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Wyzwania mikrobiologiczne 

procesów dekontaminacji 



Louise Pasteur „za jednym 
zamachem obalił teorię 
samorództwa, potwierdził 
pogląd o bakteryjnych 
źródłach infekcji, wyjaśnił 
istotę aseptyki 
Semmelweisa i antyseptyki 
Listera i wreszcie położył 
podstawy pod dalszy 
rozwój bakteriologii”. 

 

 

(wg „Historia Medycyny”  

wydawnictwo Penta 1996 r.) 



Wyroby medyczne 

narzędzia sprzęt 

anestezjologiczny 

pakiety opatrunkowe endoskopy elastyczne 



wyroby medyczne

wg Klasyfikacji SPAULDINGA 
grupę I tzw. dużego zagrożenia: 
• inwazyjny kontakt z tkankami / przerwanie ich ciągłości (skóra, śluzówki) 

• kontakt z jałowymi jamami ciała 

• kontakt ze spojówkami 



Drobnoustroje kontaminujące 

środowisko „szpitalne charakteryzują 

się wieloopornością, a także coraz 

częściej brakiem wrażliwości na 

wszystkie dostępne leki. Zjawisko to 

w ostatnich latach przyjęło wymiar 

globalny i zagraża przyszłości 

skutecznego leczenia zakażeń.” 

 
Prof. Waleria Hryniewicz 

(rok 2003) 



W środowisku szpitalnym znajduje się wiele potencjalnych 

rezerwuarów drobnoustrojów patogennych, które mogą stać 

się źródłami zakażeń pacjentów i personelu, szczególnie na 

drodze: 

*transmisji kontaktowych 

*transmisji jatrogennych (sprzęt, wyposażenie medyczne) 

*transmisji inhalacyjnych aerosolowych i pyłowych. 



Przeżywanie (survival) drobnoustrojów na 
powierzchniach „suchych” 

MAX ↓ drobnoustroje 

4 dni wirusy związane z SARS 

1 miesiąc HBV, Listeria spp., Salmonella typhi 

2 miesiące Serratia marcescens, Rotawirusy, Mycobacterium bovis, HAV 

3 miesiące Adenowirusy, Astrowirusy 

4 miesiące Enterococcus spp., Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans 

5 miesięcy Acinetobacter spp., Clostridium difficile, Shigella spp. 

6 miesięcy Corynobacterium diphtheriae 

6,5 miesiąca Streptococcus pyogenes 

7 miesięcy Staphylococcus aureus (MRSA) 

16 miesięcy Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli 

30 miesięcy Klebsiella spp. 

50 miesięcy Salmonella typhimurium 

wg. artykuł badawczy -  Bio Med. Central – Choroby zakaźne – 

Axel Kramer, Ingeborg Schwebke, Günter Kampf 16.08.2006 r. 





Agregaty, 
konglomeraty, 

biofilmy, 
zooglea Większa ilość 

białek, 
surowicy, 

albumin, itp. 

Drobnoustroje 
oporne na 

stresy fizyko-
chemiczne 

Porowatość 
powierzchni 

(gładkie – mniejsza 
przeżywalność, 

porowate – wyższa 
przeżywalność) Podwyższony poziom 

wilgotności 
względnej (70% - 
optimum, <70% - 
korzystna dla S. 

aureus, >70% - HSV) 

Temperatura – 4-6 
°C poprawia 

przeżywalność 
większości bakterii 

Optymalne: pH, 
O2 substancje 
wzrostowe, 

woda, światło 
itd. 

Podwyższone 
inokulum 
(liczba) 

