
Appl. Sci. 2020 , 10 (4), 1364;  
 
Artikel 
Het antimicrobiële effect van stralende katalytische ionisatie op de bacteriële hechting en de 
vorming van biofilm door geselecteerde door voedsel overgedragen pathogenen onder 
koelomstandigheden 
door Krzysztof Skowron 1, *OrcID,Karolina Jadwiga Skowron 2,Justyna Bauza-Kaszewska 3,Ewa 
Wałecka-Zacharska 4OrcID,Joanna Kwiecińska-Piróg 1OrcID,Katarzyna Grudlewska-Buda 1,Natalia 
Wiktorczyk 1enEugenia Gospodarek-Komkowska 1 
1 
Afdeling Microbiologie, Nicolaus Copernicus Universiteit in Toruń, Ludwik Rydygier Collegium 
Medicum, M. Skłodowskiej-Curie Street 9, 85-094 Bydgoszcz, Polen 
2 
Institute of Telecommunications and Computer Science, UTP University of Science and Technology, 
Al. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Polen 
3 
Afdeling Microbiologie en Levensmiddelentechnologie, UTP Universiteit voor Wetenschap en 
Technologie, 6 Bernardyńska St., 85-029 Bydgoszcz, Polen 
4 
Afdeling voor voedselhygiëne en consumentengezondheid, Wrocław University of Environmental and 
Life Sciences, 31 CK Norwida St., 50-375 Wrocław, Polen 
* 
Auteur aan wie correspondentie moet worden gericht. 
Ontvangen: 4 januari 2020 / Geaccepteerd: 6 februari 2020 / Gepubliceerd: 17 februari 2020 
Abstract: De decontaminatie van oppervlakken die in contact komen met voedsel is een groot 
probleem voor de voedingsindustrie. De methode voor stralende katalytische ionisatie (RCI), 
gebaseerd op het ionisatieproces, kan een alternatief zijn voor conventionele 
ontsmettingsprocedures. Het voordeel van deze techniek is de mogelijkheid van toepassing op 
huishoudelijke koelapparaten en industriële koelcellen. Deze studie was bedoeld om het effect van 
RCI op de vermindering van Campylobacter jejuni , Listeria monocytogenes en Salmonella te 
beoordelenEnteritidis van de biofilms gevormd op een glazen oppervlak onder koelomstandigheden. 
Bacteriële biofilms werden 24 uur blootgesteld aan RCI en na 12 (variant I) en 72 uur (variant II) van 
de glasoppervlakverontreiniging. In de laatste variant (III) werd het besmette vlees op het 
glasoppervlak in de koelkast geplaatst en gedurende 72 uur aan een RCI-behandeling onderworpen. 
De significant hoogste waarden van absolute reductie-efficiëntiecoëfficiënt E werden gevonden voor 
de bacteriële hechtingsfase van biofilmvorming (variant I). Het onderzoek bewijst de efficiëntie van 
de RCI-methode bij het verminderen van het aantal bacteriën van een glasoppervlak. 
Sleutelwoorden: stralende katalytische ionisatie (RCI); biofilm; Campylobacter jejuni; Listeria 
monocytogenes; Salmonella Enteritidis 
 
1. Inleiding 
Epidemiologisch risico in verband met de consumptie van voedsel dat besmet is met pathogene 
bacteriën is een wereldwijd probleem. Volgens rapporten van de EFSA (Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid) [ 1 ] zijn campylobacteriose en salmonellose al meer dan een decennium de meest 
voorkomende zoönosen in de Europese Unie. In 2018 werden 246.571 en 91.857 bevestigde gevallen 
van respectievelijk humane campylobacteriose en salmonellose gemeld. Hoewel de incidentie van L. 
monocytogenes- infecties (2549 gevallen) vrij laag is, maakt een extreem hoog sterftecijfer (15,6%) 
het mogelijk om deze bacterie op te nemen als een van de belangrijkste door voedsel overgedragen 
menselijke pathogenen. Vanwege het vermogen om te overleven en te groeien in het lage 
temperatuurbereik, wat een cruciale factor is voor de werkzaamheid van de voedselketen, is Listeria 
monocytogenes wordt beschouwd als een micro-organisme dat speciale aandacht verdient voor de 
voedingsindustrie. De grootste door voedsel overgedragen Listeria- uitbraak, met meer dan 1000 



