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Інфеційні хвороби спроводжють людин протяом сієї історії людства, нерідо набваючи
форм епідемій та пандемій. Незважаючи на значні зсилля людини в царині профілатии та лівання інфеційних захворювань,
проблема
залишається
нерозв’язаною. Більше тоо, останні
десятиліття ознаменвалися появою нових, та званих емерджентних інфецій, а їх швидом і масштабном поширенню сприяють
лобальні міраційні процеси.
Ефетивність протиепідемічних заходів, спрямованих на обмеження
поширення інфеційних захворювань, значною мірою залежить від
наявності достатньоо арсенал
засобів бар’єрноо захист.
Орім ласичних інфеційних
хвороб, протяом останніх десятиліть значною стала роль захворювань, пов’язаних із внтрішньоліарняним інфіванням. Нозооміальні (внтрішньоліарняні, оспітальні) інфеції є однією із найостріших проблем счасної медицини, яа набває дедалі більшої медичної та соціальної значщості.
Захворювання на нозооміальні інфеції (НІ) розвиваються приблизно в ожноо десятоо оспіталізованоо пацієнта, вражаючи до
3 млн осіб  світі, для 50 тисяч із
них захворювання заінчється летально.
Стрімий розвито счасних лівально-діаностичних медичних
технолоій, розширення можливостей їх застосвання я  стаціонарних, та і в амблаторних мовах,
а таож збільшення серед населення ільості імноомпрометованих осіб є підставою, щоб оворити про ще ширше поняття — інфеції, пов’язані із наданням медичної допомои (HCAI — НealthСare
Аssociated Іnfection). Лівання цих
переважно нійно-запальних захворювань значно сладнене, осільи часто їх етіолоічними чинниами є множинностійі до антибіотиів мірооранізми, зорема: метицилінрезистентні золотисті стафілоои (МРСА), ваноміцинрезистентні
стафілоои,
мльтирезистентні ентеробатерії
та неферментвальні рамнеативні батерії, а саме синьонійні паличи та ацинетобатерії. І це є
лобальною проблемою.
Нещодавно медичн світов
ромадсьість вразило повідомлення британсьих медиів про виявлення батерій, яі продють висоотосичний фермент NDM-1 та
виявляють стійість до всіх відомих
на сьоодні антибіотиів. Запобіання поширенню цих та баатьох інших збдниів  заладах охорони
здоров’я, я і профілати HCAI-інфецій  пацієнтів, розлядають
сьоодні я невід’ємн сладов
підвищення яості надання медичних посл на основі забезпечення
належноо рівня епідемічної безпеи пацієнта. Досянення подібноо
рівня потребє впровадження та
широоо застосвання в медицині
нових матеріалів та виробів із них.
Однією з таих рп матеріалів є
нетані матеріали (НМ).
Нетані матеріали — це тестильні вироби з натральних (вовна, бавовна, льон, т.ін.) та штчних (поліефірних, поліамідних, вісозних, т.ін.) волоон, з’єднаних
між собою методом слеювання,
термічним, олопробивним або
стрминним способом. До широовживаних видів нетаних матеріалів належать спанбонд, спанлейс, СМС, СММС.
Спанбонд — 100% поліпропілен, волона яоо з’єднані між
собою термічним способом. Харатеризється висоими фнці-

Нові медичні технології
ональними властивостями: міропористість, ідрофільність (ідрофобність, ящо танина ламінована), добра повітропрониність, відстність ворс, омфортність татильноо відчття. Вироби зі спанбонд не змовлюють алерії, вони ислото— та лостійі.

нітарно-іієнічним харатеристиам НМ дедалі ширше застосовють  медицині. Зорема, для виотовлення медичних одноразових
виробів і засобів доляд за хворими, а таож засобів жіночої та
дитячої іієни. З НМ виотовляють
я стерильний одя одноразовоо

значення. Цей виробни таож підтримє дослідження, спрямовані
на розширення санітарно-іієнічних харатеристи матеріалів. За
сприяння ТОВ «Фірма «Техноомплес» проведено міробіолоічні
дослідження з оціни стпеня захист (бар’єрних властивостей)
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Рівні ба теріопрони ності нет аних матеріалів та бавовняної т анини

Спанлейс — матеріал, яий виотовляють шляхом сріплення вісозних (до 80%) та поліефірних
(до 20%) волоон стрменем води
під висоим тисом, без застосвання лею. Харатеризється відстністю ворс, об’ємністю,
м’яістю та близьістю за татильним відчттям до бавовняних танин.
СМС — омпозитний матеріал
на основі спанбонд. Він на 100%
сладається з поліпропіленових
волоон і трьох шарів (два шари
спанбонд, між яими міститься
бар’єрний шар мельтблан).
Мельтблан — матеріал, яий має
висоі абсорбційні властивості, не
пропсає біолоічні рідини, жири,
хімічні речовини.
Виористання в медичній пратиці виробів з НМ сорочє витрати робочоо час медичноо
персонал на доляд за хворим;
знижє есплатаційні витрати на
тримання допоміжних слжб та
витрати на есплатацію обладнання (стерилізаційні, пральні тощо);
сває необхідність стерилізації за
непромислових мов; підвищє рівень епідемічної безпеи пацієнтів
наслідо зниження ризи їх перехресноо інфівання; поліпшє
санітарний стан ліарняних приміщень і, я наслідо, — сорочє
терміни лівання; поліпшє еолоічн ситацію, осільи вироби
з НМ можть бти лео знешоджені та тилізовані.
Завдяи своїм технічним та са-

