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Przeprowadzono badania w³aciwoci bakteriostatycznych i bakteriobójczych
modyfikowanych w³ókien poliestrowych i tkaniny z wykoñczeniem antybakteryjnym wobec wytypowanych szczepów bakterii. W metodach jakociowych stwierdzono dzia³anie przeciwbakteryjne tkaniny wobec Klebsiella pneumoniae i Staphylococcus aureus, natomiast wykazano brak efektu antybakteryjnego wobec
Escherichia coli oraz Pseudomonas aeruginosa. W badaniach ilociowych
uzyskano ponad 90% redukcjê bakterii.

S³owa kluczowe: w³ókna antybakteryjne, tkaniny z wykoñczeniem antybakteryjnym, dzia³anie bakteriostatyczne, dzia³anie bakteriobójcze, trwa³oæ efektu antybakteryjnego
Keys words: antimicrobial fibres and textiles, bacteriostatic activity, bactericidal activity,
stability of antimicrobial activity
WSTÊP
Bielizna i powierzchnie w zak³adach opieki zdrowotnej ulegaj¹ znacznemu zanieczyszczeniu drobnoustrojami, liczba drobnoustrojów mo¿e osi¹gaæ nawet poziom 108 jtk/100cm2.
Stosowane w placówkach s³u¿by zdrowia procedury biobójcze (dezynfekcji termicznej,
chemicznej lub chemiczno-termicznej) zmierzaj¹ do ograniczenia zanieczyszczenia rodowiska drobnoustrojami poprzez ich redukcjê do bezpiecznego poziomu. Jedn¹ z metod ograniczania zanieczyszczenia drobnoustrojami jest stosowanie wyrobów w³ókienniczych modyfikowanych rodkami chemicznymi, dzia³aj¹cymi bakteriostatycznie lub bakteriobójczo.
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Zastosowanie tekstyliów o takich w³aciwociach mo¿e mieæ znaczenie w przeciêciu dróg
transmisji zaka¿eñ szpitalnych i poza szpitalnych.
Dzia³anie materia³ów w³ókienniczych przeciw drobnoustrojom jest oceniane na podstawie laboratoryjnych badañ mikrobiologicznych, które s¹ dziedzin¹ stosunkowo now¹. Potrzeba takiej oceny pojawi³a siê wraz dynamicznym rozwojem badañ nad surowcami i wyrobami w³ókienniczymi zawieraj¹cych biocydy nadaj¹ce w³aciwoci antybakteryjne i antygrzybicze. Badania mikrobiologiczne materia³ów w³ókienniczych mo¿na podzieliæ na dwie
zasadnicze grupy: metody jakociowe i ilociowe. Metody jakociowe s³u¿¹ do oceny aktywnoci bakteriostatycznych, polegaj¹ na umieszczaniu badanej próbki na pod³o¿u agarowym zaszczepionym standardow¹ zawiesin¹ bakterii o okrelonej gêstoci i obserwacji strefy
zahamowania wzrostu bakterii, zwanej efektem halo. Metody ilociowe polegaj¹ na okrelaniu dzia³ania bakteriobójczego tekstyliów poprzez obliczanie wskanika redukcji bakterii (w %). Opracowane i stosowane w wielu krajach metody ró¿ni¹ siê warunkami badañ,
sposobem oceny, rodzajem u¿ywanych szczepów bakteryjnych.
Celem wykonanych badañ by³o zweryfikowanie metod pozwalaj¹cych na ocenê dzia³ania bakteriostatycznego i bakteriobójczego w³ókien oraz gotowych wyrobów z modyfikacj¹
antybakteryjn¹. Bardzo wa¿nym aspektem jest ocena skutecznoci dzia³ania w³ókien przed
ich zastosowaniem w wyrobie.
Dla wyrobów wielokrotnego u¿ytku np. tkanin na pociel, odzie¿ dla szpitali istotna jest
równie¿ trwa³oæ efektu antybakteryjnego w zale¿noci od liczby prañ. Dlatego te¿ w celu
pe³nej oceny w³aciwoci antybakteryjnych tkaniny przeprowadzono badania mikrobiologiczne po wielokrotnych praniach.
MATERIA£ I METODY
Materia³em do badañ by³y modyfikowane antybakteryjnie (wg informacji ich producenta) w³ókna
poliestrowe oraz tkanina bawe³niana (100% bawe³ny) o masie powierzchniowej 120g/m2 modyfikowana rodkiem z grupy czwartorzêdowych zasad amoniowych, w iloci 0,5% w stosunku do suchej
masy tkaniny. Kontrolê stanowi³y odpowiednio nie modyfikowane w³ókna i tkanina.
W I etapie oceniano dzia³anie bakteriostatyczne dwiema metodami jakociowymi: ISO /DIS 20645/
2002 oraz A ATCC 147/1998 z zastosowaniem szczepów wa¿nych z punktu widzenia zaka¿eñ szpitalnych: Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Escherichia
coli (ATCC 11229) uwzglêdnionych w obu metodach oraz dodatkowo zastosowano Pseudomonas
aeruginosa (ATCC 9027). Gêstoæ zawiesiny bakteryjnej, przygotowanej do badañ zgodnie z warunkami podanymi w metodzie, wynosi³a 1-2,9 x 108 jkt/ml. Próbki testowe w³ókien i tkaniny nak³adano na powierzchniê agaru w miejscu inokulacji szczepu bakterii. Dzia³anie antybakteryjne oceniano po okresie inkubacji na podstawie obserwowanej strefy inhibicji  braku wzrostu mikroorganizmów na powierzchni agaru bezporednio pod próbk¹ testow¹ oraz wokó³ brzegu próbki testowej.
W II etapie podjêto badania dzia³ania bakteriobójczego z wytypowanymi w etapie I szczepami
bakterii Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352) i Staphylococcus aureus (ATCC 6538), wobec których stwierdzono dzia³anie przeciwbakteryjne (bakteriostatyczne) tkaniny.
Dzia³anie bakteriobójcze tkaniny oceniano metod¹ ilociow¹ ATCC Test Method 100-1998
w czasach kontaktu 0, 6 i 24 godz., a nastêpnie obliczano wspó³czynnik redukcji R.
W etapie III oceniano trwa³oæ efektu bakteriostatycznego i bakteriobójczego tkaniny z wykoñczeniem antybakteryjnym. Próbki tkaniny poddawano w warunkach laboratoryjnych kolejnym procesom prania w nastêpuj¹cych parametrach:
 temperatura prania 60°C,
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 czas prania 20 min,
 z u¿yciem rodka pior¹co-dezynfekcyjnego przeznaczonego do jedno k¹pielowego procesu prania
w module 1:5 (stosunek tkaniny do k¹pieli pior¹cej), o zakresie dzia³ania bakterio-, pr¹tko-, grzyboi wirusobójczym, zawieraj¹cego substancje aktywne: nadboran sodu i tetraacetyloetylenodiaminê
 p³ukanie 3 razy po 5 min,
 suszenie w 70°C przez 1 godzinê.
Przeprowadzono 25 cykli prania. Nastêpnie sprawdzano efekt antybakteryjny metod¹ jakociow¹
ISO/DIS 20645/2002 (dzia³anie bakteriostatyczne) oraz metod¹ ilociow¹ ATCC Test Method
100-1998 (dzia³anie bakteriobójcze).

