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ABSTRAKT 

 Předmětem této diplomové práce je zkoumání vlivu mikrovlnného výboje na hojení 

kožních defektů. V této práci byl použit mikrovlnný výboj buzený povrchovou vlnou 

v argonu a pochodňový výboj s přímým prouděním argonu za specifických podmínek.  

 Teoretická část je zaměřena na základní informace o plazmatu a procesech v něm 

probíhajících. Plazma generuje řadu aktivních částic, jako jsou hydroxylové radikály, radikály 

oxidů dusíku, excitovaných molekul dusíku, atomárního dusíku, argonu a kyslíku. Všechny 

tyto částice společně s fotony generovanými plazmatem jsou využitelné v biomedicínských 

aplikacích, jejich přehled je v teoretické části také uveden. 

 Experimentální část je zaměřena na porovnání vlivu léčení pochodňovým výbojem 

a výbojem buzený povrchovou vlnou. Oba systémy byly využity pro ošetření uměle 

vytvořených kožních ran na modelových laboratorních myších, přičemž průběh hojení ran byl 

sledován po dobu tří týdnů od aplikace plazmatu na ránu. V obou případech bylo prokázáno 

zrychlení hojení, přičemž aplikace pochodňového výboje byla efektivnější. Dále proběhlo 

stanovení přítomnosti aktivních částic pomocí optické emisní spektroskopie. Na tomto 

základě pak byly určeny i vybrané parametry samotného plazmatu – teplota elektronů, rotační 

a vibrační teplota. Pro určení role různých aktivních částic v procesu hojení byly provedeny 

experimenty s působením obou plazmových systémů na indigem obarvenou modelovou kůži. 

Výsledky ukázaly, že v procesu hojení ran je důležitá přímá interakce plazmatu s ránou, 

záření emitované plazmatem samo o sobě nevyvolává žádné zásadní efekty. Nakonec byl 

pochodňový výboj sledován za vybraných podmínek i pomocí ultrarychlé kamery. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 Mikrovlnný výboj, plazma za atmosférického tlaku, studené plazma, diagnostika plazmatu, 

rozdělení aktivních částic, biomedicínské aplikace plazmatu, hojení ran 

 

ABSTRACT 

 The aim of the Master thesis is the investigation of the influence of microwave discharge 

for skin wound healing. Microwave discharge used for this work was argon microwave 

plasma generated by the surface wave and direct vortex torch.  

 The theoretical part is focused on basic information about plasma and processes that occur 

in plasma discharge under specific conditions. Plasma generates various active particles 

such as hydroxyl radicals, nitric oxide radicals, excited nitrogen molecules, atomic nitrogen, 

argon and oxygen. All of these particles together with plasma generated photons are usable 

in biomedical applications and summary of them is shown in the theoretical part. 

 The experimental part is focused on the comparison of torch discharge and microwave 

plasma generated surface wave in skin wound healing. The model wounds on laboratory 

mousses were treated by plasma and wound healing was examined during 3 weeks 

after the plasma treatment. Both plasma systems showed healing acceleration. Application of 

torch discharge was proved to be the most effective method in the healing of skin defects. 

Additionally, determination of active particles was taken by optical emission spectroscopy. 
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Based on these measurements, plasma parameters were determined: electron temparutare, 

rotational and vibrational temperatures. To determine role of different plasma active species, 

the treatment of indigo coloured artificial skin model was treated under various 

conditions by both plasma systems. Results show that the direct interaction between plasma 

particles is the main effect, role of radiation, only, is more or less negligible. Finally, 

the plasma vortex system was visualized using fast camera at selected powers and gas flows. 

 

KEY WORDS 

 Microwave discharge, atmospheric pressure plasma torch, low-temperature plasma, plasma 

diagnostics, active particles distribution, bio-medical plasma applications, wound healing 
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1 ÚVOD 

 Jak je všeobecně známo, plazma je čtvrté skupenství hmoty. Plazma existuje ve vesmíru 

v různých formách a můžeme se s ním setkat i v běžných situacích, např. při bouřce ve formě 

blesku, polární záře, uvnitř zářivek, či v elektrickém oblouku. Parametry plazmatu se v těchto 

všech formách liší o mnoho řádů [1]. 

 Nerovnovážné plazma, které je buzené za atmosférického tlaku, je v současné době hojně 

studováno. Jedním z důvodů je, že umožňuje celou řadu aplikací v úrovni high-tech. Bylo 

vyvinuto mnoho typů zdrojů plazmatu, které pracují v otevřeném prostoru. Tyto zdroje mají 

výhody aplikace pro přímou úpravu materiálů včetně živých tkání. Za těchto podmínek tato 

aplikace plazmatu vyrábí aktivní částice, radikály i ultrafialové záření. Byly vyvinuty další 

aplikace plazmatu pro různé obory (zpracování materiálů, inaktivace toxických látek, 

nanotechnologie, biomedicínské aplikace a sterilizace). Plazma, které je v nerovnovážném 

stavu, může být za atmosférického tlaku produkované různými typy zdrojů, jedním 

z nich je výboj povrchové vlny (SWD) [2–5].  

 Plazma je produkované elektromagnetickou vlnou, která se pohybuje podél rozhraní 

plazmatu a dielektrika. Z důvodu neexistujících elektrod, je tato aplikace plazmatu velice čistá 

a může být kombinována s různými příměsi plynu. Plazma, které je generované mikrovlnnou 

trysku v argonu a směsích molekulárních plynů, poskytuje dostatek reaktivních částic. Další 

výhodou takto vytvořeného plazmatu je, že při interakci s kapalinou do ní může efektivně 

pronikat a dále iniciovat celou řadu chemických procesů v kapalné fázi. Díky těmto procesům 

umožňuje plazma interakce s povrchem tkání [1–4]. 

 Před zavedením plazmatické aplikace do praxe je potřeba detailně charakterizovat 

plazma a realizovat experimenty in vitro, aby bylo možné předejít jeho možným negativním 

účinkům. Teprve poté je možné začít s experimenty in vivo [2–10]. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Plazma 

 Plazma je považováno za čtvrté skupenství hmoty, je v podobě ionizovaného plynu, 

který je složený z iontů, elektronů a neutrálních atomů a molekul. Pro správnou definici 

plazmatu musí ionizovaný plyn vykazovat kolektivní chování a kvazineutralitu. Plazma 

je elektricky vodivé, což je způsobeno tím, že obsahuje volné nosiče elektrického náboje. 

Tato elektrická vodivost v plazmatu působí i na elektromagnetické pole [1]. 

 

2.1.1 Podmínky plazmatu 

Kvazineutralita 

 Jednou ze základních vlastností plazmatu je kvazineutralita. Jedná se o přibližnou rovnost 

koncentrací kladně nabitých iontů a záporně nabitých elektronů v oblastech plazmatu, 

kde všechny tři lineární rozměry jsou podstatně větší než Debyeova stínící délka (viz dále). 

Díky přítomnosti volných nabitých částic se v oblasti plazmatu vytváří 

prostorový náboj a elektrostatické pole, které zpětně silově působí na nabité částice. 

Výsledkem je kompenzace fluktuací hustoty náboje a plazma se ve větším měřítku jeví jako 

elektricky neutrální [1]. 

 

Debyeova stínící délka 

 Definice Debyeovy stínící délky je charakterizována tak, že pokud je do plazmatu vložen 

nepohyblivý náboj q (za předpokladu homogenního plazmatu), tak částice se souhlasným 

nábojem jsou jím odpuzované a s nesouhlasným přitahované. Plazma se díky tomu polarizuje 

a elektrické pole, které je vložené pomocí náboje, způsobí odstínění. Odstíněním klesne 

potenciál elektrického pole v plazmatu oproti potenciálu elektrického pole 

ve vakuu na 1/e ve vzdálenosti, která je označovaná jako Debyeova stínící délka [1]. 

 

2.1.2 Vznik plazmatu 

 Stav plynu je závislý na pohybu molekul. Čím vyšší je teplota plazmatu, tím dochází 

k rychlejšímu pohybu molekul, tedy ke zvýšení počtu srážek mezi molekulami. Vznik 

plazmatu je založen na zahřání plynu do takové míry, že při vzájemných srážkách molekul 

překročí velikost nárazové práce hranici velikosti vazebné energie mezi atomy a dochází 

k disociaci molekul. Pokud dodávaná energie stále roste, začne docházet k vyrážení elektronů 

z oběžných drah atomu nebo molekuly. Což vede k rozštěpení atomu na záporně nabité 

elektrony a ionty s kladným nábojem. Tímto způsobem se plyn ionizuje a přechází 

do skupenství plazmatu [5–7].  

 Nabité částice jsou vytvářeny ionizací plynu. Tyto částice vznikají párově, tedy zároveň 

vzniká elektron a kladný iont. Čím větší je počet nabitých částic v ionizovaném plynu, 

tím více bude koncentrace prostorového náboje zanedbatelná. Působením elektrického 

pole se kladné částice pohybují k záporné elektrodě a elektrony zase opačným směrem. 
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U záporné elektrody bude přebytek kladných iontů a u kladné elektrody bude zase přebytek 

elektronů. Tím pádem začne docházet k polarizaci ionizovaného plynu. Vzniklý prostorový 

náboj vytváří elektrické pole, které je opačně orientované jako pole elektrod. V centru 

ionizovaného plynu dochází k odstínění vnějšího elektrického pole, což má za následek, 

že v centru je elektrické pole slabší a v blízkosti elektrod zase silnější, oproti původním 

hodnotám. Vliv prostorového náboje změní původní vlastnosti ionizovaného plynu, 

a tím se stává plazmatem [8]. 

 Mezi nejběžnější zdroje energie, která je potřebná pro ionizaci atomu či molekuly, patří 

fotoionizace a elektrický výboj v plynu. Při fotoionizaci dochází k ionizaci důsledkem 

absorpce fotonu atomem nebo molekulou. Energie fotonu musí být stejná nebo vyšší 

než ionizační energie daného atomu či molekuly. Při generaci plazmatu pomocí elektrického 

výboje v plynu je aplikováno elektrické pole, které urychluje volné elektrony, a ty naráží 

do neutrálních částic. Při vzniku plazmatu dochází k pružným a nepružným srážkám. Pružné 

srážky jsou založeny na zachování kinetické energie, oproti tomu pro nepružné srážky 

je charakteristické vznik excitovaných neutrálních částic, resp. iontů a molekulárních 

fragmentů [1, 9]. 

 

2.1.3 Klasifikace plazmatu 

 Plazma se může dělit podle elektronové energie nebo podle teploty. Podle teploty je plazma 

rozděleno na horké a studené. Horké (vysokoteplotní) plazma má vysokou elektronovou 

hustotu. V horkém plazmatu nepružné srážky mezi elektrony a částicemi vytváří reaktivní 

částice, oproti tomu nepružné srážky zahřívají těžké částice, a tak se energie elektronů 

spotřebovává. V horkém plazmatu je střední energie nabitých částic vyšší než 100 eV. Tento 

druh plazmatu se vyskytuje ve hvězdách, nebo při experimentech s řízenou termonukleární 

syntézou. Ve studeném plazmatu je poměrně nízká elektronová hustota. Tato nízká 

elektronová hustota je způsobena tím, že nepružné srážky zde způsobují chemické změny 

plazmatu. Je zde menší množství nepružných srážek, které jsou schopny zahřívat těžké 

částice. Tento druh plazmatu se vyskytuje např. v zářivkách, ve výbojkách, nebo také 

v elektrickém oblouku [1].  

 Podle elektronové hustoty můžeme plazma rozdělit na termální a neizotermické. 

Pro termální (izotermické) plazma platí, že všechny typy částic mají stejnou střední 

kinetickou teplotu. Oproti tomu v neizotermickém plazmatu mají elektrony daleko větší 

teplotu než ostatní částice. Vznik jednoho nebo druhého druhu závisí především na způsobu, 

jakým způsobem byla plazmatu dodávaná energie. Izotermicita bývá obvykle spojena 

s vysokou teplotou plazmatu, není to ale podmínkou. Platí však, že neizotermické plazma 

v přírodě samovolně zaniká, musí se tedy udržovat uměle [1]. 

 

2.1.4 Stupeň ionizace 

 Stupeň ionizace plazmatu je definován jako poměr počtu ionizovaných částic vůči 

celkovému počtu částic. Tento parametr patří mezi nejdůležitější, protože dokáže určit 

chování plazmatu. Velká závislost je zde především na teplotě (což je vyjádřeno Sahovou 
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rovnicí). Podle stupně ionizace rozlišujeme slabě a silně ionizované plazma. Pro slabě 

ionizované plazma platí, že koncentrace nabitých částic je zanedbatelně malá v porovnání 

s koncentrací neutrálních molekul. Oproti tomu pro silně ionizované plazma je typické, 

že zde převládá koncentrace nabitých částic [1].  

 

2.1.5 Výboje v kapalinách 

 Elektrický výboj v kapalině zahrnuje kombinace fyzikálních a chemických procesů. Závisí 

na faktorech, jako je vodivost, polarita, oxidační stav elektrod, vlastnosti kapaliny a jiné. 

Šíření elektrického výboje ve vodě dochází vlivem srážek elektronů k disociaci a ionizaci 

molekul vody a generaci aktivních částic. Za nejdůležitější z těchto částic jsou považovány 

reaktivní hydroxylové radikály, ozon a peroxid vodíku. Tyto částice vykazují vysoký 

oxidačně-redukční potenciál a velkou reaktivitu. Reaktivní částice působí na molekuly látek, 

které jsou rozpuštěny v kapalině, a způsobí následný zánik molekul a vznik nových. 

Elektrický výboj je doprovázen ultrafialovým zářením, vysokotlakovými rázovými vlnami 

a intenzivním elektrickým polem. Tyto fyzikální jevy mají také sterilizační účinky [10]. 

