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Информация за финансиранe на проект 
 

Наименование на конкурса:  

M-ERA.NET Call 2020 

Основна научна област: 

Иновативни повърхности, покрития и интерфейси 

№ на договор: 

КП-06-ДО02/1 

Начална дата на проекта и срок на договора: 

08.07.2021 г.               36 месеца 

Заглавие на проекта: 

Ново поколение медни покрития с подобрени антимикробни резистентност към 

патогени 

Базова организация в България: 

Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. 

Ангел Балевски“  при БАН (ИМСТЦХА - БАН) 

Партньорски организации: 

Институт по металургия и материалознание на Полската академия на науките (ИММ ПАН), 
Chirmed Company, Полша 

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име): 

Проф., дтн, Людмил Дренчев 

Общ размер на договореното финансиране: 
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу): 

 

АНТИБИОТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА БАКТЕРИИ И НОВИ ОПАСНИ ПАТОГЕНИ 

      Употребата и злоупотребата с антибиотици в продължение на много години създава 

много неблагоприятни условия за живот на бактериите, принуждавайки микроорганизмите 

да създават много защитни механизми и избрани щамове, подходящи за тези условия. 

Появата на бактерии, резистентни към много антибиотици, така наречените "Супер 

микроорганизми" или MDR (мултирезистентни) са забелязани не само от пациенти и 

лекари, но и от епидемиологичните служби в много страни.  

      От друга страна, настоящата заплаха, идваща от пандемията SARS-Cov-2, показва че 

предотвратяването на инфекции, а не лечението им, е по-евтин и по-ефективен метод за 

борба с тях, същевременно е и по-малко болезнен за пациента. Значително внимание се 

обръща на операционните зали в болниците, в сравнение със зъболекарските кабинети, 

които също трябва да бъдат обхванати от това безпокойство поради по-малко 

рестриктивния характер на процедурите, провеждани там.    

      АНТИБАКТЕРИАЛНА МЕД, маркиран със символа (Cu+), се използва за покриване на 

повърхността на различни детайли (напр. Дръжки на врата или перила), които често са 

докосвани от хора в болници и клиники. Освен това, антибактериалните компоненти на 

медта не губят свойствата си в резултат на износване, абразия, влага, окисляване и др. 

Медта дължи антибактериалната си активност на високия си електрохимичен потенциал, 

т.е. лесната си способност да дарява и приема електрони. Cu2+ йоните отделят електрони 

(те редуцират), докато Cu+ йони свързват електрони (окисляват се). Микроорганизмите 

използват ензими, съдържащи мед, за редица жизнени процеси и химически реакции. 

Контакта на бактериите с мед е двуетапен процес. На първия етап медта реагира с липидите, 

като ги окислява и отваря канали в клетъчната мембрана. Това причинява бързо намаляване 

на целостта на клетъчната мембрана, последвано от нейното разкъсване и отлив на 

вътреклетъчни вещества, напр. калиеви йони. На втория етап медните йони проникват в 

бактериалните клетки и увреждат нуклеиновите киселини, което води до нарушаване на 

структурата и денатурация на ДНК. В резултат на окислително-редукционната реакция се 

образува реактивен хидроксилен радикал (OH-), който силно влияе на ДНК, като нарушава 

метаболитните процеси на протеини, липиди и клетъчното дишане, което води до клетъчна 

смърт и следователно до разпадане на клетката. Медните йони също могат да свързват 

информационната РНК и по този начин да инактивират вирусите. Също така, медните 

комплекси образуват радикали, които инактивират вирусите. Ето защо в предложеният 

проект, като отговор на сегашната пандемия, ще бъде изследвана жизнеспособността на 

различни бактерии, както и вируса на SARS-CoV-2 върху различни медни и медносплавни 

покрития. Иновативни композитните покрития на медна основа, получени чрез добавяне 

на избрани метални оксиди, като ZnO или TiO2 по време на процеса на отлагане на слоя, 
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ще създадат още по-ефективно оръжие в борбата срещу разпространението на патогенни 

организми. 

      Известно е, че скоростта на антибактериалната активност на медта зависи от 

съдържанието на мед в сплавта. Следователно, използването на издържливи и 

износоустойчиви покрития, в които съдържанието на мед е възможно най-високо е 

икономично решение. Предлагат се три технологии за отлагане на мед. Две от тях, 

ХИМИЧНО ОТЛАГАНЕ и ЕЛЕКТРОХИМИЧНО ОТЛАГАНЕ, се използват от години в Института 

по металургия и материалознание на Полската академия на науките (ИММ ПАН), като 

знанията за тях са на високо ниво. Българският партньор - Институтa по металознание, 

съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“  при 

БАН (ИМСТЦХА - БАН), има дългогодишен опит в прилагането на третата технология – 

СЕЛЕКТИВЕН ПЛЕЙТИНГ – за нанасяне селективни покрития. 

       Благодарение на синергията на знанията и уменията на двата екипа ще се определи 

оптималния избор за полския индустриален партньор - Chirmed Company, произвеждащ 

голямо разнообразие от хирургически инструменти от 1946 година. Предимства на 

разглежданите технологии са тяхната простота, широко приложение в промишлеността, 

икономическа привлекателност, възможност за използване за продукти със сложна форма 

и частична или пълна гъвкавост, когато става въпрос за основния материал, върху който 

могат да бъдат нанесени тези слоеве. Обединението на знанията и опита на партньорите в 

този проект ще допринесе за по-дълбоко разбиране на взаимовръзката между процесите 

на отлагане на покритията, микроструктурата, свойствата и антипатогенният отговор на 

медните и такива на медна основа покрития. Всичко това ще се трансформира в 

производство на хирургически инструменти и в частност на изделия за използване в 

стоматологията. 
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Членове на научния колектив 

 

Организации/участници1 Бележка2 

Базова организация:   

Институтa по Металознание, Съоръжения и Технологии с Център по Хидро- 

и Аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“  при БАН (ИМСТЦХА - БАН) 

 

Ръководител на научния колектив  

Проф., дтн, Людмил Дренчев  

Участници:  

Проф. дтн. инж. Христо Скулев 

Гл. ас. д-р инж. Деян Веселинов 

 

Партньорска организация:  

Институт по Металургия и Материалознание към Полската Академия на 

Науките (ИММ ПАН), Полша 

 

Участници:  

Associate Prof. Joanna Wojewoda-Budka  

Associate Prof. Roman Major 

Ph.D. Agnieszka Bigos 

Associate Prof. Anna Wierzbicka-Miernik 

Associate Prof. Maciej Szczerba 

Prof. Marek Faryna 

 

Партньорска организация:  

Chirmed Company, Полша  

Участници:  

Mr Marek Dyner 

Andrzej Misztela 

Damian Switala 

Piotr Szpigiel 

Jacek Kowalczyk 

Arleta Kudaj 

Andrzej Serwa 

Agnieszka Kusztal 

 

 

 

                                                           
1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта 
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ). 


