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BEVEZETÉS
A nanorészecskéket tartalmazó oldatok, szolok előállítása, tulajdonságaik
kiaknázása világszerte megfigyelhető folyamat. A baktériumok és vírusok
folyamatos mutálódással rezisztensé válnak az újabb és újabb fertőtlenítőszerekre,
ezért is növekszik az igény olyan szerek iránt, amelyek használatával továbbra is
megfékezhető a különböző baktériumok, vírusok, és gombák terjedése.
Az ezüst széles körben alkalmazható antibiotikum, amelyet az emberiség
évszázadok óta ismer. Az ókori görögök és rómaiak már felhasználták az ezüst
jótékony hatását: ezüst edényekben tartották italaikat, melyek így hosszabb ideig
frissek maradtak. Az amerikai telepesek megfigyelték, hogy a tej hosszú ideig nem
savanyodik meg, ha egy ezüstdollárt tesznek bele [1,2].
Az ezüst antibakteriális hatásmechanizmusa még pontosan nem tisztázott, de
tény, hogy apró – nanométeres mérettartományba eső - részecskék formájában
könnyebben hatolnak be a szervezetbe, és képesek rátapadni a baktérium sejtfalára
majd egy részük át is hatol azon, bejutva a citoplazmába. Megfigyelések szerint a
sejtfalra tapadt részecskék sohasem nagyobbak, mint a sejtfalon átjutott társaik.
Ebből következik, hogy a sejtfalon átjutni és a baktériumot belülről roncsolni képes
részecske csak a sejtfallal kapcsolatba lépni tudó részecskék közül kerülhet ki. A
baktérium sejtfalában nagy mennyiségben vannak jelen kén és foszfor tartalmú
molekulák, amelyekkel képes reakcióba lépni az ezüst nanorészecske és így
blokkolja funkciójukat. A baktérium belsejébe jutott részecskék a DNS-t roncsolják,
aminek következtében a baktérium elveszti reprodukáló képességét, majd elpusztul.
Valószínűtlen, hogy a baktérium képes ellenálló képességet kifejleszteni, mert az
ezüst részecskék egyszerre roncsolnak rövid időn belül több különböző fehérjét a
baktériumban. Az ezüst nanorészecskék ezen tulajdonsága különösen fontos az
újabb és újabb antibiotikumokra is rezisztenssé váló baktériumok elleni
küzdelemben [3, 4, 5, 6].
Célunk egy olyan nano mérettartományba eső ezüst részecskéket tartalmazó,
szórható szol kifejlesztése, amely univerzálisan alkalmazható bármilyen műanyag
felületen, és tartós védelmet nyújt a különböző mikroorganizmusokkal szemben,
ráadásul a mikrobák a spray rendszeres alkalmazása során sem válnak arra
rezisztenssé, tehát ugyanazon termék használatával folyamatosan biztosítható a
kezelt felület kórokozó-mentessége.. A műanyagot a mindennapi életben széles
körben – gyakran bevonatok, festékek formájában - alkalmazzák, ezért sok olyan
terület is van, ahol felmerül az igény azok antibakteriálissá tételére. A kifejlesztésre
kerülő fertőtlenítő szol alkalmas lesz a fertőzésveszélynek kitett műanyag felületek
hatékony, költségkímélő, az egészségre ártalmatlan és környezetbarát
fertőtlenítésére.

ELŐÁLLÍTÁS
Az általunk alkalmazott módszerrel olyan stabil szol állítható elő, amely 50
nm-nél kisebb ezüst részecskékből áll.
Első lépésként a kristályos ezüst nitrátot vízben oldjuk. Az ezüst ionok
redukálásához polietilén-glikolt (PEG) alkalmazunk.
Amint a reakció megindul, az ezüstszemcsék növekedni kezdenek, és
mindaddig növekednek, amíg a reakcióegyensúly be nem áll. A reakció
paramétereinek megváltoztatásával befolyásolható a szemcsék növekedési üteme.
A reakció során keletkezett ezüst szemcsemére t e é s eloszlása stabilizátor
adagolásával is szabályozható, ami megakadályozza az agglomerációt. Erre a célra
különböző polimereket (P) használunk.
(1)