 Nevýhodou výbojů, které jsou generované přímo v kapalině, je jejich omezená energetická 

účinnost. Na druhou stranu do systému není potřeba zavádět pracovní plyn. Z hlediska 

chemických procesů iniciovaných výboji generovanými přímo v kapalné fázi není velký 

rozdíl oproti výbojům v plynné fázi, které přímo interagují s kapalinou. Z tohoto důvodu 

při interakci výboje v plynném prostředí vznikají stejné aktivní částice [10, 11].  

 Na Obrázku 1 jsou znázorněny různé typy procesů a částic a možnosti jejich transportu 

mezi plazmatem a kapalinou (většinou voda) [12]. 

 

 

Obrázek 1: Schéma oboustranného chemického a fyzikálního působení plazmatu 

na kapalinu [13] 

 Na Obrázku 1 lze vidět schéma chemického působení plazmatu na kapalinu, respektive dále 

na povrchy, mezi které můžeme zahrnout i povrchy biologické. Na Obrázku 1 jsou zobrazeny 

aktivní částice, které jsou schopny přecházet mezi plazmatem a kapalinou oběma směry. 

Což je důvodem, proč tyto systémy představují velmi komplexní chemicky vysoce reaktivní 
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prostředí. Detailní rozbor procesů na rozhraní plazma – kapalina je uveden v publikaci 

Bruggemana a kol [13]. 

 

2.1.6 Aktivní složky plazmatu 

 Plazma obsahuje různé aktivní složky, jako jsou elektrony, ionty, radikály, excitované 

atomy či molekuly. Plazma také současně vytváří elektromagnetické pole, UV záření 

a při interakci s pevnými látkami nebo kapalinami vyvolává jejich zahřívání, případně 

odpařování [12]. 

 

 

Obrázek 2: Mikrovlnné plazma v kontaktu s vodou [12] 

Reaktivní formy 

 Díky srážkovým procesům v plazmatu dochází k různým chemickým reakcím a vzniku 

reaktivních částic a stabilních látek [14]. 

 Vzduch je složen ze 78 % dusíku, z 21 % kyslíku a z 1 % ostatních plynů. Mezi tyto ostatní 

plyny je řazen například argon, oxid uhličitý nebo vodní pára. Důležitou roli zde mají právě 

reakce mezi nosným plynem (v našem případě argon, viz experimentální část) a kyslíkem, 

dusíkem, vodní párou a aktivními formami těchto látek [14, 15]. 

 Reaktivní formy kyslíku a dusíku jsou součástí mnoha patologických, ale i fyziologických 

a biochemických pochodů. Nejčastěji jsou reaktivními formy tzv. volné radikály. Jako volný 

radikál se označuje jakákoliv chemická entita, například atom, molekula nebo iont, která 

má ve vnější sféře svého elektronového obalu alespoň jeden nespárovaný elektron. 

Tím je způsobena její relativní vysoká reaktivita, ale zároveň je tato forma schopna sama 

existovat.  

 V organismu se běžně vyskytují reaktivní formy kyslíku (ROS – reactive oxygen species) 

a reaktivní formy dusíku (RNS – reactive nitrogen species). Obě tyto skupiny částic zahrnují 

volné radikály i látky neradikálové povahy [14, 15]. 
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Reaktivní formy kyslíku 

 Reaktivní formy kyslíku zahrnují superoxidový radikál (O2
-∙), peroxid vodíku (H2O2), 

hydroxylový radikál (OH ∙) a singletový kyslík (molekulový kyslík s celkovým spinem 0). 

Tyto částice mají tendenci neenzymově (a tedy neřízeně) oxidovat různé molekuly v buňce 

a vytvářejí tak tzv. oxidační stres. Jsou ale také řízeně tvořeny jako obranná odpověď 

na stresové podněty (např. napadení patogeny nebo působení polutantů). Reaktivní formy 

kyslíku jsou zobrazeny v Tabulce 1 [14–16]. 

 Pro některé děje v organismu jsou reaktivní formy nezbytné. Mezi tyto děje jsou řazeny 

přenosy energie, faktory imunitní ochrany, signální molekuly buněčné regulace [14–16]. 

 

Tabulka 1: Reaktivní formy kyslíku [16] 

REAKTIVNÍ FORMY KYSLÍKU 

VOLNÉ RADIKÁLY LÁTKY NERADIKÁLOVÉ POVAHY 

Superoxid O2 
* Peroxid vodíku H2O2 

Hydroxylový radikál HO* Kyselina chlorná HOCl 

Peroxyl, ROO* Ozon O3 

Alkoxyl RO* Singletový kyslík 1O2 

Hydroperoxyl HO2
*  

 

Některé druhy ROS: 

- Superoxidový aniont – má oxidační i redukční vlastnosti. Slouží jako substrát 

pro tvorbu dalších vysoce reaktivních krátce žijících kyslíkových produktů, které mají 

významný oxidační potenciál. Tyto kyslíkové produkty mají schopnost usmrcovat 

mikroorganismy zásahem do jejich genetické výbavy, a tím poškodí jejich genetické 

výbavy nebo jejich proteinové a lipidové struktury; 

- Peroxid vodíku – sice není radikálem, ale patří do ROS skupiny, protože se účastní 

vzniku radikálů. Na rozdíl od superoxidu má schopnost prostupovat volně 

přes cytoplazmatické membrány a difundovat tak mezi jednotlivými buněčnými 

kompartmenty. Peroxid vodíku se řadí mezi slabě působící oxidační činidla 

a je schopen přímo poškozovat bílkoviny a enzymy, které obsahují reaktivní thiolové 

skupiny. Dále peroxid vodíku se efektivně štěpí, například vlivem železa (Fentonova 

reakce) na vysoce reaktivní OH radikály; 

- Hydroxylový radikál – je jedna z nejreaktivnějších forem kyslíku, dále je schopen 

rozkládat všechny biologicky významné makromolekuly, jako je DNA 

(deoxyribonukleová kyselina), proteiny a lipidy. Hydroxylový radikál má krátký 

poločas rozpadu (10-9) s, proto způsobuje oxidativní poškození pouze v místě 

jeho vzniku; 
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- Singletový kyslík – je metastabilní excitovaná forma molekulového kyslíku. 

V důsledku přeuspořádání jeho valenčních elektronů, je mnohem silnějším oxidačním 

činidlem než molekulový kyslík v základním tvaru; 

- Peroxylový radikál – je konjugovanou kyselinou superperoxidového aniontového 

radikálu. Peroxylový radikál je nestabilní molekula a silný antioxidant, který 

je schopný přecházet přes jednotlivé membrány. Dále je tvořen především 

při peroxidaci lipidů působením hydroxylového radiálu. Je schopen přímo atakovat 

mastné kyseliny [14–17]. 

 

Reaktivní formy dusíku 

 Oxid dusnatý a jeho metabolity mohou působit na organismus toxicky (ve smogu). Uvnitř 

těla je vytvářen fyziologicky jako mediátor. Má velkou afinitu k hemovému železu. 

V organismu je vychytáván erytrocyty, ve kterých reaguje s hemoglobinem za vzniku 

methemoglobinu a nitrátu (fyziologická inaktivace NO). Přehled reaktivních forem dusíku 

jsou zobrazeny v Tabulce 2 [16, 17]. 

 Značným rozdílem mezi reaktivními formami dusíku a kyslíku je, že mikrobicidní účinek 

ROS se projevuje v relativně krátké době na rozdíl od RNS. Efekt RNS se projevuje 

sice později, za to má delší dobu trvání [16, 17]. 

 

Tabulka 2: Reaktivní formy dusíku [16] 

REAKTIVNÍ FORMY DUSÍKU 

VOLNÉ RADIKÁLY LÁTKY NERADIKÁLOVÉ POVAHY 

Oxid dusnatý NO* Nitrosyl NO+ 

Oxid dusičitý NO2
* Nitroxid NO 

 Kyselina dusitá HNO2 

 Oxid dusitý N2O3 

 Oxid dusičitý N2O4 

 Nitronium NO2
+ 

 Peroxynitrit ONOO 

 Alkylperoxynitrit ROONO 

 

Některé druhy RNS: 

- Oxid dusnatý – velmi jednoduchá molekula. V těle je syntetizována poměrně složitým 

enzymovým mechanismem pomocí různých druhů NO* syntáz. Je to významná 

signalizační molekula, účastní se například při relaxaci hladkého svalstva. Oxid 

dusnatý je radikálové povahy, přesto in vivo reaguje s většinou biomolekul velmi 
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pomalu. Je to způsobeno tím, že jeho inaktivace hemoglobinem je mnohem rychlejší 

než uvažované reakce; 

- Peroxynitrit – oxidační činidlo, patologicky významná molekula. Vzniká při reakci 

NO* se superoxidem [16, 17]. 

 

2.2 Druhy plazmových výbojů 

 Existuje celá řada různých druhů plazmových výbojů. Tyto výboje se mohou lišit 

způsobem, kterým byly vytvořeny, nebo se mohou lišit i svými vlastnostmi. Plazmové výboje 

jsou velmi variabilní, tedy pro konkrétní aplikace se může uzpůsobit konkrétní plazmatický 

výboj. Vlastnosti výboje mohou záviset na použité aparatuře, na pracovním plynu, 

elektrickém napětí, ale i na okolním prostředí. V této kapitole bude uvedeno několik druhů 

plazmových výbojů, které se nejčastěji používají v oblasti interakce plazmatu s biologickými 

objekty [2]. 

 

2.2.1 Dielektrické bariérové výboje 

 Dielektrické bariérové výboje, zkráceně (DBD – Dielectric Barrier Discharges), jsou řazeny 

mezi neizotermické výboje za atmosférického tlaku. Tento výboj se budí v prostoru 

mezi výbojovými elektrodami, z nichž alespoň jedna elektroda musí být pokryta dielektrickou 

vrstvou. Obvodové uspořádání si lze představit jako DBD kondenzátor, který je připojen 

ke svorkám budícího zdroje (střídavé nebo pulzní napětí) [18]. 

 Vlastnosti výboje jsou ovlivněny geometrickou konfigurací výbojového prostoru a elektrod, 

vlastnostmi dielektrické vrstvy (morfologie povrchu, porozita, dielektrické vlastnosti, 

chemické složení a čistota vrstvy), použitým pracovním plynem, velikostí a frekvencí 

budícího napětí [18]. 

 Mezi nejčastěji používané DBD výboje, které mohou být použité na biologické objekty, 

řadíme plazmovou trysku [18]. 

 

Plazmová tryska 

 Výboj pomocí plazmové trysky patří mezi hojně využívané zdroje plazmatu. Zařízení 

se skládá ze dvou elektrod, které jsou uspořádané proti sobě. Mezi těmito elektrodami vzniká 

výboj a proudící plyn způsobuje, že částice plazmatu jsou strhávány do prostoru, čímž vytváří 

dojem plamene. Schéma plazmové trysky je znázorněné na Obrázku 3 [19, 20]. 

 Plazmová tryska umožňuje snadnou povrchovou úpravu. Plazma způsobuje změnu povrchu 

pomocí aktivních částic, a poté dochází k reakcím na povrchu (biologického) objektu [20]. 
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Obrázek 3: Schéma plazmové trysky [20] 

 

2.2.2 Mikrovlnný výboj 

 Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny, které mají frekvenci mnohem vyšší (řádově 

v GHz) než u radiofrekvenčních výbojů. Frekvenční rozsah se pohybuje od 1 do 300 GHz. 

Plazma buzené pomocí mikrovlnného výboje má vyšší (přibližně 10x vyšší) elektronovou 

hustotu než plazma generované stejnosměrným či vysokofrekvenčním výbojem. Plazma 

generované mikrovlnným výbojem může vznikat při velkém rozsahu tlaků 

(od atmosférického tlaku po jednotky Pa) a díky vysoké elektronové hustotě je schopné 

dosáhnout vyššího stupně disociace a ionizace [21–23]. 

 Vznikající mikrovlny dodávají energii elektronům, které jsou v plazmatu, a ty se dále 

elasticky sráží s těžšími částicemi. Elektrony jsou odráženy díky velké hmotnosti těžších 

částic, těžší částice zůstávají po srážce téměř statické. Po několika elastických srážkách 

získávají elektrony dostatečnou energii, aby mohly proběhnout neelastické excitační 

a ionizační srážky. Tímto způsobem je plyn ionizován, stává se plazmatem, a dále podporuje 

šíření mikrovln [21–24]. 

 K vytvoření mikrovlnného plazmatu je možno využít různých konfigurací. 

a) Plazma v rezonanční dutině: V rezonanční dutině dochází k zesílení vlny pomocí 

rezonance. Patří mezi nejstarší systémy pro generování mikrovlnného plazmatu. 

b) Microstrip plasma: Zde se uplatňuje nízkonapěťový kompaktní zdroj mikrovlnného 

plazmatu. 

c) ECR zdroje: V ECR zdrojích je plazma buzené systémem, ve kterém se nachází 

statické magnetické pole, které je kombinované s vysokofrekvenčním elektrickým 

polem a s frekvencí, která je shodná s elektronovou cyklotronovou frekvencí. 

d) Pochodňové (fakulové) výboje: Generování mikrovlnného plazmatu probíhá pomocí 

magnetronu a pomocí koaxiálního vedení, které umožňuje vytvoření výboje na hrotu 

centrální kovové elektrody, viz Experimentální část. 

e) Výboje pomocí povrchové vlny: Generace mikrovlnného plazmatu probíhá pomocí 

elektromagnetické vlny šířící se podél rozhraní mezi plazmatem a okolním prostředím. 

Elektrony z ní získávají energii pro ionizaci a excitaci neutrálních atomů a iontů. 
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 Výše uvedené zdroje (a až c) nejsou plně dostačující pro vytvoření dostatečně velkého 

plazmového výboje. Omezenost byla způsobena tím, že výboje se většinou vytvářely 

v rezonančních dutinách, tím pádem výboj byl ohraničen. Proto nacházíme velké uplatnění 

pro vytvoření mikrovlnného plazmatu pomocí elektromagnetické povrchové vlny [21–24]. 