bevestigde listeriose-gevallen en meer dan 200 dodelijke slachtoffers, werd gemeld in 2017–2018 in 
Zuid-Afrika [ 2 , 3 ]. In 2018 werden als gevolg van de uitbraak van L. monocytogenes ST6 in 
meerdere landen (Denemarken, Finland, VK) , gekoppeld aan diepvriesgroenten, 46 personen in het 
ziekenhuis opgenomen en stierven er 5 [ 1 ]. In datzelfde jaar droeg in Australië de consumptie van 
met L. monocytogenes besmette steenmeloen bij tot de dood van zeven mensen [ 4 ]. In 2019 zijn er 
uitbraken geweest in Spanje [ 5 ] en Duitsland [ 6] met respectievelijk 3 en 2 sterfgevallen. 
Aangezien Campylobacter , Salmonella en Listeria spp. zijn door voedsel overgedragen pathogenen 
van groot belang, er is een aantal onderzoeken uitgevoerd naar hun prevalentie en overleving in 
voedingsmiddelen [ 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15]. Het is bewezen dat deze bacteriën vaak 
voorkomen op karkassen van pluimvee en in pluimveeverwerkingsbedrijven, waardoor 
pluimveevlees een van de belangrijkste risicofactoren is voor de infecties. Gevogelte biedt, vanwege 
het hoge gehalte aan eiwitten en wateractiviteit, gunstige omstandigheden voor de groei van zowel 
saprotrofe als pathogene micro-organismen. De besmetting van pluimvee kan voorkomen in het 
slachthuis of in de verwerkings-, verpakkings- en hanteringsomgevingen. Door het directe contact 
met voedsel zijn werkoppervlakken en apparatuur ook een serieuze bron van de ziekteverwekkers in 
het voedsel. Bacteriën kunnen een biofilm vormen, zowel op het biotische oppervlak (fruit, groenten, 
vlees, botten) als op het abiotische oppervlak (staal, glas, polypropyleen, glazuur) [ 16]. Biofilm is een 
gemeenschap van aan het oppervlak bevestigde micro-organismen die zijn ingekapseld in een zelf 
geproduceerde extracellulaire matrix. Het vermogen van sommige pathogene bacteriën om biofilm 
te vormen op verschillende materialen die worden gebruikt in voedselverwerkende fabrieken, 
verhoogt het risico op herbesmetting van voedsel tijdens de productie. Specifieke eigenschappen van 
bacteriële biofilm maken de cellen zeer resistent tegen de werking van vele stressfactoren, namelijk 
uitdroging, temperatuur, chemische desinfectiemiddelen of antibiotica [ 17 , 18]. Het grootste deel 
van de biofilmstructuur is de matrix van gehydrateerde extracellulaire polymere stoffen (EPS). De 
EPS-matrix bestaat voornamelijk uit polysacchariden, eiwitten, lipiden en extracellulair DNA (eDNA) 
die bacteriële cellen beschermen. De vorming van biofilm hangt af van de beschikbaarheid van de 
voedingsstoffen, de synthese en uitscheiding van het extracellulaire materiaal, omgevingsstress en 
de concurrentie met andere micro-organismen. De EPS-moleculen bemiddelen bij de vorming van de 
biofilmarchitectuur, een dynamisch veranderende ruimtelijke structuur. De biofilmstructuur lijkt op 
een spons die gemakkelijk alle in de omgeving uitgescheiden moleculen absorbeert [ 19 , 20 ]. 
Om ziekteverwekkers van voedselcontactoppervlakken te verwijderen, worden verschillende 
desinfectieprocedures toegepast in voedselverwerkende fabrieken. Chemische methoden zijn de 
meest gebruikelijke en effectieve manier om het aantal micro-organismen in de voedingsindustrie te 
beheersen en te verminderen. Gezien de toegenomen persistentie van de biofilm voor de 
chemicaliën, kan de efficiëntie van dit desinfectietype echter twijfelachtig of op zijn minst 
onvoorspelbaar zijn. Bovendien leidt een groter consumentenbewustzijn over de negatieve effecten 
van chemicaliën op de menselijke gezondheid tot de zoektocht naar nieuwe methoden die de 
eliminatie van bacteriën in de productieomgeving mogelijk maken [ 9 , 21 ]. Een redelijk alternatief 
voor chemische desinfectie zou de toepassing van verschillende soorten straling kunnen zijn [ 22]. 
Een daarvan is een technologie die wordt gedefinieerd als stralende katalytische ionisatie (RCI) [ 8 , 
23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 ]. De RCI-techniek werd aanvankelijk toegepast in ziekenhuizen en kantoren 
om lucht te zuiveren, waardoor ook de besmetting van het binnenoppervlak werd verminderd [ 8 ]. 
Het effect van RCI op micro-organismecellen is het gevolg van de vorming van verschillende reactieve 
zuurstofsoorten (ROS), waaronder hydroxylradicaal ( • OH) en singletzuurstof ( 1 O 2 ) uiterst giftig 
zijn [ 29]. ROS remt effectief de groei van Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën, schimmels 
en virussen. Hun preventieve werking tegen biofilmvorming is ook bewezen [ 22 , 30 ]. De 
belangrijkste mechanismen waarmee ROS de activiteit van pathogenen beïnvloeden, zijn de 
volgende: schade aan verschillende cellulaire plaatsen, vernietiging van eiwitten en genetisch 
materiaal, inactivering van cellulaire enzymen of verstoring van metabole routes [ 28 , 29 ]. 
Aangezien de besmetting van met voedsel in aanraking komende oppervlakken bijdraagt tot de 
herbesmetting van voedselproducten, waardoor het risico op menselijke infecties toeneemt, is het 
uiterst belangrijk om methoden te vinden waarmee zowel planktonische bacteriën als biofilms uit de 