WYNIKI
Etap I:
W badaniach jakociowych w obu metodach z zastosowaniem w³ókien nie wykazano ich
dzia³ania przeciwbakteryjnego.
W obu metodach jakociowych stwierdzono dzia³anie przeciwbakteryjne tkaniny wobec
Klebsiella pneumoniae (Ryc. 1) i Staphylococcus aureus (Ryc. 2). Wykazano brak efektu
antybakteryjnego wobec Escherichia coli (Ryc. 3) oraz Pseudomonas aeruginosa.
W metodzie AATCC 147/1998 uzyskano strefê ihibicji 4 mm (minimalna strefa wiadcz¹ca o dzia³aniu antybakteryjnym  1 mm) zarówno wobec Klebsiella pneumoniae i Staphylococcus aureus.

Ryc. 1.

Strefa inhibicji  Klebsiella pneumoniae w porównaniu do kontroli
Inhibition zone  Klebsiella pneumoniae and control
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Ryc. 2.

Strefa inhibicji  Staphylococcus aureus
Inhibition zone  Staphylococcus aureus

Ryc. 3.

Brak strefy inhibicji  Escherichia coli
No inhibition zone  Escherichia coli

Nr 2

Nr 2

Ryc. 4.

Ocena mikrobiologiczna materia³ów w³ókienniczych antybakteryjnych

181

Metoda ISO /DIS 20645/2002  strefa inhibicji
Method ISO /DIS 20645/2002 inhibition zone

