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Anotácia:
Spôsob mikrobiálnej dekontaminácie objektov dedičstva
využíva nízkoteplotnú plazmu s unikajúcimi elektrónmi generovanú pri atmosférickom tlaku vo vzduchu alebo inom
bežnom pracovnom plyne bez nutnosti použitia dodatočných chemických látok. Technické riešenie je využiteľné aj
pre objekty dedičstva vyrobené z prírodných polymérnych
materiálov citlivých na pôsobenie chemikálií, vysokých
teplôt alebo vákua.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka spôsobu mikrobiálnej dekontaminácie objektov dedičstva priamym účinko m
nízkoteplotnej elektrickej plazmy s unikajúcimi elektrónmi generovanej pri atmosférickom tlaku.
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Objekty dedičstva, umiestnené v depozitároch, múzeách, knižniciach a archívoch sú často kontaminované
mikroorganizmami. Kontaminácia týchto objektov je nežiaduca, keďže mnohé mikroorganizmy vykazujú deštrukčnú aktivitu, poškodzujú objekty dedičstva, vedú k strate organického materiálu a v neposlednom rade
nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí. Objekty dedičstva sa preto upravujú rôznymi spôsobmi, ktorých cieľo m
je ich mikrobiálna dekontaminácia, teda rozklad alebo odstránenie prítomných mikroorganizmov (vírusov,
baktérií, húb). Európska norma EN 12740 uznáva všetky biologické látky spôsobujúce infekcie, alergie alebo
otravu ako mikroorganizmy. V tejto skupine sú taktiež zahrnuté viroidy, plazmidy a rastlinné a živočíšne
bunky.
V súčasnosti sa za účelom mikrobiálnej dekontaminácie uplatňujú hlavne spôsoby využívajúce pôsobenie
vysokých teplôt (napr. autokláv), prípadne chemikálií (často toxických, napr. etylénoxid). Problémom je použitie týchto spôsobov na objektoch dedičstva vyrobených z termolabilných prírodných polymérnych materiálo v
(napr. papier, drevo, koža, pergamen, textil a iné), ktoré nemôžu byť vystavené vysokým teplotám bez rizika
poškodenia. Používané chemikálie tiež často po sebe zanechávajú stopy znehodnocujúce objekt dedičstva.
Ďalšími známymi spôsobmi mikrobiálnej dekontaminácie sú rôzne fyzikálno -chemické metódy využívajúce sterilizačný účinok plazmy. Pri generovaní vysokofrekvenčných elektrických výbojov vytvára plazma
ionizovaný plyn, ktorý môže modifikovať povrchové vlastnosti materiálu, s ktorým je v kontakte. Plazmo v á
úprava je univerzálna a výkonná technika, ktorá sa v súčasnosti používa v mnohých priemyselných odvetviach
pre modifikáciu povrchov materiálov ako sú plasty, textílie, sklo a kovy. V plazmovom výboji sa často nachádzajú aktívne druhy častíc, ktoré zahŕňajú atómy, molekuly, ióny, elektróny, voľné radikály (najmä kyslíkové
a hydroxylové), metastabily a fotóny s krátkou vlnovou dĺžkou (UV aleb o VUV). Tieto častice reagujú
s akýmkoľvek povrchom materiálu umiestneným do pries toru plazmy. Energia plazmových elektrónov a iónov
je dostatočná na to, aby spôsobila ionizáciu neutrálnych atómov, rozpad molekúl, na vytvorenie reaktívnych
častíc, vytváranie excitovaných stavov v atómoch alebo molekulách a lokálne zahrievanie povrchu. Plazma je
vďaka týmto zložkám a účinkom schopná uskutočniť mikrobiálnu dekontamin áciu povrchov, ktoré sú s ňou
v priamom kontakte, resp. sú umiestnené v jej blízkosti. K procesu mikrobiáln ej dekontaminácie prispievajú
v tomto prípade súčasne tri procesy: zvýšenie teploty, interakcia plazmových častíc (najmä elektrónov a voľných radikálov) s mikroorganizmami situovanými na povrchu objektu a emisia UV žiarenia. Za vhodných
podmienok je dekontamináciu možné realizovať už pri relatívne nízkych teplotách (<50 °C), čím je možné
zabezpečiť zachovanie integrity materiálov, ktoré nemožno podrobiť vysokým teplotám a tlakom.
V súčasnosti sú známe spôsoby mikrobiálnej dekontaminácie objektov dedičstva, ktoré využívajú elektrickú plazmu generovanú rôznymi typmi výboja v p lyne. Na tieto účely je plazma generovaná výbojmi pri
nízkych tlakoch (Ioanid, E. G., Rusu, D., Dunca, S. et ak, Annals of Microbiology, June 2010, Volume 60,
Issue 2, Pages 355 – 361; Justyna Szulc, Wiesława Urbaniak-Domagala, Waldemar Machnowski, Henryk
Wrzosek, Karolína Łącka, Beata Gutarowska, Low temperature plasma for textiles disinfection, International
Biodeterioration & Biodegradation, Volume 131, 2018, Pages 97 – 106; M. Moisan, J. Barbeau, S. Moreau,
J. Pelletier, M. Tabrizian, L´H Yahia, Low-temperature sterilization using gas plasmas: a review of the experiments and an analysis of the inactivation mechanisms, International Journal of Pharmaceutics, Volume 226,
