STABILIREA TAXONOMIE! ŞI TESTAREA
SENSIBILITĂTII MICROORGANISMELOR ÎN
DEPOZITELE SECTIEI DE ARTA ALE MUZEULUI
BANATULUI DIN TIMIŞOARA
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Determinarea cantitativă a microorganismelor dintr-un mediu fie el şi
temporar, precum şi identificarea acestora prezintă importanţă pentru a cunoaşte
cu exactitate activitatea pe care o desfăşoară şi nu în ultimul rând gradul de
periculozitate pe care îl prezintă în contact cu omul.
Acest fapt a reprezentat pentru mine un motiv pentru a stabili prin metode şi
teste adecvate microbiota ce populează depozitele secţiei de artă ale Muzeului
Banatului, în care se găsesc obiecte de valoare şi care pot fi expuse proceselor
degradative iniţiate de microorganisme şi mai mult decât atât aici pot fi prezente o
serie de microorganisme transmisibile prin contact direct sau indirect.
În această lucrare ne-am propus să determinăm numărul de microorganisme
prezente în 4 încăperi, unde se află depozitate o parte din obiectele de patrimoniu
ale secţiei de artă dar şi identificarea microflorei prezente, cu scopul de a lua
măsuri corespunzătoare pentru combaterea ei şi prevenirea unor boli ce pot să
apară la persoanele care se ocupă de conservarea resurselor din muzeu.
Investigaţiile au fost efectuate în cadrul laboratorului de microbiologie din cadrul
laboratorului Centrul de Diagnostic şi Tratament Medical "Dr. Golea".
Aerul este un mediu natural lipsit de floră proprie datorită variaţiilor de
temperatură, umiditate, a curenţilor de aer, al absenţei substratului nutritiv dar şi
datorită efectului bactericid al radiaţiilor UV. În aer, microorganismelor nu găsesc,
în general, condiţii de multiplicare, ci numai condiţii de supravieţuire temporară,
atât în forme vegetative cât mai ales ca spori. În schimb aerul are un rol important
în dispersarea lor, vehiculându-le pe distanţe mari.
Microorganismele din aer sunt reprezentate de specii provenite din sol şi din
ape şi aparţin tuturor categoriilor sistematice: bacterii şi spori bacterieni, drojdii,
sporii de mucegaiuri, alge, protozoare. Antrenate de particule fine de praf sau de
picături foarte mici de apă, ele sunt dispersate în atmosferă unde sunt vehiculate de
curenţi.
Pentru efectuarea identificării şi stabilirea corectă a microorganismelor din
depozitele secţiei de artă, au fost recoltate un număr total de 1 6 probe bacterio
logice din aerul celor 4 încăperi (parter, et. 1, et. II şi turn). Însămânţarea micro429
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florei din aer, s-a efectuat în câte 2 repetiţii (2 plăci Petri); plăcile cu mediu de
cultură au fost aşezate la nivelul pardoselii şi au fost ţinute deschise timp de 5
minute pentru a se putea face recoltarea. După cele 5 minute s-au închis cutiile şi
au fost transportate la laborator, cu capacul în jos şi împachetate în pungi pentru
evitarea suprainfecţiilor.
După acest interval de timp am urmărit două aspecte:
- numărul de germeni (NTG - ul)/m3 de aer
- stabilirea taxonomiei germenilor din cele 4 puncte de recoltare.
Numărul de germeni se stabileşte prin numărul de colonii crescute pe
suprafaţa fiecărei plăci, iar numărul de germeni hemolitici prin numărul coloniilor
cu zone de hemoliză(hemoliza fiind un criteriu de patogenitate).
Identificare germenilor crescuţi s-a făcut pe baza caracterelor morfo
tinctoriale, culturale şi biochimice. Mediile de cultură utilizate pentru identificarea
germenilor izolaţi au fost:
- geloză-sânge de oaie 5% pentru izolarea speciilor de stafilococi şi de
streptococi,
- mediul Sabourad pentru izolarea fungilor.
Scopul cultivării este obţinerea bacteriilor şi fungilor, sub formă de colonii
izolate care vor fi în continuare identificate pe baza caracterelor culturale şi de
metabolism.
S-au efectuat următoarele procedee specifice tehnicilor de investigare
folosite în laboratorul de microbiologie:
- însărnânţarea
- reptcarea
- izolarea
- incubarea
- examenul microscopic care urmăreşte şi examinează :
- preparate native între lamă şi lamelă
- frotiuri fixate şi colorate:albastru de metilen, Gram, Ziehl-Nielsen şi
APT Drăgan.
La finalizare investigaţiilor au fost efectuate şi stabilite, antibiogramele şi
antifungiogramele cu ajutorul trusei firmei Bio Rad.
Partea finală a lucrării cuprinde rezultatele investigaţiilor efectuate asupra
celor 4 încăperi:
- conform formulei date mai sus şi după efectuarea calculelor a reieşit că
în 7 dintre probe încărcătura de microorganisme este mai mare decât
limita acceptată. Limita acceptată în condiţii de mediu nepoluat, numă
rul microorganismelor din aer se situează între 1 00-200/m3 de aer.
Următorul tabel ne arată încărcătura microbiană hemolitică în cele 4
încăperi:
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Încllperl .
Nr. florli hemolitica/m' aer