W metodzie ISO /DIS 20645/2002 przypadku Staphylococcus aureus uzyskano strefê
ihibicji 8 mm, a w przypadku Klebsiella pneumoniae strefa inhibicji wynosi³a 3 mm
(Ryc. 4).
Etap II:
Metoda ilociowa
W próbkach zarówno z Klebsiella pneumoniae jak i ze Staphylococcus aureus, po czasach kontaktu 6 i 24 godz, uzyskano wspó³czynnik redukcji ponad 90% (Tabela I).
Etap III:
Metoda jakociowa
Dzia³anie bakteriostatyczne tkaniny wobec Staphylococcus aureus utrzymywa³o siê po
5 praniach  strefa inhibicji 4 mm, po 10 praniach  strefa inhibicji 2 mm, po 20 praniachstrefa inhibicji 1 mm. Po 25 procesach prania strefa inhibicji by³a poni¿ej minimalnej strefy
1 mm wiadcz¹cej o efekcie antybakteryjnym.
Dzia³anie bakteriostatyczne tkaniny wobec Klebsiella pneumoniae utrzymywa³o siê znacznie krócej: po 5 praniach  strefa inhibicji 1 mm. Ju¿ po 10 praniach strefa inhibicji by³a
poni¿ej strefy 1 mm.
Metoda ilociowa
Po kolejnych procesach prania wspó³czynnik redukcji zarówno w przypadku Klebsiella
pneumoniae jak i Staphylococcus aureus zmniejsza³ siê (Tabela I).
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Redukcja bakterii po cyklach prania laboratoryjnego uzyskana w metodzie ilociowej
A ATCC 100
Reduction of bacteria after laboratory laundering cycles in quantitative method
A ATCC 100
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DYSKUSJA
Wyniki powy¿ej przedstawionych badañ wskazuj¹, ¿e obie zastosowane metody jakociowe ISO /DIS 20645/2002 oraz AATCC 147/1998 s¹ porównywalne przy ocenie bakteriostatycznego dzia³ania tkaniny z wykoñczeniem antybakteryjnym. Inni autorzy podaj¹, ¿e
metody jakociowe oparte na zasadzie dyfyzji na pytkach agarowych nie s¹ odpowiednie
do badania materia³ów z wykoñczeniem, które nie dyfunduje [5].
Ze wzglêdu na istniej¹ce powinowactwo Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli do
tego samego rodzaju biocydów w projekcie normy europejskiej dopuszcza siê stosowanie
w testach na p³ytkach agarowych tych dwóch gram (-) bakterii zak³adaj¹c, ¿e aktywnoæ
antybakteryjna badanego wyrobu bêdzie na tym samym poziomie [1]. W naszych badaniach ta teoria nie potwierdzi³a siê. Badana tkanina wykazywa³a aktywnoæ antybakteryjn¹
wobec Klebsiella pneumoniae, ale nie wobec Escherichia coli.
W wykonanych badaniach dodatkowo zastosowano Pseudomonas aeruginosa, ze wzglêdu
na jego ma³¹ wra¿liwoæ na rodki dezynfekcyjne oraz zdolnoæ nabywania opornoci.
Wykonane przez Krzywick¹ i wsp. badania wykaza³y mniejsz¹ wra¿liwoæ szczepów szpitalnych Pseudomonas aeruginosa na dzia³anie czwartorzêdowych soli amoniowych [3].
Równie¿ inni badacze stosowali Pseudomonas aeruginosa w badaniach oceny dzia³ania
bakteriobójczego tkanin uzyskuj¹c podobne wyniki  ograniczone dzia³anie wobec tego
drobnoustroju [2, 7]. Uzyskane wyniki mog¹ stanowiæ podstawê do obawy, ¿e stosowane
do wykoñczenia tkanin rodki chemiczne w stê¿eniach bakteriostatycznych bêd¹ mniej skuteczne w stosunku do szczepów szpitalnych o ró¿nej opornoci na leki i rodki dezynfekcyjne.
Niektóre doniesienia podaj¹, ¿e dzia³anie antybakteryjne tkaniny utrzymuje siê po 50
[4], a nawet 100 praniach [6]. Rezultaty badañ zdaj¹ siê wskazywaæ na ograniczon¹ efektywnoæ bakteriobójcz¹ w stosunku do bakterii gram (-), takich jak Klebsiella pneumoniae.
Efektywnoæ w stosunku do bakterii gram (+) np. Staphylococcus aureus utrzymuje siê po
wielokrotnych (oko³o 20) praniach w cyklu laboratoryjnym. Podobne wyniki uzyskali
w swoich badaniach Wallace i Rearick [8]. W materia³ach firm produkuj¹cych antybakteryjne materia³y w³ókiennicze, podawana jest ocena trwa³oci efektu w funkcji liczby prañ
wykonanych w warunkach laboratoryjnych, jednak bez podania parametrów procesu pra-
