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K
olejna już, obowiązująca w Polsce ustawa o zapo-
bieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz.U. nr 234, poz. 1570, z późn. zm.) 
wprowadziła obowiązek opracowania, wdrożenia 

i nadzoru nad procedurami, których celem jest obniżenie 
ryzyka wystąpienia zakażenia. 
Profilaktyka zakażeń szpitalnych opiera się przede wszyst-
kim na przerwaniu dróg przenoszenia drobnoustrojów ze 
źródła/rezerwuaru na wrażliwych na infekcję pacjentów 
oraz ochronie personelu medycznego przed zakażeniem 
nabytym podczas pracy na oddziale.
Standardowe działania w tym zakresie są żmudne, wyma-
gają stałego powtarzania tych samych czynności związanych 
z koniecznością utrzymania czystości mikrobiologicznej rąk, 
sprzętu i środowiska pacjenta, a ich efekt jest w dużej mie-
rze zależny od wiedzy, rzetelności i koncentracji personelu. 
Nic więc dziwnego, że badania nad nowoczesnymi rozwią-
zaniami w profilaktyce HAI koncentrują się na poszukiwa-
niu takich rozwiązań, które minimalizowałyby ryzyko błędu 
ludzkiego, a tym samym zapewniały większe bezpieczeń-
stwo epidemiologiczne pacjenta. 
Do już funkcjonujących i ocenianych w badaniach rozwiązań 
należą m.in. roboty wykorzystywane w zabiegach chirur-
gicznych oraz sprzęt i samodezynfekujące się powierzchnie, 
impregnowane aktywnymi przeciwbakteryjnie substancjami.

Roboty chirurgiczne

Podstawowym celem profilaktyki zakażeń na oddziałach 
chirurgicznych jest ograniczenie ryzyka zakażenia miej-

Profilaktyka zakażeń związanych 
z opieką zdrowotną  

(ang. Healthcare-Associated 
Infections, HAI), obok właściwego 

rozpoznawania i leczenia, jest 
priorytetem wszystkich działań 

określanych ogólnie jako nadzór 
nad zakażeniami w warunkach 

szpitalnych i pozaszpitalnych. 
Zasady i poziomy profilaktyki 
powinny być jasno określone 

w dobrze przygotowanych, 
opartych na dowodach naukowych 

(EBM – Evidence Based 
Medicine) procedurach, zgodnych 
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sca operowanego (ZMO). Istotne znaczenie w rozwoju 
ZMO – poza indywidualnymi, predysponującymi do niego 
cechami pacjenta (np. stan immunosupresji, cukrzyca, 
otyłość), typem zabiegu (rana czysta-skażona, skażona 
lub zakażona) i warunkami techniczno-sanitarnymi sali 
operacyjnej – mają takie czynniki, jak rozległość pola ope-
racyjnego, czas zabiegu, zastosowana profilaktyka około-
zabiegowa i umiejętności chirurga. W chirurgii od wielu 
lat dominuje dążenie do zastępowania tradycyjnych zabie-
gów – laparoskopowymi, a także do podnoszenia precyzji 
i ograniczania inwazyjności zabiegów, co może ułatwić np. 
stosowanie robotów chirurgicznych.
Roboty chirurgiczne zostały wprowadzone w latach 90., 
a wśród najbardziej znanych znalazły się systemy AESOP 
i ZEUS oraz  aktualnie  najszerzej stosowany system da 
Vinci [1]. Ten ostatni zbudowany jest z konsoli sterowni-
czej i trzech lub czterech ramion, wyposażonych w narzę-
dzia chirurgiczne oraz podwójną kamerę endoskopową, 
która pozwala na uzyskanie trójwymiarowego obrazu 
o jakości HD w 10-krotnym powiększeniu [2]. Robot da 
Vinci umożliwia wykonywanie zabiegów w trudno dostęp-
nych obszarach ciała, a dzięki precyzji ruchów i możliwości 
wykonania zabiegu przy minimalnych nacięciach powłok, 
ogranicza uszkodzenia tkanek i utratę krwi. Pozwala to na 
szybką rekonwalescencję pacjenta. System da Vinci jest 
szczególnie przydatny w usuwaniu zmian nowotworo-
wych, głównie w ginekologii, proktologii, urologii. Wyko-
rzystywany jest również w trudnych zabiegach chirurgii 
ogólnej, ortopedii, torakochirurgii, kardiochirurgii i chi-
rurgii naczyniowej [3–13]. 

