biletomatów, czy kas

samoobsługowych. Wśród izolatów

zdecydowanie przeważały gatunki

gronkowców koagulazo-ujemnych.

Uzyskane wyniki potwierdzają dane

z piśmiennictwa.

W przeprowadzonym badaniu aż

53% wyizolowanych szczepów

wykazywało oporność na przynajmniej

jeden z zastosowanych antybiotyków,

co wskazuje na potencjalne zagrożenie

związane z używaniem tych urządzeń,

szczególnie przez osoby o osłabionej

oporności oraz pacjentów szpitali

i osoby mające z nimi kontakt.
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