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A higiénia és a fertőtlenítés az élelmiszeriparnak mindenkor aktuális kérdése (1, 
2, 3, 4, 5). 

A higiénikus élelmiszertermelés csak megfelelően tisztított üzemben valósítható 
meg. A szennyeződés, fertőzés forrása rendkívül sokrétű. Ismert tény, hogy az élelmi-
szeriparok területén feldolgozásra kerülő nyersanyagok, legyenek azok növényi vagy 
állati eredetűek, többé-kevésbé szennyezettek mikroorganizmusok különböző típu-
saival (6, 7, 8). Ezek közvetlen vagy közvetve veszélyt jelentenek az ember számára. 

,A sajátos üzemi mikroflóra elpusztításához elengedhetetlen a szakszerűen kivitelezett 
tisztogatás és fertőtlenítés, a korszerű szennyvízelvezetés és annak gondos kezelése 
( 4 , 5 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 ) . 

A tisztogatás, fertőtlenítés az iparoknak régen ismert folyamata. Célja, hogy fizi-
kai, illetve kémiai módszerekkel az adott helyről eltávolítsa a lertőző mikroorganiz-
musokat, vagy csökkentse azok számát. 

A fertőtlenítő eljárásoknak, a tisztogató- és fertőtlenítőszereknek számos váltó- , 
zatát ismerjük (13, 14, 15, 16). 

A technika fejlődése újabb és újabb kémiai szerekkel gazdagítja ezek sorát. Ahhoz 
hogy a tisztító- és fertőtlenítőszereket kellő hatékonysággal alkalmazni tudjuk, is-
merni kell a fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott általános követelményeket,ezek 
egyedi sajátosságait, kémiai összetételét és mikrobiológiai hatékonyságát. 

1. Vizsgálati módszerek és eredmények 

Vizsgálatainkhoz a Csepeli Növényolajgyár által előállított Antibacill nevű ké-
szítményt használtuk. Az Antibacill kémiai összetételét tekintve nátriumpentaklór-
fenolát tartalmú, fertőtlenítő hatású tisztítószer. Jó zsírtalanító és szennyoldó tulaj-
donságú. Az antimikrobás hatás szempontjából figyelemre méltó tényezők a fertőtle-
nítőszer hatékony koncentrációja, a kezdeti csíraszám, a behatási idő, a közeg össze-
tétele és a hőmérséklet. Ezen megfontolásból kiindulva vizsgálatainkat két kérdés köré 
csoportosítottuk: 

a) Antibacill csíraszámcsökkentő hatása a koncentráció és kezelési idő függvé-
nyében, 

b) fehérjék gátló hatásának vizsgálata. 

* Mikrobiológiai Tanszék 
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1.1. AntibaciH csíraszámcsökkentő hatásának meghatározása 

A vizsgálatokat négy tesztorganizmussal végeztük: 
Escherichia coli K12 — nem spórás, G- szervezet 24 órás tenyészete, 
Bacillus megaterium — spórás mikroorganizmus, 7 napos tenyészetét homo-
spórával genizálva 80°C-on hőkezeltük, 10 percig, 
Candida albicans — élesztő (24 órás tenyészet), 
Aspergeillus niger — fonalas, 7 napos tenyészetét, 
konidionspórával 

Az Antibacillnak 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5%-os oldatait vizsgáltuk. 

Kísérlet menete 

A vizsgálandó mikroorganizmusok megfelelő korú tenyészeteiből 106/ml csíra-
számú szuszpenziót készítettünk. Ebből 1—1 ml-t adtunk 9—9 ml különböző tömény-
ségű fertőtlenítőszer-oldathoz. 37°C-os vízfürdőn kezeltük. 2, 5, 10, 20, 30, 40, perc. 
után vettünk mintát 0,1—0,1 ml-t, ezt univerzál tápoldatba vittük. 30°C-on inkubál-
tuk, 48 óra múlva értékeltük. Az eredményeket az 1—4. táblázatban mutatjuk be. (A 
kísérleteket ötszörös ismétlésben végeztük.) 

1.2. Fehérjék gátló hatásának vizsgálata 

A fehérjék hatását 10% tejet tartalmazó fertőtlenítőszer-oldatban vizsgáltuk. A 
A fertőtlenítőszert 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5%-os töménységben alkalmaztuk. 

1. táblázat 
Antibacill hatása E. coli K12-re vizes és tejes közegben 

Kezelési 
idő 

0,25 5 0,5% 1' 3% 4% 
víz tej víz tej víz tej víz tej víz tej víz tej 

2' 
5' 

10 ' 
20' 
30' 
40' 

+ + 

+ 
+ 

+ 

2. táblázat 
Antibacill hatása B. megaterium spórára vizes és tejes közegben 

Kezelési 
idő 

0,25% 0,51 1! 2% 4% 
víz tej víz . tej víz tej víz tej víz tej víz tej 

2' 
5' 

10 ' 
20' 
30' 
40' 

+ + 
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3. táblázat 

Antibacill hatása C. albicansra vizes és tejes közegben 

Kezelési 0,25 % 1_% 2 % 3 % 4% 
víz tej víz tej víz tej víz tej víz • tej víz tej 

2' " + + ' + + + + • - + 
5' + + + . + - + — — — — 

10' + + rf + 
20' + + + . + _ + _ _ _ _ _ _ 
30' — + — + __ _ . _ _ _ _ _ 
40' — + — + — • — — ' — — — — . — . 

