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W£AŒCIWOŒCI FARB HIGIENICZNYCH BIOSAN Z DODATKIEM TRIKLOSANU
Streszczenie. Triclosan (4-chloro-2-(2,4-dichlorofenoksy)-fenol, CAS 3380-34-5) jest zwi¹zkiem
o silnym dzia³aniu przeciwdrobnoustrojowym, a jako zwi¹zek z grupy fenoli, jest s³abo rozpuszczalny w wodzie. Do niedawna ogranicza³o to jego stosowanie w wyrobach lakierowych. Bactron,
stosowany w produktach o nazwie handlowej Biosan jest mikrobiologicznie aktywnym ciek³ym
koncentratem triklosanu opartym na unikalnej (chronionej patentem) recepturze, który pozwala
na wprowadzenie 4-chloro-2-(2,4-dichlorofenoksy)-fenolu do wyrobu lakierowego. Antybakteryjnie modyfikowany produkt (Biosan z Bactronem) wykazuje nie tylko znakomit¹ aktywnoœæ bakteriostatyczn¹ (powstrzymuj¹c rozwój bakterii), ale tak¿e bakteriobójcz¹. Wzrost tolerancji lub rozwój szczepów opornych na triklosan zawarty w Bactronie jest wysoce nieprawdopodobny, jako
konsekwencja jego wielopoziomowego sposobu dzia³ania.

Hygienic coatings with triclosan – antibacterial properties of Biosan coating materials
Abstract. Triclosan (4-chloro-2-hydroxyphenyl 2,4-dichlorophenyl ether, CAS 3380-34-5), a strong
antimicrobial agent, has a form of a powder scarcely soluble in water. Thus for a long time it was
impossible to use it in coatings. Bactron present in Biosan hygenic sealer and a family of waterborne paints applies a technology that with a help of a carrier allows addition of a 4-chloro-2-hydroxyphenyl 2,4-dichlorophenyl ether into the coating composition. Bactron-modified paint composition from the Biosan family shows bacteriostatic and bactericidal properties against a broad-spectrum of fungi and bacteria. It is highly unlikely that microorganisms develop resistivity against triclosan present in Bactron due to compounds’ multifunctional mode of action.

Wstêp
Czynnik aktywny Bactronu – triklosan
(4-chloro-2-(2,4-dichlorofenoksy)-fenol), jest
szeroko stosowany od oko³o 40 lat i jak do tej
pory, brak jest przekonuj¹cych dowodów, które
wskazywa³yby, ¿e jego stosowanie przyczynia
siê do rozwoju opornych szczepów bakterii,
z którymi mo¿na siê zetkn¹æ w realnych sytuacjach ¿yciowych [1]. Opinie te by³y podwa¿ane
w artykule, którego wspó³autorem by³ Dr
Stuart Levy, opublikowanym w dniu 6 sierpnia
1998 roku w Nature [2]. Ostrzegano w nim, ¿e
nadmierne u¿ywanie triklosanu mo¿e doprowadziæ do rozwoju opornoœci bakterii na triklosan, tak jak ma to miejsce w wielu przypadkach nabycia opornoœci bakterii na antybiotyki, opieraj¹c siê na przypuszczeniu, ¿e zwi¹zek