P + Ag+ + e- = PAg

VIZSGÁLATOK
Stabilitás vizsgálatok
A különböző koncentrációjú és összetételű szolok ezüst nanorészecskéinek
hosszú távú aggregatív és eloszlási állandóságát vizsgáltuk.
A vizsgálatok során az általunk előállított meghatározott összetételű szolból
kimért 3-3 ml minta 168 órán át különböző környezeti hatásoknak lett kitéve.
A szimulált környezeti hatások:
- fagyasztás (-23°C)
- hűtés (10°C)
- melegítés (60°C)
- sötétben tárolás
- fényben tárolás
- kontrol minta szobahőmérsékleten tárolva (20°C)
Adhéziós vizsgálatok
A felszórt permetcseppek minél jobban nedvesítik a felületet, egységnyi
felületre adott mennyiségű kipermetezett szol és ugyanazon permetezési
paraméterek mellett, annál nagyobb az effektív lefedett terület és a felülettel
érintkező fajlagos részecskeszám, ezért a nedvesítés fokozásával javul a fertőtlenítő
hatás és csökken a felhasznált szol mennyisége. A jobban terülő szol beszáradása
után a felület kevésbé marad foltos. Ez az esztétikai paraméter meghatározó lehet a
felhasználhatóság szempontjából.
A műanyag felületekre vitt ezüst szol peremszögét a következő módszerekkel
csökkentettük:
- Elektrolitok és felületaktív anyagok alkalmazásával.
- A szolt megfestő adalékok koncentrációjának csökkentésével, illetve azok
lecserélésével hasonló tulajdonságú, de kevésbé elszínező hatású adalékokra.
- A permetezési paraméterek optimalizálásával.

Az eredmények kiértékelése a felületekre felszórt permetcseppek digitális
felvétele alapján vizuális megfigyelés útján történt.
Szórástechnikai vizsgálatok
A szol anyagfelülethez való tapadását és ezen keresztül az antibakteriális
hatását meghatározza, hogy felhordáskor a szolban található nanoméretű részecskék
milyen körülmények között, mekkora kinetikus energiával és milyen szögben
csapódnak a felületre, ezért a kifújás technikájának optimalizálása növeli az
antibakteriális hatásfokot. Ehhez figyelembe kell venni a kifújt szol nyomását,
sebességét, a kifújás szögét és a felülettől való távolságát.
A vizsgálat célja, hogy behatárolja az azonos felület és mikroba valamint
azonos összetételű szol esetén a permetezési paraméterek változtatásának hatására
bekövetkezett eltéréseket a kioltási arányban. A vizsgálatok elvégzéséhez kisméretű
permetezőt használtunk.
A vizsgálat során a változtatott permetezési paraméterek:
- Permetkúp szöge: (0°, 20°, 40°, 60°, 80°) a permetkúp szöge a permetező
szórófejéből kilépő permetnyaláb szöge.
- Permetkúp típusa: (tele kúpos, üreges kúpú) a permetkúp típusa lényegében a
felszórás után kapott lefedett felület képére utal. Tele kúp esetén a szórási
kúp teljes térfogatában egyenletesen eloszlatva találhatóak a permetcseppek
és kör alakú felület fednek le, míg üreges kúp esetén a szórási kúp tengelye
mentén kevés, a kúpsüveg felé egyre több permetcsepp található, így nem
egy tömör kör, csak egy adott vastagságú gyűrű alakú felületet fednek le, de
ennél a típusnál a szol nagyobb sebességgel hagyja el a szórófejet, és
kisebbek a létrejött permetcseppek.
- Permetezési távolság: (15cm-30cm) a permetezési távolság a szórófej és az
arra merőleges felület távolsága.
- Permetezési nyomás: A permetező nyomásálló folyadéktartállyal felszerelt,
amiben egy kézi pumpa segítségével hozható létre nyomás.
Mikrobiológiai vizsgálatok
A szolok fertőtlenítő hatását baktérium és gomba törzsek szaporodási
potenciáljára gyakorolt hatása alapján vizsgáltuk. A teszteket olyan mikrobákon
végeztük el, melyek a környezetünkben gyakran előfordulnak és kedvezőtlen
környezeti viszonyokkal, például dezinficiensekkel és antibiotikumokkal szemben
ellenállóak így modell organizmusnak kiválóan megfelelnek.
A tesztekhez használt baktériumtörzsek:
- Staphylococcus aureus
- Escherichia coli
- Enterococcus faecalis
- Pseudomonas aeruginosa
A tesztekhez használt gombatörzsek:
- Candida albicans
- Aspergillus flavus

