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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na využití sterilizačních účinků nízkoteplotního plazmatu 

vůči bakteriálním mikroorganismům, které se vyskytují především na lidské pokožce. Proces 

sterilizace plazmatem je rychlý, účinný, netoxický, šetrný k životnímu prostředí, nákladově 

efektivní a bezpečný nejen pro obsluhující personál, ale hlavně pro pacienta. Další výhodou 

využití nízkoteplotního plazmatu je podpora proliferace buněk a hojení ran. Spojením těchto 

výhod lze dostat účinnou metodu, která by sterilizovala rány šetrně vzhledem k okolní zdravé 

tkáni a zároveň podpořila regeneraci tkáně poškozené. 

V experimentální části byly pro dokázání sterilizačních účinků použity grampozitivní 

i gramnegativní bakterie s ohledem na rozdílnou strukturu buněčné stěny. Jako grampozitivní 

mikroorganismy byly použity bakterie Staphylococcus epidermidis a Propionibacterium 

acnes, které způsobují hnisavé záněty kůže. Z grampozitivních bakterií byly vybrány bakterie 

Serratia marcescens a Escherichia coli. Tyto modelové organismy byly očkovány v různých 

koncentracích na kultivační půdy a ošetřovány plazmatem ve vzdálenosti 1 mm od povrchu 

agaru. Mikrovlnný výboj byl generován v argonu při výkonu 9 W, průtoku plynu 5 l/min a při 

chlazení vodou, aby nedošlo k termálnímu ovlivnění ošetřovaného povrchu. Následně byly 

nízkoteplotnímu plazmatu vystaveny modelové kožní buňky HaCaT, u nichž byl proveden 

test na cytotoxicitu plazmatu k dokázání jeho hojivých účinků. 

Z dosažených výsledků lze konstatovat, že byly v této práci potvrzeny sterilizační účinky 

nízkoteplotního plazmatu u všech testovaných grampozitivních i gramnegativních 

bakteriálních kmenů. Na závěr byly provedeny testy při vhodně zvolených podmínkách 

ošetření na humánních kožních buňkách, kde byla prokázána bezpečnost a použitelnost 

testovaného nízkoteplotního plazmatu při aplikaci pro urychlení procesu hojení ran. 

 

Klíčová slova 

Nízkoteplotní plazma, mikroorganismy, keratinocyty, plazmová sterilizace, mikrovlnný výboj
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ABSTRACT 

This master´s thesis is focused on the utilization of the sterilization effects of low temperature 

plasma towards the bacterial microorganisms that occur mainly on the human skin. The 

plasma sterilization process is fast efficient, non-toxic, environmentally friendly, cost-

effective and safe for the operating staff as well as for the patient. Another advantage of using 

low temperature plasma is to support cell proliferation and wound healing. By combining 

these advantages, an effective method can be obtained, which would sterilize the wounds 

sparingly with regard to the surrounding healthy tissue and support the regeneration of the 

damaged tissue at the same time. 

In the experimental part, gram positive and gram negative bacteria were used to prove the 

sterilization effects with respect to different cell wall structure. Staphylococcus epidermidis 

and Propionibacterium acnes, which cause purulent skin inflammations, were used as gram-

positive microorganisms. Serratia marcescens and Escherichia coli were selected from gram 

positive bacteria. These model organisms were inoculated at various concentrations on culture 

broths and treated by plasma at a distance of 1 mm from the agar surface. The microwave 

discharge was generated in argon at a power of 9 W, a gas flow rate of 5 l / min and water 

cooling to avoid thermal effects on the treated surface. Subsequently, model skin cells of 

HaCaT were exposed to low temperature plasma and tested for plasma cytotoxicity to 

demonstrate its healing effects. 

The obtained results make it possible to state that the sterilizing effects of low-temperature 

plasma in all tested gram-positive and gram-negative bacterial strains are verified in this 

work. Finally, tests were demonstrated using a suitable method of the treatment on human 

skin cells, where the safety and usefulness of the tested low-temperature plasma was 

demonstrated when applied to shorten the healing process. 

 

Keywords 

Low temperature plasma, microorganisms, keratinocytes, plasma sterilization, microwave 

discharge 
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1 ÚVOD 

Lidská pokožka je domovem milionů bakterií, hub a virů, které tvoří mikrobiální prostředí 

kůže. Podobně jako v našem střevě, mají i kožní organismy zásadní roli v ochraně proti 

patogenům, zlepšování imunitního systému či rozkladu přírodních produktů.  Kůže je největší 

lidský orgán, kolonizovaný prospěšnými mikroorganismy, který funguje jako bariéra 

a zabraňuje invazi patogenů. Když se tato bariéra naruší nebo dojde k nerovnováze mezi 

komenzálními a patogenními mikroorganismy, dochází k onemocnění kůže či systémovým 

onemocněním.  

Pro eliminaci vzniku těchto onemocnění se využívají různé metody sterilizace. Sterilizace 

je jedna z nejdůležitějších činností vedoucí k odstranění nebo usmrcení buněk v daném 

prostředí a využívá se v mnoha odvětvích. Metod sterilizace je v dnešní době několik, avšak 

většina z nich s sebou přináší nějaká rizika. Využitím sterilizačních účinků nízkoteplotního 

plazmatu se jim dá předejít, protože plazma se aplikuje v krátkých časových intervalech a bez 

podráždění okolní tkáně, neobsahuje žádné toxické látky a nelze jím vyvolat rezistenci 

u mikroorganismů. Plazma generuje řadu složek, které fungují jako biologicky a terapeuticky 

aktivní látky. Nejdůležitějšími jsou reaktivní částice kyslíku a dusíku. Ty působí v buňkách na 

různé úrovni a způsobují nevratné změny, které vedou k usmrcení mikroorganismů.  

Nízkoteplotní plazma je inovativní metodou v medicíně, která se objevila v době globálních 

obav o hygienu ve zdravotnických prostředích z důvodu neustálého narůstání mikrobiální 

rezistence. Nejen, že vykazuje sterilizační účinky, ale je také vhodné pro léčbu ran, léčbu 

chorob s mikrobiální účastí či léčbu rakoviny. Nízkoteplotní plazma podporuje hojení ran 

svými antiseptickými vlastnostmi, stimulací proliferace, migrací buněk v tkáních, aktivací 

nebo inhibicí integrinových receptorů a proangiogenním účinkem. Plazmová sterilizace se 

stále rozvíjí a do budoucna s ní lze počítat jako s jednou z nejšetrnějších metod objevujících 

se v medicinálním světě.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Prokaryotické mikroorganismy 

2.1.1 Stavba prokaryotní buňky  

Prokaryotní buňka má na rozdíl od buňky eukaryotní jednodušší stavbu. Buňku prokaryotní 

obklopuje pouze plazmatická membrána, která tvoří povrch buňky. U bakterií na membránu 

nasedá bakteriální stěna, která může být krytá pouzdrem či slizovou vrstvou. Na povrchu 

některých bakterií jsou pozorovány bičíky, popřípadě fimbrie. Vnitřek bakteriální buňky 

vyplňuje cytoplazma, která obsahuje jaderný ekvivalent, ribozomy, vakuoly nebo granula. 

Některé bakterie jsou také schopny vytvářet tzv. spory, které jim umožňují přežívání 

v nepříznivých podmínkách. [1]  

 

Obr. 1 Stavba prokaryotické buňky. [2] 

2.1.2 Bakterie 

Bakterie jsou řazeny mezi jednobuněčné prokaryotické mikroorganismy. Jejich buňky 

neobsahují jádro oddělené membránou. V přírodě se vyskytují samostatné či ve shlucích, resp. 

biofilmech. Od vyšších organismů se odlišují nepřítomností buněčných organel 

charakteristických pro eukaryotní mikroorganismy, schopností tvorby vysoce rezistentních 

spor a obsahem unikátních chemických sloučenin. Jsou u nich pozorovány 70S ribozomy, 

které jsou rozptýleny volně v cytoplazmě. Tvar buňky se u jednotlivých mikroorganismů liší 

a jejich velikost dosahuje řádu mikrometrů. Povrchové struktury bakterií nesou významné 
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adhezivní, toxické a antigenní účinky. Mezi významnou součást bakteriální buňky patří 

bakteriální stěna, která je tvořena peptidoglykanem. Dle barvení bakteriální stěny se bakterie 

dělí na grampozitivní a gramnegativní. [3] [4] Bakteriální stěna se u grampozitivních 

a gramnegativních bakterií velice liší. Zatímco grampozitivní bakterie postrádají vnější 

membránu, mají vrstvu z peptidoglykanu, která je poměrně tlustá. U některých zástupců jsou 

jako další složky buněčné stěny např. kyselina teichoová, lipoteichoová nebo neutrální 

polysacharidy. U několika zástupců jsou ve stěně přítomny mykolové kyseliny. 

Gramnegativní bakterie mají vnější membránu složenou z lipopolysacharidů a uvnitř velice 

tenkou vrstvu peptidoglykanu obsahující kyselinu muranovou. Spojení, které vzniká mezi 

vnější a vnitřní vrstvou zajišťují lipoproteiny. Vnější membrána slouží především jako 

ochranná bariéra, která brání prostupu nežádoucích látek do buňky. [5] 

2.1.3 Gramovo barvení 

Gramova reakce slouží k rozlišení grampozitivních a gramnegativních bakterií. U usmrcených 

grampozitivních bakterií vzniká po obarvení krystalovou violetí a moření jodovým roztokem 

komplex barvivo – jód – buněčná stěna. Tento komplex je zachován i po promývání 

alkoholem a bakterie zůstávají modrofialové. U gramnegativních bakterií dochází při omývání 

alkoholem k rozpuštění vnější vrstvy, a tím k vymytí komplexu a odbarvení buněk. 

Gramnegativní bakterie se dobarvují jiným kontrastním barvivem, jako např. bazickým 

safraninem nebo karbolfuchsinem. Pod mikroskopem jsou poté pozorovány růžovočervené 

buňky. [6] 

 

Obr. 2 Struktura buněčné stěny grampozitivních a gramnegativních bakterií. [7] 
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2.1.4  Způsoby rozmnožování 

U bakterií je pozorován prostý proces množení, který se označuje jako růstový cyklus a jeho 

délka a rychlost závisí na druhu bakterie a vlivech vnějšího prostředí. Růstový cyklus nejprve 

začíná oddělením dceřiné buňky od buňky mateřské a končí vznikem dvou dceřiných buněk. 

Růstový cyklus zahrnuje 3 fáze: 

1) Růst buňky, kdy vznikají makromolekuly buněčné stěny, plazmatické membrány 

a cytoplazmy. Nakonec se zdvojuje DNA bakteriálního chromozomu. 

2) Tvorba septa, které roste ze stěny dovnitř buňky. 

3) Vlastní dělení, kdy získá každá dceřiná buňka kopii DNA a asi polovinu 

cytoplazmatického obsahu. Nakonec se pomocí septa rozdělí. Některé buňky zůstávají 

spojeny. Z tohoto možného spojení plyne konečné uspořádání bakterií. [1] 

2.1.5  Diagnostické metody 

Při identifikaci mikroorganismů se využívá velké množství testů. Zlatým standardem jsou 

metody kultivační. Patří mezi metody referenční, neboť umožňují stanovení kvalitativní 

i kvantitativní. Využívají se klasické kultivace na agar Petriho misky nebo dnes už moderní 

kultivační sety (např. Petrifilm™, výrobce 3M). Ovšem mnohem oblíbenějšími a rychlejšími 

metodami jsou automatizované systémy. V laboratořích je nejvíce zastoupena metoda 

MALDI-TOF neboli hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí a ionizací za účasti 

matrice s průletovým analyzátorem. Dále jsou využívány různé biosenzory, průtokové 

cytometry, imunologické metody (ELISA, ELFA), izolace nukleových kyselin, PCR 

a stanovování toxinů. [8] 

2.2 Bakteriální osídlení kůže 

Přítomnost bakterií je nedílnou součástí lidského života. Jejich přítomnost je nezbytnou 

podmínkou pro vývoj člověka a jeho zdraví. Nejhojněji jsou bakterie zastoupeny v zažívacím 

traktu, zejména střevě. V menším počtu poté na kůži, v dutině ústní a horních 

cestách dýchacích. Krevní oběh, vyšší části močového systému a nižší části dýchacího traktu 

by měly být u zdravého jedince sterilní. Složení přirozené mikroflóry se mění v závislosti na 

věku, dietě, úrovní hygieny a geografickém umístění jedince. [1] [3]  

V lidském těle najdeme přibližně 1013 vlastních eukaryotních buněk a 1014 buněk 

bakteriálních. Ačkoliv jsou bakterie velmi malé, lidské tělo nosí 1 až 1,5 kg bakterií. Složení 
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bakteriální mikroflóry čítá kolem 500 až 1000 bakteriálních druhů a ovlivňuje i mentální 

vývoj jedince. [1] [3]  

2.2.1  Fyziologické kožní mikroorganismy 

V přirozené mikroflóře kůže člověka se nachází zhruba 2000 aerobních bakterií na 1 cm2. 

V zapařených a vlhkých záhybech jich může být až 40krát více. Nacházejí se na povrchu 

i v hlubších vrstvách pokožky, nejvíce ve vlasových folikulech, potních a mazových žlázách. 

