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1. WSTĘP 

 
 Zabezpieczenie przed korozją sprzętu medycznego jest istotnym i stale dyskutowanym 

zagadnieniem [1,2]. Obecnie w zastosowaniach medycznych wykorzystuje się zarówno stopy 
metali, jak również metaliczne powłoki ochronne. Ma to na celu zmianę właściwości 
mechanicznych, jak również fizykochemicznych. Ważnym aspektem modyfikacji powierzchni 
są właściwości ochronne, w tym antykorozyjne [3]. Znaczenie ma także poprawa 
biokompatybilności [4]. Jest to istotne w przypadku narzędzi medycznych, implantów oraz 
elementów mających bezpośredni kontakt ze skórą czy błoną śluzową. Jednym z kryteriów 
biokompatybilności materiałów są właściwości bakteriostatyczne [5]. 
Celem badań jest ocena właściwości bakteriostatycznych powłok a-C:H, CrN i TiN 
stosowanych powszechnie jako zabezpieczenie narzędzi tnących i tłoczących. 
 

 
2. MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ 

 
 W eksperymencie wykorzystano próbki ze stali gat. DC01 pokryte powłokami a-C:H, CrN 
i TiN. Powłoki grubości ok. 3-5 µm nanoszono w procesie fizycznego osadzania fazy gazowej 
(Physical Vapour Deposition). Do badań wytypowano gatunki bakterii, które są głównym 
źródłem zakażeń wewnątrzszpitalnych tj. Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 oraz 
Staphylococus aureus ATCC 29213. Wybrane szczepy hodowano na pożywce z agaru oraz 
agaru krwawego. Okres inkubacji wynosił 24 godziny w temp. 36oC. Następnie na posiane 
szczepy bakterii nakładano wcześniej przygotowane próbki. Po okresie inkubacji usuwano 
badane próbki i oceniano makroskopowo podłoże: obecność lub brak wzrostu bakterii. 
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Kryterium oceny był kolor podłoża. Miejsca o niezmienionym kolorze świadczyły o braku 
wzrostu. Zmiana koloru na mleczny lub zielonkawy wskazywały na wzrost bakterii. Punktem 
odniesienia były hodowle identycznych szczepów bakterii bez nałożenia próbek oraz z 
próbkami wzorcowymi bez powłok. 
 
 
3. ANALIZA WYNIKÓW I WNIOSKI 
 
 Stwierdzono, że wszystkie badane powłoki wykazały właściwości bakteriostatyczne w 
ocenie makroskopowej. Po standardowym okresie inkubacji, badane szczepy bakterii 
umieszczone pod próbkami, nie wykazywały cech wzrostu. 

W przypadku Pseudomonas aeruginosa stwierdzono bardzo niewielką strefę inhibicji wokół 
próbek, zwłaszcza z powłoką TiAlN, co wskazuje na właściwości bakteriobójcze.  
W pierwszym przypadku wzrost bakterii był swobodny. Próbki wzorcowe wykazały jedynie 
niewielkie właściwości hamujące wzrost bakterii. 
 Uzyskane wyniki potwierdzają potencjalne możliwości stosowania powłok a-C:H, CrN i 
TiN w stomatologii, protetyce czy ortodoncji, gdzie wykorzystywane materiały mają 
długotrwały kontakt z błoną śluzową człowieka i konieczne jest ograniczenie wzrostu bakterii 
na styku tkanka-metal. 
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