voedselproductieomgeving kunnen worden verwijderd. RCI is een geavanceerde technologie die 
geen direct contact heeft met het voedsel en geen chemicaliën achterlaat op het behandelde 
oppervlak. Volgens de fabrikant heeft deze methode geen negatieve invloed op het voedsel en de 
mens. Dit is het eerste onderzoek om de antibacteriële werkzaamheid onder koelomstandigheden te 
bepalen. Aangezien glas het meest populaire materiaal is dat in koelkasten wordt gebruikt, hebben 
we besloten om dit type oppervlak in onze experimenten te gebruiken. Bovendien werd in eerdere 
studies de effectiviteit van RCI tegen bacteriën op een glazen oppervlak niet bepaald. 
Het doel van deze studie was om het effect van de RCI-methode te beoordelen op de vermindering 
van Campylobacter jejuni , Salmonella Enteritidis en Listeria monocytogenes uit de biofilm die onder 
koelomstandigheden op een glazen oppervlak is gevormd. 
2. materialen en methoden 
2.1. Materialen 
Het studiemateriaal bestond uit 3 Campylobacter jejuni- stammen (één referentiestam ATCC 33560 
en twee geïsoleerd uit pluimveevlees), 3 Listeria monocytogenes- stammen (één referentiestam 
ATCC 19111 en twee geïsoleerd uit pluimveevlees) en 3 Salmonella Enteritidis-stammen (één 
referentiestam ATCC 13076 en twee geïsoleerd uit vlees van pluimvee). 
De microbiële dragers waren stukjes kipfilet van 3 x 3 cm. De vleesmonsters werden grondig 
gewassen, gedroogd en voor onderzoek gesteriliseerd in papieren en foliezakken voor sterilisatie. De 
pakketten werden bij 4 ° C getransporteerd naar het Institute of Nuclear Chemistry and Technology 
in Warschau en gesteriliseerd met een hoogenergetische elektronenbundel (EB). De transporttijd van 
de monsters duurde 4 uur in elke richting. De steriliteit van het vlees werd bepaald na levering aan 
het laboratorium. Voor dit doel werden de monsters gehomogeniseerd en werden de verkregen 
suspensies op geschikte media uitgeplaat en geïncubeerd. De procedure was zoals beschreven in 
punt 4. 
De glasplaat van de koelkast werd in stukjes van 5 x 5 cm gesneden. De bereide coupons werden 
grondig gewassen met een wasmiddel, gespoeld met gedestilleerd water, gedroogd en 
gedesinfecteerd met Virusolve + EDS (Amity International, Barnsley, Verenigd Koninkrijk), en 
tenslotte gespoeld met steriel gedestilleerd water en afgeveegd met een steriele handdoek. De 
effectiviteit van de procedure werd gecontroleerd door willekeurig geselecteerde gedesinfecteerde 
glasfragmenten (5 coupons) op het oppervlak van Columbia Agar-platen te plaatsen met 5% 
schapenbloed en gedurende 72 uur bij 37 ° C te incuberen in aërobe en microaerofiele 
omstandigheden. 
2.2. Bereiding van bacteriële suspensie 
Voor alle geteste stammen werden gestandaardiseerde microbiële suspensies in steriele PBS (BTL, 
Warschau, Polen) met een optische dichtheid van 0,5 McFarland-standaard bereid. Voor elke 
suspensie werden seriële 10-voudige verdunningen in PBS bereid en een deel van 100 µl van elke 
verdunning werd op Columbia Agar uitgeplaat met 5% schapenbloed (bioMerieux, Craponne, 
Frankrijk). Media geïnoculeerd met C. jejuni werden gedurende 48 uur geïncubeerd bij 42 ° C onder 
microaerofiele omstandigheden (microaerofiele generator CampyGen, Oxoid, Hampshire, Verenigd 
Koninkrijk), en Listeria- en Salmonella- culturen werden 24 uur bewaard bij 37 ° C. Na de incubatie 
werd het aantal bacteriën in 1 ml bepaald. De bacteriële suspensies van 10 7 CFU x mL -1 werden 
gebruikt om het vlees te besmetten. 
2.3. Beoordeling van de vorming van biofilm door de geteste stammen 
Bacteriële suspensies van de geteste stammen werden bereid in steriele herseninfusie (BHI, Becton-
Dickinson, Franklin Lakes, New Jersey, VS) volgens de procedure beschreven in sectie 2 . De steriele 
fragmenten van de glazen schappen uit de koelkast werden ondergedompeld in bacteriële 
suspensies en 72 uur bij 4 ° C geplaatst. Vervolgens werden glazen coupons driemaal gewassen met 
steriele PBS, in een verse steriele PBS geplaatst en gedurende 5 minuten gesoniceerd. Na 15 minuten 
schudden (400 tpm) werden seriële tienvoudige verdunningen in steriele PBS bereid en een portie 
van 100 µl van elke verdunning werd geïnoculeerd op Columbia Agar-medium met 5% schapenbloed 
(bioMerieux, bioMerieux, Craponne, Frankrijk). Na de incubatie (voorwaarden beschreven in 
paragraaf 2.2), werden de gekweekte kolonies geteld en uitgedrukt als log CFU × cm −2 . 



2.4. Verontreiniging van vlees- en glasbonnen 
Bereide stukjes kipfilet werden geïnjecteerd met de gestandaardiseerde bacteriële suspensies en 1 
minuut ondergedompeld in de juiste suspensie (elke stam tot een afzonderlijk vleesmonster). 
Vervolgens werden de vleesmonsters afzonderlijk in steriele petrischalen in een steriele laminaire 
kamer geplaatst en 30 minuten gedroogd. De vleesverontreinigingsprocedure werd in drievoud 
uitgevoerd voor elke geteste stam. Na drogen werd het aantal bacteriën in de monsters bepaald. 
Voor dit doel werden de stukjes vlees in steriele zakken geplaatst die 100 ml steriele PBS bevatten en 
werden 10 minuten gehomogeniseerd in een laboratorium-maagdroger (Bag Mixer 400 VW, Bag 
Mixer Interscience, Saint-Nom-la-Breteche, Frankrijk). De volgende, seriële tienvoudige 
verdunningen in steriele PBS werden bereid en een portie van 100 µl van elke verdunning werd 
uitgeplaat op Columbia Agar-medium met 5% schapenbloed (bioMerieux, bioMerieux, Craponne, 
Frankrijk). Na de incubatie (voorwaarden beschreven inSectie 2.2 ), werden de volwassen kolonies 
geteld. De verhouding (C) van het aantal uit het vlees gewonnen bacteriën (M, [log CFU × mL −1 ]) tot 
het aantal bacteriën in de suspensie (S, [log CFU × g −1 ]) werd bepaald volgens de volgende formule: 
C= M S 
De besmette stukjes kippenborst werden vervolgens op de glasbonnen geplaatst en 12 uur onder 
koeling bewaard (variant I) of 72 uur (varianten II en III) (temperatuur 4 ° C). Het aantal Listeria 
geïsoleerd van het besmette glasoppervlak direct nadat het vlees was verwijderd en voordat verdere 
experimentele procedures werden uitgevoerd, werd bepaald (I). 
2.5. Experimenteel ontwerp 
De tests zijn uitgevoerd in drie varianten. In variant I werden de besmette vleesfragmenten op een 
steriel stuk glas geplaatst en 12 uur in de koelkast bewaard. Vervolgens werd het vleesmonster 
verwijderd en werd stralingskatalytische ionisatie (RCI) gedurende 24 uur aangebracht (DCAP Induct 
80). In variant II werden de besmette vleesmonsters 72 uur op het glasoppervlak gelaten en 
vervolgens verwijderd, en het apparaat dat stralende katalytische ionisatie genereerde, werd 24 uur 
in de koelkast aangezet (DCAP induct 80). In variant III werd het besmette vlees op steriele 
glasfragmenten in de koelkast geplaatst en 72 uur blootgesteld aan RCI (DCAP induct 80). Met de 
toegepaste varianten van het experiment kon het effect van RCI onder koelomstandigheden op de 
celaanhechting worden gecontroleerd (variant I), 
Vervolgens werden de glasfragmenten driemaal gewassen met steriele PBS, in steriele PBS geplaatst 
en onderworpen aan 5 minuten ultrasoonapparaat (Ultrasonic DU-4 sonicator, Nickel-Electro, 
Weston-super-mare, Verenigd Koninkrijk). Na 15 minuten schudden (400 rpm) werden seriële 
tienvoudige verdunningen in steriele PBS bereid en een deel van 100 µl van elke verdunning werd 
uitgeplaat op Columbia Agar-medium met 5% schapenbloed (bioMerieux). Na de incubatie 
(voorwaarden beschreven in paragraaf 2.2 ) werden de gekweekte kolonies geteld en uitgedrukt als 
log CFU × cm −2. De positieve controles waren glasfragmenten die besmet waren met het 
pluimveevlees volgens de procedure die geschikt is voor de individuele experimentele variant (I, II of 
III), maar niet behandeld met RCI. De negatieve controles waren steriele stukken vlees van pluimvee 
en stukjes glasplaat. 
De mate van reductie (R) van het aantal bacteriën dat is teruggewonnen uit met RCI behandelde (+ 
RCI) en niet-behandelde (K +; -RCI) glascoupons ten opzichte van het aanvankelijke aantal bacteriën 
op glascoupons na contact met het besmette vlees was berekend volgens de volgende formule: 
R = ik - Bik 
waar: 
R - vermindering van het aantal bacteriën 
I - aanvankelijk aantal bacteriën op glasbonnen na contact met besmet vlees [log CFU × cm −2 ] 
B - het aantal teruggewonnen bacteriën in een bepaalde experimentele variant voor de controle (K +; 
-RCI) en geteste monsters (+ RCI) [log CFU × cm −2 ] 
In het geval van experimentele variant III was de formule als volgt: 
R = (-RC ik) - ( + R Cik)( - R Cik) 
waar: 
R - vermindering van het aantal bacteriën 



