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онный центр практической подготовки врача. Проводилась
оценка практических навыков при коррекции неотложных
состояний до и после тренинга. Использовались новые ме-
тодики обучения, психологические шкалы и анкетирова-
ние. Уже во время третьего тренинга отмечено сокраще-
ние длительности выполнения навыков примерно в 2 раза
и в 1,5 раза повышение общего оценивания и оценки качест-
ва командной работы.
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STATE OF EMERGENCY MEDICINE
The first Educational-Innovative Centre for the Physician

Practical Training in Ukraine has been created in Odessa. In
assessing the practical skills that were acquired during the train-
ing to assist emergency conditions, it was marked reduction in
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crease in the overall evaluation and quality assessment and
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Незважаючи на значні зу-
силля людини в галузі профіла-
ктики та лікування госпіталь-
них інфекцій, які, як відомо, ви-
кликаються умовно-патогенни-
ми мікроорганізмами, нині про-
блема залишається нерозв’я-
заною. Причинами виникнення
госпітальних інфекцій стають
порушення санітарно-епідеміо-
логічного режиму в лікуваль-
них закладах, поява нових, агре-
сивних і множинностійких до
антибіотиків штамів, боротися
з якими стає дедалі важче.
Проблема поглиблюється

через зношеність стерилізацій-
ного устаткування, недостатню
кількість і незначний асортимент
дезінфекційних засобів. Так,
частими етіологічними чинни-
ками госпітальних інфекцій є
метицилінрезистентні золотис-
ті стафілококи (MRSA), ванко-
міцинрезистентні ентерококи,
мультирезистентні ентеробак-
терії та неферментуючі грамне-
гативні бактерії [1; 2].
Ефективність протиепіде-

мічних заходів, спрямованих на
обмеження розповсюдження ін-

фекційних захворювань, знач-
ною мірою залежить від наяв-
ності достатнього арсеналу за-
собів бар’єрного захисту. Сьо-
годні звичайний медичний одяг
не може ефективно захистити
медперсонал від інфікування
бактеріальними та вірусними
збудниками. У багатьох краї-
нах світу з метою профілакти-
ки госпітальних інфекцій засто-
совують медичні вироби з не-
тканих матеріалів (НМ) одно-
разового використання. Нетка-
ні матеріали — це текстильні
вироби з натуральних (вовна,
бавовна, льон) та штучних (по-
ліефірних, поліамідних, віскоз-
них) волокон, з’єднаних між со-
бою методом склеювання, тер-
мічним, голкопробивним або
струминним способом. Асорти-
мент виробів з нетканих матері-
алів широкий: одяг для лікарів,
пацієнтів і відвідувачів, компле-
кти операційних покриттів, за-
соби догляду за хворими, засо-
би жіночої та дитячої гігієни.
Завдяки технічним та сані-

тарно-гігієнічним характерис-
тикам, їх використання для про-

філактики внутрішньолікарня-
них інфекцій є практично без-
альтернативним [3]. Досліджен-
ня, проведені нами у попередні
роки, показали позитивні захис-
ні властивості та низькі показ-
ники бактеріопроникності зра-
зків нетканих матеріалів видів
СММС, СМС, спанлейс стосов-
но ентерококів і кишкових пали-
чок. Також установлено, що де-
які види НМ виявилися проник-
ними для Staphylococcus aureus та
Pseudomonas aeruginosa [4]. Тому
з метою визначення факторів,
які впливають на рівень бар’є-
рних властивостей НМ, призна-
чених для виготовлення медич-
них виробів одноразового ви-
користання, ми вважали доці-
льним продовжити мікробіоло-
гічні дослідження із викорис-
танням у роботі розчинів нано-
аквахелатів металів.
Мета роботи: дослідження

бактеріопроникності обробле-
них наноаквахелатами металів
зразків нетканих матеріалів,
призначених для виготовлення
медичних виробів одноразово-
го використання.
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Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводили в
наближених до реальних умо-
вах практичного використання
одноразового медичного одягу,
виготовленого на основі НМ. В
експериментальній роботі ви-
користовували зразки НМ, кож-
ний площею 36 см2, виду СМС
щільністю 35 г/м2 (виробництво
ТОВ «Технокомплекс», Київ),
попередньо просочені та вису-
шені у стерильних умовах на-
тивними і розведеними десяти-
і стократно розчинами наноак-
вахелатів металів германію (Ge)
у концентрації 1,8 г/л, селену
(Se) — 0,2 г/л, срібла (Ag) —
1 г/л, міді (Cu) — 2 г/л та ком-
бінацією останніх двох наноа-
квахелатів.
Водні розчини карбоксильо-

ваних наночастинок металів
промислово виробляються в
Україні (ТУ У 24.1-35291116-
004:2009), їх люб’язно надано
компанією «Наноматеріали і
нанотехнології (Київ) [5; 6].
У роботі використовували ета-