Ačkoliv je kůže neustále v kontaktu se vzduchem, mohou zde přežívat i anaerobní 

mikroorganismy ve formě biofilmu. [1] [3] Kolonizace lidské kůže je řízena ekologií povrchu 

kůže. Ta je vysoce variabilní vzhledem k topografické poloze, endogenních hostitelských 

faktorech a exogenních enviromentálních faktorech. Vrozené kožní a adaptivní imunitní 

odpovědi mohou také modulovat kožní mikrobiom. Mezi hlavní faktory ovlivňující 

mikrobiologické složení kůže patří věk. V děloze je fetální kůže sterilní a ke kolonizaci 

dochází okamžitě po porodu. Během puberty se poté objevují změny v produkci mazu, které 

souvisí s nárůstem lipofilních bakterií na kůži. Hlavním představitelem lipofilních bakterií, 

který způsobuje kožní potíže v pubertě, je Propionibacterium acnes. Tento mikroorganismus 

vylučuje lipázy, proteázy a hyaluronidázy, které poškozují výstelku pilosebaceózní jednotky 

kůže. [9] 

Kůže představuje pro člověka velmi důležitou ochrannou bariéru, a to jak mechanickou, 

tak i chemickou. Nízké pH pokožky je způsobeno kyselými substancemi, které jsou 

produkovány kožními žlázami a bakteriemi. Mezi další ochranné prvky patří mastné kyseliny 

(laurová, linolová, linolenová), vysoká koncentrace NaCl a řada složek lidské imunity. [1] [3] 

Mezi nejčastější kožní mikroorganismy patří stafylokoky (Staphylococcus epidermidis), 

mikrokoky, sarciny a různé koryneformní bakterie.  Dále se na kůži nachází různé kvasinky 

a v některých případech i plísně. [1] [3] 
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Tab. 1 Přehled kožních mikroorganismů. [1] 

Rod Druh 

Aerobní, fakultativně anaerobní 

Gram-pozitivní koky 

Micrococcus M. luteus 

Sarcina S. flava, S. lutea 

Staphylococcus S. aureus, S. epidermidis, S. hominis, S. saprophyticus 

Streptococcus S. viridans 

Gram-pozitivní tyčinky 

Corynebacterium C. amycolatum, C. urealyticum, C. xerosis 

Gram-negativní tyčinky 

Alcaligenes A. faecalis 

Acinetobacter A. calcoaceticus, A. lwoffii 

Escherichia E. coli 

Anaerobní 

Gram-pozitivní koky 

Peptostreptococcus P. anaerobius, P. asaccharolyticus, P. prevotii 

Gram-pozitivní tyčinky 

Propionibacterium P. acnes, P. avidum, P. granulosum, P. propionicum 

 

2.2.2  Patologické kožní mikroorganismy 

Mikroorganismy kůže (Tab. 1) se dělí na přirozenou mikroflóru a patogeny, které mohou 

způsobovat na kůži vřídky a hnisavé záněty končící nevzhlednými jizvami. Ovšem 

i mikroorganismus, který je tělu vlastní se může stát oportunním neboli příležitostným 

patogenem. Tato změna se nazývá sekundární infekce a jako sekundární patogeny jsou 

označovány hlavně stafylokoky a streptokoky. Mezi další způsoby vzniku infekce kůže patří 

kontaminace povrchových ran. Tyto infekce mohou vést k destrukci svalové tkáně až 

smrti. [10] Nejčastěji infikované rány jsou u diabetiků nebo imobilních pacientů, kdy se 

komenzální kožní bakterie dostávají do těchto ran. Přestože bakterie nezpůsobuje primární 

onemocnění, přispívá ke špatnému hojení ran a přetrvávajícím zánětům, které jsou spojeny 

s chronickými ranami. Jedním z nejnebezpečnějších mikroorganismů, které se mohou dostat 

do rány, patří klostridia. Mezi bakterie kolonizující popáleniny řadíme S. pyogenes, 

Enterococcus spp nebo Pseudomonas aeruginosa. [9] 

Staphylococcus aureus patří mezi grampozitivní bakterie a řadí se mezi hlavního zástupce 

mikroorganismů způsobujícího infekce kůži a měkkých tkání. Tato infekce dále přechází 

v lokální a systémová onemocnění. Kožní infekce způsobené tímto mikroorganismem jsou 
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impetigo, infikované abraze, celulitida, folikulitida, subkutánní abscesy a infikované vředy 

a rány.  Proti této infekci se tělo začne bránit především zvětšováním subkutánní vrstvy kůže. 

[11] Největším problémem je rozšíření těchto bakterií v nemocničním prostředí, kvůli vysoce 

virulentnímu kmenu MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus aureus). Tento kmen je 

rezistentní k širokému spektru antibiotik a léčba infekcí spojených s touto bakterií je složitá 

a nákladná. [12] 
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2.3 Fyziologie kůže 

Kůže je jedním z nejdůležitějších orgánů, tvořící zevní povrch lidského těla. Zároveň je 

bariérou proti nežádoucím fyzikálním, chemickým a mikrobiálním vlivům vnějšího okolí. 

Díky svému uspořádání buněk se snadno přizpůsobuje pohybu a změnám tvaru těla. Kůže je 

sama o sobě velice špatný vodič tepla. Termoregulaci těla upravuje především pomocí potních 

žláz a změn průtoku krve cévním řečištěm. Mezi další funkci kůže patří funkce imunitní, 

jelikož obsahuje některé imunokompetentní buňky. Velikost kůže může dosahovat plochy až 

2 m2, z toho 11 % připadá na hlavu a krk, 30 % na trup, 23 % na horní končetiny a 36 % na 

končetiny dolní. Její tloušťka se pohybuje od 0,5 mm do 4 mm. Její hmotnost je okolo 3 kg, 

avšak v extrémních případech až 20 kg. Kůže se skládá z epidermis (pokožka), dermis neboli 

corium (škára) a subcutis (podkožní vazivo). [13]  

 

Obr. 3 Schéma histologie kůže v průřezu s mikroorganismy a kožními dodatky. [9] 

2.3.1 Epidermis 

Tato vrstva je ektodermového původu a skládá se z epitelu vrstevnatého dlaždicového, jehož 

buňky tvoří od lamina basalis vrstvu zárodečnou, která přechází ve vrstvu rohovou.  Na 

povrchu epidermis poté dochází k rohovatění a odlupování pokožky. Mezi hlavní buňky 

vyskytující se v epidermis patří keratinocyty (základní buňky), melanocyty, Langerhansovy 
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buňky a Merkelovy buňky. Součástí epidermis jsou rovněž útvary, které z ní vznikají, a to 

chlupy, nehty a kožní žlázy. [13]  

2.3.2 Dermis, corium 

Dermis neboli škára pochází z mezodermu a patří mezi fibroelastické kolagenní vazivo. 

Skládá se z vrstvy povrchové, která přiléhá k epidermis a vrstvy hlubší, která má na starost 

mechanickou pevnost kůže. Vazivovými septy se váže k podkožnímu vazivu a je prostoupena 

sítěmi kapilár, ze kterých je vyživována pomocí difúze. [13] 

2.3.3 Subcutis 

Subcutis neboli podkožní vazivo je tvořeno kolagenními a elastickými vlákny, ve kterých jsou 

rozprostřeny vazivové buňky. V subcutis najdeme nejen vazivové složky, ale i tukové buňky, 

tzv. adipocity. Tloušťka kožní vrstvy se liší dle umístění na těle. Nejsilnější je na břiše, 

hýždích a stehnech, kde tvoří tukové polštáře. [14] [15] 

2.3.4 Keratinocyty 

Buňky keratinocytů se nacházejí v nejhlubší bazální vrstvě stratifikovaného epitelu, který 

zahrnuje epidermis. Jsou označovány jako bazální buňky nebo bazální keratinocyty. Jejich 

zastoupení v epidermis je 95 % a jsou udržovány v různých stupních diferenciace. 

Diferenciované keratinocyty produkují sloučeniny a další proteiny kritické pro integritu vnější 

vrstvy pokožky. Hlavními proteiny v keratinocytech jsou keratiny, které tvoří jejich 

cytoskelet. Změny exprese keratinu závisí na diferenciaci přechodných amplifikujících buněk, 

které se přesouvají směrem k povrchu stratum corneum. Vytváří také těsná spojení s nervy 

a udržují Langerhansovy buňky v epidermis a lymfocyty v dermis na jednom místě. Šupinaté 

keratinocyty lze nalézt ve sliznici úst a jícnu, v rohovkovém, spojivkovém a genitálním 

epitelu. Keratinocyty zabraňují vstupu toxinů a patogenů do organismu, brání ztrátě tepla 

a vlhkosti a jiných důležitých složek těla. Slouží také jako imunomodulátory, které jsou 

zodpovědné za vylučování inhibičních cytokinů, stimulaci zánětu a aktivaci Langerhansových 

buněk v reakci na poranění. Langerhansovy buňky slouží jako buňky prezentující antigen při 

kožní infekci a jsou první buňky, které zpracovávají mikrobiální antigen při narušení kůže 

a vstupu mikroorganismu do těla. [13] 

2.3.5 Poranění kůže 

Rány neboli poranění kůže jsou definovány porušením fyziologických anatomických vztahů, 

a to úrazovým mechanismem. Rány se dělí na otevřené a zavřené (kdy není nerušena integrita 
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kůže nebo sliznice), povrchové a hluboké, akutní a chronické. [16] Podle mechanismu vzniku 

se rány dále dělí na: 

A) Mechanické – sečné, řezné, tržné zhmožděné, bodné, střelné, penetrující, kousnutí, 

tlakové 

B) Chemické – louhy a kyseliny 

C) Termické – popáleniny, opařeniny, omrzliny 

D) Aktinické – radiační záření 

Hlavními příčinami vzniku ran jsou externí mechanismy (trauma, infekce, patologický 

tlak, změny teploty nebo radiační léčba) a interní mechanismy, kdy dochází k poruchám 

funkce některého z tělních systémů. 

Tělo reaguje na vznik rány procesem hojení, což je přirozený obranný systém pohybu 

a dělení buněk. Zdraví jedinec zvládne všechny akutní rány, a to i v případě komplikace ve 

formě infekce. U jedinců se zhoršeným zdravotním stavem je poté léčba ran složitější. 

Hlavním negativním faktorem, ovlivňujícím hojení ran, je infekce. Kontaminace rány 

mikroorganismy může být způsobena pacientem nebo personálem při nedodržování 

hygienických zásad a režimu. Tyto mikroorganismy se v ranách rozmnožují a produkují 

přitom různé toxiny, které narušují mezibuněčnou hmotu měkkých tkání, atakují růstové 

faktory a slouží jako prostředek invaze bakterií do tkáně hostitele. Infekce se může rozšířit do 

celého těla a způsobit sepsi. Viry, plísně, paraziti a bakterie jsou hlavní původci infekcí 

v lidském těle. Právě bakteriální infekce jsou nejčastější, jelikož bakterie mohou být vysoce 

patogenní již při vniknutí do rány a tělo nestihne aktivovat vlastní obranné mechanismy. Jsou 

však i bakterie, které jsou součástí přirozené mikroflóry lidského těla a způsobují infekce jen 

při přesunu do rány (např. E. coli). [17]  

2.4 Testy cytotoxicity in vitro  

Počátkem objevu léčiv se in vitro cytotoxicita uznávala jako účinný ukazatel potenciálu 

toxicity u člověka, který bylo potřeba řešit, aby se maximalizovala pravděpodobnost 

úspěšného postupu při objevu nových sloučenin. U testování in vitro je důležité si uvědomit, 

že modely toxicity jsou nevyhnutelně omezeny jejich neschopností zohlednit toxicitu, která je 

přirozená pro lidské tělo a vyplývá z interakcí mezi různými typy a strukturami buněk 

a extracelulárními matricemi, a to na úrovni tkáně, orgánu a systému. Toxicita musí být 

posuzována s účinností a biologickou dostupností, farmakologickou aktivitou mimo cíl, 

transportem, metabolismem a distribucí léčiv, chemickými vlastnostmi a výsledky in vivo na 
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zvířatech. Mezi další faktory patří rozdíly mezi vazbou na proteiny in vitro a in vivo. [18] 

Testy cytotoxicity patří mezi biologická hodnocení a screeningové testy. Dělíme je podle 

různých kritérií, jako jsou použité kultury a mikroorganismy, které jsou vystavovány různým 

látkám, a také doba expozice a použitá koncentrace. Testování cytotoxicity pomocí 

kultivovaných buněk in vitro patří mezi běžná, rychlá a ekonomická stanovení a nejsou k nim 

potřeba zvířata. Nejčastěji se využívají pro citlivá stanovení chemikálií. Základem je použití 

tkáňové buňky in vitro ke sledování buněčného růstu, reprodukce a morfologických změn. 

S neustálým vývojem těchto testů se objevily metody, jako je detekce poškození buněk 

morfologickými změnami, stanovení poškození buněk, měření buněčného růstu nebo 

metabolických vlastností a postupně se vyvíjeli z kvantitativního hodnocení do kvalitativního. 

[19] 

2.4.1 Testy stanovující metabolický stav buňky 

Redukce resazurinu 

Živé buňky si udržují v rámci své cytoplazmy a mitochondrií redukční prostředí. 

V mitochondriích je modrý a nefluorescenční resazurin (7-hydroxy-3H-fenoxazin-3-on 10-

oxid) redukován dehydrogenázovými enzymy za vzniku červeného a vysoce fluorescenčního 

resofurinu (7-hydroxy-3H-fenoxazin-3-on). Množství vzniklého resofurinu, který je úměrný 

počtu živých buněk, lze monitorovat měřením pomocí fluorimetru nebo kolorimetricky. Ve 

srovnání s kolorimetrickou metodou se jeví fluorescenční analýza jako citlivější. 

Fluorescenční excitační a emisní maxima resofurinu jsou přibližně mezi 570 až 580 nm. 

Náklady na tento test jsou velice nízké a cytotoxicita resazurinu je mnohem nižší než 

u reakčních činidel MTT testu. [20] [21] 

 

Obr. 4 Chemická struktura resazurinu a resofurinu. Reduktázy životaschopných buněk redukují 

resazurin na vysoce fluorescenční resofurin. [21] 
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Stanovení redukční kapacity buňky pomocí tetrazolových barviv 

Nejznámější test na hodnocení redukční kapacity buněk je MTT test neboli test 3-(4,5-

dimethyl-2-thiazolyl) -2,5-difenyl-2H-tetrazolium bromid. Pomocí tohoto testu je měřena 

účinnost mitochondriální dehydrogenázy. Řadí se mezi metody kolorimetrické a je rychlým 

testem proliferace buněk. Princip testu je založen na funkci mitochondriální dehydrogenázy, 

která v cytochromových místech živých buněk může štěpit tetrazolový kruh a žlutá, ve vodě 

rozpustná MTT je redukována za vzniku purpurového krystalického formazanu. Ten je ve 

vodě nerozpustný a rozpouští se pouze v dimethylsufoxidu a dalších organických 

rozpouštědlech. Počet takto vytvořených krystalů odpovídá počtu buněk a jejich aktivitě. 

Měření kolorimetrické hodnoty absorbance (optické hustoty) odráží počet přežívajících buněk 

a metabolickou aktivitu. [19] 

 

Obr. 5 Přeměna žluté tetrazoliové solí (MTT) pomocí mitochondriální dehydrogenázy na červený 

formazan. 

Obdobným testem je XTT test, která využívá 2,3-bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfofenyl) -

2H-tetrazolium-5-karboxanilid. Měří proliferaci buněk na základě jejich metabolické aktivity. 

Většinou se používá ve 2D kultivačních podmínkách. [22] 

Test s neutrální červení 

Neutrální červeň (3-amino-m-dimethylamino-2-methyl-fenazin) včleňují pouze živé buňky 

a hromadí ji v lysozymech. Po buněčné lýze se stanovuje spektrofotometricky a vykazuje 

lineární závislost s počtem živých buněk. Náboj barviva je nulový při fyziologickém pH, 

a proto může pronikat buněčnými membránami pasivní difuzí. Když se dostane do lysozymu, 

kde je pH nižší, získá kationtový náboj a zůstane zde zachyceno. [23] 
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Stanovení ATP 

ATP je energetický transportér přítomný v metabolicky aktivních buňkách. Jeho hladina se 

stanovuje bioluminiscenční reakcí založenou na oxidaci luciferinu luciferázou. Jelikož je ATP 

kofaktorem enzymu, je světlo emitováno úměrně dle jeho koncentrace a počtu buněk. 

Buněčný ATP je měřen pomocí lýzy buněk vhodným detergentem. Tento test je velmi citlivý 

a je schopný měřit pouze 10 buněk na jednu jamku. Množství ATP, které je přítomné v každé 

buňce, závisí na generační a degradační rovnováze. Jeho množství klesá brzy po buněčné 

smrti, jelikož se zastaví produkce a ATPázy zpracovávající zbývající zásobu. To má za 

následek ubývající luminiscenci. [23] 

2.4.2 Testy stanovující integritu buněčné membrány 

Vyloučení trypanové modři 

Test s trypanovou modří se využívá ke stanovení životaschopnosti buněk, kdy u živých buněk 

dochází k vyloučení tohoto barviva procesem vyžadujícím ATP. Mrtvé buňky mají narušenou 

integritu membrány, což způsobuje prostup barviva do buňky. Množství mrtvých nebo 

umírajících buněk lze spočítat ručně nebo pomocí digitální zobrazovací mikroskopie. 