 

Povrchová vlna 

 Povrchové vlny jsou uváděny jako elektromagnetické vlny, které mohou být vázané 

nebo vedené. Poprvé byla povrcho vlna zmíněna lordem Rayleighem, který zjistil 

že v polonekonečném elastickém médiu excitují dva typy vln. Byly to prostorové vlny, které 

se šířily ve všech směrech, a povrchové vlny, které se šířily pouze podél hranice média [25]. 

 Pojem povrchová vlna je velmi výstižný, protože takto vytvořená vlna nese energii 

převážně v malé vzdálenosti od rozhraní, a také proto, že se povrchové vlny zdají téměř 

připoutané ke hranici, podél které se šíří (a to i za předpokladu, že je hranice zakřivená) [25]. 

 

Výboje s povrchovou vlnou 

 Výboje s povrchovou vlnou patří do širší kategorie výbojů s postupující vlnou. Ve výboji 

s povrchovou vlnou je v určitém bodu ve sloupci plazmatu excitovaná elektromagnetická 

vlna, která se šíří hlavně po rozhraní plazma – dielektrikum. Tato povrchová vlna vytváří 

plazma. Šířením povrchové vlny se odevzdává energie neutrálním atomům a iontům 

za účelem jejich ionizace a excitace. Vlna se v průběhu šíření utlumuje, protože část její 

energie přechází do plazmatu a malá část je vyzařována do okolního prostoru. Výboje 

s povrchovou vlnou jsou tedy charakteristické pomalým poklesem elektronové hustoty 

směrem od zdroje, kde je dodávána vysokofrekvenční energie, ke konci výboje. Tento konec 

je určený specifickou kritickou elektronovou hustotou. Pod touto hodnotou se už povrchová 

vlna nemůže šířit. Plazmový sloupec vykazuje dobře definovanou délku, která roste 

se zvyšováním energie dodávaného výbojem [25–27]. 

 Plazma, které je buzené povrchovou vlnou, je charakteristické neobvyklou flexibilitou 

operačních podmínek. V závislosti na průměru výbojové trubice, která se pohybuje 

od 0,5 mm do 150 mm, se dají udržovat v různém rozmezí tlaků (od 100 Pa až po několik 

atmosfér). Frekvence budícího pole sahají od 1 MHz až ke 40 GHz. Vlastnosti výboje 

s povrchovou vlnou závisí na absorbovaném množství energie na jednotku délky plazmatu 

a na podmínkách výboje. Hlavně záleží na složení a tlaku plynu, rozměrech výbojové trubice, 

materiálu, ze kterého je vyrobená a frekvenci [25–28]. 

 

Surfatron 

 Vlastní budič povrchové vlny představuje základ každého zdroje, který generuje výboj 

s postupující vlnou. Vývoj efektivního zdroje jednoduchého na výrobu byl klíčovým faktorem 

v pokroku ve výzkumu a aplikacích výboje s povrchovou vlnou [27, 29]. 

 Úspěch surfatronu tkví v jednoduchosti jeho ovládání a vysoké efektivnosti přenosu 

mikrovlnné energie do plazmatu. Pracuje v širokém rozpětí frekvencí, produkované plazma 

má nízký stupeň fluktuace elektronové hustoty, je velmi stabilní a perfektně 
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reprodukovatelné. Parametry plazmatu je jednoduché kontrolovat. V rozsahu možných 

pracovních tlaků se vyrovná DC výboji [27, 29, 30]. 

 

 

Obrázek 4: Schematický příčný řez tělem surfatronu [27] 

  

2.3 Aplikace plazmatu v medicíně 

 Léčba plazmatem je inovativní a rozvíjející se obor, který kombinuje biologii, klinickou 

medicínu a v neposlední řadě také fyziku plazmatu. Z obecného hlediska lze aplikace 

plazmatu v medicíně rozdělit na přímé a nepřímé aplikace. Při nepřímé aplikaci plazmatem 

se ošetřují různé povrchy či materiály, které se následně mohou používat pro speciální 

lékařské účely. Naopak při přímé aplikaci plazmatem je plazma aplikováno přímo na tělo. 

Díky tomu je možná přímá aplikace plazmatu s živou tkání a mohou se realizovat terapeutické 

účinky. Dále je realizován nový směr, a to aplikace plazmatem aktivované vody, která 

se využívá např. pro hojení ran a při léčení kožních problémů. Popřípadě nachází své využití 

v dentální medicíně ke sterilizaci ústní dutiny a zubů [3, 31–34]. 

 V současné době již existují přesvědčivé důkazy o tom, že neizotermické atmosférické 

plazma (NAP) je schopno při interakci s živou tkání cíleně odstranit buňky bez způsobení 

nekrózy. Je dokázáno, že působení NAP nemá stejný vliv na eukaryotické buňky a bakterie. 

Bakterie jsou vůči plazmatu méně odolné a dochází k jejich inaktivaci již při kratší době 

působení. Eukaryotické buňky jsou odolnější a nevratné procesy se v nich dějí až po delší 

době působení plazmatu. Díky schopnosti NAP usmrcovat bakterie a zvýšení proliferaci 

buněk, patří plazma mezi účinný nástroj využívaný v biomedicínských aplikacích [31, 32]. 
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2.3.1 Přímé terapeutické aplikace 

Antibakteriální účinky plazmatu 

 Plazmatický výboj by se mohl dát využít v medicíně při mnoha procesech léčby. 

Nízkoteplotní plazma má prokázané nespecifické antibakteriální, antifungální a virucidní 

účinky, což představuje velký potenciál pro uplatnění v medicíně, například při ošetření kůže. 

Je dokázáno, že plazma dokáže stimulovat chemické procesy v tkáni. Což vede k podráždění 

tkáně a následným kožním procesům, které mají silný a pozitivní vliv na hojení ran. 

Dále jej můžeme využít při léčbě kožních infekcí. Jak již bylo uvedeno, bakterie jsou vůči 

plazmatu méně odolné než eukaryotické buňky a dochází k jejich dřívější inaktivaci. Tedy 

nízkoteplotní plazma vyvolává antibakteriální účinek, který působí proti většině 

choroboplodných zárodků nacházející se na poraněné kůži [3].  

 Mezi další přímé aplikace plazmatu může být zahrnuto např. léčení ekzému (respektive 

atopického ekzému). Bylo dokonce prokázáno, že při léčbě pomocí plazmatu po dobu 30 dnů, 

se zmírnil pocit svědění, došlo k výraznému zlepšení kůže a bakteriální kolonizace se snížila 

desetinásobně [3].  

 

Léčba chronických ran 

 Mezi časté onemocnění patří bércové vředy. Léčení tohoto onemocnění nepatří mezi 

snadné a levné záležitosti. Momentálně existuje velké množství různých léčebných postupů, 

které ale nejsou vždy účinné. Léčba pomocí NAP má antibakteriální účinky, což zabraňuje 

bakteriální kolonizaci a zároveň podporuje léčbu chronických ran. Léčba pomocí plazmatu 

vede k proliferaci endoteliálních buněk, což vede k postupnému uzavírání rány. Dále bylo 

zjištěno, že při této léčbě se snižuje pH, následkem je tedy acidifikace rány. Jedno ošetření 

plazmatem kombinuje mnoho pozitivních účinků na hojení ran. UV záření způsobuje 

germicidní účinky, elektrický proud stimuluje tkáň a zároveň vpravuje ionty do kůže. Ozon 

má dezinfekční účinky. Díky těmto účinkům je prováděno klinické testování, zkoumání 

bezpečnosti, účinnosti a použitelnosti při léčbě [33]. 

 

Ošetření jizev, strií a omlazení  

 Plazmatický výboj se již hojně využívá při procesech léčby a ošetření kůže. Reakce 

plazmatu s povrchem kůže vedou ke změnám v tkáni, např. k podpoře tvorbě kolagenu 

a elastinových vláken. Dále může být dosaženo efektu peelingu, reparace, zpevnění, podpora 

obrany a posílení tkáně. Plazma způsobuje generaci kyslíkových iontů, které se spojí 

s volnými radikály v kůži, které zapříčiňují stárnutí. Plazma také stimuluje procesy tkáně 

prostřednictvím intenzivní reparace. Stimulace buněk plazmatem je nezbytná při léčbě strií, 

hlubokých vrásek, či uvolněné pojivové tkáně [34]. 

 

Stimulace hojení ran  

 Nízkoteplotní plazma má nespecifické antibakteriální účinky a může být aplikováno 

jako účinný prostředek v léčbě infikovaných ran. Léčení ran pomocí plazmatu je urychleno 

a bez vedlejších účinků. Při léčení jsou využívány aktivní částice, jako jsou volné radikály, 
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excitované atomy a molekuly a UV záření. Dále hojení ran podporuje již zmíněný 

antibakteriální účinek a proliferaci eukaryotických buněk. Více viz Experimentální část. 

 

Zastavení krvácení pomocí plazmatu  

 Nízkoteplotní plazma je považováno v medicíně jako jedna z metod pro podporu koagulace 

krve. Aktivní částice, které jsou plazmatem vytvořeny, reagují chemicky se složkami krve 

za účelem chemických změn u samotných koagulačních faktorů a dále je ovlivněna i buněčná 

složka krve, respektive krvinek. Zastavení krvácení je podpořeno účinnou sterilizací 

plazmatem a během několika sekund jsou vytvářeny krevní sraženiny, které zastavují 

krvácení [35]. 

 

 Dále se využívá nízkoteplotní plazma při zkoumání buněčného dělení nebo transfekce 

(metoda přenosu DNA do eukaryotických buněk) či NO terapie. Je potřeba brát v potaz 

termální účinky generovaného nízkoteplotního plazmatu, který interaguje s živou tkání. 

Nerovnovážné nízkoteplotní plazma je schopno iniciovat, podporovat, kontrolovat 

a katalyzovat různé komplexní chování a odpovědi v biologických systémech. Mezi hlavní 

účinky poté patří specifické uvolnění buněk, buněčná migrace, angiogeneze a proliferace, 

exprese povrchových proteinů buněk, narušení celistvosti DNA a dočasné zvýšení 

propustnosti membrán [36]. 

 

2.3.2 Nepřímé terapeutické aplikace 

Podávání léků 

 Plazmatem lze provést povrchovou úpravu materiálu, která je schopna poskytnout 

dostatečnou přilnavost na kovové a polymerní materiály pro vázání léčiv. Nosičem léčiva 

rozumíme vstřebatelný materiál, který řídí rychlost a uvolnění léčiva. Na Obrázku 5 lze vidět 

schéma lékové molekuly, která je přichycena na materiálu, který je ošetřen působením 

plazmatem [37]. 

 

 

Obrázek 5: Lékové molekuly přichycené na plazmatem ošetřeném materiálu [37] 
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2.3.3 Plazmatem aktivovaná voda 

 Jak již bylo zmíněno, netermální plazma lze využít v různých odvětvích medicíny. 

V poslední době se hojně studují vlastnosti ROS a RNS rozpuštěné ve vodě. Tyto částice 

vznikají po aktivaci vody plazmatem. Plazmatem aktivovaná voda je pojmenování 

z anglického jazyka Plasma Actived Water (PAW) [36]. 

 Při reakci tekutin s částicemi, které jsou generované plazmatem, difundujícími do tekutiny 

probíhají acido-bazické, oxidativní, redukční a fotochemické reakce, které jsou iniciované UV 

zářením z plazmatu [36, 38]. 

 Pro živý organismus jsou nejvýznamnější oxidační reakce. Oxidativní stres je komplex 

různých abnormálních dějů, které působí na buňky a vedou k nadprůměrné koncentraci 

exogenní a endogenních kyslíkových radikálů, které nejsou dostatečně rychle ničeny 

antioxidačním systémem. Tyto kyslíkové radikály reagují především s nenasycenými 

mastnými kyselinami, které jsou hlavní součástí buněčných membrán. Pokud dojde 

k navázání kyslíkového radikálu na polynenasycenou mastnou kyselinou buněčné membrány, 

dochází k předání elektronu mezi radikálem a mastnou kyselinou, která se stává radikálem 

a celý děj pokračuje řetězově mezi jednotlivými strukturami do té doby, než dojde k úplnému 

rozrušení a zániku buňky. U bakterií, které obsahují ve svých membránách polynenasycené 

mastné kyseliny, dochází působením kyslíkových radikálů ke změnám na membráně 

od poruch funkčních až po zánik bakterií [36, 38, 39].  

 Z tohoto důvodu PAW nachází velké uplatnění při hojení ran, při léčení kožních problémů. 

Dále nachází své využití v dentální medicíně ke sterilizaci ústní dutiny a zubů [36, 38, 39]. 

 

2.4 Sterilizace 

 Sterilizace je proces, který slouží k odstranění nebo usmrcení všech mikroorganismů, 

včetně těch, které se nachází v klidovém stádiu (spory). Existuje řada sterilizačních procesů, 

které mohou být různě finančně i časově náročné, a většinou nejsou příliš šetrné k životnímu 

prostředí. Mezi klasické metody patří využití různě vysoké teploty nebo aplikace chemických 

(často toxických) látek, které jsou často těžce odbouratelné [40]. 

 

2.4.1 Sterilizace plazmatem 

 Mezi velmi účinnou metodou sterilizace patří sterilizace plazmatem. Výhodou je netoxická 

povaha, finanční nenáročnost a také možnost sterilizace teplotně senzitivních materiálů, 

kde se jedná o krátkou dobu působení plazmatu při relativně nízké teplotě [40]. 