лонні тест-штами S. аureus АТСС
25923, S. аureus АТСС 6538, та
клінічний ізолят S. aureus 240.
Останній характеризувався мно-
жинною резистентністю до ан-
тибіотиків: бензилпеніциліну,
оксациліну, гентаміцину, тобра-
міцину, левофлоксацину, мок-
сифлоксацину, тетрацикліну,
рифампіцину. Культури стафі-
лококів вирощували на середо-
вищі Мюллера — Хінтона, го-
тували завись у стерильному
фізіологічному розчині (2 см2) у
концентрації 106 КУО/мл з ви-
користанням приладу денсито-
метра DENSIMAT (виробниц-
тво bioMerieux, Франція). На
зовнішню поверхню зразків ви-
ду СМС, внесених у стерильні
чашки Петрі, наносили завись
тест-штаму приготовленої кон-
центрації в кількості 0,3 см3,
витримували при температурі
24 °С протягом 1 год. Після чо-
го здійснювали посів досліджу-
ваних зразків шляхом відбитку
їх нижньої поверхні на пожив-
не середовище Мюллера — Хін-
тона. Результати та ступінь ба-
ктеріопроникності оцінювали
на другу добу інкубації при

37 °С у разі наявного росту ін-
дикаторних мікроорганізмів
шляхом їх кількісного обліку за
методикою [7].
З метою встановлення впли-

ву вищевказаних наноаквахела-
тів металів на біологічні влас-
тивості множинно-резистент-
ного штаму S. aureus 240, його
вихідні біохімічні властивості,
чутливість до антибіотиків і ха-
рактеристики штаму після про-
ходження бар’єру НМ, оброб-
лених розчинами наноаква-
хелатів, досліджували за допомо-
гою автоматичного баканалі-
затора Vitek 2™-Compact 15
(bioMerieux, Франція) з викори-
станням GP-карт для ідентифі-
кації та карт для визначення
чутливості до антибіотиків
AST-P580.

Результати дослідження
та їх обговорення

Установлено, що зразки НМ
виду СМС, просочені нативни-
ми розчинами наноаквахелатів

германію, селену, срібла, міді та
комбінації срібла і міді, харак-
теризуються високими бар’єр-
ними та бактерицидними влас-
тивостями, оскільки при нане-
сенні на зовнішню поверхню
зразків зависі зазначених вище
мікроорганізмів у концентрації
106, останні практично не пере-
ходять на внутрішню поверхню
та контактну з нею поверхню
живильного середовища.
Виявлено, що у разі нанесен-

ня зависі мікроорганізмів на по-
верхню зразків, просочених роз-
чинами наноаквахелатів герма-
нію, селену, срібла, міді та ком-
бінації срібла і міді в концент-
рації 10-1, НМ знижували кіль-
кість прохідних бактерій на 2–
4 порядки порівняно з контро-
лем — НМ, не обробленими
наноаквахелатами (p<0,001).
Результати бактеріопроникнос-
ті відображені у табл. 1.
Найбільш ефективними, з

точки зору бар’єрних, бактери-
цидних властивостей виявилися

Примітка. КУО — колонієутворювальна одиниця на середовищі Мюллера —
Хінтона; * — p<0,001 — вірогідна різниця між показниками кількості КУО, що
проходять НМ, оброблені наноаквахелатами металів, порівняно з контролем.

Таблиця 1
Результати бактеріопроникності зразків нетканих матеріалів,

оброблених наноаквахелатами металів, n=3

Кількість прохідних (M±m)
КУО S. aureus при нанесенні

мікробної зависі 106

на поверхню зразка СМС
Вид нано-
аквахелатів
металів

Концентрація
нанесеного

наноаквахелату
АТСС ATCC S. aureus
25923  6538 240

Срібло (Ag) Нативний розчин 11,0±1,9* 10,0±1,8* 18,0±2,4*
10-1 30,0±3,2* 32,0±3,3* 40,0±3,7*
10-2 120,0±6,3 100,0±5,8 110,0±6,1

Мідь (Cu) Нативний розчин 6,0±1,4* 9,0±1,7* 11,0±1,9*
10-1 20,0±2,6* 25,0±2,9* 28,0±3,1*
10-2 62,0±4,5* 70,0±4,8* 88,0±5,4*

Срібло (Ag) + Нативний розчин Ріст відсутній
Мідь (Cu) 10-1 3,0±1,0* 2,0±0,8* 6,0±1,4*

10-2 11,0±1,9* 7,0±1,5* 28,0±3,1*

Селен (Se) Нативний розчин 6,0±1,4* 10,0±1,8* 9,0±1,7*
10-1 50,0±4,1* 80,0±5,2* 88,0±5,4*
10-2 110,0±6,1 120,0±6,3 130,0±6,6

