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1. WSTĘP 

 
 Ochrona pacjentów przed kolejnymi infekcjami jest istotnym tematem w poprawie opieki 
zdrowotnej. Powierzchnie wewnętrzne karetek pogotowia, transportujących chorych, często 
mogą być zanieczyszczone, co wpływa na rozwój infekcji [1]. Sprzyjają temu m.in. 
ograniczenia konstrukcyjne i wąska przestrzeń ambulansu oraz używane tam urządzenia. Ich 
powierzchnie łatwo mogą ulec zanieczyszczeniu, a dezynfekcja jest utrudniona [2,3]. 
 Z tego względu prowadzone są badania dotyczące materiałów jak najbardziej 
aseptycznych, ale jednocześnie nietoksycznych w odniesieniu do żywych komórek. Stąd 
celem badań było określenie i porównanie cytotoksyczności i biozgodności różnych powłok 
nanoszonych na podłoże wykonane z blachy aluminiowej. 
 

 
2. METODYKA BADAŃ 

 
2.1. Przygotowanie materiału badawczego 
 
 Do badań wytypowano siedem różnych próbek aluminiowych, o wymiarach 
100x100x1.5mm, z różnymi powłokami: antybakteryjną, cynkową – galwaniczną i lamelową, 
poliestrowo-epoksydową – białą, brązową, zieloną, niebiesko-zieloną. Przed hodowlą 
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komórek i ekstrakcją próbki sterylizowano w 96% etanolu i 15 minut za pomocą 
promieniowania UV. 
 
2.2. Badania toksyczności próbek 
 
 W celu oceny cytotoksyczności wykonano test bezpośredniego kontaktu. Do hodowli 
komórkowych na próbkach wprowadzano fioletowy barwnik i zbadano mikroskopowo 
zmiany morfologiczne. Dla porównania komórki hodowano również na próbkach 
wykonanych z miedzi (kontrola pozytywna) i tytanu (kontrola negatywna). 
 Do analizy żywotności i proliferacji komórek wykorzystano MTT (sól 3 (4,5-
dimetylotiazol-2-ilo) -2,5-difenylotetrazolowa). Barwny produkt przeprowadzonej reakcji 
wykrywano przy zastosowaniu fotometru przy długości fali 540 nm. Ekstrakt rozcieńczano w 
stosunku 1:1 (50%), 01:03 (25%), 01:09 (5%) i 1:99 (1%). Przy końcowym stężeniu 1% w 
pożywce bez surowicy zastosowano Triton X-100 jako kontrolę pozytywną oraz polistyren 
jako kontrolę negatywną. 
 
3. WYNIKI BADAŃ I WNIOSKI 
 
 Po wykonaniu testu bezpośredniego kontaktu, stwierdzono brak toksyczności względem 
komórek żywych w przypadku pięciu badanych próbek. Toksyczność stwierdzono dla 
powłoki cynkowej – galwanicznej  i płatkowej. Ze względu na wysoką  niestabilność próbek 
na płytkach Petriego, do ich dalszej oceny zastosowano test ekstraktu. 
 W kolejnych, długoterminowych badaniach biokompatybilności wybranych powierzchni 
zostaną wykorzystane próbki, u których nie wykazano toksyczności względem komórek 
żywych. 
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