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Abstract 

De belangrijkste verontreinigingen van de kameromgeving, waarin laboratoriumknaagdieren 
leven, zijn bacteriën of schimmels. Beperking van de groei van microben boven het 
toegestane niveau vereist de toepassing van verschillende geavanceerde antimicrobiële 
technieken die zowel effectief als vriendelijk moeten zijn voor dieren. Sommige 
veelgebruikte technieken, zoals chemische desinfectie, ventilatie, filtratie, sterilisatie of 
straling, zijn niet altijd voldoende effectief. Daarom was het doel van het huidige experiment 
om het effect van toepassing van moderne techniek, d.w.z. Radian Catalytic Ionization (RCI), 
op de microbiologische status van dierenkamers en de algehele gezondheid van muizen te 
evalueren. Het experiment dat 7 dagen duurde, werd uitgevoerd in twee verschillende 
accommodaties, namelijk controlekamer en experimentele kamer met permanent 
ingeschakeld RCI-systeem. Bij voltooiing van het experiment was het aantal bacteriën in de 
experimentele kamerlucht en op muren lager dan in de controlekamer (respectievelijk p 
<0,05 en p <0,05). De fundamentele pro-oxidatieve parameter, TBARS-concentratie in 
weefsels van muizen uit de experimentele kamer, lag in toegestane grenzen. Daarom bleek 
de toepassing van het RCI-systeem een ideale techniek om hoge hygiënische normen voor 
dierenverblijven te garanderen zonder nadelige effecten op dieren. 
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Invoering 

Het grootste risico dat gepaard gaat met het onderhoud van laboratoriumdieren is 
besmetting door micro-organismen in de omgeving; daarom moet steriliteitsmonitoring en -
controle worden toegepast om de veiligheid van in de veehouderij levende dieren te 
waarborgen [1]. De microbiologische omstandigheden in dierenverblijven zijn van grote 
invloed op het welzijn van proefdieren en op de validiteit en herhaalbaarheid van 



experimentele resultaten [2, 3]. Toevallige infectie van knaagdieren die worden gebruikt in 
biomedische experimenten vormen een groot probleem, zelfs in stallen met hoge 
hygiënische foknormen. De bron van accidentele infectie kan laboratoriumpersoneel zijn, 
inkomende dieren, bezoekers, voedsel, enz. De belangrijkste factor is de menselijke factor 
die verband houdt met het personeel. Gebrek aan verantwoordelijkheid, 
concentratieproblemen, onjuiste rapportage, het niet naleven van regels of beroepsethiek 
zijn voorbeelden van factoren die leiden tot frequente infecties, verminderde welvaart en 
zelfs dodelijke gevolgen. Combinatie van menselijke factor met willekeurige verplaatsing van 
dieren in laboratoriumkamers, verhoogt het risico op verspreiding van infectie aanzienlijk. 
De uitdaging voor toezichthouders op stallen is dan de implementatie van verschillende 
controlemaatregelen, waaronder (i) regelmatige monitoring van de diergezondheid, (ii) 
volgens de regels van goede laboratoriumpraktijken, (iii) gehoorzamen 

 

richtlijnen gepresenteerd door organisaties die verantwoordelijk zijn voor het creëren van 
foknormen en het onderhouden van proefdieren, (iv) het nemen van de juiste beslissingen 
met betrekking tot infectiebronnen, en (v) het beheersen van de verspreiding van infectie 
nadat deze is vastgesteld [4]. 

Om de hierboven genoemde redenen worden de meeste laboratoriumknaagdierkolonies 
gehouden in SPF (Specific-pathogen-free) barrier animal facilities [5]. Een barrière is een 
huisvestingssysteem dat constructiefuncties, uitrusting en bedieningsmethoden combineert 
om de omsloten omgeving te stabiliseren om de kans op pathogenen of ander ongewenst 
contact van organismen, en dus eventuele infecties bij dieren die erin leven, te 
minimaliseren. Barrières kunnen worden aangebracht op het niveau van de faciliteit, de 
kamer, het rek en / of de kooi [6]. 

Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn de belangrijkste regelsystemen ventilatie en 
decontaminatie van ruimtes en apparaten. Dienovereenkomstig worden verschillende 
luchtzuiveringstechnieken gebruikt om micro-organismen te verwijderen. Filtratie is een van 
de meest effectieve en betrouwbare door middel van het verwijderen van fijn stof en 
bioaerosolen uit een gasstroom. Micro-organismen kunnen echter op het filteroppervlak 
groeien en hun metabolieten afgeven, b.v. schadelijke vluchtige organische stoffen of 
biotoxines [7, 8]. Om dergelijke problemen op te lossen, kunnen filters worden 
voorbehandeld met een antibacterieel middel, b.v. tea tree olie [9], zilveren nanodeeltjes 
[10] of flavonoïden [11] om micro-organismen binnenshuis te inactiveren. Een andere 
methode is het combineren van zeer efficiënte deeltjesluchtfilters (HEPA) met 
fotokatalytische systemen om micro-organismen op het filteroppervlak af te breken [12]. 
Ook tijdelijke sterilisatiesystemen die in hoge concentratie waterstofperoxide gebruiken, zijn 
van belang. De techniek van verdampte waterstofperoxide (VHP) behelst de omzetting van 
een vloeibare 35% H2O2-oplossing in een gasfase door flitsverdamping, die verder wordt 
verspreid in een droge luchtstroom op alle blootgestelde oppervlakken die in een kamer zijn 
verzegeld. In de gasfase is VHP snel en grotendeels antimicrobieel en sporendodend door 
oxidatie, met een reductie van 6 logs van microben die optreedt bij 150 tot 400 ppm in 
minuten, waarna H2O2 in water en zuurstof uiteenvalt. In vergelijking met andere 



oppervlaktesterilisatoren, zoals chloordioxide of formaldehyde, heeft VHP een veel gunstiger 
veiligheidsprofiel, een hogere toelaatbare blootstellingslimiet en een hoger onmiddellijk 
levensgevaarlijk of gezondheidsniveau. Het is veilig op veel oppervlakken, wat resulteert in 
geen substantiële verandering van hun fysische of chemische eigenschappen [13]. 
Ventilatiesystemen die in ACL3-klasse dienen (1 is de laagste, 4 is het hoogste risico op 
infectie), dierenhuizen produceren een cascadedruk waardoor de lucht slechts in één 
richting kan stromen, van buiten naar binnen. Zo blijven alle micro-organismen in het 
gebouw. In elke kamer vindt de uitwisseling van het hele luchtvolume minstens twaalf keer 
per dag plaats. Om inkomende nieuwe micro-organismen en uitgaande micro-organismen 
uit de kamer te voorkomen, zijn ventilatiekanalen uitgerust met klasse H13 of H14 HEPA-
filters die respectievelijk meer dan 99.950 of 99.995% deeltjes van respectievelijk 0,3 micron 
verwijderen. Voor de decontaminatie van laboratoriumruimtes gebruiken moderne 
systemen hooggeconcentreerde, d.w.z. 30-35% waterstofperoxide in gasvorm, naast 
klassieke UVC-radiatoren. Toepassing van dergelijk gas vereist de afwezigheid van dieren of 
mensen in de kamer bij desinfectie. De biologische veiligheid neemt toe wanneer individueel 
geventileerde kooirekken (IVC-systemen) in laboratoriumknaagdierfaciliteiten worden 
toegepast. In een typisch IVC-rek wordt (HEPA) -gefilterde lucht aan elke kooi geleverd in 
overdruk. Dit beschermt dieren in de kooien tegen in de lucht aanwezige besmettelijke of 
andere schadelijke deeltjes die in het milieu aanwezig zijn [3, 14]. IVC kan worden uitgerust 
met HEPA-filters bij inkomende en uitgaande individuele ventilatiekanalen. Antibacteriële 
middelen elimineren de meeste ziekteverwekkers in de kamer, maar ze kunnen alleen actief 
zijn in vaste periodes of tegen alleen specifieke groepen van micro-organismen, b.v. HEPA-
filters elimineren alleen in de lucht geboren ziekteverwekkers. 

De toepassing van hoge normen voor hygiënische veiligheid in laboratoria, die onderzoeken 
uitvoeren met uitzonderlijk zeldzame dieren, vereisen efficiënte preventie. Het biologische 
evenwicht in kamers met dieren kan worden verzekerd door een systeem dat in een 
continue cyclus werkt en zorgt voor actieve (niet passieve) vermindering van ongewenste in 
de lucht en op het oppervlak geboren micro-organismen. De enige technologie die op 
fotokatalyse is gebaseerd en die met levende organismen mag werken, is 
stralingskatalytische ionisatie (RCI). Het stoot waterstofperoxide uit in een lage concentratie 
(<0,28 mg / m3) en is veilig voor mens en dier [15]. De toegestane concentratie H2O2 in de 
lucht is 1 ppm, d.w.z. 1,4 mg / m3 [16]. 

