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STRESZCZENIE 

Zakażenia szpitalne należą do jednych z głównych problemów związanych 

z hospitalizacją pacjenta i dotyczą wszystkich szpitali. Częstość występowania tego typu 

zakażeń pozostaje w ścisłym związku z rodzajem wykonywanych zabiegów diagnostycznych  

i leczniczych. Celem rozprawy doktorskiej była ocena: (i) efektywności tkanin  

o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych apreturowanych jonami srebra i miedzi (Ag/Cu) 

w badaniach in vitro wobec najważniejszych patogenów zakażeń szpitalnych oraz (ii) wpływu 

zastosowania bielizny szpitalnej i odzieży medycznej wykonanych z ww. tkanin na częstość 

występowania wybranych postaci klinicznych zakażeń szpitalnych na oddziałach 

chirurgicznych oraz udział patogenów alarmowych w etiologii tych zakażeń. Założono, że 

tkaniny apreturowane jonami srebra i miedzi będą wykazywały in vitro właściwości 

przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze), a ich zastosowanie wpłynie 

na obniżenie częstości występowania wybranych zakażeń szpitalnych na oddziałach 

chirurgicznych oraz częstości izolacji patogenów alarmowych z materiałów klinicznych 

pobranych od hospitalizowanych pacjentów.  

Badania przedstawione w niniejszej rozprawie były współfinansowane w ramach 

projektu „Innowacyjna technologia uszlachetniania tkanin o właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,  

w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: 

Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa; No. POIR.01.01.01-00-0637/17. 

W badaniach stosowano tkaniny zawierające 100% bawełny (100% COT) oraz tkaniny, 

będące mieszanką poliestru (65%) i bawełny (35%) – 35% COT/65% PES. Uszlachetnianie 

tkanin, tj. bielizny szpitalnej oraz odzieży medycznej w procesie prania roztworem apreterskim 

zawierającym jony srebra i miedzi przeprowadzano zgodnie z zapisami patentu (Patent. 

Polska, nr 224478). Określanie wartości najmniejszego stężenia hamującego (MIC – ang. 



minimal inhibitory concentration) dla związków srebra i miedzi(II) oraz roztworu apreterskiego 

przeprowadzano mikrometodą seryjnych rozcieńczeń w podłożu płynnym zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi rekomendacjami EUCAST (ang. European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing). Oznaczano również najmniejsze stężenie bakteriobójcze (MBC – ang. 

minimal bactericidal concentration) w celu oceny efektu działania ww. związków i roztworu 

apreterskiego – bakteriobójczy (MBC/MIC ≤ 4) vs bakteriostatyczny (MBC/MIC > 4). W tych 

badaniach wykorzystywano wzorcowe szczepy bakterii z międzynarodowej kolekcji 

drobnoustrojów American Type Culture Collection (ATCC), w tym szczepy wielooporne 

(MDRO – ang. multidrug-resistant organisms). Aktywność przeciwbakteryjną tkanin 

apreturowanych roztworem Ag/Cu(II) określano według norm PN-EN ISO 20645:2006 oraz 

PN-EN ISO 20743:2007 (PN - EN ISO 20743:2009). Oznaczano stężenia metali na 

powierzchni tkanin apreturowanych roztworem Ag/Cu(II) metodą spektrometrii absorpcji 

atomowej z atomizacją w płomieniu (FAAS - ang. flame atomic absorption spectrometry). 

Badania nad wpływem zastosowania bielizny szpitalnej dla pacjentów i odzieży 

medycznej wykonanej z tkanin o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych apreturowanych 

roztworem Ag/Cu(II) na częstość występowania i etiologię wybranych zakażeń szpitalnych na 

oddziałach chirurgicznych uzyskały zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie nr KE-0254/308/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Badania te wykonano w dwóch 

etapach – etap kontrolny trwający 3 miesiące (stosowanie tzw. tradycyjnej bielizny szpitalnej 

 i odzieży medycznej) oraz etap badany trwający 6 miesięcy (stosowanie apreturowanej 

bielizny szpitalnej i odzieży medycznej).  