Issues 1 – 2, 2001, Pages 1 – 21). Ich spoločnou nevýhodou je potreba vákuových zariad ení na dosiahnutie
nízkych tlakov v uzatvorenej pracovnej komore. Mikrobiálnu dekontamináciu mnohých objektov dedičstva
(vyrobených najmä z prírodných polymérnych materiálov) však nie je možné v takýchto zariadeniach uskutočniť, nakoľko hrozí riziko ich poškodenia účinkom vákua. Okrem toho sú takéto zariadenia náročné na čistotu
prostredia, tesnosť aparatúry, ich prevádzka je finančne náročná a vyžadujú kvalifikovanú obsluhu.
Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky podstatným spôsobom eliminuje spôsob mikrobiálnej dekontaminácie objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej plazmy podľa tohto technického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva
vo vystavení objektov dedičstva z prírodných polymérov citlivých na pôsobenie chemikálií, vysokých teplôt
alebo vákua (papier, drevo, koža, pergamen, textil a iné) krátkodobému účinku nízkoteplotnej plazmy s unikajúcimi elektrónmi generovanej pri atmosférickom tlaku s cieľom biologickej deaktivácie mikroorganizmo v ,
najmä vláknitých húb, kolonizujúcich povrchy prírodných materiálov. Za účelom mikrobiálnej dekontaminácie
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sú objekty dedičstva (archívne dokumenty, grafiky, fotografie, textílie, drevo, pergamen a iné) umiestnené tak,
aby boli v priamom kontakte so zdrojom nízkoteplotnej nerovnovážnej plazmy s unikajúcimi elektrónmi. Vý hodne je objekt dedičstva umiestnený do priestoru medzi dvoma rovinnými elektródami, ktoré sú zdrojo m
plazmy, pričom tieto sú v priamom kontakte s povrchom objektu dedičstva. Tým je zabezpečená rovnomerná
úprava celého povrchu objektu.
Plazma je generovaná vo vzduchu, alebo inom bežnom pracovnom plyne (napr. N 2 , O2 , CO2 ), do ktorého
sa pre zvýšenie účinnosti dekontaminácie môže pridávať vlhkosť vo forme vodnej pary s cieľom zvýšenia
tvorby OH radikálov. Výhodne sa počas procesu úpravy objektu dedičstva v pracovnom priestore (napr. pracovnej komore) udržiava pomocou prietoku pracovného plynu mierny pretlak (do 100 kPA).
Teplota povrchu upravovaného objektu sa počas opracovania pohybuje v intervale 30 až 55 °C. Čas opracovania objektov dedičstva plazmou je individuálny a závisí od morfologickej štruktúry materiálu, chemického
zloženia, stupňa kontaminácie, druhu kontaminujúceho mikroorganizmu a od stupňa poškodenia objektu. Expozičné časy sú v intervale 5 až 15 minút.
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Príklady uskutočnenia
Realizácia technického riešenia bude vysvetlená pomocou príkladu uskutočnenia. Uvedené výhodné uskutočnenie nemá z hľadiska rozsahu ochrany žiadny obmedzujúci vplyv.
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Príklad 1
Modelové vzorky troch druhov papiera: Whatman (filtračný papier obsahujúci iba čistú celulózu, W), Novo
(živicovo glejený, kyslý drevitý papier, N) a Glejený stredne jemný papier (strojne hladený drevitý papier, G)
boli inokulované tak, že sa vzorky (rozmer 5 x 5 cm) umiestnili po jednom kuse do sklených Petriho misiek
(priemer 60 mm) a sterilizovali v autokláve pri 120 °C počas 20 minút. V Petriho miskách sa následne inokulovali 1 ml sporovej suspenzie vláknitej huby Penicillium chrysogenum obsahujúcej 103 spór a nechali schnúť
počas 24 hodín. Tieto boli následne vystavené účinku nízkoteplotnej atmosférickej plazmy s unikajúcimi elektrónmi pri nasledujúcich parametroch:
• doba expozície vzoriek plazmou: 5, 10, 15 minút
• výkon plazmového zdroja: 0,6 J.s -1
• frekvencia budenia plazmy: 2000 Hz
• použitá atmosféra: vzduch, N2 , O2
• prietok plynu: 6 l.s -1
Stanovenie účinnosti dekontaminácie:
Vzorky papierov boli po inokulácii a úprave nízkoteplotnou atmosférickou plazmou prenesené na čerstvé
agarové platne so sladinovým extraktom. Kultivovali sa pri laboratórnej teplote a po 48 hodinách sa počítal
počet kolóniotvorných jednotiek (KTJ). Účinnosť dekontaminácie sa stanovila porovnaním počtu KTJ jednotlivých upravených vzoriek s referenčnou (neupravenou) vzorkou.
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Stanovenie efektívnej dávky:
Efektívnosť plazmovej úpravy bola vyhodnotená pomocou hodnoty ED90. Táto hodnota predstavuje efektívnu dávku plazmy, ktorá redukuje rast modelového druhu vláknitej huby o 90 %. Pomocou percentuálnej
hodnoty prežitia KTJ sa zostroja sigmoidálne krivky. Podľa rovnice:
45