·.· .

Turn
503

Etajul 1 .. .
94

Etajul jl

farter

96

220

Din acest tabel se remarcă faptul că numărul total de germeni hemolitici este
foarte ridicat, depăşind limita admisă, în probele recoltate din încăperile situate la
parter şi turn.
Următorul tabel prezintă repartiţia pe cele 4 nivele a germenilor identificaţi:
Germeni(UFC)Iinclperi

Turn

Etaj

1

Etaj II

farter

Staphylococcus aureus

3

-

-

-

Streptococcus viridans

2

-

-

-

Staphylococcus saprolyticus

4

2

1

1

Sterptococcus apalactiae

2

-

-

1

Levuri

8

-

4

1

Fungi

2

-

-

2

Din probele identificate se observă că cea mai mare parte dintre germeni
sunt prezenţi în probele din turn, unde se găsesc cu precădere drojdii şi
Staphylococcus saprolyticus.
În urma repartizării unor specii bacteriene identificate şi a grupei de ciuperci
(mucegaiuri şi levuri) în cele 4 puncte de recoltare, s-a dedus faptul că numărul cel
mai mare de specii microbiene este prezent în turn.
Pe baza rezultatelor obţinute recomandăm efectuarea frecventă a operaţiei
de sterilizare, prin iradiere, în încăperile cu încărcătură microbiană ridicată(tum şi
parter) şi utilizarea substanţelor antimicrobiene testate în caz de contaminare.
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L'ETABLISSEMENT DE LA TAXONOMIE ET LE TEST DE LA
SENSIBILITE DES MICROORGANISMES QUI SE TROUVENT
DANS LES DEPOTS DU MUSEE DU BANAT DE TIMISOARA

Resume
L 'etablissement quantitatif des microorganismes dans un environnement,
soit-il temporaire, bien que l 'identification de ceux-ci, est important pour connaître
exactement l 'activite deployee et, premierement, le degree de danger qu'ils ont en
contact avec l 'etre hurnaine.
C'est pourquoi, pour etablir parmi des methodes et des testes appropries, la
micro biote qui contamine les depots du Musee du Banat dans lequel se trouvent
des objets d'une grande valeur, qui peuvent etre sournis au processus degradants,
cause par les microorganismes et en plus, ici en peut trouver une serie des
microorganismes transmissibles par contact direct ou indirect avec les gens.
Chaque etape experimentelle a ete parcourue, en commen�ant par l'accu
mulation des preuves, 1 , etablissement du chargement microbien, 1, identification
des especes qui se trouvent dans les depots et, finalement, 1 'etude bacteriostatique,
bactericide ou antifongique de quelques substances chimiotherapeutiques.
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