Таблиця1
Резльтати ба теріопрони ності зраз ів нет аних матеріалів
висо ої щільності до тест-мі рооранізмів
Pseudomonas aeruginosa
Вид зраза
нетаних
матеріалів

Щіль- Кільість мірооранізмів (КУО) при нанесенні
ність
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Приміта: р/в — ріст відстній
застосвання, та і нестерильний
одя, перспетивним напрямом є
виористання НМ з антисептичними властивостями. Асортимент
виробів з НМ дже широий: одя
для ліарів, пацієнтів і відвідвачів
(халати, остюми, омбінезони,
наиди, шапочи, бахіли, маси),
омплети операційних пориттів
та інших хіррічних матеріалів, різноманітні сервети, підзнии
тощо. Рино НМ та виробів з них 
світі стрімо зростає.
Останніми роами помітно пожвавлення цьоо напрям і в Ураїні, зорема ТОВ «Фірма «Техноомплес» є провідним виробниом виробів з НМ медичноо при-

зазначених видів НМ різної щільності. Це дже атально, осільи,
за деяими літератрними даними
до найважливіших біолоічних перева НМ з хімічних волоон (порівняно із натральними) є їх висоі
бар’єрні властивості, яі стримють пронинення мірооранізмів 
ран та знижють інфівання хіррічних ран на 60% порівняно із
танинами з бавовни та льон.
Заальною заономірністю є те,
що біопрониність збільшється
одночасно зі зростанням вихідної
онцентрації нанесених на поверхню НМ мірооранізмів.
Та, при
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4
онцентраціях 10 та 10 КУО/мл
пратично всі види НМ, орім спа-

нбонд, виявились непрониними
для стафілооів, ентерооів та
ишових паличо. Спанбонд виявився прониним для стафілоо, при цьом вихідна онцентрація знижвалась на 1—2 поряди
( 10—100 разів). Усі досліджені
НМ продемонстрвали найвищ
біопрониність щодо батерій
Pseudomonas aeruginosa навіть за
цих невисоих вихідних онцентрацій мірооранізмів, яі після
нанесення на СМС, СММС та спанлейс знижвалися на 1—2 поряди. Водночас спанбонд пратично не затримвав прониність батерій P. aeruginosa, що позначалося відстністю значної різниці
між онцентраціями міробів до та
після нанесення на спанбонд.
У разі нанесення на поверхню
НМ сспензій мірооранізмів
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6
онцентраціях 10 —10 КУО/мл
матеріали знижвали ільість батерій на 1—4 поряди (від 10 до
10 000 разів). Найменш біопрониність під час застосованих онцентрацій виявив СМС, найбільш — спанбонд. Щодо оремих
видів мірооранізмів, то найбільш
ефетивними НМ виявилися по відношенню до ишових паличо та
ентерооів, найменш ефетивними — до синьонійних батерій.
Додатово досліджвали батеріопрониність ламінованих матеріалів на основі спанбонд та спанлейс більшої щільності. Ці матеріали виявили вищ здатність затримвати всі тест-штами мірооранізмів, зорема і найбільш
«проблемноо» — P. aeruginosa
(табл.1).
Ціавими виявилися резльтати
стосовно різниці  ільості мірооранізмів на зовнішній та внтрішній поверхнях зразів НМ. З одноо бо, вони вазють, що досліджені матеріали мають врай
низь батеріопрониність навіть
під час застосвання висоих онцентрацій мірооранізмів (в реальних мовах таі онцентрації
можть бти лише в деяих видах
біолоічноо матеріал від пацієнтів). З іншоо бо, ільість мірооранізмів на поверхні на 2—3 поряди менша порівняно з нанесеною онцентрацією та відстність
батерій на внтрішній поверхні
дають підстави припстити, що
певна частина міробів прониає
та затримється  внтрішніх шарах досліджених зразів НМ.
Під час дослідження ймовірності пронинення батерій через
НМ з подальшим потраплянням на
бавовнян танин (модель відповідає реальним мовам носіння
одноразовоо одя на бааторазовий спецодя або особистий
одя) встановлено, що в разі нанесення мірооранізмів на зовнішню поверхню різних видів НМ останні, навіть за мов, що сприяють
їх прониненню, пратично не переходять на підлел бавовнян
танин.
Таож встановлено, що перебвання СММС, СМС, спанлейс, спанбонд в мовах волоості збільшє
їх батеріопрониність  десятисотні разів.
Отже, в резльтаті досліджень
встановлено низьі поазнии батеріопрониності  видів СММС,
СМС, спанлейс різної щільності.
Вищий стпінь прониності  зразів спанбонд може бти пов’язаний зі стртрою матеріал та біолоічними харатеристиами певних видів мірооранізмів (рхливість, властива батеріям E. coli
та P. aeruginosa).
Заалом представлені зрази
нетаних матеріалів СММС, СМС,
спанлейс, спанбонд харатеризються достатніми бар’єрними, батеріостатичними та батерицидними властивостями. Отримані
резльтати свідчать про позитивні
захисні властивості і переваи нетаних матеріалів, призначених
для виотовлення одноразовоо
медичноо одя та операційних
пориттів.
Вважаємо доцільним продовжвати дослідження в мовах, що
масимально наближаються до
лінічних, а саме: з виористанням
штамів мірооранізмів, виділених
від хворих з нійно-запальними захворюваннями, та біолоічних рідин, яі можть потрапляти на
одя медичноо персонал, хворих
та предмети довілля в лінічних
мовах.

