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1. Wstęp

Historia opatrunków jest niemal tak długa jak historia ludzkości. Chociaż dziś
znamy wiele ich rodzajów, od zwykłych bandaży czy gazy, do specjalistycznych 
opatrunków hydrożelowych, to najpopularniejszym ich rodzajem są plastry opatrunkowe. 

Plaster to fragment materiału opatrunkowego z substancją samoprzylepną, która 
uniemożliwia przesunięcie się jego z obszaru rany. 

Historia plastrów opatrunkowych rozpoczęła się w 1920 roku, kiedy to Earle 
Dickson, pracownik amerykańskiej firmy Johnson & Johnson, wpadł na pomysł jak 
pomóc swojej małżonce Josephine Knight, która często kaleczyła się podczas prac 
domowych. Przymocował on kawałek gazy do taśmy chirurgicznej, a następnie 
zabezpieczył całość krynoliną. W taki właśnie sposób powstał pierwszy w historii 
plater opatrunkowy. Dickinson przedstawił swój wynalazek kierownikowi 
przedsiębiorstwa, w którym pracował, a ten zdecydował się na rozpoczęcie jego 
produkcji. Plastry na początku bardzo słabo się sprzedawały, lecz zostały docenione 
przez skautów, którzy spopularyzowali ten niezwykle łatwy w użyciu typ opatrunku. 

Wadą pierwszych plastrów był ich nieporęczny rozmiar wynoszący 46 x 6 
centymetrów, dlatego też w roku 1924 firma Johnson & Johnson rozpoczęła 
produkcję plastrów opatrunkowych w wielu różnych rozmiarach, natomiast w 1958 
roku celulozowe taśmy chirurgiczne zostały zastąpione przez taśmy winylowe [1,2]. 

Od tego czasu wiele się zmieniło, na rynku pojawiły się nowe rodzaje materiałów 
opatrunkowych i nowe metody ich produkcji. Same plastry również bardzo się 
zmieniły na przestrzeni lat. Powstały plastry specjalistyczne dostosowane do różnych 
typów ran: po oparzeniach, pooperacyjnych z dużym wysiękiem, odleżynowych 
i wielu innych . Obecnie bardzo popularnym rodzajem plastra jest taki, który zawiera 
srebro jonowe w materiale opatrunkowym.  

Srebro jako antybiotyk znane jest już od starożytności. Ówcześni ludzie dodawali 
kawałki srebra do wody w celu zahamowania rozwoju w niej drobnoustrojów tym 
samym przedłużając jej zdatność do spożycia. Podczas I wojny światowej 
w szpitalach wojskowych stosowano srebro na rany i poparzenia żołnierzy aby 
zapobiec ich zainfekowaniu. 
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Współcześni badacze udowodnili, że pierwiastek ten wykazuje bardzo silne 
właściwości bakteriobójcze w szerokim spektrum drobnoustrojów [3]. Szwedzki 
dokument MEDTECH podaje, że „Jak dotąd nie istnieją udokumentowane przypadki, 
gdzie oporność na srebro doprowadziła do śmiertelnej choroby. Nie ma dostępnej 
alternatywy terapeutycznej dla zastosowania srebra. Stosowanie opatrunków 
zawierających srebro może obniżyć potrzebę przepisywania z systemowych. Może 
także przyczynić się do uniknięcia rozwoju oporności na antybiotyki u pacjentów  
z zaburzeniami gojenia ran.” Świadczy to o tym jak skutecznym preparatem 
antybakteryjnym jest srebro, bowiem brak konieczności przepisywania dodatkowych 
antybiotyków ma na pewno korzystny wpływ na ogólny stan zdrowia pacjenta [4]. 

Opatrunki zawierające aktywne srebro tworzą osobną grupę materiałów 
opatrunkowych. Srebro stanowi składnik aktywny w wielu typach opatrunków, np. 
może być wykorzystywany w opatrunkach piankowych, algininowych oraz typu 
Hydrofiber (w kontakcie z wydzieliną z rany opatrunek przybiera postać żelu) [5]. 