 Principem takové sterilizace je synergické působení více faktorů, jak fyzikálních, 

mezi které patří vznikající UV záření, tak i chemických, kde působí vytvořený ozon a další 

vytvořené volné radikály. Celkové sterilizace je dosaženo působením tepla, UV záření, 

volných radikálů a elektricky nabitých částic [40]. 
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Sterilizace plazmatem – vliv tepla 

 Sterilizace způsobená teplem je prakticky nejpoužívanější sterilizační metoda, ačkoliv 

během sterilizace pomocí plazmatu není vznikající teplo tou nejdůležitější složkou. Vznikající 

teplo dokáže pouze podpořit sterilizační efekt [40]. 

 

Sterilizace – vliv elektricky nabitých částic 

 Dle nedávných výzkumů je dokázáno, že se nabité částice hromadí na vnější straně buněčné 

membrány. Tento efekt způsobí zvýšení elektrostatické síly, která může poškodit membránu. 

To pak vede k lepšímu propouštění léčiv nebo při větším poškození může dojít k vylití 

buněčné cytoplazmy, což vede k trvalé destrukci buňky [40]. 

 

Sterilizace – vliv volných radikálů  

 Při sterilizace pomocí plazmatu vznikají velmi reaktivní chemické látky, jinak řečeno volné 

radikály. Mohou to být atomy či molekuly, které musí obsahovat nepárový elektron. Radikál 

se tedy snaží doplnit elektron, aby vznikla stabilní částice. Tento efekt vyvolá řetězec reakcí, 

které jsou následně zakončeny neutralizací volných radikálů. Sterilizace je způsobena 

volnými radikály, které poškozují makromolekuly a membrány v živém organismu. V tomto 

případě mluvíme o kyslíkových, dusíkových a hydroxidových radikálech [41]. 

 

Sterilizace plazmatu – UV záření  

 Ultrafialové záření patří mezi elektromagnetické záření, které má vlnovou délku kratší 

než viditelné světlo, a to přibližně v rozsahu 100 až 380 nm. UV záření lze rozdělit podle 

rozsahu vlnových délek na UVA (v rozsahu od 315 do 400 nm), UVB (v rozsahu 

od 280 do 315 nm), UVC (v rozsahu od 280 do 200 nm) a VUV (kratší než 200 nm). Každé 

z nich má své specifické účinky na lidský organismus. Zdroj ultrafialového záření může být 

přírodního původu, např. Slunce, nebo může být generováno i uměle. Využití nachází 

zejména v oblasti sterilizace. Nejúčinnější je UV záření o vlnové délce 254 nm, protože 

tato vlnová délka je nejbližší absorpci DNA [40]. 

 

2.5 Kůže 

 Kůže je největším orgánem lidského těla. Její základní fyziologickou funkcí je ochrana 

před působením vnějších fyzikálních, chemických a biologických vlivů. Kůže je tvořena třemi 

základními vrstvami. Nejsvrchnější část je pokožka, pod ní je střední vrstva (škára) 

a nejhlubší vrstvou jsou podkožní vaziva. Schéma kůže je zobrazeno na Obrázku 6 [43]. 
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Obrázek 6: Schéma kůže [43] 

2.5.1 Struktura kůže 

 Jak již bylo řečeno, kůže je složena ze tří částí: Pokožka (epidermis), škára (dermis) 

a podkožní vazivo (tela subcutanea) [43].  

 

Pokožka (epidermis) 

 Pokožka je tvořena mnoha vrstvami buněk dlaždicového epitelu. Kůže je tvořena dvěma 

vrstvami buněk. Horní vrstva kůže neustále rohovatí, odumírá a následně se odlupuje. Celá 

pokožka se tedy obmění přibližně za tři týdny. Spodní vrstva pokožky je tvořena 

pigmentovým barvivem melaninem, který chrání tělo před účinky UV záření. Pokožka 

neobsahuje žádné kapiláry a živiny získává ze škáry [43].  

 

Škára (dermis)  

 Škára je pevná a pružná vazivová vrstva kůže. Mezi pokožkou a škárou se nachází škárové 

papily, ve kterých se nachází kapilární sítě a nervová zakončení. V nich se nachází Krauseova 

tělíska, pomocí nichž vnímáme chlad, dále Ruffiniho tělíska, díky kterým vnímáme teplo, 

a také se zde nachází i Meissnerova tělíska, díky nimž vnímáme hmat a bolest. Škára 

rozhoduje o pružnosti, mechanické odolnosti a pevnosti kůže. Nachází se zde vlasové cibulky, 

kožní a mazové žlázy [43].  

 

Podkožní vazivo (tela subcutanea) 

 Podkožní vazivo je nejhlubší vrstva kůže, která se nachází pod škárou. Obsahuje tukové 

buňky, které slouží jako zásobárna energie a jsou v ní rozpuštěny vitamíny rozpustné v tucích 

(vitamíny A, D, E a K). Podkožní vazivo obsahuje Vater-Paciniho tělíska, které slouží 

jako receptory tlaku a tahu. Tato vrstva slouží k ochraně a izolaci svalů či nervů [43]. 

 

 Dále kůže obsahuje přídatné kožní orgány, mezi které se řadí vlasy a chlupy, nehty, mazové 

žlázy, potní žlázy, apokrinní žlázy a mléčné žlázy [43].  
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2.5.2 Funkce kůže 

 Kůže plní celou řadu důležitých funkcí, mezi které patří např. ochranná funkce, senzorická 

funkce aj. Kůže funguje jako bariéra mezi vnitřním a vnějším prostředím. Slouží jako ochrana 

před mikroorganismy. Proti nim se brání pomocí potu a mazu, který obsahuje antibakteriální 

látky. V hlubších vrstvách kůže se nachází Langerhansovy buňky, Gransteinovy buňky, 

lymfocyty a makrofágy, které napomáhají při různých procesech imunitního systému. Kůže 

slouží také jako ochrana před škodlivým UV zářením [43, 44]. 

 Další důležitou funkcí je senzorická funkce. Prostřednictvím řady receptorů (nervových 

zakončení) vzniká reakce na teplo, chlad, tlak či poranění tkáně. Dále pomocí kožních cév 

a potních žláz kůže napomáhá udržovat stálou teplotu těla. V podkožním vazivu se skladuje 

tuk, který má funkci nejen zásobní, ale i funkci mechanickou a izolační. Zde se ukládají 

i vitamíny rozpustné v tucích. Prostřednictvím mazových a potních žláz se vylučují sekrety 

(pot a maz), což přispívá k ochraně kůže, díky kyselé reakci potu je zamezen růst 

mikroorganismů a zároveň se vylučují chemické látky z těla. Mezi další funkce patří resorpce. 

Kůží mohou pronikat látky rozpustné v tucích či v tukových rozpouštědlech, dále může 

docházet k absorpci dýchacích plynů [43, 44]. 

 

2.6 Rána 

 Jedná se o ztrátu či porušení kožního krytu v důsledku fyzikálního, mechanického 

nebo termického poškození či v důsledku patofyziologických poruch nebo jakékoliv 

poškození anatomických nebo fyziologických funkcí tkáně [45]. 

 Při hodnocení rány se využívá několik základních ukazatelů: příčina vzniku a stáří rány, 

lokalizace, velikost, okraje, hloubka, vzhled spodiny, množství sekrece, přítomnost infekce, 

okolí rány a jiné [44]. 

 

2.6.1 Dělení rány 

Podle vzniku 

 Rány můžeme rozdělit podle vzniku. Mezi tyto typy jsou řazeny rány: 

- Mechanické a traumatické rány: řezné, střelné, operační, aj. 

- Termické rány: popáleniny, omrzliny, aj. 

- Chemické a radiační rány – poleptání 

Podle průběhu hojení 

- Akutní rány: Vznikají působením určité vnější síly (radiační, chemické, termické 

a mechanické rány). 

- Chronické rány: Také jsou označeny jako „sekundárně hojící se rány“, které 

i přes adekvátní terapii nevykazují po dobu 6 až 9 týdnů tendenci k hojení. 

Mezi tyto rány nejčastěji patří bércové žilní vředy, arteriální kožní vředy 

a dekubity [45].  
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2.6.2 Hojení kůže  

 Hojení ran je složitý a důležitý proces, při kterém dochází k obnově a zacelení narušené 

kůže. Tkáň je nejdříve nahrazena vazivovou tkání, která se poté mění v jizvu. V průběhu 

hojení probíhá složitý biologický proces, který zahrnuje interakce různých typů buněk 

stimulovaných zánětlivými mediátory, růstovými faktory, enzymy a cytokiny a dalšími 

látkami [46, 47]. 

 Za fyziologických podmínek probíhá hojení v několika stádiích. Některá tato stádia 

lze rozlišit, i když se časově překrývají, ale v určitých obdobích mohou dosahovat svého 

maxima a jsou tedy pro svůj časový úsek charakteristické [46, 47]. 

 

Koagulace a zánět (den 0-5) 

 Při vzniku poranění dochází k poškození kontinuity cévní stěny. Hemokoagulace je jedním 

z dějů, které vedou k zástavě krvácení [45]. 

 Základem je vytvoření fibrinové sítě, která je schopna zachytávat erytrocyty, leukocyty 

a trombocyty z krevního řečitě, což definitivně tvoří trombus, který nahrazuje primární 

trombus. Hemokoagulace je řízena řadou koagulačních faktorů [45, 47, 48]. 

  

Proliferační fáze (3-14 den) 

 Tato fáze nastává v momentě, kdy začne ustupovat zánět. Z tohoto důvodu přítomnost 

infekce či cizorodých látek tuto fázi oddálí. Cílem proliferační fáze je vytvořit kvalitní 

epiteliální bariéru v oblasti poranění. Pro tuto fázi je charakteristické, že oblast rány obsahuje 

vysokou koncentraci růstových a angiogenetických faktorů, přítomnost fibroblastů, 

zánětlivých buněk a pupenů novotvořených cév [43, 47]. 

 Přibližně od třetího dne dochází k migraci fibroblastů do rány a početní vrchol je dosažen 

kolem sedmého dne. Původ fibroblastů není úplně jasný, ale předpokládá se, že pochází 

z jiných mezenchymálních buněk, jako jsou např. buňky hladké svaloviny, lipocyty, aj. 

Fibroblasty syntetizují malé množství kolagenu, který slouží jako „lešení“, které usnadňuje 

migraci a proliferaci fibroblastů a zajišťuje pevnější spojení okrajů rány. Dále se tvoří nové 

cévy, které zajišťují průtok krve ránou [43, 47, 48]. 

  Dále probíhá fáze epitelizační. Tato fáze začíná již několik hodin po poranění. Epitelizace 

začíná z okrajů nebo z epitelizačních ostrůvků uvnitř rány. V této fázi se buňky posouvají 

po její vlhké spodině. Nezbytností je tedy, aby spodina zůstala vlhká a kluzká, aby zde byla 

dostatečná saturace kyslíkem a proliferační tkáň správně reagovala. Nově vytvořenou tkáň lze 

lehce poranit, svojí původní pevnost získá zpět až po letech [43, 47, 48] 

  

Fáze vyzrávání (7. den až 1 rok) 

 Konečná fáze hojení začíná přibližně sedmý den po poranění. Povrch rány zarůstá kůži 

a vyvíjí se jizva. Poté dochází k postupné přestavbě a dozrávání jizvy [43, 47]. 

 Pokud tyto fáze při procesu hojení neprobíhají dle patofyziologie nebo z časového hlediska 

správně, vzniká chronická rána. Tedy nedochází k zacelení a zhojení rány [43, 47, 48]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 Cílem této práce je použití mikrovlnné plazmové trysky pro ošetření uměle vytvořených ran 

na laboratorních myších. Dále byla provedena charakterizace plazmatického výboje, která 

byla provedena na VUT v Brně, Chemické fakultě, pod vedením docenta Františka Krčmy. 

Nechyběl ani experiment, který se zabýval působením plazmatického výboje na uměle 

vytvořenou kůži.  

 

3.1 Ošetření uměle vytvořených ran plazmatickým výbojem 

 Tato část diplomové práce se zabývala ošetřením uměle vytvořených ran na laboratorních 

myších. Tyto experimenty probíhaly při letní stáži v Bulharsku, na Lékařské univerzitě 

v Sofii, pod odborným dohledem odborným asistentem Todora Bogdanova a docenta 

Lubomira Traikova. Ošetření kůže proběhlo mikrovlnným pochodňovým výbojem. 

 

3.1.1 Mikrovlnný pochodňový výboj 

 Tato práce se zabývala zejména mikrovlnným pochodňovým výbojem. V posledních letech 

jsou úspěšně vyvíjeny nové technologie tohoto typu výboje. Mikrovlnný pochodňový výboj 

se skládá z mikrovlnného koaxiálního kabelu, kterým je přiváděn výkon, a při dostatečném 

průtoku argonu se na vysokonapěťovém vodiči zapálí pochodňový výboj a vytvoří 

se plazmový kanál. Pokud není výboj stabilizován proudem plynu, vlní se v prostoru podobně 

jako plamen pochodně, z čehož je odvozen jeho název. Takto vytvořený výboj může hořet 

i do kapaliny, což nachází své uplatnění v biomedicínských aplikacích. Tato práce se zabývala 

mikrovlnným hořákem s přímým vírovým prouděním argonu. Fotografie tohoto konkrétního 

typu hořáku můžeme vidět na Obrázku 8 a schéma je zobrazeno na Obrázku 7 [49, 50]. 

 

 

Obrázek 7: Schéma mikrovlnného hořáku s přímým vírem 1 – mikrovlnný koaxiální kabel, 

 2 – vysokonapěťový vodič, 3 – uzemněný vodič, 4 – dielektrikum, 5 – plazmový kanál, 

 6 – plastový nástavec, 7 – přívod argonu 
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Obrázek 8: Fotografie plastového nástavce pro mikrovlnný hořák s přímým vírovým 

prouděním argonu 

 

3.1.2 Pomocné přístroje a vyhodnocovací program 

 Sledování teploty kůže během aplikace plazmatického výboje proběhlo pomocí 

termokamery Testo 865. Díky této kameře bylo potvrzeno, že proběhlo ošetření 

ran bez tepelného poškození kůže. Termokamera měřila teplotu s přesností ± 2 °C a zobrazení 

teplotních rozdílů probíhá od 0,12 °C [51]. 