(- RCI ) - aantal bacteriën bepaald op glasplaten in de controlevariant zonder de RCI-technologie [log 
CFU × cm −2 ] 
(+ RCI ) —aantal bacteriën hersteld na RCI-technologie [log CFU × cm −2 ] 
De coëfficiënt van absolute RCI-efficiëntie werd ook berekend volgens de volgende formule: 
E= R + R Cik- R- R Cik 
E - RCI absolute effectiviteitscoëfficiënt 
R + RCI - niveau van bacteriële reductie als gevolg van RCI-toepassing 
R -RCI — niveau van bacteriële reductie zonder RCI-toepassing 
 
2.6. Statistische analyse 
De verkregen resultaten werden geanalyseerd met Statistica 13.0 PL-software (StatSoft). Multivariate 
variantieanalyse werd uitgevoerd op basis van algemene lineaire modellen (GLM's). Om te 
controleren of er significante verschillen bestonden tussen de geteste experimentele groepen, werd 
de post-hoc Tukey's-test op het significantieniveau α = 0.05 toegepast. 
 
3. Resultaten 
3.1. Biofilm vorming 
Het onderzoek bevestigde het biofilmvormingsvermogen van alle geteste stammen. De sterkste 
biofilm werd gevormd door S. Enteritidis. Het gemiddelde aantal bacteriën voor Salmonella spp. was 
8,80 log CFU × cm -2 ( Figuur 1 ). De intensiteit van biofilmvorming tussen Salmonella spp. stammen 
waren niet significant en varieerden van 8,74 log CFU × cm -2 ( S. Enteritidis ATCC) tot 8,86 log CFU × 
cm -2 ( S. Enteritidis stam 2). Het aantal cellen gewonnen uit de biofilms van elke Salmonella- stam 
was significant hoger in vergelijking met C. jejuni, die de zwakste biofilmvormingsmogelijkheden had. 
Het gemiddelde aantal bacteriën van C. jejuni was 7,37 log CFU × cm -2 (van 7,14 log CFU × cm -2 
voor C. jejuni stam ATCC tot 7,53 log CFU × cm -2 voor C. jejuni stam 2) ( Figuur 1 ) . Het aantal 
bacteriën dat opnieuw is geïsoleerd uit de biofilm gevormd door L. monocytogenes varieerde van 
7,85 log CFU × cm −2 voor L. monocytogenes ATCC-stam tot 7,95 log CFU × cm −2 voor L. 
monocytogenes stam 1 (het gemiddelde van 7,91 log CFU × cm −2 ( Figuur 1). Er werden geen 
significante verschillen waargenomen tussen individuele stammen binnen de onderzochte soort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figuur 1. Het gemiddelde aantal bacteriën dat is teruggewonnen uit de biofilm (CJE - Campylobacter 
jejuni- stammen, LMO - Listeria monocytogenes- stammen, SENT - Salmonella Enteritidis-stammen; 
a, b, c - waarden gemarkeerd met verschillende letters verschillen statistisch significant). 
 
 
3.2. Herstelverhouding van bacteriën uit besmette monsters 
Het gemiddelde aantal bacteriën dat opnieuw werd geïsoleerd uit de besmette monsters van 
pluimveevlees varieerde van 5.966 log CFU × g −2 voor S. Enteritidis-stammen tot 6.395 log CFU × g 
−2 voor CL-monocytogenes- stammen ( Figuur 2 ). Er werden geen significante verschillen tussen 
individuele stammen van de onderzochte soort opgemerkt. 
 



