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PRZEDMOWA

Zostalem zaproszony, aby przebadac posadzke Marmoleum firmy Forbo pod katem dzialania
antybakteryjnego, gdyz wiele slyszalem o jej wlasciwosciach zwalczajacych bakterie. Musze
sie przyznac, podobnie jak wiekszosc swiata naukowego, ze mialem pewien stopien
sceptycyzmu na temat tych wychwalanych wlasciwosci. Teraz mam wielka przyjemnosc
powiedziec, ze po wnikliwych badaniach, te pochwaly okazaly sie calkowicie prawdziwe ...
Marmoleum rzeczywiscie hamuje rozwój szeregu bakterii, w tym bakterii gronkowca
zlocistego odpornego na meticiline (MRSA).
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WSTEP

Tradycyjnie posadzki Marmoleum firmy Forbo uzywane sa w szpitalach i srodowiskach
zwiazanych z opieka zdrowotna na calym swiecie ze wzgledu na ich znakomite osiagi,
naturalne surowce i wyjatkowe walory higieniczne.

Badania prowadzone od szeregu lat wciaz na nowo wykazywaly aktywnosc bakteriostatyczna
Marmoleum w stosunku do MRSA (Methicilin Resistant Staphyloccus aureus - Gronkowiec
zlocisty odporny na meticiline) oraz inne bakterie zwiazane z infekcjami nabywanymi
w szpitalach.

Na fundamentach tych pozytywnych wyników badan, dalsze badania w 2006 r. prowadzone
przez TNO powtórzyly i rozszerzyly zakres testów, wlaczajac m.in. testy w "naj gorszych
warunkach", w wyniku, czego udowodniono wlasnosci zdrowotne posadzki Marmoleum.
Wyniki tych ekstensywnych badan naukowych sa imponujace i zostaly podsumowane
w niniejszym dokumencie. Wyniki te zapewniaja najsolidniejsze podstawy do stwierdzenia,
ze Marmoleum jest sojusznikiem w walce z infekcja.

METODY

Studia laboratoryjne mialy na celu okreslenie charakteru dzialania antybakteryjnego
wykazywanego przez Marmoleum. Wczesniejsze testy jakosciowe wykazaly, ze posadzka jest
bakteriostatyczna, (czyli powstrzymuje rozwój) w próbie rozprowadzania badanych bakterii
na agar (Agar Diffusion Assay) z uzyciem gronkowca zlocistego Staphyloccus aureus
i paleczki okreznicy Escherichia coli w roli organizmów testowych.

W najnowszych badaniach przetestowano rózne partie posadzki Marmoleum (niektóre
wyprodukowano ponad 20 lat temu) pod katem ich dzialania antybakteryjnego wobec szeregu
szpitalnych patogenów. Dla gronkowca zlocistego i Enterococcus sp. wszystkide próbki
wykazaly konsekwentne dzialanie antybakteryjne. Dla bakterii paleczki okreznicy,
Acinetobacter baumannii i paleczki ropy blekitnej Pseudomonas aeruginosa dzialanie
antybakteryjne bylo zmienne, przy czym niektóre partie byly bardziej aktywne niz inne.

Dla gronkowca zlocistego wyniki dzialania wstrzymujacego jego rozwój przez Marmoleum
byly najwyrazniejsze, kiedy podloga zostala wystawiona na ponadprzecietne ilosci bakterii
(do 1 mln bakterii). Widoczne kolonie (golym okiem) nie byly produkowane w tych
warunkach, ani przy standardowym szczepie gronkowca zlocistego ani przy wywolujacych
epidemie wyizolowanych szczepach MRSA wykrytych w Szkocji (EMRSA 15 i EMRSA 16).
Przy wiekszych ilosciach bakterii zaobserwowano niewielkie kolonie przy uzyciu mikroskopu
stereo. (Patrz rys. 1).

Marmoleum poddano równiez dzialaniu pozywki bulionowej zaszczepionej gronkowcem
zlocistym, otrzymujac w rezultacie znaczne powstrzymanie rozwoju bakterii, zarówno przy
niskich ilosciach (1000) jaki i wyzszych (100,000) przez 6 godzin (czas badania). Nawet po
24 godzinach wystepowala wymierna redukcja rozwoju bakterii. Nalezy odnotowac, ze te
warunki sprzyjaja wzrostowi bakterii, ze wzgledu na obecnosc pozywki. Powtórzenie
eksperymentów w mniej odzywczym medium lub w wodzie wykazalo, zefoB~Biiosc:,.
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sercowego (zobacz rys. 2) i podobna redukcja po 16 godzinach w wodzie (zobacz rys. 3). W
obu przypadkach bakterie gronkowca zachowaly swoja zywotnosc przy braku Marmoleum.

WYNIKI

Powstrzymanie wzrostu wystepuje nawet przy bardzo wysokich stezeniach bakterii (100
milionów na mI)

Wzrost gronkowca zlocistego na materiale Wzrost gronkowca zlocistego na posadzce
kontrolnym Marmoleum

Rys. 1 Dzialanie powstrzymujace rozwój wykazywane przez posadzke Forbo wobec bakterii
gronkowca zlocistego oznaczone w badaniu TNO na warstwach agaru przy róznych stopniach
zaszczeplema.
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Gronkowiec zlocisty, w tym MRSA, tworzacy zawiesine z
Wyciagiem Pozywki Mózgowo-Sercowej [RHI]
rozcienczonej 1:500
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Rys.2: Dzialanie Marmoleum powstrzymujace rozwój na gronkowca zlocistego w zawiesinie
z Wyciagiem Pozywki Mózgowo-Sercowej [BHI] rozcienczonej 1:500 - czas oddzialywania
24 godziny w temperaturze 30°C.
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Rys.3: Dzialanie posadzki Forbo powstrzymujace rozwój bakterii gronkowca zlocistego w
zawiesinie z woda - czas oddzialywania 24 godziny w temperaturze 30°C.

WNIOSEK

Celem aktualnych badan bylo rozstrzygajace udowodnienie, ze posadzka Marmoleum firmy
Forbo powstrzymuje rozwój bakterii MRSA i innych patogenów szpitalnych.

Badania udowodnily, ze Marmoleum nie tylko powstrzymuje rozwój MRSA, ale za
wyjatkiem najbardziej ekstremalnych warunków badan laboratoryjnych, MRSA rzeczywiscie
traci zywotnosc w jego obecnosci, tj. MRSAjest zabijana.

Dzialanie antybakteryjne posadzki Marmoleum oznacza, ze jest mniej prawdopodobne, iz
gronkowiec zlocisty (w tym szczepy MRSA powszechnie kojarzone z infekcjami nabytymi w
szpitalu) przetrwa, co tym samym redukuje ryzyko rozprzestrzeniania sie tej bakterii.

Najnowsze wyniki badan wspieraja zastosowanie Marmoleum jako posadzki zalecanej
w szpitalach pod wzgledem zwalczania infekcji.

NINIEJSZYM POTWIERDZAM ZGODNOSC TLUMACZENIA Z PRZEDSTAWIONYM
ORYGINALEM W JEZYKU ANGIELSKIM.
TLUMACZ PRZYSIEGLY JEZYKA ANGIELSKIEGO, TOMASZ PAWLAK
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