 

 

Obrázek 9: Termokamera Testo 865 [51] 

 

 Vyhodnocení velikosti ran proběhlo pomocí programu ImageJ. Tento program je často 

používán k analýze či zpracování biomedicínských obrazů. Je napsán v jazyce Java [52]. 

 

3.1.3 Chemikálie 

 Kombinace ketaminu a xylazinu je velmi spolehlivé anestetikum při různých operacích 

u zvířat (v našem případě myší). Doporučená dávka se u ketaminu a xylazinu liší. Doporučená 

denní dávka u ketaminu je 100 až 200 mg/kg tělesné hmotnosti a u xylazinu je doporučená 

denní dávka 5 až 16 mg/kg. V tomto experimentu jim byla sedativa podávána subkutánně 

(podání léku formou injekce do zevní strany stehna) [53, 54]. 
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 Ketamin je anestetikum. Na rozdíl od ostatních anestetik stimuluje kardiovaskulární 

a dechové centrum, a je potentním analgetikem. Spolehlivého účinku je dosaženo 

i po nitrosvalovém podání. Účinek nastupuje rapidně rychle, většinou do tří minut od podání. 

 Ketamin se obvykle aplikuje intravenózně nebo intramuskulárně pomocí injekce. Používá 

se vždy v kombinaci s ostatními sedativy, aby bylo zabráněno halucinacím [53]. 

 Xylazin je používán jako sedativum, svalový relaxant a analgetikum. Může 

být také podáván intravenózně či intramuskulárně. Ve veterinární medicíně se xylazin 

používá hlavně v kombinaci s ketaminem za účelem anestezie. Doba trvání účinku může 

u zvířat trvat až čtyři hodiny po aplikaci [54]. 

 

3.1.4 Postup experimentu 

 Byly vybrány laboratorní myši (BULB-C) stejného pohlaví a přibližně stejné hmotnosti. 

Dále jim byla aplikována anesteziologická směs injekčně do vnitřní strany stehna. Bylo 

použito 0,25 ml xylazinu o koncentraci 100 mg/ml a 1,75 ml ketaminu o koncentraci 

100 mg/ml. Přibližně po pěti minutách byly myši připraveny k experimentu. Směs působila 

přibližně 15 minut. Následovalo odstranění srsti pomocí holícího strojku a depilačního krému. 

Kůže byla očištěna pomocí destilované vody a připravena k vytvoření rány. Rána byla 

vytvořena nůžkami na zádech myší. Ihned po vytvoření rány byl aplikován plazmatický 

výboj, který byl generován v argonu (průtok argonu byl 8 l/min) při výkonu 10 W. Působení 

plazmatu probíhalo po dobu 10 sekund a pouze v jednom bodě rány, protože účinky plazmatu 

působily i do okolí rány (viz Obrázek 10). Během působení plazmatu byla sledována teplota 

kůže pomocí termokamery. Hned po ukončení experimentu byly pořízeny fotografie ran. 

Laboratorní myši byly podloženy milimetrovým papírem, který sloužil při vyhodnocení 

velikosti rány v programu ImageJ. Fotografie byly pořizované obden po dobu 19 dní. 

Po celou dobu experimentu byly myši chovány za standardních podmínek ve viváriu v budově 

Lékařské univerzity, v Sofii. Pravidelně jim byla podávána strava.  

 V rámci letní stáže proběhla spolupráce při vyhodnocování velikosti ran myší z dřívějšího 

experimentu. Bylo vybráno 10 myší a byly jim vytvořeny dvě rány na zádech. První rána byla 

ránou kontrolní, která nebyla léčena plazmatem, a druhá rána byla léčena plazmatickým 

výbojem. Průtok argonu se pohyboval v rozmezí 7 až 12 l/min a výkon byl 10 W. V průběhu 

tohoto experimentu byl používán mikrovlnný výboj buzený povrchovou vlnou s kapilárou 

o vnějším průměru 8 mm a vnitřním průměru 4 mm, a také byl použit hořák s přímým vírem 

argonu. Vyhodnocení fotografií proběhlo v programu ImageJ, plochy léčených ran byly 

srovnány s kontrolními ránami.  
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Obrázek 10: Fotografie výboje plazmatu a jeho působení do okolí [12] 

 

3.2 Model kůže 

 Z chemikálií byl připraven model kůže, pro sledování působení aktivních částic plazmatu. 

Do této směsi bylo přimícháno barvivo Indigo, za účelem sledování působení aktivních částic 

(ozón). Tento model byl připraven na základě článku IEEE Transactions on Antennas 

and Propagation [55]. 

 

3.2.1 Postup přípravy 

 Bylo odměřeno 115 g destilované vody, která byla postupně zahřívána na vyhřívaném 

míchadle. Poté, co se teplota pohybovala okolo 30 °C, bylo přidáno 17,05 g želatiny 

(Dr. Oetker). Směs byla zahřívána na míchadle a míchala se tyčinkou. Po úplném rozpuštění 

želatiny byla odebrána pěna, která byla na hladině roztoku. Dále byl přidán chlorid sodný 

(š. CRS170214) o hmotnosti 0,70 g a rozpuštěn v roztoku. Po rozpuštění byl přidán detergent 

(FeelEco – washing up liquid) o hmotnosti 0,60 g a rozpuštěn v roztoku. Na závěr byl přidán 

slunečnicový olej (Giana) o hmotnosti 17,05 g a rozmíchán. Poté bylo přidáno 20 mg barviva 

Indigo do připraveného roztoku, který byl ještě zahříván. Vytvořený roztok se nalil do Petriho 

misek o průměru 90 mm a nechal se ztuhnout. Na Obrázku 11 je zobrazen model kůže 

bez přidaného barviva (vlevo) a s přidaným barvivem (vpravo). Na Obrázku 12 lze vidět 

sestavu experimentu v případě pochodňového výboje s přímým vírem argonu. 
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Obrázek 11: Obrázky modelu kůže před a po použití barviva Indigo 

 

 

Obrázek 12: Sestava systému pochodňového výboje s přímým vírem 

 

3.3 Vizuální pozorování výboje 

 Dále bylo v této práci sledováno mikrovlnné plazma, které bylo buzené pochodňovým 

(fakulovým) výbojem. Sledování probíhalo pomocí vysokorychlostní kamery. Výboj 

byl sledován při různém výkonu (10, 13 a 16 W) a různém průtoku argonu (2, 4, 6 a 8 l/min).  

 Pomocí vysokorychlostní kamery i-speed 726 byl zaznamenán plazmatický výboj. 

Byl použit objektiv NIKON AD, AF MICRO NIKKOR 200 mm a clona objektivu byla f/16. 

Rychlost záznamu byla nastavena na 20 tisíc snímků za vteřinu a expoziční doba jednotlivého 

snímku byla 10 µs. 

 Dále byly pořízeny časově integrované snímky fotoaparátem Nikon D7500 

s makroobjektivem AF-S mikro NIKKOR 85 mm 1:3,5 G ED. Tyto snímky byly pořízené 

s expoziční dobou 1/30 vteřiny. 

 

3.4 Optická emisní spektrometrie 

 V rámci diplomové práce proběhla diagnostika mikrovlnné plazmové trysky, která byla 

generovaná v argonu. Tyto experimenty proběhly v laboratoři na VUT v Brně, Chemické 
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fakultě. Diagnostika plazmatického výboje byla provedena pomocí optické emisní 

spektrometrie. Charakterizace plazmového výboje proběhla u mikrovlnného plazmatu, který 

byl buzen povrchovou vlnou, a byla použita kapilára s vnějším průměrem 8 mm a vnitřním 

průměrem 4 mm. Dále proběhla charakterizace mikrovlnného pochodňového výboje 

s přímým vírovým prouděním argonu.  

 

3.4.1 Optický emisní spektrometr 

 Jak již bylo řečeno, plazmatický výboj byl diagnostikován pomocí optické emisní 

spektrometrie. Záření, které bylo emitované plazmatickým výbojem, bylo přiváděno pomocí 

křemenné čočky, která měla průměr 25 mm a ohniskovou vzdálenost 35 mm, na vstup 

multimodového křemenného kabelu, který byl připojen ke spektrometru. Před objektiv 

na optickou osu byl použit černý papírový nástavec, který zlepšil axiální rozlišení. 

Tato optická osa byla namontovaná na xyz pohyblivý držák. Spektrum z emitovaného záření 

bylo získávané pomocí spektrometru Jobin Yvon TRIAX 550 s CCD detektorem.  

 

3.4.2 Schéma a popis experimentu 

 Na Obrázku 13 lze vidět experimentální uspořádání aparatury. Součástí experimentu 

je používán jako zdroj plazmatu mikrovlnný generátor Sairem GMS 200 W, který pracoval 

při relativně nízkých výkonech (10, 13 a 16 W) a s frekvencí 2,45 GHz. Na tento zdroj byl 

napojen sufatronový rezonátor pomocí koaxiálního kabelu. Výboj byl generovaný v kapiláře 

o vnějším průměru 8 mm a vnitřním průměru 4 mm. Kapilárou proudil pracovní plyn argon 

(s čistotou 99,996 %) a s různým průtokem (2, 4, 6 a 8 Slm). Průtok byl regulován pomocí 

regulátoru hmotnostního průtoku Bronkhorst FG – 201CV.  

 Dále proběhla za stejných podmínek (výkony i průtoky argonu) charakterizace 

pochodňového výboje, který byl generován v mikrovlnném hořáku s přímým vírem. Hořák 

byl připevněn stojanem a svorkou do vodorovné polohy, výboj tedy nebyl snímán jako 

rozlišený podél osy, nýbrž celek. Výboj byl snímán optickým vláknem a spektra byla získána 

spektrometrem. 
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Obrázek 13: Schéma experimentu: 1 – regulátory hmotnostního průtoku; 2 – křemenné 

kapiláry; 3 – surfatronový rezonátor; 4 – MW-anténa; 5 – MW-koaxiální kabel;6 – proud 

plazmatu; 7 – černý antireflexní nástavec (pro přesnější prostorové vymezení oblasti);  

8 – křemenné čočky; 9 – žlutý optický filtr (volitelný); 10 – xyz – opticky pohyblivý jezdec;  

11 – optické vlákno 

 

3.4.3 Optická emisní spektrometrie  

 Výsledné emitované záření bylo snímáno v různém rozmezí vlnových délek pro námi 

zvolené částice. Mezi tyto částice patřili excitované atomy argonu, molekuly a molekulární 

ionty dusíku nebo hydroxylové či kyslíkové radikály a oxidy dusíku. 

 Optický kabel byl umístěn na pohyblivém jezdci, který byl nainstalován vertikálně 

a pohyboval se ve směru proudu plynů, tedy shora dolů.  

 

3.4.4 Postup měření 

 Měření bylo vyhodnocené v programu v programu Microsoft Excel. Při osové 

charakterizaci plazmatu, byl prvním bodem měření hned u křemenné kapiláry. Dále byl 

charakterizován plazmatický výboj bod po bodu pomocí pohyblivého jezdce. Byla měřena 

spektra OH, N2, NO, O a Ar. 

 Během tohoto měření byly použity dvě různé mřížky za účelem měření spektrálních čar 

a molekulových spekter. Mřížka 3600 gr/mm, která měřila v rozsahu 150 až 450 nm, byla 

použita pro měření hydroxylových radikálů, molekul dusíku a jeho oxidů. Pro měření argonu 

a kyslíku byla použita mřížka 1200 gr/mm, a navíc byl nainstalován žlutý filtr pro eliminaci 

spektra druhého řádu. 
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 Ve spektru molekulového dusíku byly identifikovány tři spektrální systémy: 

a) První pozitivní systém (N2 (B 3Πg) → N2 (A 3Σu
+)) v rozsahu vlnových délek 

660,5 až 665,2 nm kvůli tomu, abychom zabránili překrytí spektrálních čar dusíku 

se spektrálními čarami argonu. 

b) První negativní systém (N2
+ (B 2Σg

+) → N2
+ (X 2Σu

+)), pás 0–0. Intenzita hlavy tohoto 

pásu byla při vlnové délce 391,4 nm. 

c) Druhý pozitivní systém (N2 (C 3Πu) → N2 (B 3Πg)) v rozsahu 360–381 nm z důvodu 

potřeby výpočtu vibrační teploty. Navíc z pásu 0–2 byla počítána rotační teplota 

(viz Obrázek 14) 

 

 

Obrázek 14: Emisní molekulové spektrum -2. sekvence druhého pozitivního systému N2 

a prvního negativního systému dusíku 

 Ve spektru molekuly oxidu dusnatého byl identifikován gamma systém NO, pás 0–2, jehož 

integrální intenzita byla v rozsahu vlnových délek 244,5 až 248,0 nm (viz Obrázek 15). 

 

 

Obrázek 15: Emisní molekulové spektrum 0-2 systému NO 
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 Spektrum hydroxylových iontů bylo charakterizováno pomocí zařízení systému 

OH (A→X), pás 0–0 v rozsahu vlnových délek 306,0 až 310,8 nm (viz Obrázek 16). Z těchto 

spekter byla spočítaná rotační teplota. 

 

 

Obrázek 16: Emisní molekulové spektrum OH 

 

 Spektrum kyslíku bylo měřeno v rozsahu vlnových délek 750–850 nm, kde se vyskytuje 

rozlišený triplet okolo 777 nm (777,19 nm, 777,45 nm a 777,54 nm) a nerozlišený triplet byl 

měřen při 844,7 nm.  