4. táblázat 

Antibacill hatása Asp. niger spórára vizes és tejes oldatban 

Kezelési 
idő 

0,25% 0,5% 1% 2% 3% 4% Kezelési 
idő víz . tej víz tej víz tej víz tej víz tej víz tej 

2' • + + + + + + + + + _L • + , + 

5' + -f + + + + + + ' + + 
10' + + + + + + + + -f 
20' -U + + + + • + + + + — • — 

30' -f + + + + + + + + — — 

40' + -f + + + + + + — + — • — 

A fent nevezett négy mikroorganizmus ismert csíraszámú szuszpenzióját vizsgál-
tuk, a fent leírt módon, a különböző töménységű tejes-fertőtlenítőszeres oldatban, és 
csak fertőtlenítőszert tartalmazó oldatban. 5, 10, 20, 30, 40 perc után végeztünk kiol-
tásokat tápoldatra. Az eredményeket az 1—4. táblázat tartalmazza. 

2. Vizsgálati eredmények értékelése 

Az Antibacill mikrobiológiai hatását vizsgálva négy tesztorganizmussal megálla-
pítottuk: 

— az E. coli K12 törzsénél 104 kezdeti csíraszám mellett, 1 % töménységben 5 perc 
után már nem tapasztaltunk fejlődést, 0,5 %-ban 20 perc után kaptunk ilyen eredményt. 
A Bac. megaterium spórák esetén 1 %-os koncentrációnál 20 perc, 2%.os cc-nál 10 perc 
volt elegendő 104 csíra/ml pusztításához. A Candida albicans (104/ml) 1% mellett 5 
perc alatt elpusztul. Az Asp. niger (104 spóraszámú szuszpenzió) pusztításához 4%-
os oldatban 10 percre volt szükség, 3%-os oldatban 20 perc alatt nem jutottunk ered-
ményre; 

— tejes oldatban végezve a vizsgálatokat E. coli K12-re 10" kezdeti csíraszám ese-
tén 1 %-os oldatnál 20 perc volt szükséges, B. megateriumnál 2%-os tejes oldatban 30 
perc, Candida albicansnál 1%-os oldatban 30, Aspergillus nigernél 4%-os oldatban. 
30 percre volt szükség a teljes pusztuláshoz; 

— a kezdeti csíraszám befolyásolja a csírapusztítás mértékét, 
E. colinál 103 kezdeti csíraszám esetén 2 perc 

108 kezdeti csíraszám esetén 10 perc 
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Ъас. megateriumnál 103 kezdeti csíraszám esetén 5 perc 
108 kezdeti csíraszám esetén 40 perc 

•Candida albicansnál 103 kezdeti csíraszám esetén 2 perc 
108 kezdeti csíraszám esetén 15 perc 

Asp. nigernél 103 kezdeti csíraszám esetén 20 perc 
10® kezdeti csíraszám esetén 60 perc 

kellett a teljes pusztításhoz. 
Összegezve, az Antibacill 1 %-os töménységben alkalmas tisztogatásra, fertőtle-

nítésre. Erősen szennyezett felületek tisztogatását 2—3%-os oldattal ajánlatos végezni. 
Bő utánmosás szükséges. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО 
СРЕДСТВА „АНТИБАЦИЛЛ" 

Др. Карой Хорват—Др. Игнацю Чефалваи 

Авторы исследовали действие дезинфицирующего средства „Антибацилл", содержа-
щего пентахлорфенолат натрия, на микроорганизны. 

Определено, что неспоровые бактерии и дрожжи полностью погибают в среде белков 
при действии 1%-ным раствором „Антибацилл" с начальным содержанием зародышей 106 

в течение 20 минут. 
Споровые бактерии погибают от действия 2%-ным раствором в течение 20 минут. Пле-

сени в молочной среде погибают от действия 4%-ным раствором в течение 20 минут. 

MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF BACILLICIDES 

Dr. Karoly Horvath and Dr. I. Csefalvay 

A study was made of the effect of the germicide Antibacill (containing sodium pentachloro-
phenolate) on microorganisms. It was found that in the case of a non-sporular bacterium and yeast 
with an initial 10s microorganisms, a 1 % solution in the presence of proteins led to complete elimi-
nation within 20 minutes. With a 2% solution 30 minutes was nesessary to destroy sporular bac-
teria. In the case of moulds in milk solution a 4% solution required 20 minutes for absolute destruc-
tion. 
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MIKROBIOLOGISCHE TESTUNG DES DESINFEKTIONSMITTELS 
„ANTIBACILL" 

Von 

Dr. K. Horväth und Frau Dr. I. Csefalvay 

Bei der Prüfung der bakteriziden Wirksamkeit des Natriumpentachlorphenolat-haltigen 
Desinfiziens „Antibacill" stellten die Verff. fest, dass im Falle von nicht sporentragenden Bakterien 
und Hefen eine 1 %-ige Lösung in Anwesenheit von Eiweiss bei Ausgangskeimzahlen von 106 binnen 
20 Minuten einen totalen Untergang der Mikroben herbeiführt. Zur Vernichtung sporiger Bakterien 
war in 2%-iger Lösung eine Einwirkungsdauer von 30 Minuten erforderlich, während im Falle von 
Schimmelpilzen zur völligen Abtötung in Milchlösung eine 4 %-ige Konzentration und 20 Minuten 
benötigt wurden. 
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