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nia, co ma istotny wp³yw na zachowanie trwa³oci efektu bakteryjnego. W przeprowadzonych badaniach w warunkach laboratoryjnych, odbiegaj¹cych znacznie od warunków prania w warunkach u¿ytkowych, z zastosowaniem preparatów przeznaczonych do bielizny
szpitalnej oraz zachowaniem przewidzianego modu³u prania (stosunku bielizny do k¹pieli
pior¹cej) stwierdzona trwa³oæ efektu antybakteryjnego w metodzie jakociowej nie by³a
adekwatna do wyników uzyskanych w metodzie ilociowej. Problemy z jednoznacznoci¹
i interpretacj¹ wyników uzyskiwanych w metodach ilociowych sygnalizowali równie¿ inni
badacze [8]. Zastosowanie tych metod w ocenie efektu bakteriobójczego tkanin wymaga
jeszcze dopracowania.
WNIOSKI
1. Metody jakociowe ISO /DIS 20645/2002 oraz AATCC 147/1998 s¹ przydatne do
oceny bakteriostatycznego dzia³ania materia³ów w³ókienniczych z wykoñczeniem antybakteryjnym.
2. Zastosowanie metod ilociowych do oceny efektu bakteriobójczego tych materia³ów
wymaga dalszych badañ.
3. Bakterie Klebsiella pneumoniae i Staphylococcus aureus wykazuj¹ wiêksz¹ wra¿liwoæ ni¿ Escherichia coli oraz Pseudomonas aeruginosa na zawarty w modyfikowanych
wyrobach w³ókienniczych rodek z grupy czwartorzêdowych zasad amoniowych.
4. Trwa³oæ efektu antybakteryjnego (po kolejnych praniach tkaniny z wykoñczeniem
antybakteryjnym) utrzymuje siê d³u¿ej wobec do bakterii gram (+) ni¿ w stosunku do bakterii gram (-).
B. Jakimiak, E. Röhm-Rodowald, M. Staniszewska, M. Cielak,
G. Malinowska, A. Kaleta
MICROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ANTIBACTERIAL
MODIFIED TEXTILES
Summary
The application of antimicrobial finishes to textiles can prevent bacterial growth and might reduce the risk of infection resulting from textiles that are contaminated with pathogenic microorganisms
in hospitals. The main aim of this study was the determination of the antibacterial activities of chemical treatments applied to textiles. Comparison of testing methods assessing antibacterial efficiency was conducted. These studies were performed in order to select the right methods of evaluating
the bactericidal and bacteriostatic activity of antibacterial modified textiles.
Antibacterial modified polyester fibres and fabrics made from cotton (100%) applied with quaternary ammonium salts were tested. Textiles treated with bacterial agent were compared with reference
samples (not treatment with the disinfectant). The Standards ISO/DIS 20645/2002 and A ATCC 147/
1998 suitable for assessment of bacteriostatic activity were applied. For assessment of bactericidal
activity ATCC Test Method 100-1998 were applied. The bacterial strains recommended by the above
standards such as: Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Escherichia coli (ATCC 11229) was tested. Additionally Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) was
examined. Tested fibres did not show antibacterial activity. Samples of antibacterial textiles were
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washed through laboratory laundering cycles. Residual antimicrobial activity was measured after
washes.
The fabric showed antibacterial activity against K. pneumonia and S. aureus. The examined specimens showed no bacteriostatic activity against E. coli and P. aeruginosa. The results obtained in
two applied quality methods were comparable in assessing antibacterial activity of finishes. Reduction of bacteria in quantitative method was 90%. In quality method ISO/DIS 20645/2002 effectiveness of the treatment against K. pneumonia was retained up to five laundering cycles and against
S. aureus twenty laundering cycles.
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