 

 

Obrázek 17: Emisní atomové spektrum kyslíku 

 Spektrum argonu bylo měřeno v rozsahu 595–720 nm a byly použity vybrané čáry 

(603,21 nm; 667,73 nm; 675,28 nm, 687,17 a 714,70 nm). Z těchto integrálních intenzit byla 

spočítaná i teplota elektronů, respektive excitační teplota argonu. 
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Obrázek 18: Emisní atomové spektrum argonu 

 

 Teplota elektronů byla vypočítaná z integrálních intenzit spektrálních čar argonu pomocí 

Boltzmannovy grafické metody. Vibrační teplota byla vypočítaná z druhého pozitivního 

systému dusíku z pásů 0–2, 1–3 a 2–4 (viz Obrázek 14), opět pomocí Boltzmannovy grafické 

metody. Rotační teplota byla spočítaná z intenzit spektrálních čar hydroxylového radikálu 

a z pásu 0–0. 

 Tato emisní spektra (viz Obrázek 14 až Obrázek 18) byla získaná z charakterizace 

mikrovlnného výboje, který byl buzen povrchovou vlnou a byla použita kapilára s vnějším 

průměrem 8 mm a vnitřním průměrem 4 mm. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

4.1 Vyhodnocení velikosti plochy ran 

 Z pořízených fotografií proběhlo vyhodnocení velikosti ran. Velikost dané rány byla 

vyhodnocena v programu ImageJ a rány byly porovnané v programu Microsoft Excel. Každá 

testovaná myš měla dvě uměle vytvořeny rány. První sloužila jako kontrolní rána, 

která nebyla ošetřená plazmatem a další rána byla ránou testovací, na kterou byl opakovaně 

aplikován plazmový výboj. Průtok argonu se pohyboval v rozmezí 7 až 12 l/min a výkon byl 

10 W. V průběhu tohoto experimentu byl používán mikrovlnný výboj buzený povrchovou 

vlnou s kapilárou o vnějším průměru 8 mm a vnitřním průměru 4 mm. 

 Z deseti testovaných myší bylo vybráno pět myší, u kterých proběhlo ošetření jejich ran 

plazmovým výbojem buzeným povrchovou vlnou. Dále byly sestrojeny závislosti velikosti 

ran v průběhu léčení, které jsou zobrazeny v následujících grafech (viz Obrázek 19 

až Obrázek 23). Plochy ran byly vypočítané v programu ImageJ a porovnané byly v programu 

Microsoft Excel. Při pohledu na graf je zřejmé, že při ošetření rány plazmatem se rána hojila 

rychleji (přelom byl od devátého dne) než rána, která nebyla ošetřená plazmatem.  

 

 

Obrázek 19: Velikost ran v průběhu léčení plazmovým výbojem, který byl buzen 

povrchovou vlnou. V grafu je zobrazena závislost hojení rány první testované myši. 

Experimentální nejistota, která se pohybovala okolo 0,57 mm2, nebyla kvůli přehlednosti 

zahrnuta do grafu. 
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Obrázek 20: Velikost ran v průběhu léčení plazmovým výbojem, který byl buzen 

povrchovou vlnou. V grafu je zobrazena závislost hojení rány druhé testované myši. 

Experimentální nejistota, která se pohybovala okolo 0,58 mm2, nebyla kvůli přehlednosti 

zahrnuta do grafu. 

 

 

Obrázek 21: Velikost ran v průběhu léčení plazmovým výbojem, který byl buzen 

povrchovou vlnou. V grafu je zobrazena závislost hojení rány třetí testované myši. 

Experimentální nejistota, která se pohybovala okolo 0,62 mm2, nebyla kvůli přehlednosti 

zahrnuta do grafu. 
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Obrázek 22: Velikost ran v průběhu léčení plazmovým výbojem, který byl buzen 

povrchovou vlnou. V grafu je zobrazena závislost hojení rány čtvrté analyzované myši. 

Experimentální nejistota, která se pohybovala okolo 0,61 mm2, nebyla kvůli přehlednosti 

zahrnuta do grafu. 

 

 

Obrázek 23: Velikost ran v průběhu léčení plazmovým výbojem, který byl buzen 

povrchovou vlnou. V grafu je zobrazena závislost hojení rány páté analyzované myši. 

Experimentální nejistota, která se pohybovala okolo 0,61 mm2, nebyla kvůli přehlednosti 

zahrnuta do grafu. 
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 Podobné výsledky lze pozorovat i při ošetření rány pochodňovým výbojem s přímým vírem 

argonu. 

 Z deseti testovaných myší bylo vybráno opět pět myší, které byly léčeny plazmovým 

výbojem s přímým vírem argonu. Následně byly sestrojeny závislosti velikosti ran v průběhu 

léčení, které jsou zobrazeny v následujících grafech (viz Obrázek 24 až Obrázek 28). 

Při pohledu na grafy je zřejmé, že při ošetření rány plazmatem se rána hojila rychleji než rána, 

která nebyla ošetřená plazmatem. 

 

 

Obrázek 24: Závislost velikosti rány na dnech léčení. Léčba proběhla pochodňovým 

výbojem s přímým vírem argonu. V grafu je znázorněno hojení rány první testované myši. 

Experimentální nejistota, která se pohybovala okolo 0,49 mm2, nebyla kvůli přehlednosti 

zahrnuta do grafu. 
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Obrázek 25: Závislost velikosti rány na dnech léčení. Léčba proběhla pochodňovým 

výbojem s přímým vírem argonu. V grafu je znázorněno hojení rány druhé testované myši. 

Experimentální nejistota, která se pohybovala okolo 0,50 mm2, nebyla kvůli přehlednosti 

zahrnuta do grafu. 

 

 

Obrázek 26: Závislost velikosti rány na dnech léčení. Léčba proběhla pochodňovým 

výbojem s přímým vírem argonu. V grafu je znázorněno hojení rány třetí testované myši. 

Experimentální nejistota, která se pohybovala okolo 0,46 mm2, nebyla kvůli přehlednosti 

zahrnuta do grafu. 
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Obrázek 27: Závislost velikosti rány na dnech léčení. Léčba proběhla pochodňovým 

výbojem s přímým vírem argonu. V grafu je znázorněno hojení rány čtvrté testované myši. 

Experimentální chyba, která se pohybovala okolo 0,43 mm2, nebyla kvůli přehlednosti 

zahrnuta do grafu. 

 

 

Obrázek 28: Závislost velikosti rány na dnech léčení. Léčba proběhla pochodňovým 

výbojem s přímým vírem argonu. V grafu je znázorněno hojení rány páté testované myši. 

Experimentální nejistota, která se pohybovala okolo 0,44 mm2, nebyla kvůli přehlednosti 

zahrnuta do grafu. 
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 Z grafů je zřejmé, že léčení pochodňovým výbojem s přímým vírem argonu urychlilo 

léčení. Vyhodnocení velikosti ran proběhlo opět v programu ImageJ a porovnání ran 

(kontrolní a testované) bylo vyhodnoceno v programu Microsoft Excel. Z vyhodnocených 

výsledků je zřejmé, že se rány začaly zmenšovat již od třetího dne léčení plazmovým 

výbojem.  

 Při porovnání obou typů plazmových výbojů je zřejmé, že větší účinek hojení nastal 

při léčení pochodňovým výbojem s přímým vírem argonu. To je způsobené tím, 

že pochodňový výboj zastává větší plochu povrchu, což vede k úspěšnějšímu hojení. Oblast 

působení obou typů výbojů je zobrazeno v kapitole Model kůže. 

 

4.2 Rozdělení aktivních částic 

 Z předchozí kapitoly vyplývá, že plazma buzené povrchovou vlnou i plazma buzené 

pochodňovým výbojem podporuje léčení. Z tohoto důvodu byla provedena diagnostika obou 

typů plazmatu.  

 

4.2.1 Rozdělení aktivních částic ve výboji, který byl buzen povrchovou vlnou 

 Intenzity spektrálních čar a pásů byly měřeny podél osy plazmového výboje. Byly měřeny 

aktivní částice za účelem charakterizace plazmového výboje. Mezi tyto vybrané aktivní 

částice patří argon, kyslík, hydroxylový radikál, oxid dusnatý a molekulární dusík. Dále 

z těchto intenzit bylo možné spočítat teploty elektronů, a dokonce i vibrační a rotační teploty. 

V tomto experimentu byla použita křemenná kapilára, která měla vnější průměr 8 mm 

a vnitřní průměr 4 mm, tedy stejná jako pro ošetřování ran u myší. Výboj plazmatu byl 

realizován za obdobných podmínek, tedy při průtoku argonu 8 l/min a s výkonem 10 W.  

 

Argon 

 Z pěti čar využitých pro výpočet excitační teploty argonu (viz dále) byla vybrána čára 

(714,70 nm). Profil čáry neutrálního argonu podél osy výboje je zobrazen na Obrázku 29. 

Z grafu je viditelné, že intenzita rychle lineárně klesala tak, jak byla tlumena povrchová vlna. 

První bod v grafu nevykazoval žádnou intenzitu, protože samotný rezonátor způsobil stínění 

a nebylo tedy možné výboj v kapiláře diagnostikovat. Intenzity ostatních spektrálních čar 

vykazovaly podobné průběhy, jsou tedy uvedeny v příloze. 
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Obrázek 29: Průběh intenzity spektrální čáry argonu (při vlnové délce 714,70 nm) 

podél osy výboje 

 

Kyslík 

 Profil intenzity první čáry neutrálního kyslíku 5S0 → 5P je zobrazen na Obrázku 30. 

Tato spektrální čára se nacházela při vlnové délce 777,19 nm. V grafu si lze všimnout, 

že intenzita kyslíku neklesá příliš prudce, naopak má konstantnější průběh. Tento konstantní 

průběh je způsoben tím, že do výboje vstupuje kyslík z okolního vzduchu, který interaguje 

s výbojem a následně disociuje, tím pádem se jeho koncentrace zvyšuje a zároveň jeho 

intenzita postupně slábne podél osy výboje tak, jak klesá intenzita povrchové vlny (viz průběh 

intenzity u argonu na Obrázku 29). 

 

 

Obrázek 30: Průběh intenzity (první spektrální čáry při vlnové délce 777,19 nm, určen 

systémem 5S0 → 5P) neutrálního kyslíku podél osy výboje 

 Podobné výsledky byly pozorovány u dalších dvou spektrálních čar rozlišeného tripletu 

a také u nerozlišeného tripletu (viz Obrázek 31). Tento nerozlišený triplet se nacházel 

v rozmezí vlnových délek 844,6 až 844,7 nm. Intenzity druhé a třetí spektrální čáry kyslíku 

z tripletu při 777 nm jsou zobrazeny v příloze. 
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Obrázek 31: Průběh intenzity nerozlišeného tripletu kyslíku, který se nacházel při vlnové 

délce 844 nm, podél osy výboje. 

 

Dusík 

 Profily intenzity neutrálního molekulového dusíku jsou zobrazeny na Obrázku 32, 

kde je znázorněna závislost intenzity dusíku z pásu 0-2. Z grafu lze poznat, že intenzita dusíku 

má přibližně konstantní průběh. Tento konstantní průběh je způsoben tím, že do výboje 

vstupuje dusík z okolní atmosféry, interaguje s výbojem a disociuje se. Zároveň jeho intenzita 

slábne podél osy. Intenzita dusíku byla zjištěna pomocí druhého pozitivního systému 

(N2 (C 3Πu) → N2 (B 3Πg)). Hlava pásu 0-2 byla při vlnové délce 380 nm. 

 

 

Obrázek 32: Průběh intenzity molekulového dusíku (reprezentován pásem 0-2, z druhého 

pozitivního systému (N2 (C 3Πu) → N2 (B 3Πg)), podél osy výboje. 

 Kromě neutrálního molekulového dusíku byl měřen i molekulární iont dusíku, což byla 

jediná iontová částice, která byla stanovována. Tato částice odráží celkovou koncentraci 

elektronů, protože plazma je kvazineutrální. Tato závislost vykazuje zpočátku nárůst, který 

je způsoben mícháním okolního vzduchu s výbojem. Pokles odpovídá úbytku energie 
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se slábnoucí povrchovou vlnou. Z grafu je zřejmé, že koncentrace elektronů se ve výboji 

výrazně nemění.  

 Pro detekci tohoto iontu byl použit první negativní systém (N2
+ (B 2Σg

+) → N2
+ (X 2Σu 

+)). 

Hlava pásu byla 0–0 a při vlnové délce 391 nm. Závislost intenzity daného iontu podél osy 

výboje je zobrazena na Obrázku 33. 

 

 

Obrázek 33: Průběh intenzity molekulárního iontu dusíku (reprezentován pásem 0-0, 

z prvního negativního systému (N2
+ (B 2Σg

+) → N2
+ (X 2Σu 

+))), podél osy výboje.  

 

Oxid dusnatý 

 Průběh intenzity záření oxidu dusnatého je uveden na Obrázku 34, kde je zobrazena 

intenzita pásu 0-0 gamma systému (NO (A 2Σ +) → NO (X 2Π)). 

 Molekuly oxidu dusnatého vznikaly spojením atomárního kyslíku a dusíku. Molekuly 

dusíku a kyslíku vstupující do plazmatu z okolí musely nejprve v plazmatu podlehnout 

disociaci, aby byly schopny vytvořit molekulu oxidu dusnatého. Závislost intenzity oxidu 

dusnatého podél osy výboje je zobrazena na Obrázku 34. 

 

 

Obrázek 34: Průběh intenzity oxidu dusnatého (reprezentován pásem 0-0, určen gamma 

systémem (NO (A 2Σ +) → NO (X 2Π)), podél osy výboje.  
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Hydroxylový radikál 

 Hydroxylový radikál vzniká disociací vodní páry přítomné v okolním vzduchu. Závislost 

integrální intenzity pásu 0-0 (OH (A 2Σ) → OH (X 2Π)) hydroxylového radikálu podél osy 

výboje je znázorněna na Obrázku 35. 