W ortopedii, kardiochirurgii…

Jedną ze specjalności zabiegowych, w której najwcześniej 
wprowadzono do praktyki klinicznej roboty, jest ortope-
dia [3].
Prospektywne badania randomizowane z podwójnie ślepą 
próbą, prowadzone w Wielkiej Brytanii z użyciem sys-
temu Acrobot, wykazały zdecydowanie lepszą precyzję 
zabiegów wykonywanych tą metodą. U pacjentów ope-
rowanych tradycyjnie osiągano ją u 40% [4]. Wieloośrod-
kowe badania oceniające system ROBODOC wykazały lep-
szą jakość zabiegów wykonywanych z udziałem robotów, 
a początkowo długi czas zabiegu (> 240 min) po nabyciu 
doświadczenia operujących został skrócony do 90 min 
[5, 6]. Wysoką precyzję osiągano zwłaszcza w zabiegach 
kręgosłupa i kolan [7].
Roboty są wykorzystywane z bardzo dobrym skutkiem 
także w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. W zabie-

gach plastyki zastawki mitralnej u 540 pacjentów w USA 
wykazano niską śmiertelność okołooperacyjną (0,2%) 
i niski odsetek niepowodzeń technicznych (0,8%) [8].
Wyniki 500 zabiegów pomostowania tętnic wieńcowych, 
wykonanych w Austrii w latach 2001–2011 za pomocą 
systemu da Vinci, wskazują na wysoką skuteczność 
(80%) i bezpieczeństwo (95%) takiej metody w porów-
naniu z techniką klasyczną. Zdecydowanie niższe jest 
też ryzyko bólu oraz krótszy czas pobytu pacjenta po 
zabiegu na OIT i ogółem w szpitalu [9]. W zabiegach 
onkologicznych przykładem zastosowania systemu da 
Vinci są resekcje stercza u pacjentów z rakiem prostaty 
[10], a także lobektomia, czyli wycięcie płata narządu, 
np. płuca we wczesnym stadium niedrobnokomórko-
wego raka płuc [11].
W chirurgii ogólnej do najczęściej wykonywanych zabie-
gów z udziałem robota należy cholecystektomia, czyli usu-
nięcie pęcherzyka żółciowego. Analiza wyników pięciu 
randomizowanych badań klinicznych, które obejmowały 
łącznie 431 pacjentów, nie wykazała istotnej przewagi 
takiej cholecystektomii nad standardową metodą lapa-
roskopową, jednak według autorów analizy ostateczny 
wniosek wymaga dalszych randomizowanych badań [12].
System da Vinci jest coraz częściej stosowany w gineko-
logii. W badaniu ankietowym przeprowadzonym w USA 
przez Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, z 406 
ankietowanych aż 97% przeprowadzało zabiegi z uży-
ciem robotów. Najczęściej była wykonywana histerekto-
mia, czyli usunięcie macicy i dodatkowo węzłów chłon-
nych miednicy u pacjentek z rakiem szyjki macicy (75%). 
W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w 2007 
roku, znacznie wzrósł odsetek ginekologów deklarują-
cych wykonywanie zabiegów z użyciem robotów (97 vs 
27%) i istotnie poszerzono wskazania do stosowania tej 
techniki w ginekologii onkologicznej [13].

