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előírások és nemzeti jogszabályok segítik;
• az atomerőművek kiváltása más energia-

forrásokkal csak nagyon lassú és költséges 
fejlesztési feladat;

• hazailag ez idő szerint szükségünk van rá, 
sőt a bővítésére is;

• a baleset megelőzésére és bekövetkeztekor 
a károk csökkentésére fel kell készülni, 
mint eddig is és ezután is nagy felelősséggel.

Ebben mindannyiunknak van feladatunk. 
Ezzel a tevékenységgel csökkenthetjük a sok-
szor tudatlanságból vagy akár rosszindulatú 
számításból gerjesztett – akár hiszteri kusan 
megnyilvánuló – aggályokat.

Kulcsszavak: radonexpozíció, egészségügyi koc-
kázat, atomerőmű balesetek, sugárvédelem 
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Bevezetés

A napfény hatására számos félvezető fém-oxid 
(például: titán-dioxid, cink-oxid) vizes közeg-
ben diszpergálva ún. fotooxidációs tulajdon-
ságokat mutat, ami azt jelenti, hogy a fény 
segítségével felhasználhatók a környezetünk-
ben lévő káros anyagok lebontására (Mogyo-
rósi et al., 2002). Előnyös a tisztítási folya-
matban az is, hogy a fotooxidációs lebontás 
során kizárólag a napfény energiáját használ-
juk. Az ún. félvezető fotokatalizátorok műkö-
désének lényege, hogy megfelelő energiájú 
fotonok elnyelése a részecskék vegyértéksáv-

jából egy elektront a vezetési sávba gerjeszt, 
mi közben egy pozitív töltés (lyuk) marad 
vissza a félvezető vegyértéksávjában (Fujishi-
ma et al., 2007). A titán-dioxid fotokatalitikus 
tulajdonságait egy japán kutató, Akira Fuji-
shima fedezte fel 1967-ben, a fotokatalizátor 
felszínén lejátszódó folyamatot pedig Hon-
da–Fujishima-hatásnak nevezte el (Fujishima 

– Honda, 1972). A vezetési sáv elektronjának 
a redukciós, a vegyértéksávban maradt lyuk-
nak pedig az oxidációs potenciálja nagy. A 
titán-dioxid felületén kialakuló pozitív tölté-
sű lyukak alkalmasak a víz oxigénre és hidro-
génre történő elbontására, míg a vezetési 
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sávba került elektronok az oldott oxigén re-
dukciójára. Mindkét folyamatban erőteljesen 
oxidáló reagensek, például hidroxilgyök 
(•OH) és szuper-oxidion (•O2 

-), valamint 
hidrogénperoxid (H2O2) képződik. Ez a cik-
lus addig folytatódik, amíg a részecskéket fény 
éri. A fotooxidációs folyamatban a katalizátor 
is öntisztuló tulajdonsággal rendelkezik, ezért 
használata az eddigi kísérletek szerint tartós-
nak bizonyult (Fujishima et al., 2000).

 A félvezető fém-oxidoknak – így a titán-
dioxidnak – önmagukban nincs mérgező 
hatásuk a mikroorganizmusokra vagy a sej-
tekre. Az antibakteriális hatás csak fény által 
történő besugárzás esetén lép fel. Fény jelen-
létében a titán-dioxid erős oxidációs hatása 
el tudja pusztítani a baktériumok sejtfalát és 
membránját, reakcióba lép a sejtalkotókkal, 
ami gátolja a baktériumok aktivitását, és vé-
gül azok pusztulásához és kémiai lebomlásá-
hoz, ún. mineralizációhoz vezet. Kolloid ál-
lapotban (például festék-szuszpenziókban), a 
titándioxid-részecskék megkötődnek a mik-
roszkopikus állati sejtek felületén, vagy a sej tek 
magukba zárják őket (Kumar et al., 2011).

A fentiek alapján a titán-dioxid hatéko-
nyan el tudja pusztítani az Escherichia coli, 
Lactobacillus, Bacillus sp. és más baktériumo-
kat is. Gátolni tudja, ill. képes megelőzni a 
rosszindulatú sejtek növekedését. Az erős 
sterilizációs és sejtburjánzást megelőző funk-
ciónak köszönhetően a titán-dioxid belső 
antiszepszisre és sterilizálásra, vízkezelésre, a 
vízszennyezés átfogó megoldására és fotodina-
mikai terápiára is használható.