 

 

Obrázek 35: Průběh intenzity hydroxylového radikálu (reprezentován pásem 0-0, určen 

systémem (OH (A 2Σ) → OH (X 2Π)), podél osy výboje. 

4.2.2 Parametry plazmatu 

 Na základě naměřených optických emisních spekter byly vypočítané vybrané parametry 

plazmatu. Mezi tyto parametry patří excitační teplota elektronů, vibrační a rotační teploty. 

 

Teplota elektronů 

 Excitační teplota elektronů byla vypočítaná pomocí Boltzmannovy metody z integrálních 

intenzit vybraných spektrálních čar argonu (60,21 nm; 667,73 nm; 675,28 nm; 687,17 nm 

a 714,70 nm). 
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Obrázek 36: Průběh excitační teploty elektronů podél osy výboje. Experimentální nejistota, 

která se pohybovala kolem 400 K, nebyla zahrnuta kvůli přehlednosti do grafu. 

 Z Obrázku 36 je patrné, že teplota elektronů se pohybovala relativně konstantně podél osy 

výboje a její hodnota se pohybovala okolo 4300 K. Zvýšení excitační teploty elektronů 

ke konci osy výboje bylo nejspíše způsobeno tím, že se zde projevila celková nízká intenzita 

spektrálních čar. 

 

Vibrační teplota 

 Vibrační teplota byla získána ze spekter -2. sekvence druhého pozitivního systému dusíku.  

 

 

Obrázek 37: Průběh vibrační teploty podél osy výboje. Experimentální nejistota, která 

se pohybovala kolem 40 K, nebyla zahrnuta kvůli přehlednosti do grafu. 

 

 Z Obrázku 37 je patrné, že vibrační teplota byla konstantní podél osy výboje. Kvůli vysoké 

nejistotě měření (dané nízkou intenzitou na konci výboje) byly vyjmuty poslední dva body. 

Vibrační teplota se pohybovala kolem 3000 K. 
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Rotační teplota 

 Rotační teplota byla vypočítaná ze spektra pásu 0-2 druhého pozitivního systému dusíku, 

a také tato teplota byla počítána i z intenzit nejnižších rotačních čar spektra OH (A → X), 

z pásu 0–0. Průběh rotační teploty podél osy výboje je zobrazen v následujících dvou grafech 

(viz Obrázek 38 a Obrázek 39). 

 

 

Obrázek 38: Průběh rotační teploty (vypočítaná z druhého pozitivního systému dusíku), 

podél osy výboje. Experimentální nejistota, která se pohybovala okolo 200 K, nebyla do grafu 

kvůli přehlednosti zahrnuta.  

 Z grafu (viz Obrázek 38) je patrné, že rotační teplota se pohybovala konstantně podél 

celého výboje. Kvůli chybě při měření byl první a poslední bod z grafu vyjmut. 

 

 

Obrázek 39: Průběh rotační teploty (vypočítaná z OH intenzit), podél osy výboje. 

Experimentální nejistota, která se pohybovala okolo 90 K, nebyla do grafu kvůli 

přehlednosti zahrnuta. 

 Při porovnání obou grafů (viz Obrázek 38 a Obrázek 39) je patrné, že rotační teplota 

má v obou případech konstantní průběh podél osy výboje. Zároveň se jejich teploty výrazně 

liší. Plazma je tedy neizotermické, což znamená, že neutrální plyn je celkem studený, 
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ale zároveň je plazma dost reaktivní, z tohoto důvodu je tento druh plazmatu vhodný 

pro biomedicínské aplikace. 

 

4.2.3 Rozdělení aktivních částic v pochodňovém výboji  

 Charakterizace pochodňového výboje s přímým vírem argonu proběhla při různém průtoku 

argonu (2, 4, 6 a 8 l/min) a při různém výkonu (10, 13 a 16 W). S ohledem na proudění plynu 

okolo výboje byl výboj snímán pouze z čela (v ose výboje, resp. proudu plynu), přičemž byl 

snímán integrálně celý objem výboje. 

  

Argon 

 Z pěti čar využitých pro výpočet excitační teploty argonu (viz dále) byla vybrána čára 

při vlnové délce 714,70 nm. Profily čar při různých průtocích argonu a různém výkonu jsou 

zobrazeny v následujícím grafu na Obrázku 40. Z grafu je zřejmé, že intenzita při vyšším 

výkonu roste. Intenzity ostatních spektrálních čar vykazovaly podobné průběhy, jsou tedy 

uvedeny v příloze. Ze všech grafů je zřejmé, že měření, které bylo realizované při 4 l/min 

průtoku argonu s výkonem 16 W došlo k chybě, které jsme si při měření nevšimli.  

 

 

Obrázek 40: Závislost intenzity argonu (spektrální čára nacházející se při vlnové délce 

714,70 nm) na průtoku argonu při různém výkonu. 

Kyslík 

 Profil intenzit první spektrální čáry neutrální kyslíku 5S0 → 5P je zobrazen v následujícím 

grafu (viz Obrázek 41). Tato spektrální čára se nacházela při vlnové délce 777,19 nm. Z grafu 

je zřejmé, že průběh intenzit má konstantní průběh. Tento konstantní průběh je způsoben tím, 

že do výboje vstupuje kyslík z okolního vzduchu, který interaguje s výbojem a následně 

disociuje. Dále je zřejmé, že intenzity rostou s rostoucím výkonem. Intenzity ostatních 

spektrálních čar vykazovaly podobné průběhy, jsou tedy uvedeny v příloze. 
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Obrázek 41: Závislost intenzity kyslíku (spektrální čára nacházející se při vlnové délce 

777,19 nm) na průtoku argonu při různém výkonu. 

 

 Podobné výsledky byly pozorovány i u nerozlišeného tripletu kyslíku (viz Obrázek 42). 

Tento nerozlišený triplet se nacházel v rozmezí 844,6 až 844,7 nm.   

 

Obrázek 42: Závislost intenzity nerozlišeného tripletu kyslíku, který se nacházel při vlnové 

délce 844 nm, na průtoku argonu při různém výkonu.  

Dusík 

 Profily intenzity molekulárního dusíku (jednalo se opět o neutrální molekulu) jsou 

zobrazeny v následujícím grafu (viz Obrázek 43), je zde znázorněna závislost intenzity 

druhého pozitivního systému dusíku (N2 (C 3Πu) → N2 (B 3Πg)), z pásu 0-2, při vlnové délce 

380 nm. Z grafu vyplývá, že intenzita dusíku roste s vyšším výkonem a má konstantní průběh. 

Konstantní průběh byl způsoben tím, že do výboje vstupuje dusík z okolní atmosféry, 

interaguje s výbojem a excituje se. První bod vykazoval menší intenzitu, protože při průtoku 

2 l/min nebyl kanál plazmatu dostatečně velký pro disociaci dusíku. Intenzita dusíku byla 

zjištěna pomocí druhého pozitivního systému (N2 (C 3Πu) → N2 (B 3Πg)). Hlava pásu byla  

0–2 při vlnové délce 380 nm. 
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Obrázek 43: Závislost intenzity dusíku (reprezentován pásem 0-2 z druhého pozitivního 

systému (N2 (C 3Πu) → N2 (B 3Πg)), na různém průtoku argonu při různém výkonu.  

 

 Kromě neutrálního molekulového dusíku byl měřen i molekulární iont dusíku, jednalo 

se o jedinou iontovou částicí, která byla diagnostikována. Jak již bylo řečeno, odráží celkovou 

koncentraci elektronů, protože plazma je kvazineutrální. První bod vykazuje slabou intenzitu, 

protože při malém průtoku nebyl kanál plazmatu dostatečně velký pro disociaci dusíku. 

Na Obrázku 44 je zobrazen průběh intenzity dusíku při různém průtoku argonu a při různém 

výkonu.   

 Pro detekci tohoto iontu byl použit první pozitivní systém (N2
+ (B 2Σg

+) → N2
+ (X 2Σu 

+)). 

Tato intenzita byla z hlavy pásu 0–0 při vlnové délce 391,4 nm. Ostatní pásy jsou uvedeny 

v příloze. 

 

 

Obrázek 44: Závislost intenzity dusíku (reprezentován pásem 0-0, z prvního negativního 

systému N2
+ (B 2Σg

+) → N2
+ (X 2Σu 

+)) na různém průtoku argonu při různém výkon.  
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Oxid dusnatý 

 Průběh intenzit záření oxidu dusnatého je uveden v následujícím grafu (viz Obrázek 45), 

kde je zobrazena závislost intenzity oxidu dusnatého na průtoku argonu při různém výkonu.  

 Molekuly oxidu dusnatého vznikaly spojením atomárního kyslíku a dusíku. Molekuly 

dusíku a kyslíku musely nejprve ve výboji disociovat, aby vytvořily molekulu oxidu 

dusnatého. Z grafu je zřejmé, že intenzity oxidu dusnatého byly nejintenzivnější při nejvyšším 

výkonu a minimálním průtoku argonu. 

 Oxid dusnatý byl měřen pomocí NOγ systému (NO (A 2Σ +) → NO (X 2Π)), konkrétně byl 

využit pás 0–0.  

 

 

Obrázek 45: Závislost intenzity záření oxidu dusnatého (reprezentován pásem 0-0, z gamma 

systému NO (NO (A 2Σ +) → NO (X 2Π)) na různém průtoku argonu a při různém výkonu. 

 

Hydroxylový radikál 

 Hydroxylový radikál vzniká disociací vodní páry přítomné v okolním vzduchu. Závislost 

integrálních intenzit pásu 0-0 (OH (A 2Σ) → OH (X 2Π)) hydroxylového radikálu při různém 

průtoku argonu a při různém výkonu je znázorněna na Obrázku 46. 
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Obrázek 46: Závislost intenzity hydroxylového radikálu (reprezentován pásem 0-0  

(OH (A 2Σ) → OH (X 2Π)) při různém průtoku argonu a při různém výkonu. 

4.2.4 Parametry plazmatu 

 Na základě naměřených optických emisních spekter byly vypočítané vybrané parametry 

plazmatu. Mezi tyto parametry patří excitační teplota elektronů, vibrační a rotační teploty. 

 

 

 

Excitační teplota elektronů 

 Excitační teplota elektronů byla vypočítaná pomocí Boltzmannovy metody z integrálních 

intenzit vybraných spektrálních čar argonu (603,21 nm; 667,73 nm; 675,28 nm; 687,17 nm 

a 714,70 nm). Z grafu je zřejmé (viz Obrázek 47), že s rostoucím výkonem rostla i excitační 

teplota elektronů a zároveň s rostoucím průtokem argonu teplota klesala. Excitační teplota 

elektronů byla stanovena na 4500 K s nejistotou 400 K. 

 

 

Obrázek 47: Průběh excitační teploty elektronů při různém průtoku argonu a různém výkonu. 

Odchylka se pohybovala okolo 400 K, kvůli přehlednosti nebyla zařazena do grafu. 
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Vibrační teplota 

 Vibrační teplota byla získána ze spekter -2. sekvence druhého pozitivního systému dusíku. 

Z Obrázku 48 je patrné, že vibrační teplota klesala s rostoucím průtokem argonu. Její hodnota 

se pohybovala okolo 2000 K s nejistotou 200 K. 

 

 

 

Obrázek 48: Vypočítaná vibrační teplota při různém průtoku argonu a různém výkonu. 

Odchylka měření byla 200 K a kvůli přehlednosti nebyla zařazena do grafu. 

Rotační teplota 

 Rotační teplota byla vypočítaná ze spektra pásu 0-2 druhého pozitivního systému dusíku, 

a také tato teplota byla počítána i z intenzit nejnižších rotačních čar spektra OH (A → X), 

z pásu 0-0.  Průběh rotační teploty na různém průtoku a při různém výkonu je zobrazen 

v následujících dvou grafech (viz Obrázek 49). Rotační teplota byla spočítána 

na 550 K s nejistotou měření 40 K. 
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Obrázek 49: Průběh rotační teploty (vypočítaná z OH intenzit) při různém průtoku argonu 

a různém výkonu. Experimentální nejistota byla 40 K a kvůli přehlednosti nebyla zařazena 

do grafu. 

  

 Z grafu (viz Obrázek 49) vyplývá, že rotační teplota s rostoucím průtokem argonu klesá, ale 

zároveň s rostoucím výkonem roste.  

 

4.3 Vizualizace pochodňového výboje vysokorychlostní kamerou 

 V rámci diplomové práce byl snímán pochodňový výboj vysokorychlostní kamerou 

za účelem přesné vizualizace výboje. Výboj byl snímán při různých průtocích argonu 

(2, 4, 6 a 8 l/min) a při různém výkonu (10, 13 a 16 W).  