Trypanová modř je kyselina a má afinitu k bazickým proteinům. Proto jsou nejvíce obarvena 

jádra buňky, a to z důvodu přítomnosti histonů. Cytoplazma je pak zbarvena jen slabě modře. 

Extracelulární proteiny mohou ovlivnit odečet tohoto testu. [23] 

Testy na uvolnění LDH z buňky 

Laktátdehydrogenáza (LDH) je cytoplazmatický enzym, který se uvolňuje při pokročilém 

membránovém poškození buňky. LDH přeměňuje laktát na pyruvát za použití NAD+ jako 

kofaktoru. Produkce NADH je poté kvantifikována redukcí tetrazoliových barviv, jako INT 

nebo MTT, za vzniku formazanových produktů. [23] 

2.4.3 Využití buněčných kultur pro testování in vitro 

Hlavními výhodami použití buněčných kultur v experimentální práci je použití přesně 

charakterizovaného typu buněk v kontrolovaném prostředí. Výsledky poté nejsou ovlivněny 

jinými nežádoucími interakcemi. Práce s buněčnými kulturami je snadná a lze získat velké 

množství buněk za krátkou dobu, ale podléhá striktním pravidlům, aby nedošlo k usmrcení 

buněk či kontaminaci. Kultivace probíhá za předem definovaných podmínek pH, vlhkosti, 

teploty a množství CO2. Každá buněčná linie vyžaduje specifické růstové médium. Získávání 

buněčných kultur probíhá izolací z těla laboratorního zvířete nebo člověka. Nejprve dochází 

k rozvolnění tkáně a enzymatickému natrávení extracelulární kolagenázou, trypsinem apod. 
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Následuje oddělení získané směsi několika typů buněk pomocí centrifugace. Buněčná kultura, 

která je získána izolací z tkáně se označuje jako primární buněčná kultura. Při správné 

konfluenci buněk je provedeno pasážování, neboli přenos do nové kultivační nádoby. Tak 

vznikne sekundární kultura. Pro získání dostatku homogenního materiálu se buňky dále 

pěstují a pasážují. Speciálním typem jsou tzv. buněčné linie, kontinuální či imortalizované 

kultury. Jejich výhodou je rychlejší množení, snazší kultivace a nepodléhají stárnutí. 

Kontinuální buňky lze izolovat z nádorových tkání, ale někdy vznikají spontánní transformací 

buněk. Cílenou chemickou či virovou transformací vzniká imortalizovaná linie. Buněčné 

kultury lze získat ze zavedených sbírek, jako např. ECACC (European Collection of Cell 

Cultures) nebo ATCC (American Type Cell Collection). Před výběrem buněčné kultury pro 

testy cytotoxicity je nutno zvážit dostupnost těchto buněk, jejich růstové charakteristiky, 

stabilitu a další. [24] 

2.5 Sterilizační techniky 

Sterilizace je proces, kdy dochází k usmrcení všech přítomných mikroorganismů, schopných 

rozmnožování a vede i k usmrcení jejich spor. Při sterilizaci dochází také k nevratné 

inaktivaci virů a usmrcení všech mikroskopických vláknitých hub, červů a jejich vajíček. [25] 

[26] 

Jako sterilní se označují materiály a nástroje zbavené všech životaschopných 

mikroorganismů. Proces sterilizace je prováděn v tzv. sterilizátorech, což jsou přístroje 

zkonstruované k provádění sterilizace. Materiály podléhající sterilizaci musí být nejprve 

důkladně mechanicky omyty, dezinfikovány, usušeny a zabaleny do sterilizačních obalů. 

Sterilizaci podléhají materiály a pomůcky, které narušují pokožku a sliznice. Všechny 

sterilizační materiály by měly být používány v souladu s návodem a doporučením výrobce. 

Pří přípravě nejrůznějších sterilizačních materiálů poskytovatel vytvoří a udržuje 

certifikovaný systém kvality bezpečnosti a sterilizace. [25] [26] 

2.5.1  Předsterilizační příprava 

Předsterilizační příprava předchází samotnému procesu sterilizace. Jedná se o dezinfekční 

metody, mechanickou očistu, sušení a následné balení s označováním. Předsterilizace se 

používá z důvodu devitalizace mikroorganismů, inaktivace virů, odstranění organického 

a anorganického znečištění a dezaktivace radionuklidů a cytostatik. Probíhá buď v mycích 

a dezinfekčních zařízeních nebo ručně. [25] [26] 
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Mezi metody používané k předsterilizaci se řadí metody fyzikální a chemické, po kterých 

následuje mechanické očištění. Poté dochází k oplachu pitnou vodou z důvodu odstranění 

biofilmů, zbytku reziduí chemických látek a mrtvých těl mikroorganismů či jejich toxinů. 

Nakonec se materiál suší a balí do sterilizačních obalů. [25] [26] 

2.5.2 Standardní sterilizační techniky 

 Způsoby sterilizace: 

A) Fyzikální  

• Parní 

• Horkovzdušná 

• Plazmová 

• Radiační 

B) Chemická 

• Formaldehydová 

• Ethylenoxidová 

• Plazmová 

• Jiné sterilizační systémy 

Sterilizace vlhkým teplem 

Sterilizace sytou vodní parou se nejčastěji používá ke sterilizaci zdravotnických prostředků 

z kovu, skla, keramiky porcelánu, plastů, gumy a dalších. Nejčastěji využívaný přístroj ke 

sterilizaci vlhkým vzduchem je autokláv. Princip této sterilizace je založen na páře, která 

zastupuje médium pro přenos tepla a předává tepelnou energii kondenzací na sterilizované 

materiály. S tímto procesem současně dochází k přenosu molekul vody do spor a následnou 

hydratací molekul je usnadněna denaturace proteinů a nukleových kyselin v buňkách 

mikroorganismů. Parní sterilizace je závislá na teplotě, tlaku a expozici. [1] [25] [26] 

Sterilizace cirkulujícím horkým vzduchem 

Tento druh sterilizace je vhodný pro zdravotnické prostředky z kovu, skla, porcelánu, 

keramiky a kameniny. U horkovzdušné sterilizace se využívá přístrojů s nucenou cirkulací 

vzduchu při parametrech dle návodu od výrobce. Princip je založen na předávání tepelné 

energie sterilizovaným materiálům cirkulujícím vzduchem. Energie je předávána přímým 

kontaktem a nepřímo na principu sálání a vodivosti. Nucenou cirkulací zajistíme 
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stejnosměrnou distribuci teploty ve všech místech komory sterilizátoru. Suché teplo destruuje 

protoplazmatické bílkoviny mikroorganismů denaturací a oxidací. Vlhké teplo ničí 

mikroorganismy při nižší teplotě. [1] [25] [26] 

Sterilizace radiační 

Radiační sterilizace je založena na účinku gama záření ve stanovené dávce a používá se 

nejčastěji pří průmyslové výrobě sterilního jednorázového materiálu. Není vhodná pro 

resterilizaci již jednou použitých prostředků. Tímto typem se sterilizují materiály pro jedno 

použití vyrobené z plastických hmot, textilie, pryže, buničina, šicí materiály, některá léčiva, 

transplantáty, ale i radiovakcíny a radioantigeny. Radiační sterilizace nezávisí na teplotě, 

tlaku, vlhkosti ani tepelné vodivosti. Provádí se v ozařovacích centrech za pomoci 

radioizotopu 60Co. Elektromagnetické záření má značnou pronikavost, a proto se ozařují 

materiály jednotlivě zabalené a uložené v kartonech, aby dostaly dávku 25 Gy. [1] [25] [26] 

2.5.3 Sterilizace kůže 

Některé bakterie jsou schopny tvořit v ranách biofilm – slizový obal, který je chrání před 

působením vnějších vlivů a díky kterému je zajištěna vzájemná výměna genů pro rezistenci 

vůči antibiotikům a některým antiseptikům.  

K nejčastěji využívaným prostředkům zmírňujícím mikrobiální osídlení patří antibiotika 

(lokální a systémová), topická antiseptika (roztok, amorfní gely, plošné krytí), antimikrobiální 

krytí působící prostřednictvím fyzikální hydrofobní vazby, podtlakoá metoda léčby ran a jiné 

méně časté postupy (hyperbarická oxygenoterapie, lokální ozonoterapie, elektrostimulace 

rány nebo plazmatické ošetření). [27]  



25 

 

2.6 Sterilizace plazmatem 

2.6.1 Definice plazmatu 

Plazma je často označováno jako čtvrté skupenství hmoty a definuje se jako kvazineutrální 

ionizovaný plyn, jehož částice vykazují kolektivní chování. Doplňuje další skupenství, a to 

pevnou látku – kapalinu – plyn. Pokud je plynu dodána další energie, dochází k jeho částečné 

a později úplné ionizaci. V plazmatu se nachází volné nosiče náboje, proto jsou pozorovány 

nové vlastnosti a kolektivní reakce na elektrická a magnetická pole. Vlastnosti plazmatu se 

liší od vlastností plynů a kapalin. [28][12] K fázovému přechodu dojde po ohřátí příslušné 

látky na teploty vyšší, než jsou jednotlivé stavy hmoty. Pro vznik plazmatu jsou důležité dvě 

základní podmínky: 

A) přítomnost volně se pohybujících nabitých částic 

B) velké množství těchto částic 

2.6.2  Zdroje plazmatu 

Zdroje plazmatu se od sebe mohu velmi lišit a závisí na použitém tlaku plynu a použitém 

proudu. Některé vybudí vznik plazmatu stejnosměrným nebo střídavým proudem, jiné 

vysokofrekvenčním elektromagnetickým napětím. Pracují v kontinuálním či pulzním režimu. 

[29] 

Když je napětí přiloženo na dvě elektrody ve skleněné trubici, kde je vyčerpaný vzduch, 

dojde při daných podmínkách ke vzniku plazmatu – doutnavému výboji. To je způsobeno 

díky malému množství nabitých částic. Ty jsou urychleny napětím na elektrodách 

a následných srážkách se zbylými částicemi plynu, což způsobí lavinové zvyšování počtu 

nabitých částic ve výbojové trubici. Po dalším zvýšení napětí bude sílit lavinová ionizace. 

Nastává intenzivní bombardování záporné elektrody (katody) kladnými ionty a elektroda se 

začne zahřívat. Když dostanou elektrony v katodě dostatečnou energii, vystoupí do prostoru 

výboje a doutnavý výboj přechází v elektrický oblouk. U elektrického oblouku jsou 

pozorovány mnohem větší proudy a katoda je zahřívána na několik tisíc stupňů. Materiál 

elektrody poté ovlivňuje i složení plazmatu tvořeného elektrickým obloukem. Velkou aktivní 

plochou plazmatu jsou charakterizovány korónový a bariérový výboj vznikající 

za atmosférického tlaku. Bariérový výboj je homogenní, zatímco korona je charakterizována 

členitou strukturou. [29] 

Významným typem je elektrický výboj ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli. 

U tohoto výboje závisí vznik plazmatu na přirozených nosičích náboje v plynu. Ty jsou 
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schopny absorpce energie pole a ionizace dalších atomů. Plazma se u tohoto typů výboje dělí 

na kapacitně vázané (CCP) a indukčně vázané (ICP). Rozdíl je dán podle vazby mezi 

elektromagnetickým polem a plazmatem. [29] 

2.6.3 Plazmové systémy vhodné pro sterilizaci plazmatem 

U plazmových systémů vhodných ke sterilizaci je velmi důležité, aby jednotlivé složky 

působící v daném zařízení účinně inaktivovaly různé druhy patogenů, aniž by přitom poničily 

okolní zdravou tkáň. Nízkoteplotní produkce plazmatu je zajišťována třemi způsoby: 

Přímé zdroje plazmatu 

U tohoto typu je využívanou technologií dielektrický bariérový výboj (DBD). DBD používá 

lidské tělo jako protielektrodu a vykazuje více homogenní plazmatickou produkci s větší 

koncentrací plazmaticky generovaných druhů částic, než je tomu u nepřímých plazmových 

zdrojů. Jednou z nevýhod těchto systémů je potřeba konstantní vzdálenosti od povrchu těla, 

která nemůže být vždy zajištěna kvůli různým tělním záhybům a křivkám. Tento fakt 

ovlivňuje velikost oblasti ošetřované pomocí DBD. U přímých zdrojů plazmatu proud 

prochází tělem, což může z bezpečnostního hlediska omezit jejich aplikaci. Avšak lze jej 

využít pro požadovaný účinek v cílové oblasti, jako např. penetrace léčivých přípravků kožní 

bariérou. [30] [31] 

Nepřímé zdroje plazmatu 

Nepřímé zdroje mají oproti přímým jiné vlastnosti (viz. Tab. 2). Fungují na principu 

generování plazmatu mezi dvěma elektrodami uvnitř zařízení. Aktivní částice (vytvořené 

plazmatem) jsou transportovány do cílové oblasti a použitý nosný plyn ovlivňuje produkci, 

optimalizaci nebo transport těchto složek. Největší výhodou těchto systémů je velká 

variabilita generované plazmatické směsi a možnost ošetření většího povrchu těla. Další 

výhoda spočívá v tom, že přes lidské tělo neprochází žádný proud a je zajištěna větší 

bezpečnost ošetřovaného pacienta. Nevýhodou této technologie je snížená kontrolovatelnost 

samotného plazmatu a díky geometrii zařízení k cíli dorazí nižší koncentrace generovaných 

částic. Mezi tato zařízení řadíme tenké plazmové jehly, plazmové trysky a velké hořáky 

s různě uspořádanými elektrodami. [30]  
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Tab. 2 Srovnání přímé a nepřímé generace plazmatu za atmosférického tlaku. [32] 

 Přímé plazma Nepřímé plazma 

Způsob generování Dielektrický bariérový výboj 

Tvorba uvnitř zařízení, 

vyfukování plazmatu na 

kůži proudem plynu 

Ionizovaný plyn Okolní vzduch 
Inertní/vzácný plyn (např. 

Ar, He)/okolní vzduch 

Plazmatická hustota na 

kůži 
Vysoká Nízká 

Vzdálenost k pokožce Milimetr Milimetr – centimetr 

Teplota plynu Řádově stovky K 
Řádově až tisíc K v místě 

výfuku 

Ultrafialové záření 
Slabé, převážně UVA 

a některé UVB 
Silné v celém rozsahu UV 

Elektrický proud Ano Ne 

Druhy reaktivních částic 
Tvorba v aktivní zóně 

plazmatu 

Tvorba reakcí 

metastabilních částic 

aktivního plazmatu 

(dohasínání) s okolními 

molekulami vzduchu 

 

Nízkoteplotní plazmové trysky (Obr. 6, Obr. 7) se ukázaly jako vhodná zařízení, využitelná 

pro biomedicínské aplikace. Jejich největší výhodou je skutečnost, že mohou vytvářet 

regulovatelný, stabilní a tenký sloupec plazmatu mimo ohraničení elektrod a okolního 

prostředí. Další výhodou je pohyb plazmatu od oblasti s vysokým napětím do oblasti bez 

elektrického pole. Proto je elektricky bezpečné, nezpůsobuje elektrický šok ani poškození 

ošetřovaného vzorku či exponované osoby. V lékařství se užívá tzv. plasma pencil neboli 

plazmová tužka. Je to zařízení poháněné krátkými vysokonapěťovými pulsy a lze ho použít 

k ošetření tkáně až ve vzdálenosti několik centimetrů od trysky. Plazmová tužka je ruční 

plazmové zařízení, které je složeno ze dvou elektrod. Každá z těchto elektrod je sestavena 

z tenkého měděného kroužku, který je připojený k povrchu korundového (Al2O3) disku. 

