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1  ÚVOD 
Sterilizace je proces, při kterém dochází k eliminaci všech forem života [1]. 

Obecně lze sterility materiálu dosáhnout chemickými (roztoky, páry) či fyzikálními 
postupy (teplota, radiace atd.), případně jejich kombinací [2]. Většina konvenčních 
sterilizačních metod je spojena s určitým stupněm poškození materiálu případně 
média nesoucího mikroorganismus. Tento fakt není nutno brát v potaz v případě, 
kdy zachování materiálu není podmínkou. Nicméně v případech, kdy je důležité, aby 
vlastnosti materiálů zůstaly nezměněny, je nutno hledat nové metody [3]. Dobrým 
příkladem může být potravinářský průmysl. Zde je tradiční sterilizační metodou 
sterilizace teplem. Vysoká teplota nicméně vyvolává nežádoucí vedlejší účinky 
s ohledem na senzorické, nutriční a funkční vlastnosti potravin. Zvýšená poptávka 
po čerstvých potravinách připravených k okamžité spotřebě, a také využití teplotně 
citlivých polymerních materiálů k jejich balení, zejména v posledních letech logicky 
vede k potřebě hledat nové alternativní sterilizační postupy [4]. Podobně je tomu 
také v oblasti medicíny nebo farmaceutického průmyslu, kde polymerní materiály, 
které není možné standardně autoklávovat, nacházejí čím dál větší uplatnění 
(lékařské nástroje, katetry, implantány, obaly léčiv, apod.). 

Při navrhování nových sterilizačních metod je nutno vzít v potaz stávající 
sterilizační metody a jejich omezení. Dle prof. Moisana [5] by ideální nová 
sterilizační metoda měla splňovat následující podmínky: krátký procesní čas, nízké 
pracovní teploty, schopnost sterilizovat široké spektrum materiálů bez škodlivého 
vlivu na operátora, pacienty a materiál. V publikaci nezmíněné, avšak implicitní jsou 
pak širokospektrální germicidní účinky nové metody.  

Zajímavou alternativu představuje plazmová sterilizace. Plazma může být 
generováno za atmosférického tlaku a teploty blízké teplotě okolí, což tuto 
technologii předurčuje k ošetření teplotně citlivých materiálů nebo předmětů, které 
jsou navíc citlivé na vakuum (např. organické materiály, pěny, kapaliny nebo živé 
biologické tkáně) [6].  

První záznam o využití plazmatu pro inaktivaci mikroorganismů pochází již 
z roku 1857, kdy Siemens navrhl využít pro dezinfekci vody ozon generovaný 
pomocí dielektrického bariérového výboje [7]. Na to navázaly experimenty v 70-90 
letech 20. století, které ukázaly, že plazma je schopno inaktivovat mikroorganismy 
s použitím všech běžných laboratorních plynů a v širokém rozpětí tlaků [5]. 
V posledních letech je výzkumu plazmové sterilizace věnována celosvětově značná 
pozornost, jak dokládá celá řada studií popisujících sterilizační účinky plazmatu. 
Výsledky těchto studií prokázaly germicidní účinky plazmatu na široké spektrum 
všech forem mikroorganismů včetně virů. Mimoto je plazma schopno účinně 
odstraňovat pyrogeny a toxiny z povrchu ošetřovaného materiálu. To má velký 
význam zejména ve zdravotnictví, kde se rezidua bílkovin, hlavně prionů, stávají 
závažným problémem [8]. S ohledem na medicínu je také významná schopnost 
plazmatu účinně sterilizovat vysoce rezistentní kmeny mikroorganismů, jako jsou 
např. methicilin rezistentní Staphylococcus aureus nebo Escherichia coli O157:H7, 
u nichž díky zvýšené odolnosti léčba antibiotiky zpravidla selhává [9]. Plazmová 
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sterilizace je navrhována s ohledem na využití jak pro sterilizaci neživých předmětů, 
tak také potravin či dokonce živých tkání, např. jako součást léčby chronických ran.  