Figuur 2. Het gemiddelde aantal Campylobacter jejuni (CJE), L. monocytogenes (LMO) en Salmonella 
Enteritidis (SENT) geïsoleerd uit het besmette vleesmonster (M), glazen oppervlak na contact met het 
vleesmonster (I), niet stralend katalytisch ionisatie (RCI) -behandeld (-RCI) glasoppervlak, RCI-
behandeld (RCI +) glasoppervlak in experimentele variant I (a, b, c — waarden gemarkeerd met 
verschillende letters verschillen statistisch significant). 
De C-ratio, die de effectiviteit beschrijft van het terugwinnen van bacteriën uit de besmette 
voedselmonsters, varieerde van 0,709 ( S. Enteritidis stam 2) tot 0,822 ( L. monocytogenes ATCC 
19111), maar deze verschillen waren niet statistisch significant. 
3.3. Beoordeling van de effectiviteit van oppervlaktedesinfectie met behulp van stralende 
katalytische ionisatie tijdens bacteriële hechting (experimentele variant I) 
In het geval van experimentele variant I varieerde het gemiddelde aantal bacteriën dat na 12 uur 
contact met het vleesmonster van het glasoppervlak was gereisd, van 4,332 log CFU × cm −2 voor S. 
Enteritidis-stammen (van 4,182 log CFU × cm −2 voor S. Enteritidis stam 2 tot 4.448 log CFU × cm −2 
voor S. Enteritidis stam 1) tot 4.837 log CFU × cm −2 voor L. monocytogenes- stammen (van 4.823 log 
CFU × cm −2 voor L. monocytogenes- stammen ATTC en 2 tot 4.864 log CFU × cm -2 voor L. 
monocytogenes stam 1). De verschillen waren niet statistisch significant ( Figuur 2). In alle gevallen 
werden geen significante verschillen opgemerkt tussen stammen van de geteste soort. Na 24 uur 
bleef het aantal bacteriën op het glasoppervlak dat niet was onderworpen aan RCI-behandeling op 
een vergelijkbaar niveau. Het gemiddelde aantal bacteriën opnieuw geïsoleerd uit het glasoppervlak 
van C. jejuni , L. monocytogenes en S . Enteritidis was respectievelijk 4.681 log CFU × cm -2 , 4.810 log 
CFU × cm -2 en 4.285 log CFU × cm -2 ( Figuur 2 ). Het aantal C. jejuni varieerde van 4.492 log CFU × 
cm −2 (stam 2) tot 4.778 log CFU × cm −2 (stam 1), L. monocytogenesvan 4.795 log CFU × cm −2 
(stam ATCC) tot 4.838 log CFU × cm −2 (stam 1) en S. Enteritidis van 4.138 CFU × cm −2 (stam 2) tot 
4.401 log CFU × cm −2 (stam 1). Toepassing van RCI gedurende 24 uur resulteerde in een statistisch 
significante afname van C. jejuni (variërend van 1.192 CFU × cm -2 voor stam 2 tot 1.308 CFU × cm -2 
voor ATCC-stam), L. monocytogenes (varieerde van 1.678 CFU × cm -2 voor ATCC stam 1.811 CFU x 
cm -2 ) en S . Enteritidis (varieerde van 1.646 CFU × cm -2 voor ATCC-stam tot 1.708 CFU × cm-2 voor 
stam 1). Het gemiddelde aantal bacteriën opnieuw geïsoleerd in deze experimentele variant was 
1,258 log CFU x cm -2 voor C. jejuni , 1,764 log CFU x cm -2 voor L. monocytogenes en 1,683 log CFU x 
cm -2 voor S . Enteritidis ( Figuur 2 ). De verschillen tussen soorten waren niet statistisch significant. 
De berekende reductiesnelheden van de geteste bacteriën tijdens experimentele variant I worden 
weergegeven in Figuur 3 . De reductiesnelheid van de bacteriën die van het glasoppervlak waren 
verwijderd zonder RCI-behandeling was niet hoger dan 0,012 en er werden geen significante 
verschillen tussen stammen en soorten gevonden. Integendeel, RCI verminderde het aantal C. jejuni 
het meest efficiënt (0,734). Voor L. monocytogenes was het reductiepercentage 0,636 en voor S. 
Enteritidis 0,611. De voor geteste soorten berekende verschillen waren niet statistisch significant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figuur 3. Het reductiepercentage van Campylobacter jejuni (CJE), Listeria monocytogenes (LMO) en 
Salmonella Enteritidis (SENT) op niet-RCI-behandelde (RCI-) en RCI-behandelde (RCI +) 
glasoppervlakken in experimentele varianten I, II , en III (a, b, c — waarden gemarkeerd met 
verschillende letters verschillen statistisch significant). 
De absolute RCI-efficiëntiecoëfficiëntwaarden (E) voor de experimentele variant I varieerden van 
0,584 ( S. Enteritidis-stam 2) tot 0,725 (C. jejuni- stam 1). De verschillen tussen stammen en soorten 
waren niet statistisch significant ( tabel 1 ). 
 

 
 
 
 



 Tabel 1. De E-coëfficiënt verhouding waarden. 

*-standaardafwijking; a, b, c —waarden gemarkeerd met verschillende letters verschillen statistisch 
significant. 
 
 



3.4. Beoordeling van de effectiviteit van oppervlaktedesinfectie met behulp van stralende 
katalytische ionisatie tijdens rijping van biofilm (experimentele variant II) 
Het gemiddelde aantal bacteriën dat van het glasoppervlak was verwijderd, na 72 uur contact met 
het besmette vleesmonster, voor C. jejuni was 4.729 log CFU × cm −2 ( Figuur 4 ). Het grootste aantal 
bacteriën voor C. jejuni- stammen werd genoteerd voor de referentiestam (5.478 log CFU × cm −2 ) 
en was significant hoger dan de waarden die werden verkregen voor de andere stammen (4.355 log 
CFU × cm −2 - stam 1, 4.354 log CFU × cm −2 —train 2) Het aanvankelijke aantal L. monocytogenes en 
S. Enteritidis geïsoleerd van het besmette glasoppervlak varieerde van 6.082 log CFU × cm −2(stam 2) 
tot respectievelijk 6.258 log CFU × cm −2 (ATTC-stam) en 5.082 log CFU × cm −2 (voor stam 1) tot 
5.213 log CFU × cm −2 (stam 2). Het gemiddelde aantal bacteriën voor L. monocytogenes en S. 
Enteritidis was respectievelijk 6,176 log CFU × cm −2 en 5,162 log CFU × cm −2 . Er werden geen 
statistisch significante verschillen tussen de individuele stammen van beide soorten waargenomen ( 
Figuur 4 ). 
 

