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Інфе�ційні	 хвороби	 с�прово-
дж�ють	 людин�	 протя�ом	 �сієї	 іс-
торії	 людства,	 нерід�о	 наб�ваючи
форм	 епідемій	 та	 пандемій.	 Не-
зважаючи	на	значні	з�силля	люди-
ни	 в	 царині	 профіла�ти�и	 та	 лі��-
вання	 інфе�ційних	 захворювань,
проблема	 залишається	 не-
розв’язаною.	Більше	то�о,	останні
десятиліття	 ознамен�валися	 по-
явою	нових,	та�	званих	емерджен-
тних	інфе�цій,	а	їх	швид�ом�	і	мас-
штабном�	 поширенню	 сприяють
�лобальні	 мі�раційні	 процеси.
Ефе�тивність	протиепідемічних	за-
ходів,	спрямованих	на	обмеження
поширення	 інфе�ційних	 захворю-
вань,	значною	мірою	залежить	від
наявності	 достатньо�о	 арсенал�
засобів	бар’єрно�о	захист�.
О�рім	 �ласичних	 інфе�ційних

хвороб,	протя�ом	останніх	десяти-
літь	значною	стала	роль	захворю-
вань,	 пов’язаних	 із	 вн�трішньолі-
�арняним	інфі��ванням.	Нозо�омі-
альні	 (вн�трішньолі�арняні,	 �оспі-
тальні)	інфе�ції	є	однією	із	най�ос-
тріших	проблем	с�часної	медици-
ни,	я�а	наб�ває	дедалі	більшої	ме-
дичної	 та	 соціальної	 знач�щості.
Захворювання	на	нозо�оміальні	ін-
фе�ції	 (НІ)	 розвиваються	 прибли-
зно	в	 �ожно�о	десято�о	 �оспіталі-
зовано�о		пацієнта,	 	вражаючи	до
3	млн	осіб	�	світі,	для	50	тисяч	 із
них	захворювання	за�інч�ється	ле-
тально.
Стрім�ий	розвито�	с�часних	лі-

��вально-діа�ностичних	 медичних
техноло�ій,	розширення	можливо-
стей	їх	застос�вання	я�	�	стаціона-
рних,	та�	і	в	амб�латорних	�мовах,
а	та�ож	збільшення	серед	населе-
ння	 �іль�ості	 ім�но�омпрометова-
них	осіб	є	підставою,	щоб	�овори-
ти	про	ще	ширше	поняття	—	інфе-
�ції,	 пов’язані	 із	 наданням	 меди-
чної	допомо�и	(HCAI	—	НealthСare
Аssociated	Іnfection).	Лі��вання	цих
переважно	 �нійно-запальних	 за-
хворювань	значно	�с�ладнене,	ос-
�іль�и	 часто	 їх	 етіоло�ічними	 чи-
нни�ами	 є	 множинностій�і	 до	 ан-
тибіоти�ів	 мі�роор�анізми,	 зо�ре-
ма:	 метицилінрезистентні	 золоти-
сті	 стафіло�о�и	 (МРСА),	 ван�омі-
цинрезистентні	 стафіло�о�и,
м�льтирезистентні	 ентероба�терії
та	 нефермент�вальні	 �рамне�ати-
вні	ба�терії,	а	саме	синьо�нійні	па-
лич�и	 та	 ацинетоба�терії.	 І	 це	 є
�лобальною	проблемою.
Нещодавно	 медичн�	 світов�

�ромадсь�ість	 вразило	 повідомле-
ння	британсь�их	меди�ів	про	вияв-
лення	ба�терій,	я�і	прод���ють	ви-
со�ото�сичний	фермент	NDM-1	 та
виявляють	стій�ість	до	всіх	відомих
на	сьо�одні	антибіоти�ів.	Запобі�а-
ння	поширенню	цих	та	ба�атьох	ін-
ших	 зб�дни�ів	 �	 за�ладах	охорони
здоров’я,	я�	і	профіла�ти��	HCAI-ін-
фе�цій	 �	 пацієнтів,	 роз�лядають
сьо�одні	 я�	 невід’ємн�	 с�ладов�
підвищення	я�ості	 надання	медич-
них	посл��	на	основі	забезпечення
належно�о	рівня	епідемічної	безпе-
�и	пацієнта.	Дося�нення	подібно�о
рівня	 потреб�є	 впровадження	 та
широ�о�о	застос�вання	в	медицині
нових	матеріалів	та	виробів	із	них.
Однією	 з	 та�их	 �р�п	 матеріалів	 є
нет�ані	матеріали	(НМ).
Нет�ані	 матеріали	 —	 це	 те�-