Kwestia ryzyka ZMO

Mimo teoretycznie wszelkich podstaw do uznania zabie-
gów prowadzonych z udziałem robotów za obarczone 
zdecydowanie mniejszym ryzykiem powikłań infekcyj-
nych, opublikowane wyniki badań są niejednoznaczne. 
Przeprowadzona w USA analiza częstości występowa-
nia zakażeń miejsca operowanego u 5908 pacjentów, 
poddanych zabiegowi prostatektomii, czyli wycięcia gru-
czołu krokowego w latach 2004–2008, wykazała niż-
szy odsetek zakażeń po zabiegach, w których wykorzy-
stano roboty (0,6% vs 4,5%) i ogółem lżejszy przebieg 
zakażenia.
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W grupie chorych operowanych z użyciem robotów obser-
wowano szybszy powrót do zdrowia (7 vs 16 dni), rzad-
szą konieczność drenażu (1 vs 84 pacjentów), ponow-
nej hospitalizacji (0 vs 11 pacjentów) i reoperacji (0 vs 6 
pacjentów) [14].
W badaniu retrospektywnym prowadzonym w jednym 
szpitalu klinicznym w USA, analizując pooperacyjny prze-
bieg leczenia 273 pacjentów operowanych z użyciem sys-
temu da Vinci, dla większości zabiegów wykazano jednak 
zdecydowanie wyższy wskaźnik zakażeń miejsca opero-
wanego w porównaniu z danymi raportowanymi przez 
narodową sieć nadzoru NHSN (ang. National Healthcare 
Safety Network). W zabiegach czystych skażonych ogó-
łem wskaźnik ten wynosił odpowiednio 6,1 vs 2,6 na 100 
wykonanych procedur. Największe różnice odnotowano 
w zabiegach urogenitalnych (5,7 vs 0,9/100 procedur) 
i w obrębie jelita grubego (33,3 vs 5,9/100 procedur) [15].
Według autorów wyższy wskaźnik zakażeń w zabiegach 
przeprowadzonych z udziałem robotów był  związany 
z okresem nauki ich wykonywania. Podobne obserwa-
cje wskazujące na ryzyko różnego typu powikłań związa-
nych z umiejętnościami chirurga opublikowano w 2007 r. 
W prospektywnym badaniu randomizowanym wykazano 
poważne powikłania śródoperacyjne, takie jak zerwanie 
ścięgna, przemieszczenie się rzepki, złamania i uszkodze-
nia nerwów w sytuacji, kiedy zabiegi endoprotezoplastyki 
kolana były wykonywane z udziałem robota, ale przez nie-
doświadczonego chirurga [16]. 

Kwestia kosztów

W analizie koszt/korzyść, oceniającej wykonywanie zabie-
gów z udziałem robotów chirurgicznych, wielu autorów 
zwraca uwagę na koszty związane z zakupem i użytko-
waniem robota [1, 2, 17, 18]. W ocenie tej jednak należy 
uwzględnić oszczędności wynikające zarówno z charak-
teru samego zabiegu (np. mniejszy zespół, krótszy czas, 
zintegrowany system), jak i  krótszej rekonwalescencji 
pacjenta [18].
Ważną przesłanką z opublikowanych wyników badań jest 
konieczność doskonałego wyszkolenia chirurgów wyko-
nujących takie zabiegi. 

Sprzęt medyczny impregnowany substancjami 
antybakteryjnymi

W celu zminimalizowania ryzyka zakażeń związanych 
z inwazyjnymi metodami leczenia proponowane są roz-
wiązania oparte na stosowaniu m.in. cewników naczy-

niowych, cewników moczowych i rurek intubacyjnych 
impregnowanych związkami o właściwościach prze-
ciwdrobnoustrojowych.