Uprostřed disku je otvor o průměru 3 mm, zatímco průměr celého disku je 2,5 cm. Obě 

elektrody jsou poté umístěny do dielektrické válcové trubky o skoro stejném průměru, jako je 

disk. Mezi nimi je mezera o velikosti 0,3-1 cm. Na obě elektrody je připojen vysokonapěťový 

generátor impulsů. Po vstřikování plynu (argon, helium) do dielektrické trubice a vhánění 

krátkých pulsů vysokého napětí na diskové elektrody, je výboj zapálen v mezeře mezi 

elektrodami a dielektrikem. Poté je plazma vyfukováno otvorem vnější elektrody do okolního 

vzduchu místnosti. Délka plazmové trysky se uvádí okolo 5 cm a teplota okolo 290 K. 
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Vysokorychlostní kamerou bylo dokázáno, že plazmový oblak tvoří řada malých 

plazmatických kuliček pohybujících se vysokými rychlostmi (až 100 km/s). Optickou emisní 

spektrometrií byla zjištěna interakce mezi plazmovým oblakem a vzduchem a také, že jsou 

produkovány zajímavé a biologicky relevantní excitované částice (atomární kyslík (O) 

a hydroxylový radikál (OH)). V biomedicínských aplikacích je plazmová tužka užívána 

na usmrcení různých druhů bakterií, ničení amyloidních vláken a destrukci rakovinných 

buněk. [33]  

 

Obr. 6 Zařízeni PlasmaDerms VU-2010 vyrobené společností CINOGY GmbH v Německu. Řídící 

jednotka s tlačítkem start, časovým displejem a ručním plazmovým aplikátorem. [30] 

 

Obr. 7 kINPen® MED je první plazmová tryska s atmosférickým tlakem s certifikací CE se 

schválením zdravotnického zařízení pro léčbu chronických ran a chorob vyvolaných patogeny na kůži. 

Tento nový a účinný typ léčby podporuje hojení ran a prokázal se jako účinný doplněk ke standardní 

léčbě ran. [34] 
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V experimentální části jsou využity tzv. výboje udržované povrchovou vlnou (surface-

wave discharges – SWD), standardně pracující při středních či nízkých tlacích a při vysokém 

vlnovém výkonu (> 100 W) v inertních/vzácných plynech. Dobrá stabilita 

a reprodukovatelnost plazmového jetu je ale také dosažena s povrchovou vlnou pracující při 

frekvenci 2,45 GHz a nízkém vlnovém výkonu (25 W), a to jak v čistém argonu, tak v argonu 

s příměsí a za atmosférického tlaku. Mikrovlnným surfatronovým rezonátorem je vyvolána 

elektromagnetická vlna. Ta podporuje šíření plazmatu podél rozhraní trubice s výbojem. 

Šíření poté pokračuje i z konce výbojové trubice (kapiláry) vycházející ze surfatronu, a tím se 

vytváří plazmový jet v otevřeném prostoru. Délka jetu je závislá na vlnovém výkonu, průtoku 

pracovního plynu, velikosti a dielektrické permitivitě výbojové trubice. [35] 

Hybridní zdroje plazmatu 

Tento zdroj plazmatu, který kombinuje přímou i nepřímou metodu a umožňuje velké 

a flexibilní konstrukce pro plazma, by měl vyřešit nevýhody přechozích dvou technologií. 

Plazma je generováno pomocí více mikro a nanovýbojů v uzemněné drátěné elektrodě. Proud 

neprochází tělem, protože síťová elektroda má menší elektrický odpor než cílová oblast. Tato 

metoda se nazývá povrchový mikrovýboj (SMD technologie). [30] 

2.6.4 Účinky jednotlivých složek plazmatu 

Při sterilizaci plazmatem je využíváno plazmatu ve vysokofrekvenčním nebo 

vysokonapěťovém elektromagnetickém poli. Působením plazmatu se uplatňují jak fyzikální, 

tak chemické sterilizační procesy. Plazmatem jsou sterilizovány zdravotnické prostředky 

z kovu, plastů, pryže, optické přístroje a další. Sterilizace plazmatem funguje na principu 

rozkladu peroxidu vodíku na volné reaktivní částice, které reagují s molekulami živé hmoty, 

a tím dochází k jejich devitalizaci. Částice, které nezreagovaly, se sloučí za vzniku vody 

a jiných netoxických látek. Jde o suchý proces sterilizace. Nedochází ke korozi ani fyzikálním 

změnám povrchu sterilizovaných materiálů. [25]  

Role reaktivních částic kyslíku a dusíku  

Nízkoteplotní plazma produkuje směs vysoce reaktivních chemických látek. Zejména 

reaktivní kyslíkové radiály (ROS), a to O, O2 – a OH, a také reaktivní druhy dusíku (RNS), 

a to NO a NO2. Pro tyto druhy radikálů jsou typické silné oxidační vlastnosti, které spouštějí 

signální dráhy v buňkách. Oxidace lipidů a proteinů, které tvoří membrány buněk, vede ke 

ztrátě základních funkcí těchto membrán. Nízkoteplotní plazma zabíjí bakterie do několika 

sekund až minut, ale zároveň může přispívat k lepšímu hojení ran. Snížení počtu živých 
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bakterií závisí na počáteční koncentraci bakterií, typu bakterií a kultivačním médiu. Pokud je 

čas expozice nízkoteplotním plazmatem do 60 s, nejsou poškozovány kožní buňky, což je 

důležité při procesu hojení ran. [33] 

Hydroxylový radikál (OH), produkovaný plazmatem, interaguje se vzdušnou vlhkostí 

a nastává peroxidace nenasycených mastných kyselin. Tyto kyseliny jsou hlavní složkou 

lipidů, které tvoří buněčnou membránu. Peroxid vodíku (H2O2) vykazuje silné oxidační 

vlastnosti a prostřednictvím peroxidových iontů jsou ovlivňovány lipidy, proteiny a samotná 

DNA. Dalším produktem, který může být tvořen plazmatem při interakci se vzduchem, je 

oxid dusnatý (NO). Mezi jeho účinky v organismu patří regulace imunitních nedostatků, 

indukce fagocytózy, proliferace keratinocytů a regulace syntézy kolagenu. Jmenované 

produkty mohou při vzájemném působení ničit mikrobiální buňky. [33] [36] 

Role UV záření 

Mezi fyzikální vlivy, ovlivňující buňku, patří UV záření, které při vlnových délkách 200-

300 nm a dávkách několik mW.s.cm-2, způsobuje smrtelné poškození buňky. Působením UV 

záření dochází k dimerizaci thyminových bází v DNA řetězcích. Tím je narušena správná 

replikace DNA buňky. Dalším vlivem je elektrostatická síla, způsobená akumulací náboje na 

vnějším povrchu membrány. Ta překonává pevnost membrány v tahu a dochází tak 

k prasknutí membrány buňky. [37]  

2.6.5 Výhody a nevýhody sterilizace plazmatem 

Ošetření plazmatem má jako jiné techniky své výhody i nevýhody. Současný trend směřuje 

k využití netermického plazmatu za atmosférického tlaku, kde odpadají vysoké počáteční 

investice na vakuové zařízení. Vyžadují ale specifickou konstrukci zařízení dle ošetřovaného 

materiálu, respektive tvaru objektu. Netermální plazmatická metoda je všestranná, rychlá, 

nákladově efektivní a šetrná k životnímu prostředí. Jedná se o proces bez využití chemikálií, 

který je flexibilnější než při použití léčiv a řeší problém s rezistencí bakterií na antibiotika. 

Netermické plazma je už sice používáno v lékařství při různých ošetřeních, ale problém stále 

zůstává u jeho využití pro dekontaminaci z důvodu stanovení plazmatické dávky, kterou lze 

využít v léčebných protokolech. Účinná dávka je definována konfigurací zdroje plazmatu, 

složením používaného plynu, biologickou strukturou cíle a stanovení dávky s maximálním 

pozitivním účinkem bez poškození matrice. To by mohlo být problematické u nerovných 

povrchů, kdy ošetření plazmatem není tak efektivní. Problém nastává u hrubých povrchů, kde 

se mohou skrývat bakterie, které by mohly uniknout expozici plazmatem a vytvořit agregáty, 
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kolonie nebo biofilm. Plazmatické ošetření je spíše povrchové a má omezenou schopnost 

pronikat do hlubších vrstev.  

Nelze jednoznačně vyjmenovat všechny výhody a nevýhody z důvodu různé variability 

plazmatických přístrojů. Plazmové trysky za nízkého tlaku jsou vhodné pro použití 

v medicíně a stomatologii pro lokalizovanou dekontaminační léčbu, k indukované koagulaci 

krve, hojení ran nebo zvýšení kompatibility implantátu. Nelze je využít v oblastech 

potravinářského průmyslu k úpravě velkých heterogenních povrchů, protože jsou limitovány 

pracovním plynem a malým objemem generovaného plazmatu. Na druhou stranu se pro 

ošetření velkých povrchů a heterogenních vzorků hodí dielektrický bariérový výboj. Výhodou 

je minimální průtok pracovního plynu nebo jeho absence, vysoká hustota energie 

generovaného plazmatu a krátká doba expozice. [38] 

2.6.6 Účinek plazmatu při hojení ran 

Nově vznikající obor plazmová medicína se stále více dostává do podvědomí lidí, jelikož 

ukazuje, že využití nerovnovážného plazmatu, které je schopno iniciovat, podporovat, 

kontrolovat a katalyzovat různá komplexní chování a reakce v medicíně, se dá využít v mnoha 

oborech nejen medicíny. Výhodou plazmatu je jeho laditelnost s lékařskými potřebami ať už 

se jedná o sterilizaci nebo léčbu různých druhů kožních onemocnění. K hojení ran a následné 

regeneraci tkáně lze využít různé typy plazmového ošetření s ohledem na patologický stav. 

Nerovnovážné plazma se proto jeví jako nedestruktivní pro tkáně, ale zároveň účinné pro boj 

s mikroorganismy.  

Již dávno se ke sterilizacím používalo teplo a vysoká teplota. Jako modernější metoda se 

jevila tzv. elektrokauterizace, kdy se aplikuje řízené teplo na povrchovou vrstvu tkáně 

dostatečně vysokým proudem. Avšak zde byl problém adheze tkáně k povrch kauterizačního 

zařízení a následně její stržení. Alternativou ke kauterizaci byla argonová plazmatická 

koagulace, kdy se kovové kontakty nahradily vysoce vodivým plazmatem, a tím se předešlo 

problémům s adhezí. Horké plazma se také může používat k řezání tkání nebo pro 

kosmetickou restrukturalizaci tkáně. Více než horké plazma se v medicíně začíná používat 

plazma netermální. Hlavní výhodou netermálního plazmatu je vyladění pro subletální účely, 

jako např. genetická transfekce, oddělení buněk nebo hojení ran. Netermální účinky jsou 

výhodné a selektivní pro dosažení požadovaného výsledku u živé hmoty, zatímco působí 

prospěšně i na okolní tkáň. Jako příklad se uvádí použití netermálního plazmatu u koagulace 

krve nebo deaktivace bakterií. [31] . V medicíně se využívá přímá a nepřímá léčba plazmatem 

(viz. 2.6.3). 
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Obr. 8 Příklad úspěšného hojení ran nízkoteplotním plazmatem. Chronická ulcerace před léčbou 

(vlevo). Úplné uzdravení nohy poprvé po 14 letech díky ošetření nízkoteplotním plazmatem po dobu 

5 měsíců (vpravo). [39] 

Pro hojení ran je typická komunikace různých buněčných typů mezi sebou, která vede 

k fyziologickému uzavření rány. Hojení ran se vyznačuje třemi základními fázemi, a to 

zánětlivou, proliferativní a reepiteální. Kromě imunitních a endoteliálních buněk, hrají roli při 

hojení ran epidermální keratinocyty a dermální fibroblasty. Fibroblasty se podílejí na 

regeneraci poškozené pojivové tkáně v granulární fázi. Podle výzkumů plazma nejen aktivuje 

zvýšenou proliferaci fibroblastů, ale i jejich diferenciaci do myofibroblastů, které jsou klíčové 

při udržování homeostázy kůže a organizování tkáňové opravy. Typ složky, který je 

zodpovědný za buněčnou modulaci není prozatím znám. Plazma může ovlivnit buněčnou 

migraci a proliferaci, avšak všechny tyto změny jsou reverzibilní. [40] Nízkoteplotní plazma 

se též používá pro koagulaci krve bez tepelných účinků, rizika bakteriální kontaminace 

a ovlivnění zdravé okolní tkáně. Ošetření plazmatem spustí aktivaci a agregaci destiček 

a zároveň tvorbu fibrinu. Léčba plazmatem také mění koncentraci proteinů, koagulačních 

faktorů, pH a iontovou sílu v krevní plazmě. Důležitou roli hraje sterilizace plazmatem 

u chronických ran (Obr. 8) zasažených mikrobiální kontaminací. Standardní ošetření 

infikovaných ran už je nedostačující z důvodu rezistence bakterií na antibiotika nebo tvorby 

alergických kožních reakcí. [41] 
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3 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce byla teoretická charakterizace nízkoteplotního plazmatu a experimentální ověření 

možnosti jeho aplikace u antimikrobiálních testů a při urychlení procesu hojení ran. 

V rámci práce byly řešeny následující dílčí cíle: 

1) Teoretický rozbor vhodnosti nízkoteplotního plazmatu pro využití v biomedicíně 

na základě jeho charakteristických vlastností (které se v této práci nestanovovaly) 

2) Aplikace nízkoteplotního plazmatu na vybrané mikroorganismy pro ověření 

antimikrobiálního účinku 

3) Aplikace nízkoteplotního plazmatu na humánní kožní buňky s cílem ověřit jeho 

možné využití při urychlení hojení ran 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Pro experimentální část byly použity mikroorganismy Staphylococcus epidermidis CCM 

4418, Propionibacterium acnes CCM 3344, Serratia marcescens CCM 8587 a Escherichia 

coli CCM 3954. Všechny použité mikroorganismy byly získány z České sbírky 

mikroorganismů Masarykovy univerzity v Brně. Dále byla v práci pro testování účinku 

nízkoteplotního plazmatu využita linie imortalizovaných keratinocytů HaCaT, která byla 

získána z CLS Cell Line Services GmbH, Eppelheim, Německo. 