Het belangrijkste nadelige effect van waterstofperoxide is lokale irritatie, die bijvoorbeeld 
optrad bij werknemers na dagelijkse blootstelling aan concentraties van 1,7 tot 3,4 mg / m3 
(1,2 - 2,4 cm3 / m3). Blootstelling aan waterstof peroxide in concentratie van 10 cm3 / m3 
gedurende 28 dagen, veroorzaakte necrose in de neus van ratten. Er traden geen effecten 
op bij 2 cm3 / m3 [17]. De kleine doses reactieve zuurstofvormen die worden gegenereerd 
tijdens het stralingskatalytische ionisatie (RCI) -proces veroorzaken oxidatieve schade aan 
het virale en bacteriële genetische materiaal. Bovendien verstoort het de werking van virale 
capside-eiwitten, oxideert het de co-enzym A-moleculen in bacteriële cellen, wat resulteert 
in remming van cellulaire ademhalingsroutes. RCI, veroorzaakt ook oxidatie van 
onverzadigde fosfolipiden en vernietiging van het buitenste celmembraan [18-20]. Hoewel 
de RCI een zeer modern, up-to-date apparaat is dat nuttig blijkt te zijn, vereist het verder 



wetenschappelijk onderzoek voor wereldwijde acceptatie, in termen van effectiviteit en 
dierveiligheid. Daarom is de onderzoeksvraag die in de huidige studie wordt gesteld, of het 
gebruik van een RCI-systeem in de huisvesting van knaagdieren de milieutoestand verbetert, 
met name het totale aantal micro-organismen, zonder de gezondheid van muizen te 
beïnvloeden. 

 

2. Materiaal en methoden 

2.1. Dieren en huisvesting 

Het huidige onderzoek is uitgevoerd in een dierenverblijf onder conventionele 
omstandigheden in twee identieke kamers (met een inhoud van 58,8 m3). In elke kamer 
woonden 320 muizen (160 mannetjes en 160 vrouwtjes) uit de uitgekweekte kudde van L- 
en C-selectielijnen die waren afgeleid van inteeltstammen A / St, BALB / c, BN / a, C57BL / 6J. 
Muizen waren van WULS-laboratoriumfokkerij nr. 039 / MNiSZW. Dieren werden gehuisvest 
in vocht- en temperatuurgeregelde kamers (45-65% RV, 20-24 ° C), in een lichtcyclus van 12 
uur, met gratis toegang tot water en volledig voedsel (Labofeed H, Morawski, Polen). De 
ventilatie van de kamers was 18 volledige luchtuitwisselingscycli van 1100 m3 verse lucht per 
uur. Het inlaatkanaal van het ventilatiesysteem was uitgerust met een standaard F8-fijnfilter 
(volgens EN 779: 2002) [21]. 

Alle muizen waren ondergebracht in conventionele plastic kooien (Tecniplast, Italië) op een 
roestvrijstalen rek. Als milieuverrijking werden papieren kokers en extra beddengoed 
gebruikt. Deze veestapel is geregistreerd bij het Ministerie van Wetenschap en Hoger 
Onderwijs (nr. 039) en staat onder permanent toezicht van de Veterinaire Inspectie en de 
SGGW Welzijnscommissie. 

Een dag voor het experiment werden routinematige werkzaamheden uitgevoerd in de 
kamers (vervanging van het strooisel, wassen van de muren en vloeren). Tijdens het 
experiment van 7 dagen kwamen de medewerkers één keer per dag de kamer binnen om 
alle taken uit te voeren, b.v. uitwisseling van water en voer of gezondheidscontrole van 
dieren. 

 

2.2. RCI-apparaat (FA 279) beschrijving en actie 

De RCI-cel heeft een structuur die is geoptimaliseerd voor gezuiverde luchtstroom (afb. X). In 
“FA 279 wordt de luchtstroom aangedreven door een ventilator met een diameter van 120 
mm en een vermogen van 220v, 50 / 60Hz, 50W. De maximale luchtcapaciteit van het 
apparaat was 233 m3 x h-1. RCI-apparaat bestaat uit een matrix van langwerpige 
buisvormige componenten gemaakt van polycarbonaat, parallel opgesteld in een 
honingraatachtig patroon. Het DCAP-apparaat is uitgerust met twee matrices die elk uit 406 
buiscomponenten bestaan. Elke buis heeft een diameter van 4 mm en een lengte van 15 
mm. Het totale actieve oppervlak van beide matrices is 763 · 28 cm2. De coating van 
basiselementen van de matrix vertoont hydrofiele eigenschappen en bevat titaniumdioxide. 