 
Figuur 4. Het gemiddelde aantal Campylobacter jejuni (CJE), Listeria monocytogenes (LMO) en 
Salmonella Enteritidis (SENT) geïsoleerd uit het besmette vleesmonster (M), glazen oppervlak na 
contact met het vleesmonster (I), niet-RCI -behandeld (-RCI) glasoppervlak, RCI-behandeld (RCI +) 
glasoppervlak in de experimentele variant II (a, b, c - waarden gemarkeerd met verschillende letters 
verschillen statistisch significant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zoals weergegeven in Figuur 4 , werd er geen significant verschil waargenomen tussen het 
aanvankelijke aantal bacteriën op het glas en het aantal bacteriën geïsoleerd uit het niet-behandelde 
oppervlak met RCI. Voor C. jejuni varieerde het aantal bacteriën van 4,358 log CFU × cm -2 ( C. jejuni 
stam 1) tot 5,352 ( C. jejuni stam ATCC). Voor L. monocytogenes varieerden de waarden van 6.241 
log CFU × cm −2 ( L. monocytogenes stam 1) tot 6.011 log CFU × cm −2 ( L. monocytogenes stam 2). 
Voor S.Enteritidis, het aantal bacteriën dat opnieuw geïsoleerd was van het glasoppervlak dat niet 
behandeld was met RCI, varieerde van 5.120 log CFU × cm −2 ( S. Enteritidis ATCC-stam) tot 5.225 log 
CFU × cm −2 ( S. Enteritidis stam 2). Het gemiddelde aantal bacteriën dat opnieuw was geïsoleerd uit 
de biofilm van C. jejuni , L. monocytogenes en S. Enteritidis was respectievelijk 4.691 log CFU × cm −2 
, 6.164 log CFU × cm −2 en 3.786 log CFU × cm −2 . Significante verschillen tussen C. jejuni , L. 
monocytogenes en S. Enteritidis werden opgemerkt (Figuur 4 ). De 24 uur durende toepassing van 
stralende katalytische ionisatie veroorzaakte een statistisch significante afname van het aantal 
bacteriën in vergelijking met het niet met RCI behandelde oppervlak. Het gemiddelde aantal 
bacteriën na 24 uur RCI-toepassing was 3,724, 4,145 en 2,761 voor respectievelijk C. jejuni , L. 
monocytogenes en S. Enteritidis. Het aantal C. jejuni varieerde van 3.393 log CFU × cm −2 (ATCC-
stam) tot 3.668 log CFU × cm −2 (stam 2), L. monocytogenes van 3.587 log CFU × cm −2 (stam 2) tot 
4.585 log CFU × cm -2 (ATCC-stam) en S. Enteritidis van 3.614 log CFU × cm-2 (voor stam 2) tot 3.880 
log CFU × cm −2 (stam 1). Significante verschillen tussen stammen van dezelfde soort werden 
waargenomen in het geval van L. monocytogenes referentiestam en stam 2. De afname van het S. 
Enteritidis-nummer was significant hoger dan die waargenomen voor C. jejuni en L. monocytogenes ( 
Figuur 4 ). 
De vermindering van het aantal bacteriën (R) in de biofilm die op het niet met RCI behandelde 
glasoppervlak was gevormd, varieerde van 0,002 tot 0,008. De hoge effectiviteit van de RCI-
toepassing werd bevestigd door de verkregen reductiewaarden, variërend van 0,240 ( C. jejuni ) tot 
0,329 ( L. monocytogenes ). Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen 
verschillende soorten ( Figuur 3 ). 
De hoogste waarde van de absolute RCI-efficiëntiecoëfficiënt (0,409) werd genoteerd voor L. 
monocytogenes stam 2; het was echter niet statistisch significant hoger dan die berekend voor twee 
andere stammen van deze soort. Integendeel, absolute RCI-efficiëntiecoëfficiënten berekend voor C. 
jejuni- stammen 1 en 2 (respectievelijk 0,173 en 0,150) waren statistisch significant lager in 
vergelijking met C. jejuni- referentiestam (0,375), L-monocytogenes- stammen 1 en 2, en S 
Enteritidis-stam 2 (respectievelijk 0,306, 0,409 en 0,302). Er werden geen significante verschillen in 
de RCI absolute efficiëntiecoëfficiënt waargenomen voor S. Enteritidis-stammen ( tabel 1 ). 
3.5. Beoordeling van de effectiviteit van oppervlaktedesinfectie met behulp van stralingskatalytische 
ionisatie tijdens biofilmvorming (experimentele variant III) 
Het gemiddelde aantal bacteriën dat opnieuw van het met RCI behandelde glasoppervlak was 
verwijderd, was 5,472 log CFU × cm -2 , 6,124 log CFU × cm -2 en 5,162 log CFU × cm -2 voor C. jejuni 
, L. monocytogenes en S . enteritidis, respectievelijk ( Figuur 5 ). Het aantal bacteriën voor C. jejuni 
varieerde van 5.526 log CFU × cm −2 (ATCC-stam) tot 5.439 log CFU × cm −2 (stam 2), voor L. 
monocytogenes van 6.060 log CFU × cm −2 (stam 2) tot 6.166 log CFU × cm −2 (ATCC-stam) en voor S. 
Enteritidis van 5.091 log CFU × cm −2 (ATCC-stam) tot 5.211 log CFU × cm −2 (stam 2). De toepassing 
van stralingskatalytische ionisatie resulteerde in een afname van het aantal bacteriën, maar niet 
statistisch significant. Het gemiddelde aantal bacteriën voor C. jejuni , L. monocytogenes en S. 
Enteritidis was respectievelijk 4,602 log CFU × cm -2 , 5,366 log CFU × cm -2 en 4,647 log CFU × cm -2 
. Er werden geen significante verschillen tussen met RCI behandelde en niet-behandelde monsters 
waargenomen voor alle soorten ( Figuur 5 ). 
 
 
 
 
 



 