Opatrunki ze srebrem znalazły zastosowanie przede wszystkim w leczeniu ran 
zakażonych. Działanie srebra jest szczególnie ważne, gdy bakterie w miejscu 
leczonego zranienia wykazują odporność na leki przeciwdrobnoustrojowe. Srebro 
jonowe pozwala kontrolować środowisko pod opatrunkiem co niweluje konieczność 
stosowania antybiotyków, w konsekwencji ograniczając wykształcenie się leko-
oporności wśród drobnoustrojów.  

Właściwości antybakteryjne srebra obejmują bardzo szerokie spektrum 
drobnoustrojów. Uwalniane z opatrunku jony srebra wykazują skuteczne działanie 
zarówno wobec bakterii Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych. W przypadku bakterii 
Gram-dodatnich należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczność w zwalczaniu 
gronkowców (w tym szczepów metycylinoopornych np. MRSA- methycillin-resistant 
Staphylococcus aureus) i enterokoków (w tym szczepów VRE- vancomycin-resistant 
Enterococcus). Przy Gram-ujemnych bakteriach najważniejsza jest skuteczność na 
pałeczki z rodziny Eterobacterales oraz pałeczki niefermentujące [6-9]. 

Srebro w postaci metalicznej (Ag0) reagując z wysiękiem z rany lub z potem 
może jonizować do postaci jonu (Ag+). Jon ten jest wysoce reaktywny, wykazuje 
zdolności do oddziaływania z białkami, wolnymi aminami i resztami amino-
kwasowymi drobnoustrojów. Jony (Ag+) są w stanie reagować z grupami 
występującymi w ścianach komórkowych bakterii i usuwać z nich atomy wodoru. 
Bakteria z uszkodzoną w ten sposób strukturą traci możliwość wymiany gazowej  
w tzw. łańcuchu oddechowym poprzez zamkniecie kanałów przenoszących elektrony, 
co prowadzi do śmierci komórki. Ponadto srebro przenikając dalej przez ścianę 
komórkową bakterii może uszkadzać jej DNA i mitochondrium oraz hamować 
procesy naprawcze. Dodatkowym walorem srebra jest to, że drobnoustroje nie są w 
stanie wytworzyć lekooporności na ten pierwiastek, ponieważ wymaga to zbyt wielu 
jednoczesnych zmian w ich kodzie genetycznym. [10-11] 
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2. Część doświadczalna 

2.1. Aparatura badawcza 

Do oznaczenia zawartości srebra w próbkach w pracy wykorzystywano 
spektrometr absorpcji atomowej iCE 3500 firmy Thermo Scientific, Urządzenie 
umożliwia pracę techniką płomieniową, techniką kuwety grafitowej oraz techniką 
wodorków/zimnych par rtęci. W zależności od ustawionych parametrów pracy 
aparatu, rodzaju pierwiastka i wybranej techniki urządzenie umożliwia wykonanie 
oznaczeń na poziomie µg/l.  

Do oznaczenia całkowitej zawartości srebra w próbkach konieczne było 
dokonanie mineralizacji próbek, tak aby można było całkowicie przeprowadzić je do 
postaci roztworu. Do tego celu wykorzystywano mineralizator mikrofalowy marki 
MILESTONE typu START D Microwave Digestion System. Urządzenie umożliwia 
realizację procesu mineralizacji w naczyniach teflonowych przy podwyższonym 
ciśnieniu. Kontrola procesu realizowana jest poprzez pomiar temperatury wewnątrz 
naczynia do mineralizacji. 

Do oznaczenia srebra uwalnianego z próbek wykorzystywano wytrząsarkę 
laboratoryjną marki Clpan, typ 357. Urządzenie posiada precyzyjny układ do regulacji 
temperatury oraz umożliwia regulację procesu wytrząsania próbek w zakresie 
częstotliwości oraz amplitudy oscylacji. 

W pracy wykorzystywano wagę elektroniczną marki RADWAG, model: AS 
510.3Y, posiadającą funkcję rejestracji ciśnienia atmosferycznego i temperatury 
otoczenia. 

Do przygotowania wody dejonizowanej wykorzystywano stację oczyszczania 
wody ThermoFisher Barnstead™ Smart2Pure™ umożliwiającą uzyskanie wody 
analitycznej klasy 2. 