Wysoka 

przeżywalność 

drobnoustrojów - 

uwarunkowania 



Materiał organiczny kontaminujący 
powierzchnie w szpitalu 

Rodzaj próbki Wielkość 
próbki 

Liczba 
bakterii 

Uwagi 

Treśd żołądka 1 cm3 10 Środowisko kwaśne 

Treśd pokarmowa 
jelita cienkiego 

1 cm3 
 

107 Warunki beztlenowe 

Treśd jelita grubego 1 g 1011 Bakterie to 20 – 30% treści 
jelita 

Ślina  1 cm3 108 Z jamy ustnej 

Mocz  1 cm3 102 U osoby zdrowej ZUM > 105 



Rozprzestrzenianie się drobnoustrojów 
- przykłady 

Drobnoustroje obecne w ślinie ludzkiej 

Makrofag pochłaniający E. coli 

Drobnoustroje uwalniane na czubku igły 



Adaptacje fenotypowe 





BIOFILMY 

Na podstawie prezentacji E. A. Trafny – grudzień 2007 



BIOFILMY 

Na podstawie prezentacji E. A. Trafny – grudzień 2007 



BIOFILM 

Na podstawie prezentacji E. A. Trafny – grudzień 2007 



Biofilmy jako wyzwanie dla procesów 
dekontaminacji 

• Każdy biofilm jest fundamentalnie inny od pozostałych, a wraz 
z materią organiczną opornośd rośnie (Staphylococcus aureus, 
Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa) 

• Eliminacja biofilmu to usuwanie macierzy pozakomórkowej – 
gliokaliksu (EPS) i inaktywacja drobnoustrojów 

• Wyższa opornośd na preparaty mikrobójcze: te same 
drobnoustroje wolno żyjące 10 ppm, w biofilmie 1000 ppm Cl2 

• Rodzaje materiałów sprzyjające adherencji: 
– Farba bitumiczna, PCV, guma chlorowa, latex → silna 

– Stal nierdzewna, polietylen, polipropylen, szkło → średnia i słaba 

(odporne: silikon, polimetylmetakrylat) 





Kontaminacja, a gładkośd i dostępnośd do 
powierzchni skażonych 



Kontaminacja, a gładkośd i dostępnośd do 
powierzchni skażonych 



Kontaminacja, a gładkośd i dostępnośd do 
powierzchni skażonych 



CHARAKTER  ZAGROŻEO 

TKANKI 

zmienione infekcyjnie, ropa, 
krew, limfa, tkanka kostna, 
oraz wydaliny, wydzieliny, 

płyny wysiękowe, itd. 

 

ZANIECZYSZCZENIA 

natury fizycznej np.: osady 
wodne, kamienie żółciowe, 

nerkowe, rdza, cząstki ścierne, 
cząstki implantu, itd. 

 
ZANIECZYSZCZENIA 

natury chemicznej np.: leki, 
wypełnienia, antyseptyki, 
kontrast, kleje medyczne 

 

DROBNOUSTROJE 

formy wegetatywne i formy 
przetrwalnikowe; agregaty, 

mikrokolonie, kolonie 
śluzowe, konglomeraty, 

biofilmy. 



CZAS – jako WARUNEK KRYTYCZNY 

Biofilm - drożdżaki 

Rozbudowany biofilm 



CZAS – jako WARUNEK KRYTYCZNY 

Biofilm Klebsiella pneumoniae 

Polymicrobic biofilm epifluorescence (CDC) 



CZAS – jako WARUNEK KRYTYCZNY 

Biofilm w cewniku 



Stopieo zanieczyszczenia proteinami 
narzędzi okulistycznych po zabiegach 

wg Aseptyka Nr 1 / 2008 



ZAGROŻENIA CHEMICZNE 

Pozostałości  kontrastu do badań RTG – idealna pożywka dla bakterii 



- Rezerwuar 

drobnoustrojów 

- Źródło zakażenia 

likwidacja 

DEKONTAMINACJA 

IZOLACJA 

Organizm wrażliwy 
(pacjent, personel) 

Przecięcie dróg 
transmisji  

KONTAMINACJA 



„DEKONTAMINACJA, DEZYNFEKCJA 
i STERYLIZACJA, 

wraz z izolacją, są podstawowymi składowymi 
postępowania zmierzającego do ograniczenia 
zakażeo krzyżowych i egzogennych przez 
zmniejszenie liczby drobnoustrojów, lub 
całkowite ich zniszczenie w środowisku 
nieożywionym i przerwanie w ten sposób dróg 
szerzenia się.” 

 
Prof. Anna Przondo – Mordalska 

(Higiena Szpitalna 8-9.06.2000 r.) 



Dziękuje za uwagę 