Figuur 5. Het gemiddelde aantal Campylobacter jejuni (CJE), Listeria monocytogenes (LMO) en 
Salmonella Enteritidis (SENT) geïsoleerd uit het besmette vleesmonster (M), niet-RCI-behandeld (-
RCI) glasoppervlak, RCI-behandeld (RCI +) glasoppervlak in de experimentele variant III (a, b, c — 
waarden gemarkeerd met verschillende letters verschillen statistisch significant). 
De hoogste afname van het aantal bacteriën na RCI-behandeling werd waargenomen voor C. jejuni- 
stammen (0.163) in variant III. L monocytogenes en S. Enteritidis verminderingspercentages waren 
respectievelijk 0,127 en 0,089. De verschillen in de reductie van het aantal bacteriën tussen soorten 
waren niet statistisch significant ( Figuur 3 ). 
De voor de geteste bacteriën berekende absolute coëfficiënt van de absolute RCI-efficiëntie 
varieerde van 0,049 ( L. monocytogenes stam 1) tot 0,171 ( C. jejuni stam 2). De E waarden voor C. 
jejuni -stammen waren statistisch significant hoger dan die verkregen voor de overblijvende 
stammen, met uitzondering van L. monocytogenes referentiestam (0,119) en S . Enteritidis-stam 1 
(0,102). De absolute RCI-efficiëntiecoëfficiënten van L. monocytogenes en S. Enteritidis-stammen 
waren niet statistisch significant verschillend ( tabel 1 ). 
Een algemene analyse van de E-coëfficiënt toonde voor alle geteste stammen statistisch significant 
hogere waarden in de experimentele variant I ( tabel 1 ). Vergelijkbare en niet statistisch 
verschillende coëfficiënten voor varianten II en III werden waargenomen voor C. jejuni- stammen 1 
en 2, L. monocytogenes- referentiestam en S. Enteritidis-stam 2. Voor de rest van de geteste 
stammen waren de E-waarden significant hoger wanneer de variant II werd toegepast. De hoogste 
reductie van het aantal bacteriën na toepassing van RCI werd bereikt in variant I, terwijl de laagste 
werd gevonden in variant III ( Figuur 3 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Discussie 
De eliminatie van pathogene micro-organismen van oppervlakken die in contact komen met voedsel 
is van groot belang voor de voedingsindustrie. Aangezien veel door voedsel overgedragen menselijke 
pathogenen biofilm kunnen vormen op verschillende oppervlakken, die veel worden gebruikt in de 
voedselverwerkingsomgeving, neemt het risico op kruisbesmetting van voedsel tijdens de productie 
toe. Van veel pathogene bacteriën is bekend dat ze zich hechten aan en vervolgens biofilm vormen 
op de voedsel- en voedselcontactoppervlakken, zoals roestvrij staal, plastic, glas of rubber [ 8 , 11 , 12 
, 26 , 27 , 31 , 32 ]. In de huidige studie vormden alle geteste soorten biofilm op het glasoppervlak na 
72 uur bij 4 ° C. Voor S. werd de sterkste biofilm waargenomen .Enteritidis. Volgens Manijeh et al. [ 
12 ], het aantal cellen in de biofilm dat door S op het glasoppervlak is gevormd . Enteritidis varieerde 
van 10 4 log CFU x cm -2 na 2 uur tot 10 7 log CFU x cm -2 na 20 uur hechten bij 35 ° C. In onze studie 
varieerde het aantal S. Enteritidis na 72 uur bij 4 ° C van 8,74 tot 8,86 log CFU × cm -2 . 
Momenteel kan een breed spectrum van conventionele chemische methoden worden toegepast 
voor de efficiënte uitroeiing van pathogenen van oppervlakken die in contact komen met voedsel. 
Desalniettemin moedigen de toxiciteit van residuen van chemische stoffen en de potentiële toename 
van microbiële resistentie tegen de toegepaste chemicaliën onderzoekers aan om te zoeken naar 
nieuwe technieken voor veilige en effectieve inactivering van pathogenen. Alternatieve processen, 
waaronder de controle van quorumdetectie, het gebruik van fagen en de toepassing van etherische 
oliën (EO), biosanitizers, bacteriocines, blauw laserlicht, ozon, gepulseerd elektrisch veld, 
hogedruktechnologieën of geëlektrolyseerd water, zijn momenteel op verschillende stadia van 
ontwikkeling [ 21 , 22 , 31 , 33]. De belangrijke alternatieve antimicrobiële technologie is ioniserende 
straling. De meest gebruikte vormen voor decontaminatiedoeleinden zijn gammastraling, 
hoogenergetische elektronen en röntgenstralen; een aantal moderne methoden op basis van dit type 
straling, dat wil zeggen koude plasma of binaire ionisatietechnologie (BIT), wordt echter nog steeds 
intensief onderzocht [ 34 , 35 , 36 , 37 , 38]. Radiant katalytische ionisatie (RCI) is een van deze 
nieuwe technieken en lijkt, volgens de resultaten van veel onderzoeken, een redelijk alternatief te 
zijn voor de conventionele decontaminatieprocedures. Het grote voordeel van RCI, in tegenstelling 
tot gammastralen, röntgenstralen en hoogenergetische elektronen, is de mogelijkheid van 
toepassing op huishoudelijke koelapparaten, industriële koelkamers en kamers met een lage 
binnentemperatuur, bedoeld voor rauw of verwerkt voedselproduct opslag. 
De antimicrobiële efficiëntie van RCI wordt toegeschreven aan het celbeschadigende effect van 
oxidatieve gassen, waaronder ozon en peroxide, gegenereerd door de RCI-cel [ 25 , 28 ]. De remming 
van pathogene micro-organismen op verschillende oppervlakken werd bevestigd door onze eerdere 
studies [ 8 , 26 , 27 ]. Het reductiepercentage van het L. monocytogenes- aantal in biofilms gevormd 
op verschillende oppervlakken (rubber, gefreesde rotstegels, polypropyleen) varieerde van 3,92% tot 
70,10%, terwijl het bij roestvrij staal AISI 304 en gelakte fineeroppervlakken tot 95% van L. 
monocytogenes en S. Enteritidis waren verlaagd [ 26 ]. Saini et al. [39 ] bereikte 4,37 log CFU-reductie 
van het L. monocytogenes- aantal op coupons van roestvrij staal na 15 minuten behandeling met 
fotohydro-ionisatie (PHI). Volgens Ortega et al. [ 25 ] bereikte de vermindering van verschillende 
micro-organismen, met inbegrip van door voedsel overgedragen pathogenen, op roestvrijstalen 
oppervlakken die 24 uur aan RCI-behandeling werden onderworpen, ten minste 90%. De 
werkzaamheid van RCI tegen Salmonella op oppervlakken die in contact komen met voedsel en 
dierlijke voedselproducten werd ook bevestigd [ 28 , 40 ]. Het huidige onderzoek toonde de remming 
van C. jejuni , L. monocytogenes en S.Enteritidis-stammen op een glazen oppervlak na RCI-
behandeling. Om het RCI-effect uitsluitend op bacteriën te beoordelen, werd de absolute 
reductiecoëfficiënt (E) berekend. De hoogste E-waarden voor alle soorten varieerden van 0,584 tot 
0,725 en werden verkregen na 24 uur RCI-toepassing op het verontreinigde oppervlak gedurende 12 
uur (experimentele variant I). Integendeel, er werd geen significante vermindering waargenomen op 
het glasoppervlak bedekt met het besmette vleesmonster gedurende 72 uur blootstelling aan RCI 
(variant III). In dit geval creëerde het vleesmonster dat op het glasoppervlak werd geplaatst een 
gunstige omgeving voor bacteriegroei, waardoor de micro-organismen werden beschermd tegen het 
schadelijke effect van RCI. 