- Trichophyton mentagrophytes
A tesztekhez használt anyagfelületek:
- Polikarbonát
- Polisztirol
- Polipropilén
- Polietilén
A felületeket az ezüst szollal való kezelésük után 24 – 168 órán keresztül a
labor levegőjén hagytuk állni, majd befertőztük valamelyik mikroba törzzsel. Az ide
vonatkozó szabványos eljárások szerinti inkubációs idő (48 óra) után a felületekről
vett minták 102-1010-szeres hígítását telepszámlálási agarban diszpergáltuk. Újabb
48 óra inkubálás után az agarban kifejlődött telepképzési egységeket (CFU)
számoltuk.
A szollal kezelt és kontrol felületek eltérő CFU mennyiségét összehasonlítva
meghatározhatóvá vált az antibakteriális felület baktérium, illetve gomba kioltási
aránya (2) ahol „S” a szollal kezelt felületről vett minták CFU száma, „U” pedig a
kontrol felületekről vett minták CFU száma.
(2)
EREDMÉNYEK
Az előállított ezüst szol részecskék felületi adszorpciójának növekedését és a
szol peremszögének csökkenését - a szol stabilitásának megőrzésével adalékanyagok hozzáadásával és a szórástechnika optimalizálásával kívántuk elérni,
amit az adhéziós vizsgálatokkal, és közvetett módon bakteriológiai vizsgálatokkal
ellenőriztünk.
Az egy hétig különböző körülmények között tárolt adalékolt ezüst szolok
mindegyike stabil maradt, szemcseméret-eloszlásukban változás nem történt.
Az adalékolt szol peremszöge minden vizsgált műanyag felületen
szignifikánsan kisebb volt mint az adalékolatlané. Az adalékolt szollal kezelt
felületeken foltosodást nem tapasztaltunk.
a

b

1. ábra
Az adalékolatlan (a) és az adalékolt (b) ezüst szol csepp terülése polisztirol felületén
Az előállított – adalék nélküli - ezüst szol antibakteriális hatását polikarbonát
felületen Staphylococcus aureus baktérium törzzsel vizsgáltuk. Ennek
eredményeként 92 %-os átlagos kioltási arányt kaptunk.
Az adalékolt és a felületre optimalizált szórástechnikával juttatott szol
vizsgálati eredményét az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat
Az adalékolt szol kioltási aránya polimer felületeken 168 óra hatásidőt alkalmazva

Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Enterococcus faecalis
Candida albicans
Aspergillus flavus
Trichophyton mentagrophytes

polikarbonát
100
100
100
100
100
100
100

polisztirol
100
100
-

polipropilén
100
100
100
100
100
100

polietilén
99,15
100
100
100
-

Az adalékolt szol minden vizsgált mikroorganizmust hatékonyan elpusztít a
vizsgált műanyag felületeken, és tartósan megakadályozza azok elszaporodását. A
leghosszabb vizsgált hatásidő 168 óra volt.
ÖSSZEFOGLALÁS
Az általunk előállított 50 nm-es átmérőtől kisebb ezüst részecskékből álló
stabil szol a műanyag felületekre történő felszórás után nem biztosította azok
megfelelő antibakteriális védelmét, és beszáradás után foltosodás volt látható a
kezelt felületeken. Mivel az ezüst baktericid hatása közismert, azt feltételeztük,
hogy az ezüst részecskék nem megfelelő adszorpciója okozza a nem kielégítő
antibakteriális hatást. A szol koncentrációjának és adalékolásának megfelelő
beállításával és a szórástechnika kidolgozásával nagyobb mértékű adszorpciót
biztosítottunk a szol ezüst részecskéi és a műanyag felületek között, ezáltal
jelentősen javult a kezelt felületek mikroorganizmusokkal szembeni védelme, és a
nedvesítő-képesség fokozódásával a foltosodás is megszűnt, miközben a szol
szemcsemérete és stabilitása változatlan maradt.
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