4.1 Staphylococcus epidermidis 

4.1.1 Taxonomické zařazení 

Říše: Bacteria 

Kmen: Firmicutes 

Třída: Bacili 

Řád: Bacillales 

Čeleď: Stapyholococcaceae 

Rod: Staphylococcus 

Druh: Staphylococcus epidermidis 

[42] 

 

Obr. 9 Staphylococcus epidermidis na krevním agaru s 5 % beraní krve a 1000x zvětšené koky 

Gramova barvení. [43] [44] 

4.1.2 Morfologie 

Staphylococcus epidermidis patří mezi koaguláza negativní stafylokoky. Jsou to 

grampozitivní stejnoměrně probarvené koky o velikosti přibližně 1 µm vyskytující se ve 
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shlucích. Tyto bakterie netvoří spory, bičíky a obvykle ani pouzdra. Jsou fakultativně aerobní 

a v mikroskopu se nedají odlišit od kmenů S. aureus. [1] 

4.1.3 Metabolismus 

Tento mikroorganismus je koaguláza negativní a citlivý k novobiocinu. Je vysoce odolný, 

vydrží vysychání a množí se i za přítomnosti 10% NaCl. [1] 

4.1.4 Význam 

Mezi nejdůležitější faktory virulence u S. epidermidis patří delta-hemolyzin a látky potřebné 

k tvorbě slizové hmoty biofilmu. Postižení bývají většinou novorozenci, neutropenici a lidé, 

kteří mají zavedené nebo implantované pomůcky. Jedná se většinou o intravenózní katétry, 

cévní protézy, umělé srdeční chlopně, kardiostimulátory, dialyzační a permanentní močové 

katétry. Dále jsou napadány kloubní protézy, rozmanité šrouby a fixační pomůcky. Po 

zavedení těchto materiálů do těla, vzniká na jejich povrchu vrstva krevních bílkovin. Tato 

vrstva poté slouží k zachytávání různých druhů mikrobů, které přicestují z kůže (přímo nebo 

krevním oběhem), kde jsou součástí normální mikroflóry. Po přichycení mikrobů začne 

pomalu vznikat biofilm. Látky vznikající v biofilmu přitahují polymorfonukleáry a zabraňují 

jim ve fagocytóze a zabíjení stafylokoků. Biofilmy jsou velice rezistentní na antibiotika, 

a proto jejich vznik znamená větší nebezpečí pro pacienta. [1] 

4.2 Propionibacterium acnes 

4.2.1 Taxonomické zařazení 

Říše: Bacteria 

Kmen: Actinobacteria 

Třída: Actinobacteria 

Řád: Actinomycetales 

Čeleď: Propionibacteriaceae 

Rod: Propionibacterium 

Druh: Propionibacterium acnes 

[45] 
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Obr. 10 Křížový roztěr na médiu s přídavkem lipidů a 1000x zvětšené tyčinky Gramova barvení. [46] 

4.2.2 Morfologie 

Propionibakteria jsou řazena mezi anaerobní nesporulující grampozitivní, někdy až 

gramlabilní, tyčinky kyjovitého tvaru. Tyto mikroorganismy původně patřily do rodu 

Corynebacterium, avšak ten je na rozdíl od Propionibacterium aerobní. V mikroskopu mají 

stejně jako korynebakteria vzhled rozsypaného čaje. [1] 

4.2.3 Metabolismus 

Zástupci rodu Propionibacterium jsou přirozenou součástí lidské pokožky. Tyto bakterie 

produkují lipasy, a proto v puběrtě (při zvýšené tvorbě mazu) vyvolávají různé formy akné. 

[1] 

4.2.4 Význam 

Propionibaterium acnes je anaerobní mikroorganismus nacházející se v lézích u onemocnění 

akné. Přítomnost tohoto mikroorganismu podporuje zánět vylučováním prozánětlivých 

mediátorů, které poté pronikají stěnou folikulu, a tím aktivují monocyty a neutrofily. Po této 

aktivaci jsou produkovány prozánětlivé cytokiny, včetně interleukinu 8 a 12 a tumor 

nekrotizujícího faktoru. [47] Propionibacterium je rovněž spojován s endokarditidami 

a sepsemi. Další druhy, jako např. P. granulosumm, P avidum a P. propionicum, jsou součástí 

mikroflóry při smíšených infekcích endogenního původu. [1] 

 

 



37 

 

4.3 Serratia marcescens 

4.3.1 Taxonomické zařazení 

Říše: Bacteria 

Kmen: Proteobacteria 

Třída: Gammaproteobacteria 

Řád: Enterobacteriales 

Čeleď: Enterobacteriaceae 

Rod: Serratia 

Druh: Serratia marcescens 

[48] 

 

Obr. 11 Serratia marcescens na krevním agaru s 5 % beraní krve a 1000x zvětšené tyčinky Gramova 

barvení. [43] 

4.3.2 Morfologie 

Serratia marcescens se řadí mezi enterobakterie. Je to gramnegativní nesporulující pohyblivá 

tyčinka s délkou kolem 3 µm a tloušťkou až třičtvrtě µm. Tato bakterie roste na běžných 

médiích a vyznačuje se vysokou odolností. Někdy tvoří červený pigment, prodigiosin. [1] 

4.3.3 Metabolismus 

Enterobakterie jsou kataláza pozitivní a oxidáza negativní. Fermentují glukózu a jiné cukry. 

Podle situace volí respiraci nebo fermentaci. [1] 

4.3.4 Význam 

Serratia marcescens je oportunní neboli příležitostný patogen, který kolonizuje především 

zdravotnické nástroje a je častým zdrojem ohnisek nemocničních infekcí. Jen málokdy je tato 

bakterie spojována s primární infekcí. Mezi nejvíce ohrožené patří pacienti s oslabenou 



38 

 

imunitou, pacienti léčeni širokospektrálními antibiotiky nebo pacienti na JIP. Hlavním 

rizikovým faktorem je zavedení močového katetru. Dalším místem, osídleným tímto 

mikroorganismem, je respirační trakt. Nejčastěji jsou pozorovány infekce močových cest 

u pacientů s katetry, infekce dýchacích cest u intubovaných pacientů a infekce krevního 

řečiště u pacientů po chirurgickém zákroku, zejména u pacientů s intravenózními katetry. [49] 
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4.4 Escherichia coli 

4.4.1 Taxonomické zařazení 

Říše: Bacteria 

Kmen: Proteobacteria 

Třída: Gammaproteobacteria 

Řád: Enterobacteriales 

Čeleď: Enterobacteriaceae 

Rod: Escherichia 

Druh: Escherichia coli 

[50] 

 

Obr. 12 Křížový roztěr a Gramovo barvení Escherichia coli. [7] 

4.4.2 Morfologie 

E. coli je gramnegativní pohyblivá nesporulující tyčinka a řadí se mezi enterobakterie. Buňky 

jsou uspořádávány jednotlivě nebo do dvojic. Lze ji kultivovat na široké škále půd. [1] 

4.4.3 Metabolismus 

Tato bakterie je fakultativně anaerobní a chemoorganotrofní. Dle podmínek využívá 

respirační nebo kvasný metabolismus. Test na katalázu je pozitivní, ale na oxidázu negativní. 

Tvoří indol a štěpí glukózu za tvorby plynu. Neštěpí močovinu. [1] 

4.4.4 Význam 

E. coli je běžnou součástí střevní mikroflóry zdravých lidí. Chrání střevo před průnikem 

patogenů. Dále se podílí na tvorbě některých vitamínů, např. vitamín K. Je to podmíněný 
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mikrob a může se projevit ve střevě i mimo něj. Ve střevě se vyskytují kmeny, které mohou 

způsobovat průjmy. Jedná se o kmeny EPEC (enteropatogenní E. coli, dyseptické). Způsobují 

průjmy i u novorozenců a kojenců. ETEC (enterotoxigenní) kmeny, které produkují 

enterotoxiny, vyvolávají průjmy cestovatelů. Kmeny EIEC (enteroinvazivní) pronikají do 

střevní sliznice. Kmeny STEC (shiga-like toxigenní) patří mezi ty nejzávažnější. Patogenita 

těchto mikrobů není spojena jen se střevem, ale dochází ke generalizaci infekce a vzniku 

hemolyticko-uremického syndromu. Mimo střevo se nachází kmeny UPEC (uropatogenní), 

které infikují močové cesty. [1] 

4.5 Experimentální zařízení 

Aparatura použitá v experimentu je založena na výbojích udržovaných povrchovou vlnou 

neboli SWD (viz 2.6.3).  V plazmovém zařízení (Obr. 13) je využíván plyn argon s průtokem 

5 l.min-1. Opracování vzorků plazmatem bylo prováděno při výkonu mikrovlnného 

generátoru 9 W (pracovní frekvence 2,45 GHz) a ve vzdálenosti 1 mm nad povrchem Petriho 

misek s agarem pro mikroorganismy a 2 mm nad dnem jamky s kožními buňkami. Aby 

nedošlo k termálnímu ovlivnění naočkovaných mikroorganismů a kožních buněk, bylo 

použito chlazení aparatury vodou. Pro opracování bakterií byly zvoleny časy 10 s a 2krát 10 s, 

30 s jednobodově, 30 s a 2krát 30 s. Pro každý čas byla zaočkována jedna Petriho miska, která 

nebyla opracována plazmatem a byla použita jako kontrola. U buněk byly použity časy 10 s, 

2krát 10 s, 30 s a 2krát 30 s. Pro každý čas byla vyčleněna jamka s kontrolou (cell control), 

která nebyla ošetřena plazmatem. 

 

Obr. 13 Schéma experimentálního uspořádání SWD. 1 – plynová trubice; 2 – regulátor hmotnostního 

průtoku; 3 – křemenná výbojová trubice; 4 – koaxiální kabel; 5 – rezonátor surfatronu; 6 – anténa; 

7 – plazmový jet. [35] 
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Obr. 14 Plazmové zařízení využívané pro experimenty s mikrovlnným generátorem a plazmovým 

jetem. 

 

Obr. 15 Zobrazení plazmového jetu využívaného k opracování mikroorganismů. 
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4.6 Antimikrobiální testy 

4.6.1 Příprava suspenze Staphylococcus epidermidis 

V laminární boxu bylo z pevné kultury Staphylococcus epidermidis za pomoci očkovací 

kličky zaočkováno 50 ml tekutého média (BHI Broth HIMEDIA M 210-500 g) ve 

100ml Erlenmeyerově baňce. Tato baňka byla poté umístěna do termostatu Heidolph 

Incubator 1000 s třepáním Heidolph Unimax 1010 na 24 hodin při teplotě 37 °C a 112 rpm. 

Další den byla narostlá kultura použita k naočkování Petriho misek. 

4.6.2 Příprava suspenze Propionibacterium acnes 

Z lednice byla vyjmuta tekutá kultura Propionibacterium acnes (č. 3344) v 50ml plastové 

zkumavce. Z této zkumavky byl v laminárním boxu odpipetován 1 ml suspenze do 50 ml 

nového média (BHI Broth HIMEDIA M 210-500 g) ve 100ml Erlenmeyerově baňce. Tato 

baňka byla poté umístěna do termostatu Heidolph Incubator 1000 s třepáním Heidolph 

Unimax 1010 na 24 hodin při teplotě 37 °C a 112 rpm. Další den byla narostlá kultura použita 

k naočkování Petriho misek. 

 

Obr. 16 Zaočkovaná kultura Propionibacterium acnes v termostatu Heidolph Incubator 1000. 

4.6.3 Příprava suspenze Serratia marcescens 

V laminární boxu bylo z pevné kultury Serratia marcescens za pomoci očkovací kličky 

zaočkováno 50 ml nového tekutého média (Nutrient Broth w/1% peptone – HIMEDIA 

M 244-500 g) ve 100ml Erlenmeyerově baňce. Tato baňka byla poté umístěna do termostatu 
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Heidolph Incubator 1000 s třepáním Heidolph Unimax 1010 na 24 hodin při teplotě 37 

°C a 112 rpm. Další den byla narostlá kultura použita k naočkování Petriho misek. 

4.6.4 Příprava suspenze Escherichia coli 

Z mrazícího boxu byla vytažena 1ml zkumavka se zmrzlou kulturou Escherichia coli. Tato 

zkumavka byla zahřáta v ruce. Po rozmražení byl obsah této zkumavky přelit do 50 ml 

nového tekutého média (Nutrient Broth w/1% peptone – HIMEDIA M 244-500 g) ve 

100ml Erlenmeyerově baňce. Tato baňka byla poté umístěna do termostatu Heidolph 

Incubator 1000 s třepáním Heidolph Unimax 1010 na 24 hodin při teplotě 37 °C a 112 rpm. 

Další den byla narostlá kultura použita k naočkování Petriho misek.  

4.6.5 Očkováni Petriho misek  

Očkování mikroorganismů na Petriho misky bylo prováděno po 24hodinové kultivaci 

mikroorganismů sterilně v laminárním boxu. Na každou Petriho misku, která obsahovala 

20 ml ztuhlého agaru, bylo napipetováno 100 µl kultury. Následně byly naočkované misky 

připraveny k opracování plazmatem. Všechny použité koncentrace mikroorganismů byly 

proměřeny na spektrofotometru NanoPhotometer – Implen při 630 nm v křemenné kyvetě. 

Měřený objem vzorku v kyvetě byl 2 ml a jako blank byla použita destilovaná voda. 

4.6.6 Opracování vzorků 

Naočkované mikroorganismy byly vystaveny plazmatické trysce vybuzené v argonu. Petriho 

misky byly umístěny 1 mm pod plazmový hořák na improvizovaný podstavec. Opracování 

probíhalo pouze bodově a nesterilně. Mikroorganismy byly vystaveny účinkům plazmatu po 

dobu 10 s, 30 s, 2krát 10 s a 2krát 30 s. Mezi opakovanými expozicemi plazmatem byla 

provedena 10 s pauza pro vzpamatování bakterií. Na opracování byly použity kultury 

mikroorganismů: neředěné, 10krát ředěné a 50krát ředěné. Po opracování byly misky uloženy 

do termostatu na 24 hodin při 37 °C. 

4.6.7 Vyhodnocení 

Vyhodnocování účinku jednotlivých složek plazmatu bylo provedeno na základě vzniklých 

inhibičních zón. U každého mikroorganismu byla změřena velikost inhibiční zóny a popsána 

další pozorování, a to přítomnost samostatných kolonií, vzájemné ovlivnění a ovlivnění celé 

misky. 
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Obr. 17 Ukázka opracování mikroorganismů pomocí plazmového jetu s improvizovaným podstavcem. 

4.7 Stanovení toxicity plazmatu u buněk HaCaT 

HaCaT buňky představují linii lidských keratinocytů, která je imortalizovaná. Využití právě 

této linie představuje mnoho výhod, a to snadnější kultivaci a pomalejší stárnutí buněk. 

HaCaT buňky se využívají pro testování kožní senzitivity a cytotoxicity. [51] 

4.7.1 Kultivace HaCaT buněk  

Buňky HaCaT byly kultivovány v médiu DMEM (High glucose w/stable Glutamine, W/25 

mM Hepes, w/o sodium pyruvate) s obsahem 10% FBS (fetální bovinní sérum) a 1% obsahem 

antibiotik. Pro kultivaci buněk byl využit inkubátor s řízenou atmosférou 5% CO2 při 37 °C. 

Buňky se kultivovaly v kultivačních lahvičkách o velikosti 75 cm2 dokud nebylo dosaženo 

80% kofluence, tzn. na dně zbývalo 20 % celkového povrchu jamky pro další množení buněk. 