Y = 100 ( l + (X/C) B ),
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kde Y uvádza viabilitu, X zodpovedá dobe expozície a B, C sú parametre sigmoidálnej krivky, sa vypočítajú
hodnoty ED90 pre všetky použité variácie podmienok úpravy plazmou. Týmto spôsobom je možné stanoviť
účinok plazmovej úpravy pri sledovaní rastu Penicillium chrysogenum na modelových vzorkách papiera.
V prípade účinkov na konídie Penicillium chrysogenum je postačujúci čas pôsobenia plazmy na kontaminovaný papier 10 minút. V ďalších experimentoch sa preto dlhšie časy (viac ako 15 minút) vylúčili. Už pri 15
minútovej plazmovej úprave sa na všetkých modelových vzorkách papiera dosiahla 100 % (sterilizačná) účinnosť a pri 10-minútovej boli hodnoty účinnosti nad 98 % (Tab. 1). Z hodnôt počtu vyrastených kolóniotvorných
jednotiek po úprave plazmou na vývojovom štádiu konídií sa stanovili teoretické hodnoty efektívnej dávky.
Najnižší čas bol zaznamenaný pri použití atmosféry N2 pre papier Whatman a Glejený (0,1 min.). Pre atmosféru
vzduch sa pohybujú hodnoty efektívnej dávky plazmovej úpravy v rozmedzí 1,8 – 3,4 min v závislosti od druhu
papiera.
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Tabuľka 1: Intenzita rastu Penicillium chrysogenum, vyjadrená počtom KTJ, na všetkých modelových vzorkách papiera po ošetrení plazmou v atmosfére vzduchu v čase 0, 5, 10 a 15 minút pri výkone aparatúry nastavenom na 0,6 J.s –1