стильні	вироби	з	нат�ральних	(во-
вна,	 бавовна,	 льон,	 т.ін.)	 та	 шт�-
чних	(поліефірних,	поліамідних,	ві-
с�озних,	 т.ін.)	 воло�он,	 з’єднаних
між	 собою	 методом	 с�леювання,
термічним,	 �ол�опробивним	 або
стр�минним	 способом.	 До	 широ-
�овживаних	видів	нет�аних	матері-
алів	 належать	 спанбонд,	 спа-
нлейс,	СМС,	СММС.
Спанбонд	 —	 100%	 поліпропі-

лен,	 воло�на	 я�о�о	 з’єднані	 між
собою	термічним	способом.	Хара-
�териз�ється	 висо�ими	 ф�н�ці-

ональними	 властивостями:	 мі�ро-
пористість,	 �ідрофільність	 (�ідро-
фобність,	я�що	т�анина	ламінова-
на),	добра	повітропрони�ність,	ві-
дс�тність	 ворс�,	 �омфортність	 та-
�тильно�о	відч�ття.	Вироби	зі	спа-
нбонд�	не	з�мовлюють	алер�ії,	во-
ни	�ислото—	та	л��остій�і.

Спанлейс	—	матеріал,	я�ий	ви-
�отовляють	шляхом	с�ріплення	ві-
с�озних	 (до	 80%)	 та	 поліефірних
(до	20%)	воло�он	стр�менем	води
під	 висо�им	 тис�ом,	без	 застос�-
вання	 �лею.	 Хара�териз�ється	 ві-
дс�тністю	 ворс�,	 об’ємністю,
м’я�істю	та	близь�істю	за	та�тиль-
ним	відч�ттям	до	бавовняних	т�а-
нин.
СМС	 —	 �омпозитний	 матеріал

на	основі	спанбонд�.	Він	на	100%
с�ладається	 з	 поліпропіленових
воло�он	 і	 трьох	 шарів	 (два	 шари
спанбонд�,	 між	 я�ими	 міститься
бар’єрний	 шар	 мельтбла�н�).
Мельтбла�н	—	матеріал,	я�ий	має
висо�і	абсорбційні	властивості,	не
проп�с�ає	біоло�ічні	рідини,	жири,
хімічні	речовини.
Ви�ористання	 в	 медичній	 пра-

�тиці	 виробів	 з	 НМ	 с�ороч�є	 ви-
трати	 робочо�о	 час�	 медично�о
персонал�	 на	 до�ляд	 за	 хворим;
зниж�є	 е�спл�атаційні	 витрати	 на
�тримання	 допоміжних	 сл�жб	 та
витрати	на	е�спл�атацію	обладна-
ння	(стерилізаційні,	пральні	тощо);
�с�ває	необхідність	стерилізації	за
непромислових	�мов;	підвищ�є	рі-
вень	епідемічної	безпе�и	пацієнтів
�наслідо�	 зниження	 ризи��	 їх	 пе-
рехресно�о	 інфі��вання;	 поліпш�є
санітарний	стан	лі�арняних	примі-
щень	 і,	 я�	 наслідо�,	 —	 с�ороч�є
терміни	 лі��вання;	 поліпш�є	 е�о-
ло�ічн�	 сит�ацію,	 ос�іль�и	 вироби
з	 НМ	мож�ть	 б�ти	 ле��о	 знеш�о-
джені	та	�тилізовані.
Завдя�и	своїм	технічним	та	са-

нітарно-�і�ієнічним	 хара�теристи-
�ам	НМ	дедалі	ширше	застосов�-
ють	�	медицині.	Зо�рема,	для	ви-
�отовлення	медичних	одноразових
виробів	 і	 засобів	 до�ляд�	 за	 хво-
рими,	 а	 та�ож	 засобів	 жіночої	 та
дитячої	�і�ієни.	З	НМ	ви�отовляють
я�	 стерильний	одя�	одноразово�о

застос�вання,	 та�	 і	 нестерильний
одя�,	 перспе�тивним	 напрямом	 є
ви�ористання	НМ	з	антисептични-
ми	 властивостями.	 Асортимент
виробів	з	НМ	д�же	широ�ий:	одя�
для	лі�арів,	пацієнтів	і	відвід�вачів
(халати,	 �остюми,	 �омбінезони,
на�ид�и,	шапоч�и,	бахіли,	мас�и),
�омпле�ти	 операційних	 по�риттів
та	інших	хір�р�ічних	матеріалів,	рі-
зноманітні	 сервет�и,	 під��зни�и
тощо.	Рино�	НМ	та	виробів	з	них	�
світі	стрім�о	зростає.
Останніми	 ро�ами	 помітно	 по-