Poté bylo odpipetováno kultivační médium a buňky byly pětkrát propláchnuty 5 ml PBS 

(fosfátový pufr o pH 7,4). Po opláchnutí bylo PBS vylito a byl přidán 1 ml trypsinu, který byl 

rozlit po celé lahvičce. Lahvička byla poté umístěna do inkubátoru na 10 min. Po deseti 

minutách bylo odlepení buněk zkontrolováno pod mikroskopem. Uvolněné buňky byly 

rozsuspendovány v 5 ml nového PBS a centrifugovány 5 min při 330 rcf. Usazená peleta 

buněk byla poté rozsuspendována v čerstvém médiu. Pomocí Bürkerovy komůrky byl 

stanoven počet buněk pro přípravu destiček. Suspenze buněk byla dále naředěna čerstvým 
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médiem podle potřeby testu. Pro náš experiment bylo připraveno 8 šesti jamkových destiček 

o koncentraci 25000 buněk/jamku. 

4.7.2 Opracování vzorků plazmatem 

Do každé jamky byly napipetovány 2 ml buněčné kultury o koncentraci 25000 buněk/jamku. 

Takto připravené destičky byly uloženy do inkubátoru na 24 hodin. Po kultivaci byla 

zkontrolována konfluence buněk v destičkách pod mikroskopem. V každých dvou deskách 

byl objem média upraven pro jednotlivé experimenty, a to na 2 ml, 1ml, dvě destičky byly bez 

média a destičky pro výkon 12 W byly upraveny dle potřeby. Opracování probíhalo ve 

dvojicích pro každý čas. Časy byly voleny stejně jako u antimikrobiálních testů, a to 10 s, 

30 s, 2x 10 s a 2x 30 s. Pro každý čas byla ponechána takzvaná cell control, u které nebylo 

provedeno opracování plazmatem a sloužila jako kontrola. Opracování probíhalo nesterilně, 

bodově a ve vzdálenosti 2 mm nad dnem jamky. Nastavení přístroje bylo stejné jako 

u antimikrobiálních testů. Po opracování bylo původní médium odpipetováno a do všech 

jamek byly napipetovány 2 ml nového kultivačního média. Desky byly uloženy na 24 hod do 

inkubátoru při 5% CO2 a 37 °C. 

 

Obr. 18 Buňky vystavené účinkům plazmatické trysky v médiu (vlevo) a bez média (vpravo). 
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4.7.3 MTT test 

Po 24hodinové inkubaci bylo odpipetováno médium ze všech jamek. Do každé jamky bylo 

napipetováno 400 µl MTT/PBS o koncentraci 2,5 mg/ml. Destičky byly inkubovány 3 hodiny 

při 37 °C a poté byly do jamek přidány 2 ml 10% roztoku SDS/PBS. Destičky byly zabaleny 

do alobalu a uloženy do tmy přes víkend. 

 

Obr. 19 Ukázka provedeného MTT testu u buněk HaCaT před přidáním SDS/PBS. 

 

Obr. 20 Krystalky purpurového formazanu vzniklého z MTT uvnitř buněk cell control.  
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Obr. 21 Ukázka středu jamky opracované plazmatem u MTT testu. Buňky byly posunuty ze středu, 

kde působila plazmatická tryska do krajů 

 

 

Obr. 22 Ukázka kraje stejné jamky, kde lze pozorovat buňky odsunuté ze středu a linii působení 

plazmatu (vlelo). 

4.7.4 Vyhodnocení 

Po víkendu byly desky změřeny pomocí čtečky mikrotitračních destiček Synergy HTX Multi-

Mode Reader při 540 nm. Viabilita buněk vystavených plazmatu byla porovnána 

s metabolickou aktivitou buněk neopracovaných plazmatem. 



48 

 

5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Cílem této diplomové práce bylo studium sterilizačních účinků nízkoteplotního plazmatu 

u vybraných mikroorganismů pro ověření antibakteriálních vlastností a účinků na humánní 

kožní buňky pro dokázání hojivých vlastností. Pro zkoušky antimikrobiálních testů byly 

zvoleny grampozitivní i gramnegativní bakterie z důvodu rozdílného složení buněčné stěny. 

Zástupci grampozitivních bakterií byly Staphylococcus epidermidis a Propionibacterium 

acnes. Z gramnegativních bakterií byla vybrána Escherichia coli a Serratia marcescens. 

Plazmatu byly následně vystaveny i kožní buňky HaCaT, aby se dokázaly jeho regenerační 

a podpůrné vlastnosti. Pro antimikrobiální testy i testy s buňkami byly použity stejné 

podmínky a stejné časy opracování plazmatem. Získané výsledky byly shrnuty do 

následujících tabulek a grafů.  

5.1 Antimikrobiální testy 

K provedení antimikrobiálních testů byly použity grampozitivní i gramnegativní bakterie 

z důvodu rozdílné struktury buněčné stěny, která ovlivňuje odolnost a životnost bakterií po 

expozici nežádoucími látkami. Buněčná stěna grampozitivních bakterií se od gramnegativních 

liší přítomností silnější vrstvy peptidoglykanu a nepřítomnosti vnější lipopolysacharidové 

vrstvy. Rozdílné složení buněčné stěny vede k rozdílné odolnosti bakterií k jednotlivým 

složkám plazmatu. Použité kultury byly očkovány neředěné, 10krát a 50krát ředěné. 

K jednotlivým ředěním byly vypracovány tabulky s velikostí inhibičních zón a popisem 

ostatních pozorování. 
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5.1.1 Účinek plazmatické trysky na grampozitivní bakterie 

Z grampozitivních bakterií byly pro antimikrobiální testy zvoleni zástupci Staphylococcus 

epidermidis a Propionibacterium acnes.  

Jako první byla z grampozitivních bakterií použita kultura Staphylococcus epidermidis, 

která napadá implantované materiály včetně zavedených katetrů a vytváří na nich odolný 

biofilm. U vybraných Petriho misek (Obr. 23) naočkovaných neředěnou kulturou 

o koncentraci 8,7×108 bakterií/ml lze pozorovat inhibiční zóny u všech časů. Pro provedení 

sterilizace nízkoteplotním plazmatem je účinnější vícebodové 30sekundové opracování. 

U tohoto intervalu je v Tab. 3 popsáno vzájemné ovlivnění míst působení plazmatem. 

Zároveň je pozorováno ovlivnění půlky misky u opracování dvojnásobnými 30sekundovými 

časy. 

Tab. 3 Vyhodnocení Petriho misek naočkovaných neředěnou kulturou Staphylococcus epidermidis po 

opracování plazmatem a 24hodinové kultivaci. 

Ředění 

Čas 

opracování 

(s) 

Zóna 

inhibice (cm) 

Jednotlivé 

kolonie 

Vzájemné 

ovlivnění 

Další 

pozorování 

Neředěno 

30 0,5 NE NE - 

1×30 1,5 ANO ANO - 

2×30 2 ANO ANO 
ovlivnění 

1/2 misky 

 

 

Obr. 23 Porovnání účinků nízkoteplotního plazmatu na neředěnou kulturu Staphylococcus 

epidermidis při časech opracování 0 s, 30 s (jednobodově), 30 s a 2× 30 s (ohraničené tečky). 
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Po naředění původní kultury 10krát byla získána koncentrace 2,2×108 bakterií/ml. 

Z výsledků v Tab. 4 lze odvodit, že 10sekundové časy stačily k vytvoření poměrně velkých 

inhibičních zón. Zlepšení nastalo u jednobodového 30sekundového opracování, kdy můžeme 

na Obr. 24 pozorovat jednotlivé kolonie nejen kolem inhibičních zón. 

Tab. 4 Vyhodnocení Petriho misek naočkovaných 10× ředěnou kulturou Staphylococcus epidermidis 

po opracování plazmatem a 24hodinové kultivaci. 

Ředění 

Čas 

opracování 

(s) 

Zóna 

inhibice (cm) 

Jednotlivé 

kolonie 

Vzájemné 

ovlivnění 

Další 

pozorování 

10× 

30 1 ANO NE - 

1×10 1 ANO NE - 

2×10 1,5 ANO NE - 

 

 

Obr. 24 Porovnání účinků nízkoteplotního plazmatu na 10× ředěnou kulturu Staphylococcus 

epidermidis při časech opracování 0 s, 10 s a 2× 10 s (ohraničené tečky) a 30 s (jednobodově). 
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Koncentrace 2×107 bakterií/ml byla očkována na Petriho misky při 50násobném ředění. Na 

toto ředění mělo podle Tab. 5 plazma největší vliv. Oproti ostatním použitým kulturám bylo 

u jednobodového 30sekundového času pozorováno ovlivnění poloviny naočkované misky, 

které je vidět na Obr. 25. U tohoto intervalu je půlka Petriho misky pokryta viditelnými 

koloniemi. U 30sekundových intervalů došlo oproti neředěné kultuře k ovlivnění celé misky, 

kde jsou viditelné jednotlivé kolonie jak u dvojnásobných, tak i jednorázových časů 

opracování. 

Tab. 5 Vyhodnocení Petriho misek naočkovaných 50× ředěnou kulturou Staphylococcus epidermidis 

po opracování plazmatem a 24hodinové kultivaci. 

Ředění 

Čas 

opracování 

(s) 

Zóna 

inhibice (cm) 

Jednotlivé 

kolonie 

Vzájemné 

ovlivnění 

Další 

pozorování 

50x 

30 - ANO NE 

ovlivnění 

1/2 misky, 

v místě 

působení 
projasnění 

1x30 1,5 ANO ANO 
ovlivnění celé 

misky 

2x30 2,5 ANO ANO 
ovlivnění celé 

misky 

 

 

Obr. 25 Porovnání účinků nízkoteplotního plazmatu na 50× ředěnou kulturu Staphylococcus 

epidermidis při časech opracování 0 s, 30 s (jednobodově), 30 s a 2× 30 s (ohraničené tečky). 

Jako druhá byla pro antimikrobiální testy použita kultura Propinobacterium acnes, Tato 

grampozitivní bakterie bývá hlavním příčinou vzniku akné a ošklivých vřídků v obličeji. Je 

tedy vhodným kandidátem pro testování sterilizačních účinků nízkoteplotního plazmatu, a to 

z důvodu šetrných vlastností plazmatu a jeho následného využití k léčbě akné. Tab. 6 popisuje 

vyhodnocení Petriho misek naočkovaných neředěnou kulturou Propionibacterium acnes 
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o koncentraci 1×109 bakterií/ml po opracování plazmatem stanovenými časy a 24hodinové 

kultivaci. Zóny inhibice lze pozorovat u všech použitých časů. Nejlepší sterilizační účinek lze 

vidět i na Obr. 26 u posledního snímku. Miska, která byla vystavena plazmatickému působení 

po dobu 30 sekund a 2krát 30 sekund vykazuje velké zóny inhibice. Kolem těchto zón a po 

jedné polovině misky jsou vidět jednotlivé kolonie. Ovlivnění jedné poloviny misky je 

způsobeno rozprostřením jednotlivých složek, vznikajících v plazmatu, po povrchu misky po 

dvojnásobném opracování po dobu 30 sekund.  

Tab. 6 Vyhodnocení Petriho misek naočkovaných neředěnou kulturou Propionibacterium acnes po 

opracování plazmatem a 24hodinové kultivaci. 

Ředění 

Čas 

opracování 

(s) 

Zóna 

inhibice (cm) 

Jednotlivé 

kolonie 

Vzájemné 

ovlivnění 

Další 

pozorování 

Neředěno 

1×10 0,5 ANO NE - 

2×10 1 ANO NE - 

1×30 1,5 ANO ANO - 

2×30 až 3  ANO ANO 
ovlivnění 

1/2 misky 

 

 

Obr. 26 Porovnání účinku nízkoteplotního plazmatu na neředěnou kulturu Propionibacterium acnes 

při časech opracování 0 s, 10 s a 2× 10 s (ohraničené tečky), 30 s a 2× 30 s (ohraničené tečky). 

Pro snížení počtu mikroorganismů jsme tuto kulturu naředili 10krát na koncentraci 

5,5×107 bakterií/ml. Po opracování plazmatem a 24hodinové kultivaci byly opět u všech 

ředění pozorovány účinky plazmatu na mikroorganismy (Tab. 7). Zatímco u časů 1krát 

30 sekund a 2krát 30 sekund se zóna ve srovnání s neředěnou kulturou příliš nezměnila, 

u použitého 10sekundového intervalu se zvětšila zóna inhibice. Oproti neředěné kultuře lze 
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u 30sekundového intervalu na Obr. 27 pozorovat jednotlivé kolonie na celé Petriho misce, což 

znamená, že plazma působilo souvisle na celou misku a ovlivnilo většinu naočkovaných 

bakterií. Stále je ovšem potřeba delších intervalů, aby došlo k účinné sterilizaci, a tím 

i delšího vystavení kožních buněk účinkům plazmatu. 

Tab. 7 Vyhodnocení Petriho misek naočkovaných 10× ředěnou kulturou Propionibacterium acnes po 

opracování plazmatem a 24hodinové inkubaci. 

Ředění 

Čas 

opracování 

(s) 

Zóna 

inhibice (cm) 

Jednotlivé 

kolonie 

Vzájemné 

ovlivnění 

Další 

pozorování 

10× 

30 1 ANO NE - 

1×10 1 NE NE - 

2×10 1,5 ANO ANO - 

1×30 1,5 ANO ANO 
ovlivnění celé 

misky 

2×30 až 3 ANO ANO 
ovlivnění celé 

misky 

 

 

Obr. 27 Porovnání účinku nízkoteplotního plazmatu na 10× ředěnou kulturu Propionibacterium acnes 

při časech opracování 0 s, 10 s a 2× 10 s (ohraničené tečky), 30 s (jednobodově), 

30 s a 2×30 s (ohraničené tečky). 

Pro další experimenty byla původní kultura naředěna 50krát na koncentraci 

2×107 bakterií/ml, a to z důvodu lepší simulace množství bakterií na povrchu kůže. V Tab. 8 

lze vidět u všech časů opracování velké zóny inhibice. Oproti neředěné a 10krát ředěné 

kultuře lze u všech těchto misek pozorovat jednotlivé kolonie po celé Petriho misce 

a vzájemné ovlivnění mezi jednotlivými místy opracování plazmatem. Při tomto ředění je 
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nejvíce patrná změna u 10sekundového intervalu a jednobodového 30sekundového 

opracování, kdy účinky plazmatu ovlivnily celou Petriho misku. U dvojnásobného 

30sekundového lze na Obr. 28 pozorovat část misky bez nárůstu mikroorganismů. Při této 

koncentraci bakterií lze využít nižších časů opracování pro provedení sterilizace, aniž by 

došlo k porušení buněk kožních. 

Tab. 8 Vyhodnocení Petriho misek naočkovaných 50× ředěnou kulturou Propionibacterium acnes po 

opracování plazmatem a 24hodinové inkubaci. 