Do sporządzania roztworów do krzywej kalibracyjnej wykorzystywano pipety 
automatyczne firmy HLT oraz kolby miarowe klasy A firmy Chemland. 

Przed sporządzeniem roztworów do analizy zostało wykonane sprawdzenie pipet 
i kolb miarowych metodą grawimetryczną z uwzględnieniem temperatury otoczenia. 

2.2. Stosowane odczynniki  

Woda dejonizowana analityczna klasy 2. 
Spektralnie czysty kwas azotowy o stężeniu 65% firmy Merck. 

Certyfikowany materiał referencyjny marki Certipur firmy Merck – ICP multi-
element standard solution IV. Jest to wzorzec wielopierwiastkowy zawierający 23 
pierwiastki rozpuszczone w kwasie azotowym o stężeniu 1000 mg/l każdy. Gęstość 
roztworu wzorca w temperaturze 20oC wynosi 1,0896 g/cm3. Wzorzec ten 
wykorzystany został do sporządzenia roztworów użytych podczas tworzenia krzywej 
kalibracyjnej. 
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Certyfikowany materiał referencyjny marki TeraCERT firmy Sigma-Aldrich – 
Multielement standard solution V for ICP. Jest to wzorzec wielopierwiastkowy 
zawierający 27 pierwiastków rozpuszczonych w kwasie azotowym, w tym srebro, 
którego zawartość wynosiła 10 mg/l. Gęstość roztworu wzorca w temperaturze 20oC 
wynosi 1,0557 g/cm3. Wzorzec ten wykorzystany został do kontroli poprawności 
wykonania krzywej kalibracyjnej. 

2.3. Obiekt badań  

Do badań wybrane zostały cztery rodzaje komercyjnie dostępnych plastrów 
opatrunkowych, w składzie których producenci deklarowali obecność srebra. 

Próbka 1 - Aquacel Ag Foam - to miękki i chłonny antybakteryjny opatrunek 
piankowy zawierający jony srebra, przeznaczony do opatrywania ran z wysiękiem 
umiarkowanym lub obfitym. Odsącza wydzieliny i przeciwdziała maceracji skóry. 
Zdjęcia opatrunku przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Zdjęcie opatrunku Aquacel Ag Foam 
Źródło: opracowanie własne. 

Dla opatrunku przeprowadzono obserwacje mikroskopowe w celu dokładnego 
zbadania jego budowy. Zdjęcia elementów struktury plastra przedstawiono na 
rysunku 3. Pierwsze zdjęcie przedstawia włókna ze środkowej warstwy opatrunku bez 
cieczy immersyjnej. Kolejne zdjęcie przedstawia widok włókien oraz niewielkie 
fragmenty sorbentu zanurzone w cieczy immersyjnej w postaci wody destylowanej. 
Na ostatnim zdjęciu widoczny jest napęczniały kawałek sorbentu.  
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Rys. 2. Analiza mikroskopowa opatrunku Aquacel Ag Foam. 
Powiększenia: 100x, 100x z cieczą immersją, 100x. 

Źródło: opracowanie własne. 

Próbka 2 - Aquace Ag Surgical – jest to chłonny opatrunek antybakteryjny, 
dedykowany pacjentom po operacjach. Wchłania nadmiar wysięku oraz zabezpiecza 
ranę dzięki deklarowanej przez producenta zawartości srebra. Redukuje ryzyko 
pojawienia się pęcherzy oraz maceracji skóry. Zdjęcia opatrunku przedstawiono na 
rysunku 3. 

Rys. 3. Zdjęcie opatrunku Aquace Ag Surgical 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla opatrunku przeprowadzono obserwacje mikroskopowe w celu dokładnego 
zbadania jego budowy. Zdjęcia elementów struktury plastra przedstawiono na 
rysunku 4. Widoczne na zdjęciu są dwa rodzaje włókien pochodzących z wewnętrznej 
warstwy opatrunku, jasne przezroczyste oraz ciemniejsze. Na większym 
powiększeniu w ciemnych włóknach widoczne są zatopione w całej objętości drobiny, 
będące najprawdopodobniej dodatkiem srebra. 
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Rys. 4. Analiza mikroskopowa opatrunku Aquace Ag Surgical. Powiększenia: 100x, 250x 

Źródło: opracowanie własne. 