Cewniki naczyniowe i łączniki bezigłowe

Zakażenia związane z terapią infuzyjną to jedne z częst-
szych i najcięższych. Ich źródłem są zazwyczaj cewniki 
naczyniowe, które mogą być kolonizowane zarówno 
drobnoustrojami wchodzącymi w skład flory naturalnej 
pacjenta, jak i egzogennymi, pochodzącymi ze środowi-
ska, w którym pacjent przebywa. 
Jednym z proponowanych rozwiązań ograniczających 
ryzyko kolonizacji są cewniki impregnowane substan-
cjami o aktywności przeciwdrobnoustrojowej, z których 
najczęściej stosowane to: sulfadiazyna srebra, chlorheksy-
dyna, minocyklina i rifampicyna [19–24]. Impregnowana 
może być tylko zewnętrzna powierzchnia cewnika (cew-
niki I generacji) lub zewnętrzna i wewnętrzna, z zazwyczaj 
wyższą zawartością substancji antybakteryjnych (cewniki 
II generacji) [20].
W badaniach doświadczalnych i klinicznych wykazano, 
że w porównaniu ze zwykłymi, cewniki impregnowane 
chlorheksydyną i sulfadiazyną srebra mogą zmniejszać 
ryzyko kolonizacji ich powierzchni, jednak nie redukują 
liczby zakażeń związanych z samym cewnikiem [21]. 
Cewniki impregnowane chlorheksydyną, minocykliną 
i rifampicyną, w porównaniu z impregnowanymi tylko 
chlorheksydyną i sulfadiazyną srebra lub tylko minocy-
kliną i rifampicyną lepiej zapobiegają tworzeniu na ich 
powierzchni biofilmu przez wielolekooporne pałeczki 
Gram-ujemne, w tym Acinetobacter baumannii, Enterobacter 
cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa i Stenotrophomonas maltophilia [22].
Metaanaliza 32 badań opublikowanych w latach 1985–
2005, dotyczących stosowania siedmiu różnych typów 
cewników impregnowanych głównie chlorheksydyną i sul-
fadiazyną srebra lub minocykliną i rifampicyną, wykazała 
korzyści wynikające ze stosowania takich cewników. Anty-
bakteryjna powierzchnia, zwłaszcza w cewnikach drugiej 
generacji, wpływała na obniżenie kolonizacji i wskaźnika 
zakażeń odcewnikowych, co skutkowało zmniejszeniem 
kosztów leczenia pacjentów [23]. Różnice w częstości zaka-
żeń, w porównaniu z cewnikami standardowymi, obser-
wowano najczęściej w przypadku cewników założonych 
do żyły udowej lub szyjnej. Największe różnice dotyczyły 
cewników utrzymywanych 5–12 dni. Analiza kosztów 
przeprowadzona dla Anglii i Walii wykazała, że oszczęd-
ności związane z zastosowaniem cewników impregnowa-
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nych substancjami antybakteryjnymi wyniosły średnio 
138 funtów na jednego pacjenta [23]. Podobne wyniki 
uzyskano w opublikowanym w 2014 r. prospektywnym 
badaniu obserwacyjnym prowadzonym w oddziale inten-
sywnej terapii na Teneryfie. W grupie pacjentów z cewni-
kiem centralnym założonym do żyły szyjnej wewnętrznej  
wykazano wpływ stosowania cewników impregnowanych 
chlorheksydyną i sulfadiazyna srebra na spadek wskaźnika 
zakażeń odcewnikowych (0 vs 5,04/1000 dni z cewni-
kiem)  i obniżenie kosztów leczenia [24]. W opinii eksper-
tów zastosowanie cewników impregnowanych substan-
cjami antybakteryjnymi należy rozważyć u pacjentów, 
u których przewidywany czas utrzymywania cewnika 
wynosi minimum 5 dni, w sytuacji, kiedy – mimo wdro-
żenia pełnej procedury zapobiegania zakażeniom odcewni-
kowym – wskaźnik tych zakażeń nie ulega obniżeniu [25].

