ROCZN. PZH, 1999, 50, NR 2, 219-224

220

J. Janowska

biotykoopornością wyizolowanych szczepów, a ich zdolnością przylegania do komórek
nabłonkowych [3, 15].
Poczyniono również ciekawe obserwacje, z których wynika brak korelacji pomiędzy
antybiotykoopornością szczepów Klebsiella pn eu m oniae, a ich wrażliwością na działanie
środków dezynfekcyjnych [32].
Ze względu na zagrożenia epidemiczne jakie stanowi Klebsiella sp. i rolę środowiska
szpitalnego w ich rozprzestrzenianiu się, wydawało się celowe określenie wrażliwości
tych drobnoustrojów na środki dezynfekcyjne oraz porównanie jej z wrażliwością szcze
pu testowego E. coli , który służy do ustalania stężeń użytkowych zalecanych do
stosowania w warunkach praktycznych [13].
M A TERIA Ł I M ETODY
Organizmy

testowe

E. coli NCTC 8196
Klebsiella pneumoniae K28
Klebsiella pneumoniae Ks

Kolekcja szczepów w Londynie
muzeum szczepów Zakładu Bakteriologii PZH
szczep wyizolowany przez pracowników WSSE w czasie
kontrolowania mikrobiologicznej czystości powierzchni
w szpitalu.

Szczepy przechowywano jako kłutą hodowlę na pożywce przeznaczonej do przechowywania
szczepów [22]. Z jednej probówki (z hodowli kłutej) przygotowywano szereg posiewów na skosy
agarowe, z których przesiewano drobnoustroje do bulionu.
Do badań używano bakterii z pierwszego pasażu w bulionie.
Podłoża: agar do przechowywania szczepów, agar zwykły, bulion zwykły, bulion z inaktywatorem [13].
Środki dezynfekcyjne:
fenol
lizol
septyl

chloramina

formalina
aldehyd glutarowy
laurosept

- odpowiadający wymaganiom IV FP,
- 50% krezol, 22% kwasy tłuszczowe,
prod. Bydgoska Spółdzielnia „Technochemia”,
- 7,5% o-fenylofenol, 3,3% p-tert-amylofenol,
prod. Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia
„Septoma” Warszawa,
- p-toluenosulfonochloramid sodu, (23-26%
wolnego chloru), prod. Zakłady Chemiczne
„Chem ifarm” Chorzów,
- 37% aldehyd mrówkowy, 10-15% alkohol
metylowy, prod. Zakłady Azotowe Tarnów,
- 25%, prod. Koch-Light Laboratory, Anglia,
- 25% bromek laurylopirydyniowy,
prod. „Polfa” Grodzisk Mazowiecki

W badaniach zastosowano metodę zawiesinową [13]. Badania wykonano w nie mniej niż
trzech powtórzeniach dla każdego szczepu.
Aktywność bakteriobójczą roztworów dezynfekcyjnych określono w czasie ekspozycji 5, 10,
15, 30, 60 i 90 minut.
Gęstość optyczną zawiesiny ustalono spektrofotometrycznie na 53% przepuszczalności w koloiymetrze spektralnym Specol przy długości fali 650 nm, co odpowiada 5 x l 0 8 j.t.k/cm3 (j.t.k.
- jednostki tworzące kolonie).
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D ośw iad czen ia przeprowadzano w temp. 20°C. Po ekspozycji bakterie inkubowano w bulionie
przez 24 h w temp. 37°C. Stężenia roztworów środków dezynfekcyjnych podano w przeliczeniu
na preparat, a nie na substancję czynną, ponieważ część użytych w badaniu środków dezynfek
cyjnych jest wieloskładnikowa.
Wrażliwość szczepów na środki dezynfekcyjne oceniono porównując wartości stężeń roz
tworów działających bakteriobójczo w czasie 10 minut.

WYNIKI I ICH OM Ó W IENIE

Wartości stężeń roztworów środków dezynfekcyjnych działających bakteriobójczo na
szczep Klebsiella pn eu m on iae (K s) oraz na szczep E. coli przedstawiono w tabeli I.
Tabela

I.

Porównanie wrażliwości na działanie środków dezynfekcyjnych testowego szcze
pu Escherichia coli NCTC 8196 ze szczepem Klebsiella pneumoniae wyizolowa
nym ze środowiska szpitalnego Ks)
Comparison of the sensitivity of the referent strain Escherichia coli NCTC 8196
and Klebsiella pneumoniae strain isolated from hospital environment (Ks) to
disinfectants

Metoda zawiesinowa

Suspension method [13]