Tegenover het systeem staat een 8W krachtige UV-lamp GPH118T5L / 4, die een bron is van 
ultraviolette straling met een breed spectrum. De UV-lamp gebruikt argongas met kwik- en 
carbidevezels met een spectrum van 100 en 367 nm. Deze UVC-lamp wekt UV-straling op 
met golflengten van 185 en 254 nm. Als gevolg van katalytische oxidatie, gestimuleerd door 
UV-straling, worden op de grens van heterogene fasen (gasvormig) reactieve 
zuurstofvormen gegenereerd: hydroxylradicalen, superoxide-ionen, hydroxide-ionen. Een 
totaal aantal gegenereerde ionen is ongeveer 5,0 x 104 ionen in cm-3 lucht. Gedetailleerde 
informatie over RCI-apparaten en technologie is beschikbaar in octrooi nr. US 8.585.979 B2. 
RCI-cellen produceren lage niveaus van waterstofperoxidegas (H2O2) en superoxiden (O2-). 
De productie van ozon is tijdens het huidige experiment echter uitgeschakeld. De FA 279 
bevond zich in een experimentele kamer op één meter boven de grond tegenover de 
toegangsdeur (zie figuur 1). Tijdens de 7 dagen van experiment stond de eenheid permanent 
aan. 

 

 

Figuur 1. Stralingskatalytisch ionisatie-apparaat “FA 279” (a), RCI-ruimteschema met 
luchtstroomweg (b) 

2.3. Sample collectie 

Op de eerste en de zevende dag van het experiment werden monsters van microbiologische 
analyse en luchtmonsters verzameld om het totale aantal bacteriën en schimmels te 
bepalen. Weefselmonsters van dieren voor morfologische en biochemische analyse werden 
slechts één keer verzameld, op de zevende dag van het experiment. 

2.3.1. Microbiologische benadering 

Lucht 

Dubbele microbiologische analyse van de luchtmonsters werd tweemaal uitgevoerd: voordat 
RCI begon te werken en na 7 dagen continu werken van het apparaat. Monsters werden op 
hetzelfde tijdstip van de dag en op hetzelfde tijdsinterval tussen onderhoudsbeurten 
verzameld door de microbiële luchtmonsternemer MAS 100 Eco (MERCK), vanuit drie 
monsternemingspunten op een hoogte van ongeveer 1 m boven de vloer. Luchtmonsters 
werden gekweekt op Columbia-agar met 5% van het schapenbloed (CAB, Becton Dickinson) 
en op Sabouraud-agar (SAB, Becton Dickinson). Platen werden gedurende 4 uur bij 
kamertemperatuur aan het laboratorium geleverd. Vervolgens werden CAB-platen tot 48 



uur bij 37 ° C geïncubeerd en de volgende 48 uur bij een temperatuur van 21 ± 2 ° C. SAB-
platen werden tot 24 uur bij 37 ° C geplaatst en de volgende 4 dagen op kamertemperatuur 
gebracht. Kolonies werden geteld met behulp van kolonie-lezer (Galaxy 330). De resultaten 
zijn uitgedrukt als aantal CFU's in 1 m3 lucht. 

 

Oppervlakken 

In elke onderzochte ruimte werd tweemaal microbiologische analyse van het oppervlak 
uitgevoerd: voordat RCI begon te werken en na 7 dagen continu presteren van het apparaat. 
Monsters werden verzameld met wattenstaafjes van de vloer (5 punten, 25 cm2 elk, hoeken 
en het snijpunt van kamer diagonalen), muren (2 punten 25 cm2 elk, op elke muur op een 
hoogte van ongeveer 1 m van de vloer) en van voegen tussen vloer en muren (1 punt op elke 
muur in de helft van de lengte, 25 cm). In elke periode werden tweemaal monsters 
verzameld. Swabs werden uitgevoerd in transportmedium en binnen 4 uur bij het 
laboratorium afgeleverd. 

Wattenstaafjes werden overgebracht naar een steriele oplossing van 10 cm3 
fosfaatgebufferde zoutoplossing (PBS, BTL) en gedurende 15 minuten grondig geschud. In de 
volgende stap werden seriële verdunningen (100 - 10-6) oplossing gedaan met behulp van 
steriele PBS. - Er werden twee onafhankelijke reeksen voor elk monster gedaan, 100 µl / elk 
van elke verkregen verdunning, werd gekweekt op CAB SAB en geïncubeerd zoals 
beschreven in voorgaande secties. Resultaten werden uitgedrukt als het aantal kolonies op 
de 1 cm2 van het onderzochte oppervlak. 