жвавлення	цьо�о	напрям�	і	в	У�ра-
їні,	 зо�рема	 ТОВ	 «Фірма	 «Техно-
�омпле�с»	 є	 провідним	 виробни-
�ом	виробів	з	НМ	медично�о	при-

значення.	Цей	виробни�	та�ож	під-
трим�є	 дослідження,	 спрямовані
на	 розширення	 санітарно-�і�ієні-
чних	хара�теристи�	матеріалів.	За
сприяння	 ТОВ	 «Фірма	 «Техно�ом-
пле�с»	 проведено	 мі�робіоло�ічні
дослідження	 з	 оцін�и	 ст�пеня	 за-
хист�	 (бар’єрних	 властивостей)

зазначених	 видів	 НМ	 різної	 щіль-
ності.	Це	д�же	а�т�ально,	ос�іль�и,
за	дея�ими	літерат�рними	даними
до	 найважливіших	 біоло�ічних	 пе-
рева�	НМ	з	хімічних	воло�он	(порі-
вняно	із	нат�ральними)	є	їх	висо�і
бар’єрні	 властивості,	 я�і	 стрим�-
ють	прони�нення	мі�роор�анізмів	�
ран�	та	зниж�ють	інфі��вання	хір�-
р�ічних	 ран	 на	 60%	 порівняно	 із
т�анинами	з	бавовни	та	льон�.
За�альною	за�ономірністю	є	те,

що	 біопрони�ність	 збільш�ється
одночасно	 зі	 зростанням	 вихідної
�онцентрації	 нанесених	 на	 повер-
хню	НМ	мі�роор�анізмів.	 Та�,	 при
�онцентраціях	 10
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пра�тично	всі	види	НМ,	о�рім	спа-

нбонд�,	 виявились	 непрони�ними
для	 стафіло�о�ів,	 ентеро�о�ів	 та
�иш�ових	 паличо�.	 Спанбонд	 ви-
явився	прони�ним	для	 стафіло�о-
��,	 при	 цьом�	 вихідна	 �онцентра-
ція	 зниж�валась	 на	 1—2	 поряд�и
(�	 10—100	 разів).	 Усі	 досліджені
НМ	 продемонстр�вали	 найвищ�
біопрони�ність	 щодо	 ба�терій
Pseudomonas	aeruginosa	навіть	за
цих	 невисо�их	 вихідних	 �онцен-
трацій	 мі�роор�анізмів,	 я�і	 після
нанесення	на	СМС,	СММС	та	спа-
нлейс	 зниж�валися	 на	 1—2	поря-
д�и.	 Водночас	 спанбонд	 пра�ти-
чно	не	затрим�вав	прони�ність	ба-
�терій	P. aeruginosa,	що	познача-
лося	 відс�тністю	 значної	 різниці
між	�онцентраціями	мі�робів	до	та
після	нанесення	на	спанбонд.
У	 разі	 нанесення	 на	 поверхню

НМ	 с�спензій	 мі�роор�анізмів	 �
�онцентраціях	 10
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—10
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матеріали	зниж�вали	�іль�ість	ба-
�терій	на	1—4	поряд�и	 (від	10	до
10	000	разів).	Найменш�	біопрони-
�ність	 під	 час	 застосованих	 �о-
нцентрацій	 виявив	 СМС,	 найбіль-
ш�	 —	 спанбонд.	 Щодо	 о�ремих
видів	мі�роор�анізмів,	то	найбільш
ефе�тивними	НМ	виявилися	по	ві-
дношенню	до	�иш�ових	паличо�	та
ентеро�о�ів,	найменш	ефе�тивни-
ми	—	до	синьо�нійних	ба�терій.
Додат�ово	дослідж�вали	ба�те-

ріопрони�ність	 ламінованих	 мате-
ріалів	на	основі	спанбонд�	та	спа-
нлейс�	більшої	щільності.	Ці	мате-
ріали	 виявили	 вищ�	 здатність	 за-
трим�вати	 всі	 тест-штами	 мі�ро-
ор�анізмів,	 зо�рема	 і	 найбільш
«проблемно�о»	 —	 P. aeruginosa
(табл.�1).
Ці�авими	виявилися	рез�льтати