Nespornou výhodou této aplikace plazmatu jsou relativně krátké procesní časy 
v porovnání s konvenčními metodami, nízká teplota a nízká toxicita, neboť plyny 
nebo jejich směsi používané při plazmové sterilizaci nemají za normálních 
podmínek biocidní účinky. Ty jsou aktivovány až působením elektrického výboje a 
deaktivovány bezprostředně po vypnutí budícího zdroje. Je tedy patrné, že plazmové 
sterilizace nepředstavují z toxikologického hlediska žádné riziko pro personál nebo 
exponovaný materiál [5; 10]. Díky tomu, že není potřebné zahřívat velký objem 
materiálu dlouhodobě na vysokou teplotu, je nespornou výhodou i nízká energetická 
náročnost. 

Hlavními inaktivačními mechanismy působícími na buněčný materiál jsou UV 
záření, teplota a reaktivní částice generované plazmatem [3; 5; 11]. Každý ze 
zmíněných mechanismů má prokazatelné germicidní účinky, nicméně v plynné fázi 
plazmatu se vždy vyskytují v kombinaci. Synergický účinek jednotlivých 
mechanismů pak může významně ovlivnit výsledek inaktivačního procesu [11]. 
Rozsah, s jakým se jednotlivé mechanismy podílí na inaktivaci mikroorganismů, 
závisí na parametrech výboje (výkon, směs plynů, tlak plynu, atd.) [10]. 

Tato dizertační práce je zaměřena na studium sterilizačních účinků dielektrického 
bariérového výboje. Sterilizační účinky dielektrického bariérového výboje byly 
hodnoceny z hlediska vlivu procesního plynu, hustoty výkonu dodávaného do 
plazmatu, délky expoziční doby, typu mikroorganismu a materiálu nosiče. Část této 
studie byla zaměřena na zhodnocení příspěvku jednotlivých mechanismů (UV 
záření, teplota a reaktivní částice) k inaktivaci ve vybraných procesních plynech a 
vlivu vlhkosti procesního plynu na průběh sterilizačního procesu. Plazma bylo 
diagnostikováno pomocí optické emisní spektroskopie, teplota byla monitorována 
termočlánkem. Mimoto bylo pomocí rastrovací elektronové mikroskopie 
zhodnoceno mechanické poškození buněčného materiálu a případný vliv 
plazmového opracování na nosný materiál. 

2  EXPERIMENT 
Jako modelové mikroorganismy byly použity spory plísně Aspergillus niger 

F8189, spory a vegetativní buňky grampozitivní bakterie Bacillus subtilis 
CCM 1999 a vegetativní buňky gramnegativní bakterie Escherichia coli. První dva 
mikroorganismy byly získány v České sbírce mikroorganismů Masarykovy 
univerzity Brno. Neidentifikovaný kmen E. coli byl získán v mikrobiologické 
laboratoři Ústavu chemie potravin a biotechnologií FCH-VUT. 

Standardními mikrobiologickými postupy byly připraveny suspenze buněk 
jednotlivých mikroorganismů ve fyziologickém roztoku s koncentrací cca 107-
108 spor·ml-1. Ty byly naneseny na sterilní povrch pevného nosiče a vystaveny 
účinkům dielektrickéh bariérového výboje (DBD). Jako nosné médium byl použit 
filtrační papír Whatman 1 a PET fólie. Po expozici plazmatem byly vzorky 
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přemístěny z aparatury do roztoku 10 ml sterilního fyziologického roztoku s 
Tweenem 80 a skleněnými kuličkami a ponechány na třepačce do druhého dne. 
Pro kvantitativní vyhodnocení zastoupení životaschopných buněk po sterilizaci 
v DBD byla použita plotnová kultivační metoda. Vzorky byly naředěny a 
inokulovány na živné médium a ponechány v termostatu kultivovat, poté byly 
spočteny vytvořené kolonie (CFU). Vzorky A. niger byly kultivovány aerobně při 
25 °C po dobu 3 dní na sladinovém agaru. Pro kultivaci bakteriálních vzorků bylo 
použité živné médium MPA2, B. subtilis byly kultivovány aerobně při 30 °C po 
dobu 3 dní a E. coli byly kultivovány aerobně při 37 °C po dobu 24 hodin. 