Próbka 3 - Opatrunek Allevyn Ag Sacrum - jest to samoprzylepny, poliuretanowy 
opatrunek ze srebrem. Przeznaczony do przewlekłych owrzodzeń, odleżyn oraz 
pęcherzowego oddzielania się naskórka (łac. epidermolysis bullosa). Jego 
właściwości chłonne pozwalają opatrywać rany o umiarkowanym i obfitym wysięku. 
Ten rodzaj opatrunku posiada specjalny kształt dostosowujący się do okolic 
lędźwiowo-krzyżowych. Zdjęcie opatrunku przedstawiono na rysunku 5. 

Rys. 5. Zdjęcie opatrunku Allevyn Ag Sacrum 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla opatrunku przeprowadzono obserwacje mikroskopowe w celu dokładnego 
zbadania jego budowy. Zdjęcia elementów struktury plastra przedstawiono na 
rysunku 6. Zdjęcia przedstawiają strukturę opatrunku wykonanego z pianki 
poliuretanowej, kuliste obiekty na drugim zdjęciu to pęcherzyki powietrza w cieczy 
immersyjnej. 
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Rys. 6. Analiza mikroskopowa opatrunku  

Allevyn Ag Sacrum. Powiększenia: 100x, 250x. 
Źródło: opracowanie własne. 

Próbka 4 - bezlateksowy, wodoodporny plaster samoprzylepny Figo. Opatrunek 
ten służy do szybkiego i łatwego leczenia drobnych urazów. Powierzchnie klejące są 
mikroperforowane dla lepszej cyrkulacji powietrza. Zdjęcia opatrunku przedstawiono 
na rysunku 7. 

 
Rys. 7. Zdjęcie opatrunku Figo. 
Źródło: opracowanie własne. 

Dla opatrunku przeprowadzono obserwacje mikroskopowe w celu dokładnego 
zbadania jego budowy. Zdjęcia elementów struktury plastra przedstawiono na 
rysunku 8. Pierwsze ze zdjęć przedstawia warstwę kontaktową opatrunku, widoczna 
jest siatka z tworzywa sztucznego oraz włókna znajdujące się za nią. Na kolejnych 
przybliżeniach dokładnie widoczne są zatopione w strukturze siatki fragmenty 
dodatku prawdopodobnie zawierającego srebro.  
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Rys. 8. Analiza mikroskopowa opatrunku Figo. 

Powiększenia: 40x, 100x, 250x. 
Źródło: opracowanie własne. 

Analizując wyniki oznaczenia zawartości srebra w próbkach posługiwano się 
wskaźnikiem stężenia skorygowanego, który to wskaźnik uwzględniał różnice  
w objętościach kąpieli podczas ekstrakcji i mineralizacji próbek. Do badań ekstrakcji, jak 
również mineralizacji wykorzystywano próbki w kształcie kołowym o średnicy 14 mm. 

Na podstawie przeprowadzonych oznaczeń zawartości srebra dla próbki 1 
wykazano, iż krzywa kinetyki uwalniania się pierwiastka z próbki ma charakter 
liniowy, a w piątej godzinie ekstrakcji próbka uwolniła całkowicie zawarte w niej 
srebro. Badany opatrunek przeznaczony jest dla ran o dużym oraz średnim wysięku. 
Opatrunki tego typu zmieniane są co 5-8 godzin, w tym czasie plaster zdąży uwolnić 
niemalże całą zawartość srebra. 

Analizując wyniki oznaczeń uzyskane dla próbki 2 zaobserwowano,  
iż w pierwszych dwóch godzinach ekstrakcji z próbki uwalniały się stosunkowo 
niewielkie ilości srebra utrzymujące się średnio na poziomie 0,5 mg/l co może być 
spowodowane grubością materiału opatrunkowego w tym typie plastra. Po około 
dwóch godzinach zaobserwowano skokowy wzrost ilości uwalnianego srebra. 