стосовно	різниці	�	�іль�ості	мі�ро-
ор�анізмів	на	зовнішній	 та	вн�трі-
шній	поверхнях	зраз�ів	НМ.	З	од-
но�о	бо��,	вони	в�аз�ють,	що	до-
сліджені	 матеріали	 мають	 в�рай
низь��	 ба�теріопрони�ність	 навіть
під	 час	 застос�вання	 висо�их	 �о-
нцентрацій	 мі�роор�анізмів	 (в	 ре-
альних	 �мовах	 та�і	 �онцентрації
мож�ть	б�ти	лише	в	дея�их	видах
біоло�ічно�о	матеріал�	 від	пацієн-
тів).	З	іншо�о	бо��,	�іль�ість	мі�ро-
ор�анізмів	на	поверхні	на	2—3	по-
ряд�и	менша	порівняно	з	нанесе-
ною	 �онцентрацією	 та	 відс�тність
ба�терій	 на	 вн�трішній	 поверхні
дають	 підстави	 прип�стити,	 що
певна	 частина	 мі�робів	 прони�ає
та	 затрим�ється	 �	 вн�трішніх	 ша-
рах	досліджених	зраз�ів	НМ.
Під	 час	 дослідження	 ймові-

рності	прони�нення	ба�терій	через
НМ	з	подальшим	потраплянням	на
бавовнян�	т�анин�	(модель	відпо-
відає	 реальним	 �мовам	 носіння
одноразово�о	 одя��	 на	 ба�атора-
зовий	 спецодя�	 або	 особистий
одя�)	встановлено,	що	в	разі	нане-
сення	 мі�роор�анізмів	 на	 зовні-
шню	поверхню	різних	видів	НМ	ос-
танні,	навіть	за	�мов,	що	сприяють
їх	прони�ненню,	пра�тично	не	пе-
реходять	 на	 підле�л�	 бавовнян�
т�анин�.
Та�ож	встановлено,	що	переб�-

вання	СММС,	СМС,	спанлейс,	спа-
нбонд	в	�мовах	воло�ості	збільш�є
їх	 ба�теріопрони�ність	 �	 десят�и-
сотні	разів.
Отже,	 в	 рез�льтаті	 досліджень

встановлено	низь�і	по�азни�и	ба-
�теріопрони�ності	 �	 видів	 СММС,
СМС,	 спанлейс	 різної	 щільності.
Вищий	ст�пінь	прони�ності	 �	 зра-
з�ів	спанбонд	може	б�ти	пов’яза-
ний	зі	стр��т�рою	матеріал�	та	бі-
оло�ічними	 хара�теристи�ами	 пе-
вних	видів	мі�роор�анізмів	(р�хли-
вість,	 властива	 ба�теріям	 E. coli
та	P. aeruginosa).
За�алом	 представлені	 зраз�и

нет�аних	матеріалів	 СММС,	СМС,
спанлейс,	 спанбонд	 хара�териз�-
ються	достатніми	бар’єрними,	ба-
�теріостатичними	 та	 ба�терици-
дними	 властивостями.	 Отримані
рез�льтати	свідчать	про	позитивні
захисні	властивості	і	перева�и	не-
т�аних	 матеріалів,	 призначених
для	 ви�отовлення	 одноразово�о
медично�о	 одя��	 та	 операційних
по�риттів.
Вважаємо	 доцільним	 продо-

вж�вати	дослідження	в	�мовах,	що
ма�симально	 наближаються	 до
�лінічних,	а	саме:	з	ви�ористанням
штамів	мі�роор�анізмів,	виділених
від	хворих	з	�нійно-запальними	за-
хворюваннями,	 та	 біоло�ічних	 рі-
дин,	 я�і	 мож�ть	 потрапляти	 на
одя�	медично�о	персонал�,	хворих
та	 предмети	 дов�ілля	 в	 �лінічних
�мовах.

ÍÅÒÊÀÍ² ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ: ÏÅÐÅÂÀÃÈ
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Таблиця�1

Рез�льтати
ба�теріопрони�ності
зраз�ів
нет�аних
матеріалів
висо�ої
щільності
до
тест-мі�роор�анізмів

Pseudomonas
aeruginosa

Вид	зраз�а
нет�аних
матеріалів

Щіль-
ність
зраз�а,
�/м

2
10

3
10

4
10

5
10

6

Вн�трішня Зовнішня

Ламінований
спанбонд

45 р/в р/в р/в р/в 1,8	х	10
4

Спанлейс 68 р/в р/в р/в р/в 7,2	х	10
2

Ламінований
спанлейс

70 р/в р/в р/в р/в 4,8	х	10
3

Кіль�ість	мі�роор�анізмів	(КУО)	при	нанесенні
�онцентрації	мі�робної	зависі	P. aeruginosa

Поверхня	зраз�а

Приміт�а: р/в	—	ріст	відс�тній

Рівні
ба�теріопрони�ності
нет�аних
матеріалів
та
бавовняної
т�анини

Автоматизована�лінія�з�виробництва��масо��одноразових�з�нет�аних�матеріалів�ТОВ�«Фірма�«Техно�омпле�с».