 

2.3.2. Lipideperoxidatiestatus 

Na voltooiing van het experiment werden muizen gedood door de cervicale 
dislocatiemethode, uitgevoerd door getraind en ervaren personeel. De dieren werden 
gedood binnen een routinematige verwijderingsfokgroep. Het experiment omvatte geen 
procedures waarvoor goedkeuring van het lokale ethische comité voor dierproeven nodig 
was. Bloedmonsters van het hart en andere organen zoals lever, hersenen en longen werden 
verzameld in gehepariniseerde buizen, gekoeld tot 4 ° C en naar voren gestuurd voor 
analyse. 

Lipideperoxidatie-indices. Het niveau van malondialdehyde, het meest voorkomende 
product van alle lipideperoxidatieproducten, werd gemeten met thiobarbituurzuur (TBA) 
volgens de Uchiyama- en Mihara-techniek [22]. De absorptie bij golflengte 535 nm werd 
gemeten met een Tecan Infinite M200-analysator, die de concentratie van met 
thiobarbituurzuur reactieve stoffen (TBARS) in monsters vertegenwoordigt. Het leverweefsel 
werd gehomogeniseerd in 1% kaliumchloride en 15 minuten gecentrifugeerd bij 2000 g bij 4 
° C. De bovenstaande vloeistof werd gebruikt voor de analyse en de weefsels werden in de 
reactieoplossing geplaatst (1% fosforzuur, 2% gebutyleerd hydroxytolueen, 1% 
kaliumchloride en 0,4% TBA). De oplossing werd voorafgaand aan de analyse gedurende 60 
minuten bij 95 ° C bewaard. 



2.4. Statistische analyse 

De verkregen microbiologische resultaten waren niet normaal verdeeld, daarom werden 
voor statistische analyse niet-parametrische mediane tests gebruikt. Mediaan van 
verschillende experimentele groepen werden vergeleken. De resultaten van de statusstatus 
werden geanalyseerd door eenrichtings variantieanalyse met StatGraphics 4.1 Plus 
(StatPoint, Inc., VS) en werden getest op Gaussian Normal Distribution. Gegevens bleken 
normaal verdeeld te zijn met dezelfde variantie. Het verschil van P <0,05 tussen 
gemiddelden was statistisch significant. De Mann Whitney U & Kruskal - Wallis test 
Statistica-softwarepakket. ANOVA en DUNCAN's RANGE TEST Statgraphics Plus 4.1 
softwarepakket. 

 

3. Resultaten 

3.1. De microbiologie van de omgeving 

De resultaten van het aantal eenheden die tijdens het experiment kolonie (CFU) vormen in 
kamers (controle en RCI) worden weergegeven in figuur 1-4. In de experimentele ruimte, 
met RCI ingeschakeld tot en met de zevende dag van het experiment, werd een statistisch 
significante (p <0,01) vermindering van het aantal bacteriën en schimmels in de lucht 
waargenomen in vergelijking met de eerste experimentdag (zie Fig. 2B en 2D voor 
respectievelijk bacteriën en schimmels). Het totale aantal in de lucht geboren micro-
organismen nam in de controlekamer toe gedurende de zeven dagen van experiment. De 
toename was echter statistisch niet significant (p> 0,01). (Zie Afb. 2 A en 2C). 

 

 

 

 

 

Figuur 2. CFU-differentiatie van in de lucht geboren bacteriën en schimmels in de 
controlekamer en RCI-kamer op de 1e en 7e dag van het experiment, Kruskal-Wallis-test (* 
significante waarden p <0,01). Gezien de bacteriën van de vloer in de controlekamer, was 
hun aantal op de 7e dag significant hoger (p <0,01) in vergelijking met de eerste dag van 
experiment (zie Fig. 3A). Het aantal schimmels op de vloer in de controlekamer nam ook toe 
gedurende 7 dagen, maar de toename was statistisch onbeduidend (zie figuur 3C). Het 
aantal vloerbacteriën in de kamer met RCI werd gedurende 7 dagen lichtjes verminderd, 
maar de afname was statistisch onbeduidend, vandaar dat er geen effect werd 
geconcludeerd (zie figuur 3B). Het effect van het RCI-systeem op de schimmels van de vloer 
werd niet waargenomen (zie figuur 3D). 



Figuur 3. CFU-differentiatie van bacteriën en schimmels op vloeren in de controlekamer en 
RCI-kamer op de 1e en 7e dag van het experiment, Mann Whitney U-test (* significante 
waarden p <0,01). 