Stwierdzono, że badane wzorcowe szczepy bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, 

w tym szczepy MDRO wykazywały podobną, wysoką wrażliwość in vitro na octan srebra (MIC 

= 5-10 mg/l), ale znacznie niższą wrażliwość na octan miedzi(II) (MIC > 100 mg/l). Wykazano 

działanie bakteriobójcze zarówno związków srebra jak i miedzi(II), o czym świadczyła wartość 

MBC/MIC ≤ 4. Ponadto, badane szczepy bakterii, w tym szczepy MDRO wykazywały 

zróżnicowaną, ale wysoką wrażliwość in vitro na roztwór apreterski zawierający jony srebra 

 i miedzi (MIC = 1,25-5 ppm). Roztwór ten miał działanie bakteriobójcze (MBC/MIC ≤ 4).  

Analiza wyników jakościowej oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej tkanin 

apreturowanych roztworem Ag/Cu(II) według normy PN-EN ISO 20645:2006, wykazała, że 

tkaniny te charakteryzowały się dobrym efektem przeciwdrobnoustrojowym już po pierwszym 

cyklu apreturowania, niezależnie od rodzaju włókien oraz stężenia roztworu apreterskiego (20 

ppm vs 50 ppm). Wyniki ilościowej analizy aktywności przeciwbakteryjnej tkanin 

apreturowanych roztworem Ag/Cu(II) według normy PN-EN ISO 20743:2007 (PN - EN ISO 



20743:2009) wykazały, że uzyskanie założonego poziomu hamowania wzrostu badanych 

szczepów wzorcowych drobnoustrojów (min. 90%) w przypadku roztworu Ag/Cu(II) 

o stężeniu 50 ppm wymagało zastosowania jednego cyklu apreterskiego, ale dwóch cykli  

w przypadku roztworu Ag/Cu(II) o stężeniu 20 ppm. Stwierdzono, że stężenie jonów metali, 

powodujące oczekiwany efekt przeciwdrobnoustrojowy powinno wynosić około 91,9 (± 15%) 

ppm dla Ag i 60,8 (± 15%) ppm dla Cu(II) w przypadku 100% bawełny (COT) oraz około 76,1 

(± 15%) ppm dla Ag i 54,1 (± 15%) ppm dla Cu(II) w przypadku mieszanki bawełny  

z poliestrem (35% COT/65% PES). Wykazano, że zachowanie właściwości 

przeciwdrobnoustrojowych modyfikowanych tkanin na poziomie min. 90 % redukcji wzrostu 

drobnoustrojów w kolejnych cyklach prania i apreturowania wymaga stosowania 

odpowiedniego stężenia roztworu apreterskiego w każdym cyklu prania. Stężenie to można 

obliczyć na podstawie różnicy pomiędzy stężeniem jonów metali zaadsorbowanych na tkaninie 

w procesie apreturowania, a stężeniem tych jonów na tkaninie po procesie sprania. Ponadto, 

wyniki jakościowej analizy aktywności przeciwdrobnoustrojowej apreturowanych tkanin, 

wykazały, że tkaniny te charakteryzowały się dobrym efektem przeciwdrobnoustrojowym 

wobec badanych szczepów wzorcowych bakterii, reprezentujących patogeny alarmowe, 

niezależnie od rodzaju włókien oraz stężenia roztworu apreterskiego (20 ppm vs 50 ppm). 

Zastosowanie na oddziałach chirurgicznych bielizny szpitalnej i odzieży medycznej 

apreturowanej roztworem Ag/Cu(II) o stężeniu 20 ppm spowodowało nieznaczny i nieistotny 

statystycznie spadek częstości występowania zakażeń miejsca operowanego (ZMO), zakażeń 

łożyska naczyniowego oraz zakażeń ogółem. Jednak, spowodowało to istotny statystycznie 

spadek częstości izolacji metycylinoopornych szczepów S. aureus (MRSA) z materiałów 

klinicznych pobranych od pacjentów hospitalizowanych na tych oddziałach (p ≤0,05).  

Badania nad wpływem zastosowania bielizny szpitalnej i odzieży medycznej 

o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych na częstość występowania wybranych zakażeń 

szpitalnych oraz patogenów alarmowych na oddziałach chirurgicznych powinny być 

kontynuowane, co umożliwi weryfikację zaobserwowanych pozytywnych trendów. 

 

 