Ředění 

Čas 

opracování 

(s) 

Zóna 

inhibice (cm) 

Jednotlivé 

kolonie 

Vzájemné 

ovlivnění 

Další 

pozorování 

50× 

30 1,5 ANO ANO 
ovlivnění celé 

misky 

1×10 1 ANO ANO 
ovlivnění celé 

misky 

2×10 1,5 ANO ANO 
ovlivnění celé 

misky 

1×30 až 3 ANO ANO 
ovlivnění celé 

misky 

2×30 až 3,5 ANO ANO 
ovlivnění celé 

misky 

 

 

Obr. 28 Porovnání účinku nízkoteplotního plazmatu na 50× ředěnou kulturu Propionibacterium acnes 

při časech opracování 0 s, 10 s a 2× 10 s (ohraničené tečky), 30 s (jednobodově), 

30 s a 2×30 s (ohraničené tečky). 

5.1.2 Účinek plazmatické trysky na gramnegativní bakterie 

Z gramnegativních bakterií byly vybrány dva zástupci, a to Escherichia coli a Serratia 

marcescens. Stěna gramnegativních bakterií je tvořena vnější lipopolysacharidovou 

membránou a vnitřní slabou vrstvou petiptidoglykanu (viz.2.1.2), což činí tyto 
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mikroorganismy méně odolné vůči vnějším vlivům. Obě tyto bakterie mohou způsobovat 

závažné infekce v lidském těle.  

Ačkoliv je Escherichia coli součástí přirozené mikroflóry střev, některé kmeny dokážou 

kolonizovat i močové ústrojí nebo způsobovat nepříjemné průjmy (viz. 4.4.4). Kultura byla 

opět očkována neředěná, 10krát a 50krát ředěná. Z Tab. 9 jsou patrné jen mírné zóny inhibice. 

U všech opracovaných misek byly vidět jednotlivé kolonie kolem zóny inhibice, avšak 

vzájemné ovlivnění bylo pozorováno pouze u 10sekundového času opracování. Na Obr. 29 

lze pozorovat rovnoměrně narostlý povlak těchto bakterií a jen mírné ovlivnění plazmatem. 

U 10sekundového opracování je vidět vzájemné ovlivnění uvedené v Tab. 9, a to vzniklý pruh 

projasnění bez jednotlivých kolonií. Tyto výsledky byly zřejmě způsobeny vysokou 

koncentrací bakterií v narostlé kultuře, která byla podle naměřené absorbance (˃2,5) příliš 

vysoká  

Tab. 9 Vyhodnocení Petriho misek naočkovaných neředěnou kulturou Escherichia coli po opracování 

plazmatem a 24hodinové inkubaci. 

Ředění 

Čas 

opracování 

(s) 

Zóna inhibice 

(cm) 

Jednotlivé 

kolonie 

Vzájemné 

ovlivnění 

Další 

pozorování 

Neředěno 

30 0,7 ANO NE - 

1×10 0,5 ANO ANO 
pruh 

projasnění 

2×10 0,5 ANO NE - 

1×30 1 ANO NE - 

2×30 1,5 ANO NE - 

 

 

Obr. 29 Porovnání účinku nízkoteplotního plazmatu na neředěnou kulturu Escherichia coli při časech 

opracování 0 s, 10 s a 2× 10 s (ohraničené tečky), 30 s (jednobodově), 30 s a 2× 30 s (ohraničené 

tečky). 
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Naředěním původní kultury 10krát byla získána koncentrace 7,4×108 bakterií/ml. Po 

opracování plazmatem a 24hodinové kultivaci, byly získané výsledky, uvedené v Tab. 10, 

příznivější než u neředěné kultury. Zóny inhibice, které lze pozorovat na Obr. 30, se 

u některých časů zvětšily. To znamená, že by u této bakterie o dané koncentraci stačily nižší 

časy opracování plazmatem ke sterilizaci. Zároveň by byly kožní buňky vystaveny působení 

plazmatu po kratší dobu a snižovala by se pravděpodobnost poškození těchto buněk. 

Tab. 10 Vyhodnocení Petriho misek naočkovaných 10× ředěnou kulturou Escherichia coli po 

opracování plazmatem a 24hodinové inkubaci. 

Ředění 

Čas 

opracování 

(s) 

Zóna 

inhibice (cm) 

Jednotlivé 

kolonie 

Vzájemné 

ovlivnění 

Další 

pozorování 

10× 

30 1 ANO NE - 

1×10 0,6 NE NE - 

2×10 1 ANO NE - 

1×30 1 ANO NE - 

2×30 1,5 ANO NE - 

 

 

Obr. 30 Porovnání účinku nízkoteplotního plazmatu na 10× ředěnou kulturu Escherichia coli při 

časech opracování 0 s, 10 s a 2× 10 s (ohraničené tečky), 30 s (jednobodově), 

30 s a 2×30 s (ohraničené tečky). 
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Nejlepší výsledky, které jsou uvedeny v Tab. 11, byly pozorovány opět u 50krát naředěné 

kultury s koncentrací 1,1×108 bakterií/ml. U 30sekundového intervalu sice nebyly pozorovány 

žádné jednotlivé kolonie, ale na Obr. 31 je patrná centimetrová zóna projasnění. Oproti 

ostatním kulturám je pozorováno vzájemné ovlivnění u dvojnásobného 10sekundového 

intervalu a u 30sekundového intervalu. Parametry u ostatních časů se oproti desetinásobnému 

ředění nezměnily. 

Tab. 11 Vyhodnocení Petriho misek naočkovaných 50× ředěnou kulturou Escherichia coli po 

opracování plazmatem a 24hodinové inkubaci. 

Ředění 

Čas 

opracování 

(s) 

Zóna 

inhibice (cm) 

Jednotlivé 

kolonie 

Vzájemné 

ovlivnění 

Další 

pozorování 

50× 

30 1 NE NE - 

1×10 0,5 ANO NE - 

2×10 - ANO ANO pruh projasnění 

1×30 - ANO ANO pruh projasnění 

2×30 1,5 ANO NE - 

 

 

Obr. 31 Porovnání účinku nízkoteplotního plazmatu na 50× ředěnou kulturu Escherichia coli při 

časech opracování 0 s, 10 s a 2× 10 s (ohraničené tečky), 30 s (jednobodově), 

30 s a 2×30 s (ohraničené tečky). 

Druhý vybraný zástupce, Serratia marcescens, patří mezi příležitostné patogeny a je 

jedním z nejčastějších původců nemocničních nákaz. Kolonizuje především materiály 

zaváděné do lidského tělo, jako např. katetry. Tato bakterie během 24hodinové kultivace 

narostla také do velké koncentrace, avšak oproti E. coli byla tato koncentrace počitatelná 



58 

 

a činila 1,8×109 bakterií/ml. Tab. 12 opět shrnuje výsledky po opracování plazmatem 

a 24hodinové kultivaci. Zóny inhibice jsou oproti ostatním mikroorganismům menší 

a nedosahují ani centimetru, avšak lze u některých časů opracování pozorovat vzájemné 

ovlivnění míst ošetřovaných plazmatem. Pruhy jednotlivých kolonií, spojujících vždy body 

opracované stejným čase, jsou vidět na Obr. 32. I když kultura s 30sekundovými časy 

(poslední snímek Obr. 32) na Petriho misce špatně narostla, jsou i zde patrné účinky ošetření 

plazmatem. 

Tab. 12 Vyhodnocení Petriho misek naočkovaných neředěnou kulturou Serratia marcescens po 

opracování plazmatem a 24hodinové inkubaci. 

Ředění 

Čas 

opracování 

(s) 

Zóna 

inhibice (cm) 

Jednotlivé 

kolonie 

Vzájemné 

ovlivnění 

Další 

pozorování 

Neředěno 

30 0,7 NE NE - 

1×10 - ANO ANO - 

2×10 0,5 ANO ANO - 

1×30 0,5 ANO ANO - 

2×30 0,5 ANO ANO - 

 

 

Obr. 32 Porovnání účinku nízkoteplotního plazmatu na neředěnou kulturu Serratia marcescens při 

časech opracování 0 s, 10 s a 2× 10 s (ohraničené tečky), 30 s (jednobodově), 

30 s a 2×30 s (ohraničené tečky). 

U kultury naředěné 10krát o koncentraci 2,3×108 bakterií/ml, nebyly výsledky o mnoho 

lepší. U jednobodového 30sekundového času opracování je v Tab. 13 zaznamenáno zvětšení 

inhibiční zóny oproti neředěné kultuře, ale u 10sekudnových intervalů dochází ke zhoršení 
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výsledků. Na Obr. 33  lze pozorovat jen mírné zóny projasnění u dvojnásobného 

10sekundového opracování a jednotlivé kolonie v místě působení plazmatu, ale nejsou patrné 

žádné pravidelné zóny inhibice. Petriho miska opracovaná 30sekundovými intervaly je také 

špatně narostlá, přesto jsou zde patrné menší zóny inhibice a jednotlivé kolonie kolem místa 

opracování. 

Tab. 13 Vyhodnocení Petriho misek naočkovaných 10× ředěnou kulturou Serratia marcescens po 

opracování plazmatem a 24hodinové inkubaci. 

Ředění 
Čas opracování 

(s) 

Zóna inhibice 

(cm) 

Jednotlivé 

kolonie 

Vzájemné 

ovlivnění 

Další 

pozorování 

10× 

30 1,5 NE NE - 

1×10 - NE NE - 

2×10 - ANO - 
mírné 

projasnění 

1×30 0,5 ANO ANO - 

2×30 0,5 ANO NE - 

 

 

Obr. 33 Porovnání účinku nízkoteplotního plazmatu na 10× ředěnou kulturu Serratia marcescens při 

časech opracování 0 s, 10 s a 2× 10 s (ohraničené tečky), 30 s (jednobodově), 

30 s a 2× 30 s (ohraničené tečky). 

Po naředění původní kultury 50x se snížila koncentrace na 4,3×107 bakterií/ml. Výsledky 

(Tab. 14) se oproti předchozím kulturám výrazně zlepšily. U jednobodového 30sekundového 

času opracování došlo k ovlivnění celé misky, které lze pozorovat na Obr. 34. Zóna inhibice 

zůstala stejná jako u 10násobného ředění, ale jednotlivé kolonie lze sledovat na celé misce. 
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Kultura na Petriho misce s 10sekundovými intervaly špatně narostla, ale v místech působení 

plazmatu jsou zóny projasnění a při dvojnásobném 10sekundovém opracování i jednotlivé 

kolonie. Z Tab. 14 vychází, že nejvhodnějším časem pro opracování plazmatem jsou 

30sekundové intervaly, díky kterým dochází k ovlivnění růstu bakterií na celé misce. 

Jednotlivá místa působení plazmatu se vzájemně ovlivňují a snižují koncentrace narostlých 

bakterií. 

Tab. 14 Vyhodnocení Petriho misek naočkovaných 50× ředěnou kulturou Serratia marcescens po 

opracování plazmatem a 24hodinové inkubaci. 

Ředění 
Čas opracování 

(s) 

Zóna inhibice 

(cm) 

Jednotlivé 

kolonie 

Vzájemné 

ovlivnění 

Další 

pozorování 

50× 

30 1,5 ANO NE 
ovlivnění celé 

misky 

1×10 1 NE NE - 

2×10 1 ANO NE - 

1×30 - ANO ANO 
ovlivnění celé 

misky 

2×30 - ANO ANO 
ovlivnění celé 

misky 

 

 

Obr. 34 Porovnání účinku nízkoteplotního plazmatu na 50× ředěnou kulturu Serratia marcescens při 

časech opracování 0 s, 10 s a 2× 10 s (ohraničené tečky), 30 s (jednobodově), 

30 s a 2× 30 s (ohraničené tečky). 
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V souhrnu Tab. 15 jsou porovnány jednotlivé velikosti inhibičních zón u všech zástupců 

použitých v experimentální části. U jednotlivých zástupců je pozorováno zvětšování 

inhibičních zón s ředěním. U 50násobného ředění lze u většiny zástupců pozorovat velké zóny 

inhibice až pruhy projasnění. 

Tab. 15 Souhrn velikostí inhibičních zón všech použitých zástupců. 

Ředění 

Čas 

opracování 

(s) 

Zóna inhibice (cm) 

Staphylococcu

s epidermidis 

Propionibacterium 

acnes 

Escherichia 

coli 

Serratia 

marcescens 

neředěno 

30 0,5 N 0,7 0,7 

1×10 N 0,5 0,5 - 

2×10 N 1 0,5 0,5 

1×30 1,5 0,5 1 0,5 

2×30 2 až 3 1,5 0,5 

10× 

30 1 1 1 1,5 

1×10 1 1 0,6 - 

2×10 1,5 1,5 1 - 

1×30 N 1,5 1 0,5 

2×30 N až 3 1,5 0,5 

50× 

30 pruh projasnění 1,5 1 1,5 

1×10 N 1 0,5 1 

2×10 N 1,5 
pruh 

projasnění 
1 

1×30 1,5 až 3 
pruh 

projasnění 

pruh 

projasnění 

2×30 1,5 až 3,5 1,5 
pruh 

projasnění 

N-netestováno 
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5.2 Účinek plazmatické trysky na humánní kožní buňky HaCaT 

Využití humánních kožních buněk pro ošetření plazmatem bylo důležité pro dokázání 

hojivých a netoxických vlastností plazmatu. Po ošetření u nich byl proveden MTT test 

cytotoxicity pro zjištění nárůstu či poklesu buněk vůči kontrole (cell control), která 

plazmatem nebyla ošetřena. Koncentrace buněk v destičkách byla 25000 buněk/jamku 

a objem média byl upraven před ošetřením plazmatem a následně doplněn na 2 ml. Buňky 

byly plazmatu vystaveny při výkonu mikrovlnného generátoru 9 W a 12 W a po dobu 

stejných časů jako u antimikrobiálních testů, aby byl stanoven čas vhodný pro sterilizaci, 

u kterého by nedošlo k poškození kožních buněk. Kožní buňky HaCaT byly ošetřovány 2 mm 

nad dnem jamky, zatímco mikroorganismy pouze 1 mm nad povrchem agaru Petriho misky. 

Rozdíl jednoho mm byl dál přístupem plazmatické trysky k jednotlivým povrchům. Cílem 

tohoto experimentu bylo navýšení viability buněk oproti 100 % kontroly nebo mírné snížení, 

které by se nedostalo pod viabilitu 50 % kontroly. 
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5.2.1 Ošetření buněk plazmatem ve 2 ml média 

Pro první experiment bylo zvoleno ošetření buněk plazmatem ve 2 ml média, kdy jsou tyto 

buňky v přirozeném prostředí o dostatku živin. Konfluence buněk se v jednotlivých jamkách 

pohybovala okolo 80 %, a díky tomu bylo možno experiment provést. Na Obr. 35 je 

porovnání absorbance cell control s absorbancí naměřenou po ošetření plazmatem.  S klesající 

absorbancí klesá i množství životaschopných buněk. Nejmenší rozdíl absorbance mezi cell 

control a ošetřenou jamkou pozorujeme u 30sekundového intervalu. To znamená, že buňky 

ošetřené jednorázově 30 sekundami byly nejméně poškozeny. 

 

Obr. 35 Porovnání absorbance cell control (čas opracování 0 s) a absorbance buněk opracovaných 

plazmatem ve 2 ml kultivačního média. Časy opracování: 1. čas – 10 s, 2.čas – 2× 10 s, 3. čas – 30 

s a 4. čas – 2× 30 s. 