De efficiëntie van stralingskatalytische ionisatie wordt bepaald door verschillende factoren, 
waaronder type en fysiologische toestand van micro-organismen, eigenschappen van het besmette 
oppervlak, omgevingsomstandigheden en parameters van het ionisatieproces [ 26 , 41 , 42 ]. De 
gevoeligheid voor bestraling is soort- en stamafhankelijk en kan verband houden met de oorsprong 
van de stam, de metabole toestand van cellen en het vermogen om biofilm te vormen [ 26 ]. De 
resultaten verkregen door Yang et al. [ 40 ] suggereren minder gevoeligheid voor fotohydro-ionisatie 
van de niet-antimicrobiële resistente (niet-AMR) Salmonella- stam in vergelijking met AMR 
Salmonella.Sporenvormende bacteriën en virussen zijn beter bestand tegen stralende katalytische 
ionisatie [ 42 ]. Volgens Kang et al. [ 43 ], de structurele verschillen van Gram-positieve en Gram-
negatieve bacteriën beïnvloeden de weerstand tegen ionisatie. Er werd gevonden dat S. 
Typhimurium geïnoculeerd in schokkerig varkensvlees gevoeliger was voor EB-bestraling in 
combinatie met de prei-extractbehandeling dan L. monocytogenes . Integendeel, in de studie van 
Osaili et al. [ 42 ], L. monocytogenes vertoonde een hogere stralingsgevoeligheid dan Salmonella spp. 
Skowron et al. [ 27 ] merkte een vergelijkbaar niveau op van L. monocytogenes en S.Vermindering 
van enteritidis na behandeling met RCI. Mannozzi et al. [ 28 ] waargenomen lagere gevoeligheid van 
Escherichia coli , vergeleken met Listeria innocua en S. Typhimurium na 60 minuten RCI-behandeling; 
na 90 minuten werden er echter geen verschillen gemeld. In de huidige studie hebben we in de 
meeste gevallen geen significante verschillen waargenomen in de resistentie tegen blootstelling aan 
RCI tussen C. jejuni, L. monocytogenes en S. Enteritidis. Er werden geen statistisch significante 
verschillen in de mate van vermindering van het aantal bacteriën opgemerkt voor de stammen van 
dezelfde soort, behalve voor C. jejuni in de experimentele variant II. 
De tijd van ionisatie beïnvloedt de bestralingsefficiëntie en, over het algemeen, hangt de grotere 
reductie samen met de langere blootstelling [ 25 , 28 , 44 ]. Volgens Grinshpun et al. [ 45 ], ongeveer 
75% van de B. subtilis- sporen werd in 10 minuten geïnactiveerd en ongeveer 90% na 30 minuten 
fotokatalytische oxidatie. Ortega et al. [ 25 ] merkte op dat RCI de microbiële populaties op 
roestvrijstalen oppervlakken binnen 2 uur verminderde en de grootste vermindering werd bereikt na 
een behandeling van 24 uur. De studie van Yang et al. [ 40 ] toonde geen verschillen in 
Salmonellareductie als gevolg van de verlenging van de fotohydro-ionisatietijd van 15 tot 60 s. De in 
ons onderzoek toegepaste ionisatietijd varieerde van 24 tot 72 uur. De langere blootstelling aan RCI 
werd echter gedurende het hele experiment op het met het besmette vleesmonster bedekte 
oppervlak aangebracht. 
De lagere effectiviteit van desinfectiemiddelen tegen bacteriële biofilm in vergelijking met 
planktonische vormen is een goed gedocumenteerd en ongetwijfeld feit [ 26 , 32 , 46 , 47 , 48 , 49 ]. 
Er wordt gespeculeerd dat de extracellulaire polymere stoffen (EPS's) van biofilm het primaire 
doelwit van ROS kunnen zijn en de bijbehorende bacteriecellen kunnen beschermen [ 32 ]. De 
volwassenheid van biofilm wordt beschouwd als een belangrijke factor die de gevoeligheid van 
bacteriecellen voor ionisatie beïnvloedt. Biofilmvorming is een biologisch proces in vier fasen. In de 
beginfase hechten bacteriën zich aan het oppervlak en vervolgens vermenigvuldigen ze zich, vormen 
ze microkolonies en komen ze uiteindelijk los van de volwassen biofilmstructuur [ 50]. Volgens 
Sommers [ 51 ] is ioniserende straling in de beginfase van aanhechting efficiënter tegen bacteriën 
dan bij volwassen biofilm. De D10-waarden voor de meeste door voedsel overgedragen pathogenen 
zijn hoger in de stationaire groeifase dan in de logfase. Niemira [ 32] vond dat verminderde 
gevoeligheid voor ionisatie werd bereikt voor de volwassen 24 uur biofilm en er werden geen 
verdere verschillen in stralingsgevoeligheid waargenomen voor monsters van 48 uur en 72 uur. In de 
huidige studie werd de hoogste effectiviteit van RCI-behandeling ook waargenomen tegen de 
bacteriën in het beginstadium van de vorming van biofilm - bacteriële hechting (variant I). De 
vermindering van het aantal bacteriën in de volwassen biofilm, gevormd op het glasoppervlak na 72 
uur contact met het besmette vleesmonster (variant II), was significant lager. 
Het onderzoek bewijst de RCI-efficiëntie tegen bacteriën op een glazen oppervlak. Desalniettemin 
speelt de toestand van bacteriële cellen een belangrijke rol. Bevredigende resultaten van het huidige 
onderzoek naar het remmende effect van RCI op micro-organismen op de materialen die in de 



voedingsindustrie worden gebruikt, ondersteunen de behoefte aan verder onderzoek naar de 
implementatie van deze methode op industriële schaal. 
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