Łączniki bezigłowe

Łączniki bezigłowe są rozwiązaniem odpowiadającym 
przede wszystkim na potrzebę ograniczenia ryzyka ekspo-
zycji personelu na krew pacjenta w wyniku zakłucia w cza-
sie manipulacji igłą, jednak nie bez znaczenia jest także ich 
potencjalna rola w ograniczaniu zakażeń odcewnikowych.
Metaanaliza czterech badań randomizowanych, w któ-
rych porównywano łączniki bezigłowe z rozwiązaniami 
standardowymi, wykazała, że stosowanie łączników bez-
igłowych może skutkować nieznacznie mniejszą liczbą 
zakażeń odcewnikowych [26]. W późniejszych badaniach 
wykazano, iż częstość zakażeń może wiązać się z typem 
stosowanych łączników.
Obserwowano wyższe wskaźniki zakażeń w przypadku 
łączników z zaworem mechanicznym, w porównaniu 
z łącznikami z podzielną przegrodą [27]. W celu ogra-
niczenia kolonizacji bakteryjnej powierzchni łączników, 
w ostatnich latach wprowadzono łączniki bezigłowe, któ-
rych wewnętrzna powierzchnia jest pokryta nanocząstecz-
kami srebra. Badania dotyczące skuteczności takiego roz-
wiązania były prowadzone w warunkach laboratoryjnych 
[28] i klinicznych [29]. Wykazano efektywne działanie 
antybakteryjne łączników pokrytych srebrem wobec szcze-
pów Staphylococcus epidermidis, metycylinoopornych gron-
kowców (ang. methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 
MRSA), wankomycynoopornych enterokoków (ang. vanco-
mycin-resistant Enterococcus, VRE), Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter cloacae i Candida albicans. Łączniki te wykazy-
wały również zdolność hamowania tworzenia się biofilmu 
bakteryjnego na ich powierzchni [28]. W randomizowa-
nym badaniu prowadzonym na oddziale hematologicznym 

w Wielkiej Brytanii oceniano skażenie łączników bezigło-
wych z (n=119) lub bez (n=117) impregnowanej srebrem 
powierzchni. Przed i po każdej manipulacji złącza dezyn-
fekowano przecierając je 2% glukonianem chlorheksy-
dyny w 70% alkoholu izopropylowym. Po czterech dniach 
stwierdzono częstsze skażenie zewnętrznej (35% vs 30%) 
i wewnętrznej (47% vs 26%) powierzchni łączników nie-
powlekanych srebrem. Ponadto ogólna liczba izolowanych 
drobnoustrojów z łączników bezigłowych ze srebrem była 
istotnie niższa [29]. Wyniki te mogą wskazywać na poten-
cjalną korzyść stosowania takich łączników w ogranicza-
niu zakażeń odcewnikowych, wymaga to jednak oceny 
w randomizowanych badaniach klinicznych. 
Należy podkreślić, że zarówno cewniki donaczyniowe, jak 
i łączniki z powierzchnią o właściwościach przeciwdrobno-
ustrojowych nie zastąpią, a jedynie poprawią, skuteczność 
standardowej profilaktyki zakażeń związanych z dożylną 
terapią.

Cewniki moczowe

Zakażenia układu moczowego (ZUM) należą do najczęst-
szych postaci klinicznych zakażeń szpitalnych, a więk-
szość z nich jest związana  z cewnikowaniem pęcherza 
moczowego.
Cewnik moczowy może być łatwo kolonizowany przez 
drobnoustroje obecne na skórze i błonach śluzowych 
w okolicy ujścia cewki moczowej, co w konsekwencji pro-
wadzi do wytworzenia na jego powierzchni biofilmu i sta-
nowi istotne ryzyko rozwoju zakażenia. W profilaktyce 
takich zakażeń, obok standardowych zaleceń, propono-
wane są cewniki powlekane lub impregnowane substan-
cjami antybakteryjnymi. Ich skuteczność w ograniczaniu 
kolonizacji i profilaktyce ZUM była oceniana najczęściej 
w odniesieniu do pacjentów krótko cewnikowanych (do 
14 dni).
W 2014 r. opublikowano analizę wyników 26 badań obej-
mujących ogółem 12 422 dorosłych leczonych w warun-
kach szpitalnych, w grupie których stosowano cewniki 
moczowe pokryte srebrem, nitrofurazonem lub minocy-
kliną i rifampicyną [30]. W badaniu, w którym oceniano 
wpływ cewników pokrytych hydrożelem zawierającym 
srebro na częstość objawowych zakażeń układu moczo-
wego, cewniki te porównywano z cewnikami lateksowymi 
powleczonymi politetrafluoroetylenem (PTFE) znanym 
jako teflon lub tarflen. Objawowe ZUM występowały 
z podobną częstością, niezależnie od typu stosowanego 
cewnika. W kolejnym, randomizowanym badaniu stwier-
dzono niższy odsetek występowania bezobjawowego 
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bakteriomoczu i lepszy komfort pacjentów w przypadku 
stosowania cewników ze srebrem. W analizowanych bada-
niach oceniano również cewniki moczowe impregnowane 
antybiotykami [30]. Cewniki silikonowe impregnowane 
nitrofurazonem, w porównaniu ze standardowymi cew-
nikami lateksowymi pokrytymi PTFE , pozwalały uzyskać 
redukcję objawowych zakażeń układu moczowego, jed-
nak na granicy istotności statystycznej. W ograniczaniu 
bezobjawowej bakteriurii pozytywne wyniki uzyskano 
zarówno w odniesieniu do cewników impregnowanych 
nitrofurazonem, jak i  minocykliną z rifampicyną, przy 
czym te ostatnie nie są już produkowane. W ocenie dys-
komfortu odczuwanego przez pacjentów w czasie utrzy-
mywania cewnika moczowego odnotowywano częściej 
ból w przypadku stosowania cewników impregnowanych 
nitrofurazonem  [30].
Podsumowując, należy podkreślić, że cewniki opłaszczone 
srebrem nie wykazują statystycznie istotnego wpływu na 
redukcję objawowych zakażeń układu moczowego i na 
podstawie  aktualnie dostępnych wyników badań w oce-
nie koszt/korzyść nie są opłacalne. Cewniki impregnowane 
nitrofurazonem dają szanse na ograniczenie zarówno 
objawowych infekcji, jak i bezobjawowej bakteriurii, jed-
nak mogą powodować istotny dyskomfort u pacjentów 
cewnikowanych