 

De mediaan van CFU-bacteriën op muren in de controlekamer op de 7e dag was significant 
(p <0,05) hoger dan die op de eerste dag van het experiment (zie figuur 4A). Er werd geen 
verschil gemeld tussen de mediaan van het totale aantal schimmels op muren op de 1e en 
7e experimentdag in de controlekamer (zie figuur 4C). In de kamer met het RCI-systeem was 
het gemiddelde aantal bacteriën op muren aanzienlijk (p <0,01) verminderd in vergelijking 
met de eerste en zevende experimentatiedag (zie figuur 4B). Soortgelijke effecten van 
vermindering werden niet waargenomen in het geval van schimmels op de wanden (zie 
figuur 4D). Er werd ook geen stijging gemeld. 

 

Figuur 4. CFU-differentiatie van bacteriën en schimmels op muren in de controlekamer en 
RCI-kamer op de 1e en 7e dag van het experiment, Kruskal-Wallis-test (* significante 
waarden p <0,01). 

 

 

 

 



3.3. Prooxidatieve status van muizen 

De TBARS-concentratie in het bloedplasma, de lever, de hersenen en de longen van muizen 
(tabel 1) waren zeer vergelijkbaar, gezien de met controle en RCI behandelde groepen. 
Gegevens bleken normaal verdeeld te zijn met dezelfde variantie. Een verschil van p <0,05 
tussen gemiddelden werd als significant beschouwd. Daarom werd geen effect van RCI op 
die parameters geconcludeerd. 

 

Tabel 1. Het effect van RCI-behandeling van de TBARS-concentratie in het plasma, de lever, 
de hersenen en de longen van muizen. 

 

 

 

 

 

 

4. Discussie 

4.1. Staat van microbiologische omgeving 

Infectieziekten bij laboratoriumdieren zijn uitvoerig besproken in de literatuur, voornamelijk 
in het kader van chirurgische infecties en ook infecties van de luchtwegen en de darmen, die 
doorgaans tussen dieren worden verspreid [23, 24]. De resultaten van het huidige onderzoek 
bevestigden absoluut de efficiëntie van het toegepaste RCI-systeem in vergelijking met de 
controles. Het verwijst naar een afname van het aantal bacteriën en schimmels in de lucht. 
Evenals het aantal bacteriën op de vloer en muren op een constant niveau houden. Schlapp 
et al. [25] meldde microbiële luchtverontreiniging in de klasse C dierenverblijven. Zij 
bevestigden dat het zevenjarige milieu-microbiologische monitoringprogramma in de SPF-
muisfaciliteit het mogelijk maakt aan de vereisten voor graad C van de (EU-GMP) te voldoen 
(WHO, 2012). De mediaan voor bacteriën en schimmels geteld in de met SPF bemonsterde 
gebieden was <2 kve / 2 uur voor bezinkplaten en <1 kve per wisserplaat. In het huidige 
experiment nam de hoeveelheid bacteriën na zeven dagen activiteit van RCI in 
conventionele dierenkamers met 63% af van 684 CFU / m3 tot 684 CFU / m3.Stocks et al., 
(2011) evalueerden het gebruik van een systeem dat levert een klein veld met lokale, 
gerichte lucht uit een zeer efficiënt deeltjesluchtfilter (HEPA) om deeltjes in de lucht en in de 
lucht te verminderen. Vergelijking van het maximum CFU / m3-aantal in de experimentele 
en controlegroep toonde aan dat het filtersysteem het aantal bacteriën in de lucht met 
ongeveer 82% verminderde. Tegelijkertijd toonde 60% van de monsters met het 
geïmplementeerde systeem een volledige afwezigheid van CFU's in de lucht. Kujundzic et al. 
[26] had de prestaties van een aan het plafond gemonteerde HEPA-fi lter met interne UV-
lampen onderzocht. De afname van het totale aantal in de lucht geboren bacteriën was 12% 



na 3 maanden en 76% na respectievelijk 18 maanden met de constante activiteit van het 
apparaat. De toepassing van het RCI-systeem heeft verschillende voordelen ten opzichte van 
andere standaardmethoden om luchtverontreinigingen / besmetting te verminderen, b.v. 
gebruik van ultraviolet licht of grootschalige laminaire stromingssystemen. RCI-systemen 
kunnen zowel in dierenverblijven als in operatiekamers worden toegepast. De UV-bron in de 
RCI-eenheid bevindt zich in de behuizing van het apparaat of in het ventilatiesysteem. Het 
wordt alleen gebruikt voor de katalyse van de vorming van H2O2. In dierenverblijven is de 
veelgebruikte UVC alleen actief als er geen ruimte is voor dieren en personeel. Hoewel 
ultraviolet licht dat over de operatieplaats wordt gericht, zeer effectief is in het verminderen 
van het infectierisico, vereist het huid- en oogbescherming voor zowel de patiënt als het 
bedienend personeel. Het grote voordeel van het RCI-systeem is de mogelijkheid om het toe 
te passen in aanwezigheid van dieren en mensen, zonder nadelige gevolgen voor de 
gezondheid. 