Германій (Ge) Нативний розчин Ріст відсутній
10-1 32,0±3,3* 41,0±3,7* 28,0±3,1*
10-2 110,0±6,1 94,0±5,6* 80,0±5,2*

Контрольний зразок СМС, 140,0±6,8 150,0±7,1 170,0±7,5
без обробки наноаквахелатами

Контрольний висів зависі S. aureus 6 ⋅ 104

на середовище Мюллера — Хінтона
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НМ, оброблені нативними роз-
чинами наноаквахелатів срібла,
міді та їх комбінацією. Так, вза-
галі був відсутній на поверхні
поживного середовища ріст мі-
кроорганізмів, нанесених на
зразки НМ, які попередньо
були оброблені нативними роз-
чинами наноаквахелату герма-
нію та комбінацією наноаква-
хелатів срібла і міді.
Установлено, що контакт

культури S. aureus 240 з поверх-
нею всіх зразків НМ, обробле-
них наноаквахелатами металів,
призводить до зміни деяких
біохімічних властивостей куль-
тури, але не впливає на антибі-
отикорезистентність викорис-
таного в досліді штаму.
По-різному і найменше впли-

вали на вихідні біохімічні влас-
тивості штаму S. aureus 240 на-
ноаквахелати міді (Cu), селену
(Se) та германію (Ge): кожний
вид наноаквахелату приводив
до зміни однієї біохімічної ха-
рактеристики (позитивні або
негативні тести порівняно з
контролем). Так, контакт шта-
му S. aureus 240 з наноаквахела-
том міді призводив до негатив-
ного тесту на N-ацетил-D-глю-
козамін порівняно з позитив-
ним контролем; позитивний
тест на D-рибозу порівняно з
негативним контролем спосте-
рігався при контакті штаму з
наноаквахелатом селену, по-
зитивний тест на аргініндигід-
ролазу на відміну від негатив-
ного контролю виявився при
контакті S. aureus 240 з наноак-
вахелатом германію. Зміна чо-
тирьох біохімічних ознак порів-
няно з контролем спостеріга-
лася при культивуванні на сере-
довищі Мюллера — Хінтона

штаму S. aureus 240, що конта-
ктував з поверхнею зразка НМ,
обробленого нативним розчи-
ном наноаквахелату срібла
(Ag).
Таким чином, текстильні ма-

теріали, оброблені наноаквахе-
латами металів, характеризу-
ються високими біоцидними
властивостями і мають перева-
ги, оскільки можуть бути вико-
ристані як профілактичні анти-
мікробні засоби захисту у міс-
цях, де зростає небезпека поши-
рення інфекцій: у дитячих, ме-
дичних закладах, на підприєм-
ствах громадського харчуван-
ня, у зоні воєнних конфліктів і
техногенних катастроф.

Висновки

1. Текстильні неткані мате-
ріали, оброблені наноаквахе-
латами металів, характеризу-
ються високими біоцидними
властивостями і мають перева-
ги, оскільки можуть бути вико-
ристані як профілактичні анти-
мікробні засоби захисту у міс-
цях, де є загроза поширення ін-
фекцій.

2. Установлено, що контакт
резистентної до антибіотиків
культури S. aureus 240 з поверх-
нею всіх зразків нетканих мате-
ріалів, оброблених наноаквахе-
латами металів, приводить до
зміни деяких біохімічних влас-
тивостей культури, але не впли-
ває на антибіотикорезистент-
ність штаму.
Перспективним у подаль-

шому є вивчення можливостей
використання нанопрепаратів
для обробки не тільки нетканих
матеріалів, а й полімерних ви-
робів медичного призначення
(наприклад катетерів) з метою

впливу на біологічні властивос-
ті мікроорганізмів — як збудни-
ків інфекційних захворювань
людини, так і представників
нормальної мікрофлори.
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УДК 658.231.004.14.661.8
О. І. Брич, Е. О. Синетар, В. Г. Каплуненко
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НАНОАКВАХЕ-

ЛАТІВ МЕТАЛІВ
Установлено, що текстильні неткані матеріали, оброб-

лені наноаквахелатами металів, характеризуються високи-
ми біоцидними властивостями і мають переваги, оскільки
можуть бути використані як профілактичні антимікробні
засоби захисту у місцях, де є загроза поширення інфекцій.

Ключові слова: наноаквахелати металів, неткані мате-
ріали.

UDC 658.231.004.14.661.8
O. I. Brych, E. O. Synetar, V. G. Kaplunenko
METALS NANOAQUAHELATES PROSPECTS USAGE
It is proved that the textile non-woven materials, processed

by nanoaquahelates of metals are characterized by high bio-
cidal properties and have the advantage, because they can be
used as a prophylactic antimicrobial protection means in plac-
es where there is a threat of the spread of infections.

Key words: nanoaquahelates of metals, non-woven mate-
rials.