Rurki intubacyjne pokryte srebrem

Intubacja stanowi istotny czynnik ryzyka kolonizacji dol-
nych dróg oddechowych i rozwoju zapalenia płuc.
W celu ograniczenia kolonizacji bakteryjnej i zmniejszenia 
ryzyka tworzenia biofilmu na powierzchni rurek intubacyj-
nych, proponowane są rozwiązania oparte na stosowaniu 
rurek pokrytych związkami srebra. W badaniu laborato-
ryjnym i na modelu zwierzęcym udowodniono ich sku-
teczność w ograniczaniu kolonizacji bakteryjnej, zwłaszcza 
w odniesieniu do Pseudomonas aeruginosa – bakterii, która 
należy do najczęstszych czynników etiologicznych zapaleń 
płuc związanych z wentylacją mechaniczną (ang. ventila-
tor-associated pneumonia, VAP) [31]. W prospektywnym 
randomizowanym badaniu przeprowadzonym na jednym 
z oddziałów intensywnej terapii szpitala uniwersyteckiego 
w USA wykazano potencjalną skuteczność rurek intuba-
cyjnych pokrytych sulfadiazyną srebra w ograniczeniu 
kolonizacji bakteryjnej a także bezpieczeństwo ich stoso-
wania [32]. W badaniu wieloośrodkowym prowadzonym 
w trzech szpitalach hiszpańskich i jednym w USA wyka-
zano opóźnioną i zdecydowanie ograniczoną kolonizację 
rurek pokrytych srebrem [33].

Ocenę wpływu takiego rozwiązania na częstość wystę-
powania VAP prowadzono w dwóch randomizowanych 
badaniach klinicznych obejmujących 1630 pacjentów. 
Stwierdzono niższą częstość występowania VAP, mniej 
efektów niepożądanych i ograniczoną kolonizację bak-
teryjną w przypadku rurek ze srebrem. Nie stwierdzono 
wpływu stosowania takich rurek na śmiertelność [34]. 
W badaniu NASCENT (North American Silver-Coated 
Endotracheal Tube) przeprowadzonym w latach 2002–
2006 w 54 oddziałach intensywnej terapii z ogólną liczbą 
9417 pacjentów hospitalizowanych > 24 godz. wykazano 
niższy odsetek VAP (4,8% vs. 7,5%) i opóźnienie wystę-
powania VAP w grupie wentylowanych chorych, u któ-
rych zastosowano rurki dotchawicze pokryte srebrem. Nie 
stwierdzono różnic w śmiertelności w czasie stosowania 
mechanicznej wentylacji, w czasie pobytu w OIT i ogól-
nym czasie hospitalizacji a także w częstości występowa-
nia działań niepożądanych  [35]. 
Dotychczasowe badania nie pozwalają na jednoznaczną 
ocenę w relacji koszt/korzyść stosowania rurek intuba-
cyjnych impregnowanych srebrem w profilaktyce VAP.