In het huidige onderzoek nam het aantal bacteriën op de vloer en wanden van de 
controlekamer gedurende 7 dagen experiment toe met respectievelijk 85% en 94%. Anders 
dan in de kamer met het werkende RCI-systeem bleef het aantal bacteriën op de vloer 
constant, terwijl het aantal bacteriën op de muren met 11% verminderde. Het 
antischimmeleffect van RCI op muren en vloer werd niet geregistreerd, waarschijnlijk als 
gevolg van een zeer klein absoluut aantal schimmels tijdens het hele experiment. 

Sommige specifieke verven voor het beschilderen van kamers die zijn beschermd tegen 
microben bevatten verschillende biociden die zijn toegevoegd om de geverfde dingen te 
beschermen tegen microbiële aantasting en om droge films te beschermen tegen schimmel- 
en algengroei. Het duidelijke voordeel van een dergelijke actie is een verbeterde esthetiek 
van oppervlakken (22), vergezeld van praktische beperking van ziekteverwekkers in stallen 
[27]. De werkende voorbeelden van verfadditieven zijn nanodeeltjes van Ag, TiO2 en ZnO 
[28, 29]. Sterk fotoactieve soorten additieven, b.v. TiO2 en ZnO worden vaak gebruikt op 
glazen of keramiek voor zelfreiniging, waardoor vervuiling wordt verminderd. Andere 
toepassingen zijn onder meer het gebruik van fotoactieve pigmenten in organische coatings. 
Guttman [27] meldde dat het totale aantal bacteriën dat groeide op een plaat geverfd met 
verf die zilveren nanodeeltjes bevatte die 7 dagen in een stal waren geplaatst, 65% kleiner 
was dan in het geval van dezelfde plaat (controleplaat) geverfd met verf die geen zilveren 
nanodeeltjes bevat . Onverwacht was op werkplaten met Ag nanodeeltjes het totale aantal 
schimmels hoger dan in de controleplaat. Toepassing van nano-TiO gestabiliseerd met in de 
handel verkrijgbaar natriumzout van polyacrylzuur (SN5040) op verf binnenmuren 
resulteerde in een bijna 100% reductie van E. coli in vergelijking met muren geverfd zonder 
nano-TiO-additieven [30]. Een nadeel van nanodeeltjes in buitenverven is het feit dat 
ionische vormen van actieve stoffen aan het milieu worden afgegeven. In het geval van Ag-
nanodeeltjes is het ongeveer 30% van de initiële massa zilver die jaarlijks in het milieu 
terechtkomt [31]. Bovendien is het vermogen om nanomaterialen in de lichamen van dieren 
te cumuleren algemeen bekend [32, 33]. 

De resultaten die in huidige onderzoeken zijn verkregen, komen overeen met die van 
Skowron et al. [34], die de invloed van het RCI-systeem evalueerde de invloed van het RCI-



systeem op microbiële besmetting van verschillende oppervlakken. Het effect van 
fotokatalytische behandeling op schimmelcellen is zwak en beperkt tot het celtype. Uit de 
onderzoeken bleek dat schimmelcellen en schimmelsporen beter bestand zijn tegen 
fotokatalyse dan bacteriën, en dit komt zeker door verschillende celwandeigenschappen 
[35]. Het is de moeite waard om te zeggen dat de hele kamers (met name muren) in de 
huidige onderzoeken schimmelvrij waren. 