Penicillium chrysogenum
[počet KTJ]
Druh papiera
W
G
N
1 000
1 000
1 000
19,8
38,0
21,9
7,8
3,3
9,7
0
0
0

Podmienky plazmovej úpravy
atmosféra

čas [min.]

vzduch

5

10

15

0 (ref)
5
10
15

Účinnosť mikrobiálnej dekontaminácie vplyvom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy s unikajúcimi elektrónmi pre konídie Penicillium chrysogenum je uvedená v Tab. 1. Na účinnú mikrobiálnu dekontamináciu
vláknitej huby Penicillium chrysogenum v štádiu konídií postačuje 10-minútové pôsobenie nízkoteplotnej atmosférickej plazmy s unikajúcimi elektrónmi. Vypočítané (teoretické) hodn oty efektívnej dávky plazmy pri určených experimentálnych podmienkach sú pre atmosféry vzduch, kyslík a oxid uhličitý pre všetky druhy papiera oveľa nižšie. Vzhľadom na ekonomické a prevádzkové parametre je výhodné použitie atmosféry vzduchu, čo podporujú aj výsledky testovania dekontaminácie vláknitej huby vo vývojovom štádiu mycélia, ktoré
sa ukázalo ako odolnejšie voči pôsobeniu plazmy.
Tabuľka 2: Účinnosť mikrobiálnej dekontaminácie vplyvom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy s unikajúcimi elektrónmi pre konídie Penicillium chrysogenum

Podmienky plazmovej úpravy
atmosféra
O2

CO2

vzduch

N2

Ar

čas [min.]
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15

Účinnosť mikrobiologickej dekontaminácie [%]
Druh papiera
W
G
N
99,7
99,7
99,2
100,0
99,7
99,8
100,0
100,0
100,0
99,8
99,9
99,4
99,8
100,0
99,9
100,0
100,0
100,0
98,0
96,2
97,8
99,2
99,7
99,0
100,0
100,0
100,0
99,4
99,5
80,8
98,6
99,0
89,1
99,9
99,9
96,8
98,2
97,6
72,4
98,2
97,7
86,1
99,4
99,7
80,8

Priemyselná využiteľnosť
20

Technické riešenie je využiteľné v oblasti mikrobiálnej dekontaminácie objektov dedičstva, pričom je využiteľné aj v prípade objektov vyrobených z prírodných polymérnych materiálov citlivých na pôsobenie chemikálií, vysokých teplôt alebo vákua. Dekontaminácia podľa tohto technického riešenia je realizovaná účinkom nízkoteplotnej plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku vo vzduchu alebo inom bežno m pracovnom
plyne bez osobitných nárokov na vákuové komory a použitie vzácnych plynov.
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NÁRO KY

5

10

NA O CHRAN U

1. Spôsob mikrobiálnej dekontaminácie objektov dedičstva, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa
na povrch objektov dedičstva aplikuje nízkoteplotná plazma s unikajúcimi elektrónmi generovaná pri atmosférickom tlaku vo vzduchu alebo inom bežnom pracovnom plyne, najmä O 2 , CO2 , N2 v rozsahu 5 až 15 minút.
2. Spôsob mikrobiálnej dekontaminácie objektov dedičstva podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že za účelom dosiahnutia rovnomernej úpravy plazmou sa objekty dedičstva umiestňujú do priestoru
medzi dvoma rovinnými elektródami, ktoré sú zdrojom plazmy, pričom tieto sú v priamom kontakte s povrchom objektov dedičstva.
3. Spôsob mikrobiálnej dekontaminácie objektov dedičstva podľa nárokov 1 až 2, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že do pracovného plynu sa pridáva vlhkosť vo forme vodnej pary.
4. Spôsob mikrobiálnej dekontaminácie objektov dedičstva podľa nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že počas aplikácie plazmy sa v pracovnom priestore udržiava pomocou prietoku pracovného
plynu pretlak do 100 kPa.
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