ten zachowuje siê jak antybiotyk. PóŸniej wykazano, ¿e metoda laboratoryjna stosowana
przez Dr Levy by³a niew³aœciwa do okreœlenia
opornoœci bakterii na biocydy takie jak 4-chloro-2-(2,4-dichlorofenoksy)-fenol, co opisano
w pracy, która zosta³a zlecona przez Procter &
Gamble [3]. Od tamtego czasu przeprowadzono co najmniej siedem w pe³ni zrecenzowanych i opublikowanych niezale¿nych badañ,
które wykaza³y, ¿e triklosan nie powoduje
wzrostu opornoœci wœród bakterii, wliczaj¹c
w to jedn¹ pracê, której wspó³autorem jest
Dr Levy, opublikowan¹ w sierpniu 2004 roku
w Antimicrobal Agents and Chemotherapy [4].
W wysokich stê¿eniach triklosan dzia³a jako
biocyd o z³o¿onym oddzia³ywaniu, przede
wszystkim na cytoplazmê i b³onê komórkow¹
[5]. Natomiast w ni¿szych stê¿eniach dzia³a
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bakteriostatycznie, co oznacza, ¿e atakuje bakterie g³ównie poprzez hamowanie syntezy
kwasów t³uszczowych.
Triklosan obecny jest w myd³ach (0,15 ÷
0,30 %), dezodorantach, pastach do zêbów, kremach do golenia, p³ynach do p³ukania gard³a
i œrodkach czystoœci oraz jest dodawany do
coraz wiêkszej iloœci produktów konsumpcyjnych, takich jak naczynia kuchenne, zabawki,
poœciel, skarpety i pojemniki na œmieci (niekiedy z zastrze¿onym patentem sposobem wprowadzenia Bactronu). Potwierdzono jego efektywnoœæ w zmniejszeniu i kontroli ska¿enia
bakteryjnego na rêkach i innych potraktowanych nim produktach.
Zasady stosowania triklosanu uregulowane
s¹ przez Zarz¹d ¯ywnoœci & Leków USA i Uniê
Europejsk¹, a w Polsce przez Ministerstwo
Zdrowia. Zazwyczaj sk³adnik aktywny jest rozpraszany w produktach finalnych w postaci
proszku. Wyj¹tkowoœæ Bactronu wynika z faktu, ¿e (chroniona patentem EP 1592300A2)
technologia umo¿liwia rozpuszczenie sk³adnika aktywnego w roztworze wodnym, który nastêpnie wprowadzany jest do produktu finalnego. Posiada on dwie g³ówne zalety:
— bardzo upraszcza proces wytwarzania produktów o w³asnoœciach antybakteryjnych.
— testy przeprowadzone przez niezale¿ne autoryzowane laboratorium mikrobiologiczne
DEFRA* dowiod³y, ¿e antybakteryjne w³aœciwoœci Bactronu dotycz¹ ca³ej powierzchni
i objêtoœci pow³ok malarskich.
Triklosan zawarty w Bactronie spe³nia wymagania bezpieczeñstwa okreœlone w Teœcie Efektywnoœci Antybakteryjnej Amerykañskiej Farmakopei (USP26), a ka¿da partia sk³adnika jest
certyfikowana jako czysta przez niezale¿ne laboratorium analityczne. Bactron produkowany
jest przez firmê posiadaj¹c¹ akredytacjê ISO
* Department for Environment, Food and Rural Affairs
(Defra), brytyjska rz¹dowa organizacja odpowiedzialna
za ochronê œrodowiska, standardy i produkcjê ¿ywnoœci,
rolnictwo, rybo³ówstwo oraz obszary wiejskie. Do zadañ
Defry nale¿y tak¿e reprezentowanie Wielkiej Brytanii
podczas rozmów i uzgodnieñ z Uni¹ Europejsk¹, dotycz¹cych polityki w sprawie zrównowa¿onego rozwoju
i zmian klimatycznych.
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9002 i nie jest klasyfikowany jako szkodliwy
dla ludzi, ze wzglêdu na fakt, ¿e prawdopodobny poziom nara¿enia przy pracy z produktami
go zawieraj¹cymi jest niezwykle niski, a praca
z nim jest ca³kowicie bezpieczna.
Odrêbne badania dowiod³y, ¿e sk³adniki
Bactronu rozproszone w œrodowisku nie ulegaj¹ akumulacji, a pod wp³ywem procesów biologicznych i fotolitycznych nastêpuje ich biodegradacja. Poza tym, poniewa¿ Bactron stanowi
integraln¹ czêœæ pow³oki malarskiej i jest dodawany do farb tylko w niewielkiej iloœci, poziom
jego stê¿enia w œrodowisku mo¿na uznaæ za
znikomy.
Zalety preparatu antybakteryjnego Bactron:
— skutecznoœæ wobec du¿ej grupy bakterii
gram dodatnich i gram ujemnych oraz pleœni i dro¿d¿y,
— nie przyczynia siê do rozwoju opornych
szczepów bakterii,
— jest bezpieczny,
— jest trwa³y w czasie normalnej eksploatacji
farb Biosan, w których jest obecny,
— zosta³ sprawdzony w niezale¿nych testach,
— nie ma wp³ywu na w³aœciwoœci u¿ytkowe
i fizykochemiczne wyrobów, do których jest
dodawany.