A fentebb leírt folyamat különböző mik-
roorganizmusokra történő hatása különösen 
fontos az egészségügyben és más területeken, 
ahol a fertőzésveszély kockázata magasabb. 
Az elmúlt évek során az egészségügyi intézmé-
nyekben gyorsan szaporodó, antibiotikum-

rezisztenciákkal rendelkező baktériumfajok 
jelentek meg, az ezek által okozott fertőzések 
egyre nehezebben kezelhető betegségeket 
okoznak. A fotokatalízis megoldást nyújthat 
erre az egyre jobban súlyosbodó problémára. 

A kórházi eredetű fertőzéseket vírusok, 
baktériumok és gombák okozzák. Ezek a 
fertőző ágensek csak az USA-ban megközelí-
tőleg évente 99 ezer halálesetet és hozzávető-
legesen 17 milliárd USD többletköltséget 
eredményeznek az egészségügyi intézmények-
nek. Számos fotokatalizátor antibakteriális 
hatásáról szólnak publikációk. A kutatók az 
elmúlt években elsősorban a TiO2 antibak-
teriális hatását vizsgálták különböző baktéri-
umfajok esetében, de más fotokatalizátorok 
antibakteriális hatását is kimutatták (Tayel et 
al., 2011). Egyes esetekben sikerült olyan fo-
tokatalizátorokat szintetizálni, amelyek ger-
jesztéséhez látható fény szükséges. Ilyenek 
voltak például az ezüsttel és nitrogénnel mó-
dosított fotokatalizátorok, amelyek segítsé-
gével a fotooxidációs hatás kiváltásához már 
nem szükséges szövetkárosító UV-lámpákat 
használni (Veres et al., 2012; Veres et al., 2012). 

A látható fény hatására 
öntisztuló felületek előállítása és minősítése 
egyszerű molekulák lebontásával

Előnyös tulajdonságainak köszönhetően a 
titán-dioxid az elmúlt évtizedek egyik legtöb-
bet kutatott fotokatalizátora (Mogyorósi et 
al., 2002; Fujishima et al., 2000). Az irodalmi 
adatok alapján tudjuk, hogy csak az UV-
fényben (l≤380 nm) gerjeszthető, amely a 
természetes napsugárzás öt százalékát teszi ki, 
ezért ígéretes kísérletek folynak napelemek 
előállítására is.

A fotokatalizátor felhasználását, alkalma-
zását tekintve fontos, hogy a fotokatalitikus 
aktivitás látható fény hatására is jelentős le-

gyen, ezáltal lényegesen nagyobb hatékony-
sággal lebonthatók vagy átalakíthatók a 
szerves szennyeződések és fertőző anyagok. 
Ez utóbbi arra ösztönözte a szakembereket, 
hogy a TiO2 optikai tulajdonságait oly mó-
don változtassák meg, hogy a látható fény 
hullámhossztartományában is mutatkozzon 
fényelnyelés (Veres et al., 2012b). Ennek egyik 
módja a TiO2-részecskék módosítása fémes 
(például: Cu, Ag) nanorészecskékkel (1. A. 
ábra) (Ménesi et al., 2008, 2009; Kőrösi et al., 
2008). Egy másik lehetséges mód, ha nemfé-
mes anyagokkal (kén, foszfor vagy nitrogén) 
végezzük a TiO2 dópolását (Kun et al., 2009; 
Kőrösi – Dékány, 2006).