Analizując wyniki oznaczeń uzyskane dla próbki 3 można zauważyć, iż stężenie 
srebra w ekstraktach oscylowało na poziomie około 0,5 mg/l niezależnie od czasu 
prowadzenia procesu ekstrakcji. Taka kinetyka uwalniania spowodowana jest tym,  
iż najprawdopodobniej srebro uwolnione w procesie ekstrakcji było łatwo dostępne 
dla płynu. Ponadto badany typ opatrunków przeznaczony jest do leczenia odleżyn  
i owrzodzeń, więc być może opatrunek taki zapewnia długotrwałą obecność jonów 
srebra w całym czasie użytkowania opatrunku. Opatrunki tego typu zmieniane są co 
5-7 dni. Przez cały czas użytkowania opatrunku musi się z niego uwalniać 
odpowiednia ilość aktywnego pierwiastka.  

Analizując wyniki badań uzyskane dla próbki 4 stwierdzono, iż wartości 
absorbancji były na poziomie bądź poniżej poziomu ślepej próby, co świadczyło  
o braku lub bardzo małej zawartości analitu w próbce. Chcąc określić zawartość 
srebra w uzyskanych ekstraktach próbki te zostały zbadane przy pomocy techniki 

 



M. Olesińska, G. Szparaga 

 

48 

kuwety grafitowej, która charakteryzuje się znacznie większą czułością niż metoda 
płomieniowa.  

Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań stwierdzono, iż badany 
opatrunek przez cały czas ekstrakcji uwalniał z siebie bardzo małe ilości srebra 
nieprzekraczające 0,6 µg/l, pomimo, że mineralizacja wykazała znaczną jego 
zawartość wynoszącą 0,375 mg/l. 

Tabela 1. Zawartość srebra w próbkach 

* próbki oznaczone metodą kuwety grafitowej 

Źródło: opracowanie własne. 

3. Podsumowanie 

Założeniem pracy było zbadanie zawartości srebra w komercyjnie dostępnych 
materiałach opatrunkowych w formie naklejanych plastrów. Ilość tego pierwiastka 
została wyznaczona przy pomocy techniki atomowej spektroskopii absorpcyjnej. 
Zbadano uwalnianie srebra w czasie oraz całkowitą zawartość srebra w danym 
opatrunku poprzez jego mineralizację.  

W każdym z badanych materiałów opatrunkowych wykryte zostało srebro. Jego 
ilości oraz sposób uwalniania się z opatrunku różnią się w zależności od 
przeznaczenia plastra. W opatrunkach, które mają długo pozostać w miejscu zranienia 
pierwiastek ten z uwalniał się miarowo, w niewielkich ilościach zapewniając 
długotrwałą ochronę antybakteryjną. W przypadku opatrunków na rany głębokie,  
z dużym wysiękiem widoczny szybki wzrost uwalnianej ilości srebra już  
w początkowej fazie użytkowania opatrunku. 

Największą ilość srebra odnotowano w próbce nr 2, opatrunek ten był 
przeznaczony do ran pooperacyjnych, rany tego typu wymagają szczególnej opieki ze 
wzglądu na swoją rozległość oraz głębokość. W próbce zmineralizowanej wykryto aż 
4mg/l srebra, a w czasie ekstrakcji z badanej próbki uwolniło się ponad 3 mg/l srebra. 

Najmniejsza ilość badanego pierwiastka wykryto w próbce nr 4, którą był plaster 
na małe zranienia. Mineralizacja wykazała zawartość jedynie 0,4 mg/l srebra, ponadto 

Rodzaj próbki 
Próbka 1 Próbka 2 Próbka 3 Próbka 4 

µg/l 

Ekstrakt 1h 229  433 393 0,111* 

Ekstrakt 2h 471 685 632 0,117* 

Ekstrakt 3h 745 2442 357 0,590* 

Ekstrakt 4h 977 3061 515 0,150* 

Ekstrakt 5h 1419 3152 655 0,270* 

Mineralizacja 1675 3990 3298 375 
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srebro prawie wcale nie uwalniało się w czasie ekstrakcji. Może świadczyć to o złej 
konstrukcji opatrunku, ponieważ srebro nie jest w stanie się z niego samodzielnie 
uwolnić. Na zdjęciach z mikroskopu optycznego widać było, iż srebro było zatopione 
w tworzywie włókien, przez co miało ono mocno utrudniony kontakt z płynem 
Ringera podczas ekstrakcji. 
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