Powierzchnie o właściwościach 
antybakteryjnych

Źródłem patogenów odpowiedzialnych za zakażenia szpi-
talne w 20% jest środowisko pacjenta [36]. Środowisko 
szpitalne może mieć istotne znaczenie nie tylko w zaka-
żeniach wywoływanych przez pałeczki P.aeruginosa, ale 
także szczepy MRSA, VRE, Clostridium difficile, Acineto-
bacter spp. i norowirusy [37, 38]. Wszystkie wymienione 
drobnoustroje mogą przeżywać na powierzchniach i sprzę-
cie od kilku godzin do nawet kilku miesięcy, co wiąże się 
z wysokim ryzykiem przeniesienia ich na ręce personelu, 
na innych chorych lub na pacjenta kolejno hospitalizowa-
nego w tym samym pomieszczeniu [38]. Zaobserwowano, 
że przestrzeganie zasad higieny rąk w kontakcie ze środo-
wiskiem pacjenta jest zdecydowanie gorsze niż w kontak-
cie z samym pacjentem, natomiast skażenie rąk np. szcze-
pami MRSA jest równie częste w obydwu sytuacjach [39, 
40]. Ponadto skażenie środowiska wokół pacjenta zwięk-
sza ryzyko kontaminacji środków ochrony osobistej sto-
sowanych przez personel [41].
Metodami wykorzystywanymi do ograniczenia skażenia 
powierzchni szpitalnych jest bieżąca i końcowa dezyn-
fekcja w pomieszczeniu skolonizowanego/zakażonego 
pacjenta wykonywana przy użyciu standardowych pre-
paratów dezynfekcyjnych [42], a w ostatnim czasie także 
dezynfekcja „bezdotykowa” z wykorzystaniem  promie-
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niowania UV lub zamgławianie nadtlenkiem wodoru [43]. 
Aktualnie dostępne metody „bezdotykowe” wymagają 
spełnienia określonych warunków: puste pomieszczenie 
i dokładne umycie powierzchni przed wykonaniem dezyn-
fekcji. Nowe metody, takie jak użycie stałego zamgławiania 
niską dawką (np. 0,2 ppm) nadtlenku wodoru  lub światła 
widzialnego o wysokiej intensywności i wąskim spektrum 
(np. 405 nm), są w trakcie badań [44].
Niestety, standardowa dezynfekcja powierzchni jest czę-
sto niewłaściwa. Badania wykazały, że tylko niecałe 50% 
powierzchni sal chorych jest prawidłowo dekontamino-
wane przez personel sprzątający [45, 46]. Po wprowadze-
niu informacji zwrotnej i edukacji poprawność dekonta-
minacji wzrastała do 71–77% [46, 47]. Próbę rozwiązania 
tego problemu podjęto wprowadzając do środowiska szpi-
talnego powierzchnie samodezynfekujące, impregnowane 
lub pokryte metalami, takimi jak srebro lub miedź, che-
micznymi substancjami bakteriobójczymi, np. triklosa-
nem lub o aktywności antybakteryjnej indukowanej świa-
tłem [48].