A gyakorlati alkalmazás szempontjából 
nagyon fontos ún. antibakteriális hatású fe-
lületen rögzíteni a katalizátor részecskéket, 
hogy ezáltal azok megkötését hatékonyan 
elősegítsük (1. B. ábra). Erre alkalmasak lehet-

nek különböző festékek és rögzítő anyagok 
(Veres et al., 2012a; Kun et al., 2006). Ezzel 
a módszerrel olyan reaktív felületek hozha-
tóak létre, melyek felhasználhatóak például 
a vízkezelésben, a szennyvíztisztításban (Ilisz 
et al., 2002), valamint a levegőben található 
különböző veszélyes anyagok és mikroorga-
nizmusok lebontásában, illetve eliminálásá-
ban. A fotokatalitikus hatékonyságot minő-
sítő mérési eredmények azt mutatják, hogy 
a nanoezüsttel módosított TiO2-katalizátor 
közel 100%-kal több molekulát bont el, mint 
a kereskedelmi forgalomban kapható EVO-
NIK-gyártmányú P25 márkajelű TiO2 látha-
tófény-bevilágítás mel lett. Előbbi a különbö-
ző aminosavak és fehérjék fotodegradációjában 
is hatásosnak bizonyult (2. ábra). 

A mechanikailag stabil, polimeralapú, 
fotokatalizátor tartalmú vékonyrétegek reak-
tivitása egyszerűen bemutatható színes anya-
gok fotodegradációján keresztül. Tesztünk 
során a reaktív filmeket metilénkék festékkel 
színeztük, majd szárítás után látható fénnyel 
bevilágítottuk, úgy, hogy a filmek közepét 

1. ábra • A TiO2, Ag-adalékolt TiO2 (Ag-
TiO2), valamint hidrofobizált Ag-adalékolt 
TiO2(Ag/DS/TiO2) sematikus rajza, ill. a 
fes tékrétegben található fotokatalizátor-ré-

szecskék sematikus ábrája

2. ábra • A TOC mérésekből meghatározott 
széntartalom-csökkenések az Ag- TiO2-alapú 
filmeken 8 óra alatt a különböző aminosavak 
(cisztein és fenil- alanin) és fehérjék (lizozim 
és szavasmarha szérum albumin /BSA/) eseté-
ben látható fénnyel (l ≥ 380 nm) történő 

megvilágítás mellett
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egy koronggal eltakartuk. A 3. ábrán bemuta-
tott fotókból látszik, hogy ahol nem érte fény 
a rétegeket, ott a felületi metilénkék színe (az 
ábrán sötét korong) nem változott, azonban 
fény hatására a metilénkék réteg már tizenöt 
perc alatt jelentős fotooxidációt szenvedett, 
és eltűnt az eredeti színe. A vizsgálat a szak-
irodalomban „gyorsteszt”-mérésként javasolt.

A fotokatalizátorok antibakteriális hatása 

Egy 2000-es felmérés szerint Magyarországon 
évente kétszázezer ember kap el valamilyen 
fertőző megbetegedést az egészségügyi ellátás 
során, a statisztika szerint közülük négyezren 
meghalnak. Tüdőgyulladás, agyhártyagyul-
ladás, ízületi gyulladás, bőr- és csontfertőzések 
és nehezen kezelhető betegségek kórokozó-
jaként különösen gyakran fordul elő a Staphy-
lococcus aureus baktérium. A kórházi fertőzé-

sek zömét is a Staphylococcus aureus okozza. 
A Staphylococcus nemzetségbe tartozó fajok 
többsége kezelhető, azonban a kórházi kör-
nyezetben megjelent methicillin-oxacillinre-
zisztens Staphylococcus aureus (MRSA) bak-
tériumok a béta-laktám antibiotikumokon 
kívül gyakran más Staphylococcus-ellenes 
antibiotikummal szemben is rezisztenciával 
rendelkeznek, és így az általuk okozott kór-
képek terápiája gyakran igen nehéz. Nozoko-
miális sebfertőzések esetében sokszor ez a 
kórokozó, de számos más, az antibiotikumok 
széles körére rezisztens baktérium is kiszelek-
tálódik kórházi környezetben. Leggyakrab-
ban a methicillinrezisztens Staphylococcus 
aureus (MRSA) mellett a Pseudomonas aerugi-
nosa, Enterococcus spp., extended spektrumú 
béta-laktamáz termelő (ESBL) Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae baktériumok által 
okozott kórképekkel kell számolni (Kristóf, 
2000). 