 

  

Obrázek 50: Snímky z vysokorychlostní kamery pochodňového výboje při průtoku 

2 l/min a s výkonem 10 W; objektiv zaměřen na vysokonapěťový hrot (vlevo) a objektiv 

zaměřen na výstup z plastového nástavce (vpravo) 
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Obrázek 51: Snímky z vysokorychlostní kamery pochodňového výboje při průtoku  

4 l/min a s výkonem 10 W; objektiv zaměřen na vysokonapěťový hrot (vlevo) a objektiv 

zaměřen na výstup z plastového nástavce (vpravo) 

  

  

Obrázek 52: Snímky z vysokorychlostní kamery pochodňového výboje při průtoku  

6 l/min a s výkonem 10 W; objektiv zaměřen na vysokonapěťový hrot (vlevo) a objektiv 

zaměřen na výstup z plastového nástavce (vpravo) 

  

  

Obrázek 53: Snímky z vysokorychlostní kamery pochodňového výboje při průtoku 

8 l/min a s výkonem 10 W; objektiv zaměřen na vysokonapěťový hrot (vlevo) a objektiv 

zaměřen na výstup z plastového nástavce (vpravo) 
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Obrázek 54: Snímky z vysokorychlostní kamery pochodňového výboje při průtoku 

2 l/min a s výkonem 13 W; objektiv zaměřen na vysokonapěťový hrot (vlevo) a objektiv 

zaměřen na výstup z plastového nástavce (vpravo) 

 

  

Obrázek 55: Snímky z vysokorychlostní kamery pochodňového výboje při průtoku 

4 l/min a s výkonem 13 W; objektiv zaměřen na vysokonapěťový hrot (vlevo) a objektiv 

zaměřen na výstup z plastového nástavce (vpravo) 

  

Obrázek 56: Snímky z vysokorychlostní kamery pochodňového výboje při průtoku 

6 l/min a s výkonem 13 W; objektiv zaměřen na vysokonapěťový hrot (vlevo) a objektiv 

zaměřen na výstup z plastového nástavce (vpravo) 
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Obrázek 57: Snímky z vysokorychlostní kamery pochodňového výboje při průtoku 

8 l/min a s výkonem 13 W; objektiv zaměřen na vysokonapěťový hrot (vlevo) a objektiv 

zaměřen na výstup z plastového nástavce (vpravo) 

  

  

Obrázek 58: Snímky z vysokorychlostní kamery pochodňového výboje při průtoku 

2 l/min a s výkonem 16 W; objektiv zaměřen na vysokonapěťový hrot (vlevo) a objektiv 

zaměřen na výstup z plastového nástavce (vpravo) 

  

Obrázek 59: Snímky z vysokorychlostní kamery pochodňového výboje při průtoku 

4 l/min a s výkonem 16 W; objektiv zaměřen na vysokonapěťový hrot (vlevo) a objektiv 

zaměřen na výstup z plastového nástavce (vpravo) 
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Obrázek 60: Snímky z vysokorychlostní kamery pochodňového výboje při průtoku 

6 l/min a s výkonem 16 W; objektiv zaměřen na vysokonapěťový hrot (vlevo) a objektiv 

zaměřen na výstup z plastového nástavce (vpravo) 

 

  

Obrázek 61: Snímky z vysokorychlostní kamery pochodňového výboje při průtoku 

8 l/min a s výkonem 16 W; objektiv zaměřen na vysokonapěťový hrot (vlevo) a objektiv 

zaměřen na výstup z plastového nástavce (vpravo) 

 

 Ze snímků (viz Obrázek 50 až Obrázek 61) je zřejmé, že generovaný výboj má poměrně 

složitou strukturu složenou z většího počtu výbojových kanálů. Videozáznamy ukázaly, 

že rotace těchto kanálků je úměrná velikosti průtoku argonu systémem. Střed výboje, který 

je znázorněn na snímcích, ve kterých byl objektiv zaměřen na vysokonapěťový hrot, 

s rostoucím průtokem argonu i s rostoucím výkonem roste. Dále je zřejmé, že se celý objem 

výboje, který je znázorněn na snímcích, ve kterých byl objektiv zaměřen na výstup 

z plastového nástavce, s rostoucím výkonem i s rostoucím průtokem argonu zvětšuje 

a svým objemem je schopen reagovat s větším povrchem (např. kůže).  

 

4.4 Působení výboje na uměle vytvořenou kůži 

 V rámci této práce byl mikrovlnný výboj aplikován na uměle vytvořenou kůži. 

Tato aplikace sloužila k tomu, aby bylo zjištěno, zda účinky plazmatu na hojení způsobuje 

záření či aktivní částice. 
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4.4.1 Působení výboje buzeného povrchovou vlnou 

 Na vytvořený gel byl aplikován plazmový výboj buzený povrchovou vlnou a byla použita 

kapilára s vnějším průměrem 8 mm a vnitřním průměrem 4 mm. Průtok argonu byl 4 l/min 

a výkon byl 20 W. Na gel bylo působeno plazmatickým výbojem po dobu 20 vteřin. 

Na následujících fotografiích (viz Obrázek 62) jsou zobrazeny modely kůže před a po aplikaci 

plazmového výboje, který byl buzen povrchovou vlnou.  

  

  

Obrázek 62: Model kůže před a po aplikace výboje buzeného povrchovou vlnou 

4.4.2 Působení pochodňového výboje s přímým vírem argonu 

 Na vytvořený gel byl aplikován pochodňový výboj s přímým vírem argonu. Průtok argonu 

byl 3,5 l/min při použití výkonu o 20 W. Na gel bylo působeno pochodňovým výbojem 

po dobu 20 vteřin. Na následujících fotografiích (viz Obrázek 63) je zobrazen model kůže 

před a po aplikaci výboje.  

 

  

Obrázek 63: Model kůže před a po aplikace pochodňového výboje s přímým vírem argonu 

 

 Byla provedena přímá interakce výboje s gelem. Dále byly použity filtry propouštějící 

VUV záření, pak jen UV záření a pouze VIS záření. A jediný efekt měla přímá interakce. 
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Tedy, změny (odbarvení barviva z modré na bezbarvou) vyvolávají pouze aktivní částice, 

nikoli záření. Vliv teploty v tomto případě nehrál žádnou roli, protože teplota roste jen 

nepatrně (viz termokamera) a barvivo Indigo je teplotně stabilní (100 °C).  
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5 ZÁVĚR 

 

 Tato práce se zabývala mikrovlnným plazmatem a jeho následnou aplikací na biologické 

objekty, konkrétně na ošetření uměle vytvořených ran na kůži. Během této aplikace se 

používaly pro srovnání dva typy výboje. Jednalo se o mikrovlnný výboj buzený povrchovou 

vlnou a pochodňový výboj s přímým vírem argonu. Následně bylo provedeno vyhodnocení 

velikosti plochy ran a porovnání s kontrolní ránou. Bylo prokázáno, že při aplikaci 

pochodňového výboje s přímým vírem argonu se rána začala zmenšovat rychleji než rána 

kontrolní, a to již od druhého dne po ošetření plazmatem. Oproti tomu rána, která byla léčená 

mikrovlnným plazmatem buzený povrchovou vlnou, se začala zmenšovat oproti ráně 

kontrolní až od sedmého dne po aplikaci. Bylo tedy zjištěno, že při aplikaci pochodňového 

výboje dochází k úspěšnějšímu hojení než při aplikaci výboje buzeného povrchovou vlnou. 

To je způsobeno tím, že pochodňový výboj působí na větší plochu povrchu, a to vede 

k úspěšnějšímu hojení.  

 Z výsledků bylo tedy zřejmé, že oba typy plazmatu podporují léčení, a pro lepší 

porozumění procesům byla provedena diagnostika obou typů plazmatu. V rámci 

charakterizace výboje bylo sledované záření emitovaného reaktivními částicemi, které v obou 

typech výbojů vznikaly. U prvního typu výboje byla použita křemenná kapilára, která měla 

vnější průměr 8 mm a vnitřní průměr 4 mm, tedy stejná jako pro ošetřování ran u myší. Výboj 

plazmatu byl realizován při průtoku argonu 8 l/min s výkonem 10 W. Dalším typem byl 

pochodňový výboj s přímým vírem argonu, který byl také používán při ošetření ran u myší. 

U tohoto typu výboje proběhla charakterizace za jiných podmínek, byly použity různé průtoky 

argonu a zároveň byl měněn výkon. Mezi sledované reaktivní částice patřily molekuly dusíku, 

hydroxylový radikál, molekuly oxidu dusnatého, atomární kyslík a argon.  

 Pomocí diagnostiky plazmatu bylo prokázáno, že na plazma má vliv okolní prostředí. 

Molekulární plyny jako dusík, kyslík či vodní pára interagují s výbojem a dochází k jejich 

excitaci, ionizaci a disociaci. Dalším faktorem, který se projeví při hojení ran, je plocha 

plazmatu, která reaguje s povrchem ran. Větší plocha plazmatu lépe interaguje s povrchem 

kůže, a navíc vytváří více reaktivních částic, které podporují hojení ran. Z tohoto důvodu bylo 

účinnější hojení ran v případě pochodňového výboje s přímým vírem argonu. V rámci 

diagnostiky plazmatu byly vypočítané vibrační, rotační teploty a excitační teploty elektronů, 

které dokázaly, že plazma je neizotermické, tedy dostatečně studené, ale současně vysoce 

reaktivní, což je velmi žádoucí v biomedicínských aplikacích. Teplota plazmatu byla 

sledována termokamerou, a tím bylo dokázáno, že plazma může být aplikováno na živé tkáně 

bez rizika tepelného poškození tkáně.  

 V rámci této práce proběhla také přímá aplikace výboje na modelu kůže, díky které bylo 

prokázáno, že vzniklé změny na daném modelu byly vyvolány pouze aktivními částicemi. 

Dále proběhlo snímání pochodňového výboje vysokorychlostní kamerou. Díky těmto 

snímkům bylo zjištěno, že objem výboje roste s rostoucím průtokem argonu a rostoucím 

výkonem, což také nachází své uplatnění při léčení, protože s rostoucím objemem výboje 

roste počet aktivních částic a lze současně plazmatem působit na větší plochu rány. 
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 V budoucnosti bych se dále chtěla věnovat nízkoteplotnímu plazmatu, respektive ráda bych 

se zabývala detailnějším studiem chemických procesů. Dále bych se zabývala plazmatem, 

které by bylo generováno ve směsi argonu s héliem. Předpokládá se, že takto generované 

plazma má mnohem lepší vliv na proliferaci buněk.  
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6 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

SWD   výboj povrchové vlny 

NAP   neizotermické atmosférické plazma 

ROS   reaktivní kyslíkové částice 

RNS   reaktivní dusíkové částice 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

DBD   dielektrický bariérový výboj 

ECR  elektronová cyklotronová rezonance 

DC  stejnosměrný proud 

PAW  plazmatem aktivovaná voda 

UV  ultrafialové záření 

UVA  ultrafialové záření dlouhovlnné 

UVB  ultrafialové záření středněvlnné 

UVC  ultrafialové záření krátkovlnné 

VUV   vakuové ultrafialové záření 
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8 PŘÍLOHY 

Plazma buzené povrchovou vlnou 

Argon 

 V příloze jsou uvedeny první až čtvrté spektrální čáry argonu. Tyto spektrální čáry se 

nacházely při vlnových délkách 603,21 nm; 667,73 nm; 675,28 nm a 687,17 nm. 

V následujících grafech (viz Obrázek 64, Obrázek 65, Obrázek 66 a Obrázek 67) jsou 

znázorněny průběhy intenzit argonu při daných vlnových délkách podél osy výboje. 

 

 

Obrázek 64: Průběh intenzity argonu (při vlnové délce 603,21 nm) podél osy výboje. 

 

 

Obrázek 65: Průběh intenzity argonu (při vlnové délce 667,73 nm) podél osy výboje. 
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Obrázek 66: Průběh intenzity argonu (při vlnové délce 675,28 nm) podél osy výboje. 

 

Obrázek 67: Průběh intenzity argonu (při vlnové délce 687,17 nm) podél osy výboje. 

 

Kyslík 

 V příloze jsou uvedeny druhé a třetí spektrální čáry rozlišeného tripletu kyslíku, který se 

nacházel při vlnové délce 777 nm. Tyto dvě spektrální čáry se nacházely při vlnových délkách 

777,45 nm a 777,54 nm. V následujících dvou grafech (viz Obrázek 68 a Obrázek 69) jsou 

zobrazeny průběhy intenzit kyslíku při daných spektrálních čar podél osy výboje. 
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Obrázek 68: Průběh intenzity spektrální čáry kyslíku (při vlnové délce 777,45 nm) podél 

osy výboje. 

 

 

Obrázek 69: Průběh intenzity spektrální čáry kyslíku (při vlnové délce 777,54 nm) podél osy 

výboje. 

Pochodňový výboj 

Argon 

 V příloze jsou uvedeny první až čtvrté spektrální čáry argonu. Tyto spektrální čáry 

se nacházely při vlnových délkách 603,21 nm; 667,73 nm; 675,28 nm a 687,17 nm. 

V následujících grafech (viz Obrázek 70, Obrázek 71, Obrázek 72 a Obrázek 73) jsou 

znázorněny závislosti intenzit argonu při daných vlnových délkách na různém průtoku argonu 

a při různém výkonu. 
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Obrázek 70: Závislost intenzity argonu (při vlnové délce 603,21 nm) na různém průtoku 

argonu a při různém výkonu. 

 

Obrázek 71: Závislost intenzity argonu (při vlnové délce 667,73 nm) na různém průtoku 

argonu a při různém výkonu. 

 

 

Obrázek 72: Závislost intenzity argonu (při vlnové délce 675,28 nm) na různém průtoku 

argonu a při různém výkonu. 
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Obrázek 73: Závislost intenzity argonu (při vlnové délce 687,17 nm) na různém průtoku 

argonu a při různém výkonu. 

Kyslík 

 V příloze jsou uvedeny druhé a třetí spektrální čáry rozlišeného tripletu kyslíku, který 

se nacházel při vlnové délce 777 nm. Tyto dvě spektrální čáry se nacházely při vlnových 

délkách 777,45 nm a 777,54 nm. V následujících dvou grafech (viz Obrázek 74 a Obrázek 75) 

jsou zobrazeny závislosti intenzity daných spektrálních čar na různém průtoku argonu 

a při různém výkonu.  

 

 

Obrázek 74: Závislost intenzity kyslíku (při vlnové délce 777,45 nm) na různém průtoku 

argonu a při různém výkonu. 
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Obrázek 75: Závislost intenzity kyslíku (při vlnové délce 777,54 nm) na různém průtoku 

argonu a při různém výkonu. 
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