Stosowanie preparatu antybakteryjnego Bactron w wyrobach lakierowych
Bactron jest stosowany w uszczelniaczu
i wodorozcieñczalnych farbach higienicznych
o wspólnej nazwie handlowej Biosan. Ich producentem jest firma Rustoleum-Mathys wchodz¹ca w sk³ad RPM Group z central¹ w Ohio
(USA). Jest dodawany do fazy wodnej zawieraj¹cej ¿ywice, pigmenty, wype³niacze i rozcieñczalnik (woda w przypadku Biosanu). ¯ywica,
pigmenty i wype³niacze w ciek³ej farbie s¹ otaczane i czêœciowo penetrowane przez Bactron,
który wykazuje pewne powinowactwo do polimeru (rys.1). Sprawia to, ¿e Bactron jest integraln¹ czêœci¹ ci¹g³ej pow³oki malarskiej. Dziêki zastosowaniu nowatorskiej technologii
(chronionej patentem EP 1592300A2), zachowuje on wystarczaj¹c¹ mobilnoœæ wewn¹trz
suchej pow³ok i mo¿e dyfundowaæ na powierzchniê lub w inne obszary pow³oki, które zosta-
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Rys. 1. Farba w stanie ciek³ym. ¯ywica i pigmenty
w ciek³ej farbie s¹ otoczone i czêœciowo penetrowane przez Baktron (materia³y Ÿród³owe firmy RUST
OLEUM MATHYS).

³y usuniête z powodu zu¿ycia lub uszkodzeñ
mechanicznych (rys.2). Stosunkowo wysoki
poziom Bactronu w pow³oce (5000 ppm sk³adnika aktywnego) znacznie przekracza minimalne stê¿enie hamuj¹ce rozwój mikroorganizmów i jest wystarczaj¹cy do odbudowy uszczuplonych nim powierzchni dla co najmniej
normalnej eksploatacji produktu, w którym
Bactron jest obecny. Jeœli bakterie zostan¹
ca³kowicie zabite, mo¿na za³o¿yæ, ¿e ich nowa
generacja nie bêdzie zdolna do rozwoju w pow³okach wyrobów lakierowych i do nabycia
jakiejœ nowej formy opornoœci.
Niezale¿ne badania potwierdzaj¹, ¿e przy
zalecanym poziomie zawartoœci, stê¿enie Bac-

tronu w produkcie bazowym jest wystarczaj¹ce do utrzymania wysokiej aktywnoœci antybakteryjnej przez co najmniej 5 lat. Skutkuje to
wyd³u¿eniem czasu aktywnego funkcjonowania pow³oki malarskiej w obszarach wymagaj¹cych utrzymania wysokiego poziomu higieny.
W Polsce farby Biosan dopuszczone s¹ do
obrotu na podstawie decyzji Ministerstwa
Zdrowia – Departamentu Zdrowia Publicznego dotycz¹cej pozwolenia na obrót produktami
biobójczymi i aplikacji ich w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, gdzie wymagane jest zachowanie wysokich wymagañ higienicznych,
takich jak szko³y, szpitale itp. oraz obiektach
przemys³u spo¿ywczego, jak mleczarnie, browary, ubojnie itp. Farby Biosan zawieraj¹ce
triklosan jako substancjê czynn¹ (o nazwach:
Biosan Ultra, Biosan Aqua Plus, Biosan Sealent, Biosan Aqua Matt, Biosan Aqua Satin, Biosan Aqua Gloss) decyzj¹ Ministra Zdrowia s¹
dopuszczone do powszechnego stosowania
w szpitalach.
Opisane w artykule badania podjêto w celu
wykazania efektywnoœci przeciwdrobnoustrojowej farb higienicznych Biosan, w których zastosowano preparat antybakteryjny Bactron
(zawieraj¹cy sk³adnik akt ywny: 4-c hloro-2-(2,4-dichlorofenoksy)-fenol). Badania
przeprowadzono dla farby Biosan ULTRA.
Okreœlano skutecznoœæ sk³adnika aktywnego
Bactronu wzglêdem szczepu Staphylococcus
aureus ATCC 6538. Ocenê skutecznoœci przeciwdrobnoustrojowej przeprowadzono zgod-

Rys. 2. Warstwa suchej farby. Bactron wype³nia pow³okê i jest integraln¹ czêœci¹ suchej warstwy (materia³y
Ÿród³owe firmy RUST OLEUM MATHYS).
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Rys. 3. Próbka farby B: zawieraj¹ca Bactron