Az alább látható kísérletben (4. ábra) egy 
speciális fényforrást használtunk a levegőben 
természetes módon előforduló mikroorga-
nizmusok elpusztítására. A lámpa belső felü-
letét ezüsttel funkcionalizált fotokatalizátorral 
vontuk be, majd látható fénnyel gerjesztettük. 
A képekből látható, hogy a baktériumok 

száma 48 óra bevilágítás után jelentősen csök-
kent a kezdeti értékekhez képest zárt téri le-
vegőmintában. Magyarországon 2007-ben a 
specifikus nozokomiális járványok közül 13 
(43,3%) kórokozója egy MRSA-törzs volt. (Az 
általunk vizsgált fotokatalizátorok több mint 
90%-a alkalmas volt az MRSA-törzs csíraszá-
mának 99,9%-os csökkentésére 120 percen 
belül, különböző fotokatalizátor tartalmú 
felületeken). 

Az 5. ábrán feltüntetett vizsgálatok során 
az Ag-TiO2-fotokatalizátort tartalmazó Disz-
perzit® festék alapú mintákat mesterségesen 
fertőztük MRSA-baktériummal, majd látha-
tó fénnyel világítottuk be. Az eredményekből 
látható, hogy a fotokatalizátor az idő és az 
Ag-TiO2 felületi koncentráció függvényében 
az MRSA-törzs jelentős hányadát elpusztí-
totta a diszperzitfesték-hordozón. 

A fertőzések kialakulásának megakadályo-
zására egy olyan prevenciós program kialakí-
tására lenne szükség, amely nemcsak a bak-
térium megtelepedését, hanem szétterjedését 
is meggátolná a különböző kórtermek között. 

Ebbe beletartozna az antibakteriális tulajdon-
ságú falfestékek (5. ábra), és műanyag padló-
burkolatok, padlószőnyegek kialakítása, a 
különböző műtéti eszközök (például: katéte-
rek, nőgyógyászati eszközök) megfelelő be-
vonattal történő kezelése. Az orvosi műszerek 
és szobák mellett olyan eszközök felületeire 
is oda kell figyelnünk, amelyek a fertőzés ter-
jedésének szempontjából előtérbe kerülhet-
nek. Nem is gondolnánk, mekkora veszélyt 
jelentenek a több ember által használt számí-
tógépek billentyűzetei, a beteghordó kocsik, 
betegágyak, tolóágyak, infúziós állványok 
vagy a közösségi helyiségek (szállodák, áruhá-
zak, sportlétesítmények) berendezései. Na-
gyon sok járvány elkerülhető lenne az állatte-
nyésztésben a nagyüzemű állattartás telephe-
lyein, ha a megfelelő bevonatokat a különbö-
ző munkafázisokban alkalmaznák.

A mikrobiológiai tesztek szerint a Pseudo-
monas aeruginosa baktérium esetében az 
ezüsttel funkcionalizált fotokatalizátor jelen-
tős csíraszámcsökkenést okozott a felületen 
120 perc látható fénnyel történő bevilágítás 

3. ábra • Metilénkék fotodegradációja polimer-
alapú fotokatalizátor filmeken (a filmek kö-
zepe egy koronggal ki lett takarva a teszt során)

4. ábra • Látható fénnyel gerjesztett, ezüsttel funkcionalizált, TiO2-fotokatalizátorral bevont 
lámpa antimikrobás hatása zárt téri levegőmintában

5. ábra • Látható fénnyel gerjesztett ezüsttel funkcionalizált fotokatalizátorok antibakteriális 
hatásának vizsgálata fehér Diszperzit® festék hordozón MRSA-baktérium esetében (l≥380)
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hatására. Az élő baktériumokhoz kapcsolódó 
speciális festék 495 nm-en, míg a sérült 
memb ránnal rendelkező, tehát szaporodni 
képtelen, inaktivált baktériumokhoz kapcso-
lódó festék 650 nm-en emittál, így fluoresz-
cenciás mikroszkópiával vizsgálható. A foto-
katalitikus folyamat során az élő baktériu-
mokra jellemző 495 nm-en emittált fény in-
tenzitása csökken, míg az elpusztult baktériu-
mokra jellemző 650 nm-en emittált fény in-
tenzitása nő. A jelenség fluorimetriás méré-
sekkel is követhető (6. ábra).