4.3. Prooxidatieve status bij muizen 

Fotokatalytisch systeem RCI dat in het huidige experiment wordt gebruikt, baseert zich op de 
productie van waterstofperoxide in zeer lage doses [15]. Waterstofperoxide wordt vaak 
gebruikt voor desinfectie en werkt door oxiderende organische structuren van plantaardig 
en dierlijk weefsel. De concentratie waterstofperoxide is essentieel voor de effectiviteit. In 
elke cel, van elk organisme, katalyseert de huidige SOD de omzetting van superoxide-
anionen in H2O2, waardoor de gevaarlijke activiteit ervan wordt verminderd [36]. H2O2 is 
echter een niet-radicaal derivaat van reactieve zuurstofsoorten (ROS), met een lange 
biologische levensduur en hogere stabiliteit in vergelijking met vrije radicalen [37]. 
Bovendien worden in dierlijke organismen in fagocytische cellen na fagocytose van 
bacteriële cellen zogenaamde zuurstof-achtige mechanismen van het doden van micro-
organismen geactiveerd. Ze moeten gevaarlijke indringers doden en vermoorden. Dit zijn 
niet-specifieke immunologische antwoorden van organismen, die de eerste verdedigingslinie 
zijn tegen ziekteverwekkers [38]. Een vergelijkbare actie wordt uitgevoerd door het RCI-
systeem, door lage doses waterstofperoxide uit te stoten die micro-organismen in het milieu 
op een laag niveau houden. De veiligheid van toepassing van RCI in dierenverblijven werd 
beoordeeld door vergelijking van de mate van lipide-oxidatie in weefsels. 

In de studies naar de invloed van fotokatalyse op micro-organismen werd aangetoond dat de 
reactieve zuurstofsoorten (inclusief waterstofperoxide) afbraak van de 
lipopolysaccharidelaag van de celwand veroorzaakten; dit leidde vervolgens tot de 
peroxidatie van het lipidemembraan en oxidatie op het eiwitmembraan [39, 40]. 
Waterstofperoxide (H2O2) is de meest effectieve soort voor cellulair letsel [41]. Het is 
bekend dat reactieve zuurstofsoorten, d.w.z. H2O2 die wordt gegenereerd tijdens oxidatieve 
stress, schade veroorzaakt aan eiwitten, nucleïnezuren en celmembranen en ook is 
geassocieerd met kanker, veroudering en verschillende chronische neurodegeneratieve 
ziekten [42]. H2O2 is krachtig genoeg om in vitro model lipidenperoxidatie in gekweekte 
menselijke cellen te induceren [43]. Peroxidatie van celmembraanlipiden veroorzaakt door 
ROS leidt tot productie van malondialdehyde (MDA). Lipideperoxidatieproducten zijn de 
gevestigde lipidenmarkers van oxidatieve stress en weefselbeschadiging. De schatting van de 
MDA-niveaus is gebaseerd op de chemische reactiviteit ervan met thiobarbituurzuur. 

Een week durende activiteit van RCI had geen invloed op het niveau van lipide-oxidatie in 
alle onderzochte weefsels. Dit werd bevestigd door dezelfde TBARS-resultaten die werden 
verkregen voor controle- en werkgroepen. Geconcludeerd kan worden dat kleine 
hoeveelheden door RCI geproduceerde waterstofperoxide, die het aantal micro-organismen 
in de kweekruimte efficiënt verminderde, geen nadelige effecten veroorzaakten bij muizen. 



Het actieve proces van eliminatie van potentiële lucht- en wandenpathogenen lijkt de beste 
oplossing te zijn, resulterend in een minimalisering van de dreiging door gedrag van 
dierenverblijfpersoneel, dat niet volledig kan worden voorspeld. Vandaar dat toepassing van 
het huidige RCI-systeem voor manuscripten, permanent werken, een perfecte oplossing is 
om alle factoren te verminderen of zelfs te elimineren, inclusief menselijke fouten die leiden 
tot een vermindering van het dierenwelzijn. 

 

Conclusies 

1. Het antimicrobiële effect gedurende zeven dagen RCI-activiteit in de muizenfaciliteit werd 
voor het eerst bewezen. 

2. RCI-systeem in aanwezigheid van muizen verbetert absoluut de milieutoestand door het 
totale aantal micro-organismen te verminderen. Aantal bacteriën of schimmels afgenomen 
zoals aangegeven in figuur 1 B, D; Figuur 2 A; Afb.3 A, B. 

3. Het antischimmeleffect over het oppervlak van RCI werd hoogstwaarschijnlijk niet 
bewezen vanwege een zeer klein absoluut aantal schimmels in de experimentomgeving. 

4. RCI die geen nadelige effecten op dieren vertoonde, lijkt een veiligheidstechniek te zijn 
om de homeostase in de leefomgeving van laboratoriumknaagdierfaciliteiten te houden 
(Tab.1). 

5. Het kan worden toegepast in stallen voor andere dieren, omdat het een antwoord is op de 
steeds toenemende dreiging van kruisresistentie van bacteriën en een gebrek aan efficiënte 
middelen tegen resistente ziekteverwekkers. De aanvullende lange termijnonderzoeken zijn 
echter nodig om de veiligheid van langdurig gebruik van RCI-systemen in gebouwen met 
dieren en mensen te bevestigen. 
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