Rys. 4. Próbka farby A: niemodyfikowana kontrolna

nie z: AATCC Test Method 90-1982: Antibacterial Activity of Fabrics, Detection of: Agar Plate
Method oraz AATCC Test Method 100-2004:
Antibacterial Finishes on Textile Materials: Assesment of. Badania zosta³y przeprowadzone
przez niezale¿ne autoryzowane laboratorium
mikrobiologiczne DEFRA.
Metoda oparta na AATCC 90 [6] to 24-godzinny test Halo dla Staphylococcus aureus
ATCC 6538, w którym dwie próbki w kszta³cie
kr¹¿ka pomalowane t¹ sam¹ farb¹ bazow¹ s¹
umieszczane na p³ytkach Petriego, zawieraj¹cych po¿ywkê agarow¹ z posiewem bakteri¹
Staphylococcus aureus. (rys. 3-4: farba B: z Bactronem, farba A: kontrolna próbka odniesienia).
Natomiast metoda oparta na AATCC 100 [7]
to 7-dniowy test aktywnoœci bakteriobójczej
dla Staphylococcus aureus ATCC 6538. W teœcie tym dwie próbki w kszta³cie kr¹¿ka pomalowane t¹ sam¹ farb¹ bazow¹ s¹ szczepione

ciek³¹ kultur¹ zawieraj¹c¹ 560.000 jednostek
CFU bakterii Staphylococcus aureus. Iloœæ jednostek CFU bakterii jest liczona po 24 i 72 godzinach oraz po 7 dniach od zaszczepienia.
Po 24 godzinach inkubacji strefa wolna od
Staphylococcus aureus powiêkszy³a siê znacznie wokó³ próbki B. Ta strefa zaniku lub „halo”
jest jakoœciowym przedstawieniem antybakteryjnej efektywnoœci Bactronu w porównaniu
z próbk¹ A (tab. 1).
Wyniki tego eksperymentu zosta³y przedstawione graficznie z zastosowaniem skali logarytmicznej, jak dla standardów przemys³owych (rys. 5).
Eksperyment wykaza³, ¿e po pocz¹tkowych
48 godzinach 99 % bakterii zosta³o zabitych
przez próbkê zawieraj¹c¹ Bactron, przy
zmniejszeniu siê ich z 560.000 do oko³o 5000
jednostek CFU. Po 7 dniach bakterie nie zosta³y wykryte na próbce zabezpieczonej Bactronem, podczas gdy na próbce niezabezpieczonej

Tab. 1. 7-dniowy test aktywnoœci bakteriobójczej dla Biosanu Ultra
Iloœæ jednostek CFU
wyra¿anych liniowo

Produkt
Biosan Ultra z Bactronem po 24 h
Próbka odniesienia po 24 h
Próbka odniesienia po 72 h
Biosan Ultra z Bactronem po 7 dniach
Próbka odniesienia po 7 dniach

9,4 · 104

4,97

1,0 · 10

5

5

3,6 · 10

2

2,56

18.000

1,8 · 10

4

4,26

<10

<10

100.000

Biosan Ultra z Bactronem po 72 h

6

94.000

Iloœæ jednostek CFU Iloœæ jednostek CFU
wyra¿anych
wyra¿anych
indeksowo
logarytmicznie

360

7.100

7,1 · 10

<1
3
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D z i ê k i ( c h r o n i o n ej pa t e n t e m E P
1592300A2) technologii, Bactron wykazuje
wystarczaj¹c¹ mobilnoœæ do dyfuzji na powierzchniê lub do wszystkich innych obszarów pow³oki, które zosta³y nim zubo¿one.
W rezultacie Bactron jest zdolny wype³niæ wymagaj¹ce tego obszary, czyni¹c je niezwykle
efektywnymi w zwalczaniu bakterii.
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Rys. 5. Biosan Ultra: Graficzne przedstawienie
7-dniowego testu aktywnoœci bakteriobójczej dla
Staphylococcus aureus ATCC 6538 z zastosowaniem metody testowej opartej na AATCC 100 (materia³y Ÿród³owe firmy RUST OLEUM MATHYS)
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Wnioski
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Zaprezentowane w artykule wskazuj¹, ¿e
dodatek triklosanu (w postaci preparatu Bactron) mo¿e skutecznie zabezpieczyæ wyrób lakierowy przed rozwojem bakterii Staphylococcus aureus tj. wykazuje dzia³anie bakteriostatyczne.
Natomiast redukcja iloœci bakterii wskazuje
tak¿e na dzia³anie bakteriobójcze zastosowanego w farbie Biosan ULTRA preparatu Bactron zawieraj¹cego 4-chloro-2-(2,4-dichlorofenoksy)-fenol.

Dr Wojciech SPISAK
Centrum Badawczo-Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.,
ul. Kêpska 12, 45-130 Opole
Powy¿szy artyku³ naukowo-techniczny powsta³ w ramach projektu: „Opracowanie i wdro¿enie na rynek biobójczego preparatu gruntuj¹cego” nr POIG 01.04.00-16-007/11 realizowanego w Programie Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
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