Fotokatalizátorok antifungális hatása

A fotokatalízis nemcsak baktériumok eseté-
ben hatásos, hanem bizonyos gombafajok 
esetében is nagy hatékonysággal alkalmazha-
tó. A fotokatalízis okozta védelem elsősorban 
olyan helyeken fontos, ahol a páratartalom 
magasabb, mivel ott sokkal nagyobb szám-
ban fordulnak elő a felületen gyorsan elszapo-
rodó gombafajok. Ilyen helyek lehetnek pél-
dául a fürdők, szaunák, bizonyos tárolóhely-
ségek, de akár egy fürdőszoba is. Sok esetben 
hallhatunk példát a lakásokban a falpenész 
megjelenésére, egyes fotokatalizátorral dú sí-
tott festékek alkalmazása esetében ez is kike-

rülhető lenne. Létezik tanulmány, amely 
sze rint a fotokatalitikus aktivitás jelentős 
mér tékben megnövekszik  a magasabb pára-
tartalmú helyeken, mivel a fotokatalízis folya-
mata során történő felületi vízbontás na-
gyobb hatékonysággal történik (Shintani et 
al., 2006). A Candida albicans a széles körben 
elterjedt Candida sarjadzó gombák osztályá-
nak leggyakoribb faja. A szervezetben normál 
körülmények között is megtalálható, a bél 
baktériumflórájának kontrollja alatt áll. A bél 
hasznos baktériumflórája (immunrendsze-
rünk részét is képezi) szabályozza a bélben 
le telepedett gombák szaporodását, de ha az 
károsodást szenved, vagy megsemmisül, ak-
kor a bélben lévő gomba elszaporodik, el-
özönli a szervezetet (száj, garat, illetve a nemi 
szervek nyálkahártyája). Fotokatalizátorokkal 
viszont hatékonyan pusztíthatók bizonyos 
Candida fajok is, ezt pásztázó elektronmik-
roszkópos felvételek is igazolták (Akiba et al., 
2006).

Fotokatalizátorok antivirális hatása

A vírusok számos nehezen gyógyítható be-
tegség forrásai. Az influenzát az ortomixovíru-
sok  (Orthomyxoviridae) családjába tarto-

zó  influenzavírus A,  és  influenzavírus C 
okozzák. Az influenzavírusok genomja nyolc 
szegmens negatív egyszálú RNS-ből áll. A 
vírust lipidtartalmú burok  (envelope) veszi 
körül. Ebből a burokból nyúlnak ki a neu-
raminidáz és a hemagglutinin glikoproteinek. 

A gazdaszervezet immunrendszere a neu-
raminidáz (NA) és a hemagglutinin (HA) 
alapján tudja felismerni a kórokozót. E 
glikoproteineknek azonban több altípusuk 
is létezik: az influenzavírus A hemagglutinin-
jéből eddig tizenhat altípust (H1–H16), 
neuraminidázából pedig kilencet (N1–N9) 
írtak le. A felszíni glikoproteinek antigenitása 
gyakran megváltozik (tehát az immunrend-
szer többé „nem ismeri fel”), s ez az alapja az 
influenzajárványoknak. A járványok megfé-
kezhetők lennének bizonyos fotokatalizátorok 
használatával, amelyek bizonyítottan fehérje-
degradációs tulajdonsággal is rendelkeznek, 
ezáltal a vírusok fehérjeburkát szétroncsolva 
képesek azok megfékezésére (Jolley et al., 2011). 

Több tanulmány megemlíti fotokatalizá-
torral kezelt textilek antibakteriális hatását, 
amelyek használata szintén elősegítené a 
nozokomiális fertőzések terjedésének meg-

akadályozását (Bu et al., 2011). Az így készített 
ruhákkal, lepedőkkel, orvosi köpenyekkel és 
többször használatos textilekkel tisztább és 
élhetőbb kórházi és otthoni környezet ala-
kulna ki. 