Powierzchnie impregnowane lub pokryte 
metalami

Najwięcej badań dotyczy powierzchni impregnowanych 
lub pokrytych srebrem czy miedzią [48]. W ostatnim cza-
sie rozpoczęto badania nad wykorzystaniem w tym celu 
także tytanu [49].
W przypadku powierzchni szpitalnych zawierających sre-
bro dostępny i oceniony został tylko jeden produkt (Sur-
facin), który zawiera rozpuszczalny w wodzie jodek sre-
bra i poliheksametylen biguanidu [48]. Surfacin może być 
nakładany na powierzchnie metodą zanurzania, malo-
wania lub natrysku. Mechanizm jego działania polega na 
uszkadzaniu warstwy lipidowej błony komórkowej bak-
terii Gram-ujemnych, co uzasadnia skuteczność w erady-
kacji pałeczek Pseudomonas aeruginosa. Kumulacja srebra 
w komórce bakteryjnej pozwala na istotną redukcję także 
takich drobnoustrojów, jak MRSA i VRE [50]. Nie opubli-
kowano badań dotyczących wykorzystania innych form, 
w tym nanocząsteczek srebra do konstrukcji powierzchni 
samodezynfekujących. 
Jony miedzi, ze względu na ich zdolność do wytworzenia 
reaktywnych form tlenu i uwalniania żelaza z połączeń 
Fe-S, mogą uszkadzać lipidy, kwasy nukleinowe i białka, co 
prowadzi do śmierci komórki bakteryjnej [51]. Powierzch-
nie impregnowane lub pokryte miedzią były oceniane 
w badaniach laboratoryjnych i w warunkach szpitalnych. 
W badaniach laboratoryjnych wykazano, że kontakt z mie-

dzią prowadzi do inaktywacji drobnoustrojów w czasie od 
kilku minut do kilku godzin [48]. Brak porównywalnych 
metod badawczych w zakresie techniki inokulacji drob-
noustrojów, czasu inkubacji a także zawartości miedzi 
w badanym stopie znacznie utrudnia analizę otrzyma-
nych wyników, można jednak przyjąć, że antybakteryjna 
aktywność powierzchni jest wprost proporcjonalna do 
zawartości miedzi w stopie, temperatury i wilgotności 
[52], a stosowanie inhibitorów korozji lub gruba warstwa 
tlenku miedzi obniżają jej skuteczność w eliminacji drob-
noustrojów [48].
Wykazano, że powierzchnie pokryte miedzią hamują 
wzrost S .aureus, w tym szczepów MRSA, Enterococcus 
spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 
baumannii, P.aeruginosa i Mycobacterium tuberculosis [52, 
53]. Miedź w czasie 30 min znacznie redukuje (o 6-log10) 
wegetatywne formy C. difficile, co pośrednio ogranicza 
liczbę wytwarzanych spor [54]. Bezpośredni wpływ na 
formy przetrwalnikowe C. difficile wykazano w czasie 24 
do 48 godzin [55].
Badania wykonane w warunkach szpitalnych wykazały, że 
średnia liczba żywych drobnoustrojów (ang. colony-for-
ming units; CFU) była znacznie niższa na powierzchniach 
powlekanych miedzią [56–58]. W Szpitalu królowej Elż-
biety w Birmingham, Wielka Brytania, na powierzchniach 
zawierających miedź w okresie 10 tygodni badań wyka-
zano średnio o ≥ 90% niższą liczbę CFU/cm2 w porów-
naniu z powierzchniami standardowymi [56]. Miedziane 
klamki, przyciski i kontakty pozwoliły uzyskać 37% ogra-
niczenie ogólnej liczby CFU [57]. W badaniu oceniają-
cym wpływ miedzianych powierzchni na skażenie miejsc 
często dotykanych szczególnie wyraźna różnica zazna-
czyła się w przypadku szczepów VRE i bakterii grupy coli, 
natomiast mało znaczącą redukcję uzyskano dla MRSA 
i C. difficile [58]. Badania randomizowane z grupą kon-
trolną prowadzone na oddziałach intensywnych terapii 
trzech szpitali w Południowej Karolinie w USA wykazały, 
że wskaźnik zakażeń szpitalnych i/lub kolonizacji MRSA 
lub VRE był istotnie niższy w grupie pacjentów leczonych 
w salach wyposażonych w powierzchnie wykonane ze sto-
pów miedzi, w porównaniu z grupą chorych przebywają-
cych na salach wyposażonych standardowo [59]. 

Przydatność miedzi

Miedź wykorzystywana jest także do impregnowania 
tkanin, powierzchni drobnych przedmiotów (długopisy) 
i elementów klimatyzacji [60–63]. Jedno z nielicznych 
badań oceniających wpływ tkanin impregnowanych mie-