Czas ekspozycji 10 minut

Exposure time 10 min

Stężenie środka dezynfekcyjnego w %

Concentration of disinfectants in %

Tem peratura 20°C

Tem perature 20°C

Środek
dezynfekcyjny

Organizmy badane
E. coli

Ks

Stosunek stężeń
E.coli/Ks

fenol

1,0

1,0

1,00

septyl

0,30

0,27

1,11

lizol

1,00

0,88

1,14

chloramina

1,10

0,038

2,63

formalina

3,50

6,80

0,51

aldehyd glutarowy

0,08

0,08

1,00

Iaurosept

0,07

0,07

1,00

Podane w tabeli wartości stężeń odnoszą się do czasu ekspozycji 10 minut, w którym
zgodnie ze stosowaną metodą dokonuje się interpretacji uzyskanych wyników.
Zestawione wyniki wskazują, że wartości stężeń roztworów 5 środków dezynfekcyj
nych działających bakteriobójczo na Ks były równe lub mniejsze w porównaniu z takimi
wartościami uzyskanymi dla E. coli. W przypadku fenolu, septylu, lizolu, aldehydu
glutarowego, lauroseptu stosunek wymienionych wyżej stężeń dla E. coli do takich
samych stężeń dla Ks wynosił odpowiednio 1,00; 1,11; 1,14; 1,00; 1,00. Dwukrotnie
większą wrażliwość Ks od wrażliwości E. coli zaobserwowano w badaniu chloraminy wartość stosunku stężeń wynosiła 2,63.
Formalina była jedynym środkiem spośród badanych, przy którym wrażliwość Ks
odbiegała od ogólnej tendencji i była mniejsza niż wrażliwość E. coli. Wartości stężeń
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roztworów formaliny działających bakteriobójczo wynosiły dla Ks 6,8, a dla E. coli 3,5,
co daje wartość stosunku stężeń 0,51.
Przedstawione wyżej dane dotyczące najmniejszej spośród badanych szczepów wraż
liwości testowanego szczepu E. coli na środki dezynfekcyjne mają znaczenie praktyczne.
Wskazują, że roztwory środków dezynfekcyjnych o stężeniach wytypowanych na pod- I
stawie badań wykonanych z zastosowaniem testowego szczepu będą działały skutecznie |
w przypadku zanieczyszczenia środowiska K. pn eu m oniae. Wyniki dotyczące formaliny
nie przekładają się w zasadzie na warunki praktyczne: ze względów toksykologicznych
nie jest zalecana do dezynfekcji powierzchni, natomiast preparaty formalinowe prze
znaczone do dezynfekcji narzędzi zawierają w swoim składzie również związki należące
do grupy charakteryzującej się podaną wyżej aktywnością.
Tabela

II.

Porównanie wrażliwości na działanie środków dezynfekcyjnych laboratoryjnego
szczepu Klebsiella pneumoniae (Кгв) ze szczepem Klebsiella pneumoniae, wyizo
lowanym ze środowiska szpitalnego (Ks)
Comparison of the sensitivity of the strain Klebsiella pneumoniae (Km) and
Klebsiella pneumoniae strain isolated from hospital environm ent (Ks) to disin
fectants

M etoda zawiesinowa

Suspension method [13]

Czas ekspozycji 10 minut

Exposure time 10 min

Stężenie środka dezynfekcyjnego w %

Concentration of disinfectants in %

Tem peratura 20°C

Tem perature 20°C

W tabeli II przedstawiono stosunek stężeń roztworów środków dezynfekcyjnych
działających bakteriobójczo na szczep szpitalny Klebsiella pn eu m oniae (Ks) do analo
gicznych stężeń roztworów środków dezynfekcyjnych działających na szczep muzealny
Klebsiella p n eu m on iae (Км).
Szczep Ks wykazywał nieznacznie mniejszą wrażliwość na badane środki dezynfek
cyjne od muzealnego szczepu K2 8 . Stosunek stężeń mieścił się w granicach 1,11 - 1,33.
Jedynie chloramina działała w stężeniu 2,11 większym na szczep szpitalny.
Om ówione wyżej wartości wskazują, że wrażliwość szczepu szpitalnego była niezna
cznie mniejsza w porównaniu z wrażliwością szczepu muzealnego.
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WNIOSKI
1. Obydwa badane szczepy Klebsiella pn eu m oniae wykazują nieznaczne różnice w e
wrażliwości na badane środki dezynfekcyjne. Szczep izolow any ze środow iska szpital
nego charakteryzuje się m niejszą wrażliwością niż szczep m uzealny.
2. Oba szczepy Klebsiella pn eu m on iae wykazały w iększą w rażliwość na środki dezyn 
fekcyjne niż szczep testow y E. coli. Wyjątek stanowi form alina, przy zastosow aniu której
szczepy K lebsiella wykazały m niejszą wrażliwość.
3. W związku z przyjętą w m etodzie badania środków dezynfekcyjnych interpretacją
wyników m ożna uznać, że stężen ia użytkowe, wytypowane na podstaw ie badań w yko
nanych z zastosow aniem testow ego szczepu E. coli, będą działały skutecznie w przy
padku zanieczyszczenia środow iska Klebsiella pneum oniae.
J. J a n o w s k a
SENSITIVITY O F K LE B SIELLA PNEUM ONIAE STRAINS TO T H E D ISINFECTANTS

Summary
The sensitivity of 2 Klebsiella strains (isolated from hospital environment - Ks and museum
- K28) to 7 disinfectants with the sensitivity of referent strain E. coli NCTC 8196 were com pared.
Suspension method was applied. D eterm ined the sensitivity Klebsiella strains for phenol, septyl,
lizol, chloraminę, formalin, glutaraldehyde and laurosept in com pare with sensitivity of E. coli
during 10 minutes of exposure.
Certify the insignificant of difference in testing sensitivity of both Klebsiella strains on the
majority disinfectants and more sensitive those strains than referent strain E. coli.
In the case of chloraminę the difference was almost two fold - the value concentration ratio
of the solutions giving bactericidal effect for E. coli in comparing the some concentration for
Ks was 2.3.
Only in the case of formalin the sensitivity of E. coli and Klebsiella pneumoniae was inverse
- the value of concentration ratio was 0.51 - E. coli strain was 1.9 more sensitive than Ks strain
and 1.6 more sensitive than K28 strain.
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