Összefoglalás

A fotokatalizátorok számos kísérleti adat 
alapján bizonyítottan elbontják a veszélyes 
kémiai anyagokat a felületeken, a vizekben 
és a talajban is. Elpusztítják a kórokozók szé-
les skáláját, ezáltal az egészségügyben és ott-
honainkban is hatékony prevenció főszerep-
lői lehetnek. A fent említett eredményeket 
intézetünkben és számos publikációban 
elekt ronmikroszkópos felvételekkel igazolták, 
amelyek alátámasztották az in vitro kísérletek 
eredményeit. További célkitűzések között 
szerepel a fotokatalizátorok szintézisének op-
timalizálása, a mikrobiológiai tesztek standar-
dizálása, és nem utolsósorban a látható fény-
ben aktív fotokatalizátorok széles körű gya-
korlati alkalmazása.

Kulcsszavak: környezetvédelem, napfény, foto-
katalízis, antiszepszis 

6. ábra • Fotokatalizátorok antibakteriális hatásának igazolása fluorimetriás mérésekkel 
0 perc (A) és 120 perc (B) LED lámpával történő bevilágítás után (lem [Syto 9] = 495 nm; 

lem [propidium-jodid] = 650 nm) Pseudomonas aeruginosa teszt baktérium esetében
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okozati összefüggések szemlélete az irányadó, 
nem a szó szerinti jelentéstartalom. A Terem-
téstörténet (vö. Ter 1-3) világról alkotott képe 
kiemeli annak szépségét, eredendő jóságát. 
Az ember mint Isten képmása különleges 
helyet foglal el a Teremtésben, melyben aján-
dékba kapta teremtményi és személyi mivol-
tát, szabadságát, felelősségét. Benne él a koz-
mosz megismerésének vágya, s ezzel együtt 
felelős az általa felfedezett világ gondozásáért.

A környezet, a teremtett világ őrzése és az 
arról való felelős gondolkodás időszerű kérdés. 
A természeti környezet pusztulása, a globális 
klímaváltozás hatásai egész Földünkön érez-
hetőek. A hőség, az aszály, az ivóvízhiány, a 
pusztító viharok és árvizek, a kieső termés, a 
betegségek terjedése és még sorolhatnánk, 
óriási mértékben veszélyeztetik a ma élők, de 
a jövő generációinak életfeltételeit is. A terem-
tésben eredendően meglévő harmonikus 
kap csolat a teremtett világgal a szabadság 
helytelen megélése következtében széttörede-
zett. Az önzés, a kizsákmányolás hatásait saját 
bőrünkön érezzük. A szenvedések közepette 
mégis ott él a Jézus Krisztus megváltói művé-
ben nekünk adott remény arra, hogy az Is-
tennel való közös együttmunkálkodás révén 
legyőzhetjük a sokszor kilátástalannak tűnő 
nehézségeket (vö. Kol 1, 14-20).

I. Bevezető gondolatok

A címben megjelölt téma a társadalom min-
den szintjét érintve aktuális kérdéseket vet fel. 
Jelen írás célja nem a különböző szakterületek 
kihívásaira adott válaszok összegyűjtése, sok-
kal inkább egyfajta vezérfonalat szeretne adni, 
emberi természetünk jellemzőit szem előtt 
tartva, a tudományos gondolkodás és kutatás 
összetett feladatához.

A témakör mélyebb megértését segítő 
dokumentumok közül kiemelhető Az Egy-
ház társadalmi tanításának kompendiuma, II. 
János Pál pápa 1999-ben megjelent Fides et 
Ratio kezdetű enciklikája és a Katolikus 
Egyház erkölcstanával foglalkozó, 1993-ban 
megjelent Veritatis Splendor kezdetű encikli-
kája, XVI. Benedek pápa 2009-ben napvilá-
got látott Caritas in Veritate kezdetű encikliká-
ja az ember teljes értékű fejlődéséről, valamint 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
2008-ban megjelent Felelősségünk a teremtett 
világért körlevele a teremtett világ védelméről. 
A fentieken kívül jelentős támpont a Katoli-
kus Egyház Katekizmusa.

Ugyancsak fontos forrásnak te kinthető a 
Szentírásban található Teremtéstör ténet leírá-
sa. A világ keletkezésének bibliai magyaráza-
ta etiológiai leírás, ennek megfelelően az ok-