Pro lepší prezentaci výsledků se používá srovnání 100% viability buněk u cell control 

s výslednou viabilitou buněk po ošetření plazmatem. Výsledná viabilita se uvádí jako 

procenta kontroly a je popsána pomocí Obr. 36. Křivka výsledné viability od 10sekundového 

intervalu roste a maxima dosahuje právě u 30sekundového času ošetření, kdy je největší 

procento živých buněk oproti kontrole, a poté opět klesne. 10sekundový a dvojnásobný 

30sekudový interval buňkám uškodil nejvíce, zatímco 30sekundový potvrzuje rozdíl 

absorbancí z Obr. 35, a tím i nejmenší poškození buněk.  
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Obr. 36 Porovnání 100% viability buněk cell control s viabilitou buněk po opracování plazmatem ve 

2 ml kultivačního média. Časy opracování: 1. čas – 10 s, 2.čas – 2× 10 s, 3. čas – 30 s a 4. čas – 

2× 30 s. 
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5.2.2 Ošetření buněk plazmatem v 1 ml média 

V dalších dvou šesti jamkových destičkách byl upraven objem média před ošetřením na 1 ml. 

Buňky měly nadále přísun živin, i když byl menší než u 2ml objemu. Ošetřování plazmatem 

probíhalo 2 mm nad povrchem jamky. Snížením objemu média v jamce dochází 

k intenzivnějšímu kontaktu buněk na povrchu dna jamky a plazmatickou tryskou. Na Obr. 37 

je opět porovnání absorbance naměřené u cell control, kde nedošlo k ošetření plazmatem 

a výsledné absorbance po ošetření. Po snížení objemu živného média je patrné největší 

poškození buněk u 30sekundových intervalů, zatímco nejpříznivější účinek lze pozorovat 

u dvojnásobného 10sekundového opracování. 

 

Obr. 37 Porovnání absorbance cell control (čas opracování 0 s) a absorbance buněk opracovaných 

plazmatem v 1 ml kultivačního média. Časy opracování: 1. čas – 10 s, 2.čas – 2× 10 s, 3. čas – 30 

s a 4. čas – 2× 30 s. 

Při porovnání procentuální viability buněk po ošetření oproti 100% kontrole (Obr. 38) by 

se jako příznivé daly označit 10sekundové časy. Tyto časy jsou pro buňky v 1 ml média 

nejbezpečnější. S nárůstem času ošetření a jeho opakování dochází ke snížení 

životaschopných buněk až k 50 %. Toto snížení může být dáno vlivem působení plynu 

argonu, používaného v plazmatické trysce, který může u buněk na menším povrchu 

způsobovat vysychání, a tím i jejich poškození.  
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Obr. 38 Porovnání 100% viability buněk cell control s viabilitou buněk po opracování plazmatem 

v 1 ml kultivačního média. Časy opracování: 1. čas – 10 s, 2.čas – 2× 10 s, 3. čas – 30 s a 4. čas – 

2× 30 s. 
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5.2.3 Ošetření buněk plazmatem bez média 

Jako další experiment bylo prováděno ošetřování buněk plazmatem bez živného média. Po 

ošetření buněk bylo médium doplněno na 2 ml pro jejich vzpamatování. Dle předpokladu bylo 

dle Obr. 39 nejšetrnější 10sekundové ošetření plazmatem, kdy byly buňky s deficitem živin 

vystaveny po nejkratší čas účinkům plazmatu, a přesto u nich byla naměřena vyšší absorbance 

než u cell control. U ostatních časů byly naměřené absorbance velice nízké.  

 

Obr. 39 Porovnání absorbance cell control (čas opracování 0 s) a absorbance buněk opracovaných 
plazmatem bez kultivačního média. Časy opracování: 1. čas – 10 s, 2.čas – 2× 10 s, 3. čas – 30 s a 4. 

čas – 2× 30 s. 

Naměření rozdílů absorbancí potvrzuje Obr. 40, kde lze pozorovat strmý nárůst viability 

u 10sekundového času, která přesahuje 100% kontrolu buněk. Dalo by se říct, že krátkým 

časem plazma pozitivně ovlivnilo růst a množení buněk v daných jamkách. U ostatních časů 

je strmý pokles viability buněk, který se dostává pod 50 % kontroly, a to znamená nežádoucí 

poškození buněk. Z Obr. 40 lze také vyvodit, že opakované časy ošetření kožním buňkám bez 

média škodí více než jednorázové, kdy je rozdíl viability mezi dvojnásobným 10sekundovým 

a dvojnásobným 30sekundovým ošetřením buněk minimální. Ošetřování buněk plazmatem 

bez média doprovází nežádoucí reakce, a to přirozené odumírání buněk vlivem nedostatku 

živin a již zmiňované vysychání buněk vlivem argonu, působícího na nedostatečný povrch 

jamky. 
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Obr. 40 Porovnání 100% viability buněk cell control s viabilitou buněk po opracování plazmatem bez 

kultivačního média. Časy opracování: 1. čas – 10 s, 2.čas – 2× 10 s, 3. čas – 30 s a 4. čas – 2× 30 s. 
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5.2.4 Ošetření buněk po zvýšení výkonu mikrovlnného generátoru na 12 W 

Pro porovnání účinků nízkoteplotního plazmatu na kožní buňky HaCaT bylo provedeno 

opracování plazmatem při zvýšeném výkonu mikrovlnného generátoru, a to 12 W. Buňky 

byly opracovány ve 2 ml média, v 1 ml média a bez média. 

Na Obr. 41 je opět porovnání absorbance cell control s absorbancí naměřenou po ošetření 

plazmatem. Nejdříve bylo provedeno ošetření plazmatem po dobu 10 sekund v 1 ml média, 

a poté po dobu 30 sekund ve 2 ml média. Z uvedených rozdílů absorbancí lze vyhodnotit obě 

tyto ošetření (za zvýšeného výkonu) jako bezpečné. 

 

Obr. 41 Porovnání absorbance cell control (čas opracování 0 s) a absorbance buněk opracovaných 

plazmatem. Časy opracování: 1. čas - 10 s v 1 ml média; 2. čas - 30 s ve 2 ml média. 

Naměřené rozdíly absorbancí a bezpečnost ošetření potvrzuje Obr. 42, kdy výsledná 

viabilita neklesá po 50 % kontroly ani u jednoho provedeného měření. Po 10sekundovém 

ošetření buněk v 1 ml média za sníženého výkonu (9 W), byla viabilita buněk 82,9 % 

kontroly, zatímco při zvýšeném výkonu (12 W) nepatrně klesla viabilita buněk na 78,2 % 

kontroly. 

Po 30sekundovém ošetření buněk ve 2 ml média a při výkonu 9 W byla naměřena viabilita 

93,9 %, zatímco po zvýšení výkonu na 12 W byla naměřena viabilita 80,9 %. Z těchto 

výsledků lze odvodit, že u 10sekundových časů nevadí buňkám vyšší výkon plazmatického 

jetu, zatímco u delších časů klesá viabilita rychleji. 
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Obr. 42 Porovnání 100% viability buněk cell control s viabilitou buněk po opracování plazmatem. 

Časy opracování: 1. čas - 10 s v 1 ml média; 2. čas - 30 s ve 2 ml média. 

Na Obr. 43 je porovnání rozdílů absorbancí u 10sekundových časů v jamce bez média, kdy 

buňkám chybí veškeré živiny a ve 2 ml média, kdy jsou buňky ve fyziologickém prostředí. 

Z naměřených absorbancí lze vyhodnotit 10sekundové opracování plazmatem při výkonu 

plazmatického jetu 12 W, jako nebezpečné a cytotoxické. Viabilita klesla na 16,8 % kontroly, 

což znamená, že většina buněk ošetření plazmatem nepřežila. Zatímco u zvýšeného výkonu 

viabilita rapidně klesla, při 10sekundovém ošetření bez média při výkonu 9 W narostla nad 

100 % kontroly. Pro přesnější porovnání by bylo potřeba provést další ošetření z důvodu 

vyloučení chyby při přípravě nebo ošetřování buněk. 

U 10sekundového ošetření ve 2 ml média při výkonu 12 W byla naměřena vibilita buněk 

91,1 %, což svědčí o bezpečnosti použití zvýšeného výkonu plazmatického jetu, pokud mají 

buňky dostatečný přísun živin. Viabilita buněk ošetřených za vyššího výkonu (12 W) je 

dokonce vyšší než při 10sekundovém ošetření ve 2 ml média při výkonu plazmatického jetu 

9 W. 
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Obr. 43 Porovnání absorbance cell control (čas opracování 0 s) a absorbance buněk opracovaných 

plazmatem. Časy opracování: 1. čas - 10 s bez média; 2. čas - 10 s ve 2 ml média. 

Na Obr. 44 je opět porovnání 100% viability buněk cell control s naměřenou viabilitou 

buněk po ošetření plazmatem.  

 

Obr. 44 Porovnání 100% viability buněk cell control s viabilitou buněk po opracování plazmatem. 

Časy opracování: 1. čas - 10 s bez média; 2. čas - 10 s ve 2 ml média. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo studium účinku nízkoteplotního plazmatu na 

mikroorganismy a dokázání jeho antimikrobiálních vlastností pro účinnou sterilizaci. 

Sterilizační vlastnost plazmatu byla hodnocena u grampozitivních i gramnegativních bakterií, 

aby bylo možné porovnat sterilizační účinky nízkoteplotního plazmatu s ohledem na 

rozdílnou strukturu bakteriální stěny. 

Teoretická část je zaměřena na základní popis prokaryotního mikroorganismu. Dále jsou 

zde uvedeny bakterie osídlující lidskou pokožku a patogenní bakterie, které mohou 

způsobovat kožní až systémové infekce. V návaznosti na experimentální část nechybí popis 

kůže, a to z důvodu využití kožních buněk k ošetření plazmatem, a testy cytotoxicity, které se 

u nich provádí. V teoretické části jsou také popsány jednotlivé způsoby sterilizací, běžně 

používaných v laboratořích. Poslední část tvoří sterilizace plazmatem, a proto jsou zde 

popsány především zdroje plazmatu, systémy vhodné pro sterilizaci, výhody a nevýhody 

použití, a hlavně jednotlivé složky, které jsou plazmatem produkovány k inhibici 

mikroorganismů. 

 Z grampozitivních bakterií byli vybrání zástupci Staphylococcus epidermidis 

a Propionibacterium acnes a z gramnegativních Serratia marcescens a Escherichia coli. 

V experimentální části bylo provedeno srovnání mezi jednotlivými ředění dané kultury, 

a srovnání mezi jednotlivými časy působení plazmatu. Výsledky byly zpracovány na základě 

vizuální kontroly opracovaných misek po 24hodinové kultivaci. 

Ze získaných výsledků byla potvrzena sterilizační vlastnost plazmatu. Plazma inhibovalo 

růst mikroorganismů u grampozitivních i gramnegativních bakterií u všech měřených 

koncentrací. Nejúčinnější sterilizace byla zaznamenána u 30sekundových jednorázových 

i dvojnásobných opracování a 50násobných ředění, kdy byla pro inhibici nejideálnější 

koncentrace mikroorganismů, a to kolem 107 bakterií/ml. Z výsledků také plyne rozprostření 

plazmatu po Petriho miskách a jeho vliv i na místa vzdálenější od bodu přímého působení 

trysky. U nízkoteplotního plazmatu bylo použito chlazení vodou, aby nebyly získané výsledky 

zkresleny termálními účinky. Z výsledků je patrné, že grampozitivní bakterie byly plazmatem 

více ovlivněny, a to z důvodu přítomnosti druhé membrány u gramnegativních bakterií, která 

snižuje antimikrobiální účinky. Tento výsledek může být způsoben i rychlejším růstem 

gramnegativních bakterií, a tím jejich větší koncentrací na Petriho misce. 

Po antimikrobiálních testech byl studován účinek nízkoteplotního plazmatu na humánní 

kožní buňky HaCaT. Buňky byly ošetřovány za stejných podmínek jako bakterie. U těchto 
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testů se lišila pouze vzdálenost plazmatické trysky od dna jamky. Buňky byly ošetřovány 

v různých objemech média, aby byl porovnán jeho vliv na samotné působení plazmatu 

a následnou regeneraci. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při ošetření buněk ve 2 ml média, 

kdy byla zachována viabilita buněk i při delších intervalech opracování. Po snížení objemu 

média na 1 ml začala viability buněk s delšími časy ošetření klesat. U ošetření buněk bez 

média byl pozorován nárůst viability oproti kontrole pouze u jednorázového 

desetisekundového času. Viabilita ostatních časů ošetření klesla pod 50 % kontroly, a tím byla 

vyhodnocena jako nebezpečná. Pro porovnání bylo provedeno ošetření plazmatem při výkonu 

mikrovlnného generátoru 12 W, kdy byla dokázána jeho bezpečnost při ošetřování buněk 

v médiu. Viabilita buněk bez média rapidně klesla a ošetření bylo vyhodnoceno jako 

cytotoxické. Výsledky u ošetření bez média mohly být ovlivněny nedostatečným povrchem 

pro působení plazmatem, vysycháním způsobeným plynem argonem, a hlavně kvůli 

nepřirozenému prostředí bez základních živin. 

Po porovnání antimikrobiálních testů s testy cytotoxicity u buněk HaCaT byly 

vyhodnoceny jako nejúčinnější dvojnásobné 10sekundové a jednorázové 30sekundové časy 

působení nízkoteplotního plazmatu. Z těchto výsledků plyne, že ideální čas pro sterilizaci 

kůže, který by zároveň neuškodil kožním buňkám, bude mezi 20 a 30 sekundami. 

Plazmová sterilizace má oproti ostatním způsobům sterilizace výhody a lze ji uplatnit 

v širokém odvětví, jako např. zdravotnictví, potravinářství, biotechnologie a v mnoha dalších. 

Z prezentovaných výsledků je patrné, že plazmovou sterilizaci lze provádět v laboratorních 

podmínkách s výhodou využití nízkého výkonu (řádově jednotky W) oproti například 

sterilizačním lampám, kde se výkon pohybuje ve stovkách W. U použité plazmové sterilizace 

mikrovlnným výbojem také odpadá nebezpečí úrazu proudem. Ačkoliv se některé 

plazmatické trysky již používají ve zdravotnictví, účinná dávka pro dekontaminaci ještě 

nebyla stanovena z důvodu odlišných povrchů různých materiálů. Je proto potřeba tuto 

metodu nadále testovat na širokém spektru nejen mikroorganismů, ale i materiálů a povrchů. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ATP – adenosin trifosfát 

CCP – hmotnostní spektrometrie s kapacitně vázaným plazmatem 

DBD – dielektrický bariérový výboj 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

ELFA – Enzyme-Linked Fluorescent Assay – reakce podobná ELISA, rozdílný substrát 

ELISA – Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay – imunoenzymatická reakce 

ICP – hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

INT – jodonitrotetrazolium chlorid 

MALDI-TOF – hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí/ionizací a průletovým 

analyzátorem 

PCR – polymerázová řetězová reakce 

SDS – lauroylsíran sodný 

SMD – surface microdischarge electrode – elektroda povrchového výboje 

SWD – surface – waves discharges – výboje udržované povrchovou vlnou 

UV – ultrafialové záření 
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