Z výsledků kultivace byly sestaveny inaktivační křivky – logaritmus počtu života 
schopných mikroorganismů (CFU/ml) v závislosti na čase. V případě, kdy na misce 
nebyla identifikována žádná kolonie, tj. CFU/ml = 0, byla nula nahrazena číslem 1. 
Logaritmické hodnoty počtu životaschopných mikroorganismů byly vynášeny jako 
jednotlivé body, lineární úseky byly následně proloženy regresní přímkou, z regresní 
přímky byly spočítány D hodnoty (decimální hodnota, tj. čas čas potřebný 
k inaktivaci 90 % původní koncentraci mikroorganismů). 

Pro experimenty byla využita aparatura na principu objemového dielektrického 
bariérového výboje, schéma viz obrázek 1. Výboj byl generován mezi dvěma 
kovovými elektrodami pokrytými dielektrickou bariérovou vrstvou, jako materiál 
dielektrika byl použit mikanit (tloušťka vrstvy je 0,5 mm). Výboj byl generován 
v prostředí argonu, dusíku, suchého a vlhkého vzduchu (rychlost průtoku plynu byla 
3 slm) s frekvencí do 10 kHz a hustotou výkonu dle použitého plynu 1,2-2,9 W/cm3. 
Expoziční doba byla měněna v rozsahu 0-270 s. Aby nedošlo k nežádoucímu 
působení teploty na sledované mikroorganismy, bylo opracování prováděno 
v cyklech, kdy se střídala pracovní fáze se zapnutým výbojem (max. 30 s) a fáze 
chlazení s výbojem vypnutým (2 min). Chlazení bylo realizováno prouděním 
pracovního plynu skrze komoru při vypnutém výboji. 

 
Obrázek 1 Schéma elektrického obvodu experimentální aparatury 

Plazma bylo diagnostikováno pomocí optické emisní spektroskopie. Pro tyto 
účely byly využity přístroje Jobin-Yvon TRIAX 550 (mřížka 1200 a 
3600 vrypů/mm; CCD detektor 1024x256 pixelů chlazený kapalným dusíkem) a 
Ocean Optics HR4000 (mřížky 300 a 2400 vrypů/mm). První přístroj byl použit pro 
diagnostiku plazmatu buzeného v argonu a dusíku. Druhý přístroj byl použit pro 
diagnostiku plazmatu buzeného v suchém a vlhkém vzduchu. Pro všechny plyny 
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bylo změřeno přehledové spektrum v rozsahu vlnových délek 200-800 nm (mřížka 
1200 resp. 300 vrypů/mm) a UV oblast t.j. 200-400 nm (mřížka 3600 resp. 
2400 vrypů/mm). Teplota mezi elektrodami před a bezprostředně po vypnutí výboje 
byla měřena pomocí termočlánku typu K, termočlánek byl umístěn ve středu mezi 
elektrodami. 

Sterilizační účinky dielektrického bariérového výboje byly hodnoceny z hlediska 
vlivu procesního plynu, hustoty výkonu dodávaného do plazmatu, délky expoziční 
doby, typu mikroorganismu a materiálu nosiče. Část této studie byla zaměřena na 
zhodnocení příspěvku jednotlivých mechanismů (UV, teplota a reaktivní částice) 
k inaktivaci ve vybraných procesních plynech a vlivu vlhkosti procesního plynu na 
průběh sterilizačního procesu. 

Vzorky mikroorganismů na pevném nosiči (papír Whatman 1, PET folie) byly 
vystaveny přímo účinkům výboje, dosažený stupeň inaktivace byl výsledkem 
synergického účinku UV záření, teploty a reaktivních částic generovaných 
plazmatem. Při studiu vlivu UV záření na sterilizační účinek dielektrického 
bariérového výboje byly vzorky mikroorganismů paralelně vystaveny účinkům 
plazmatu, přičemž jeden vzorek byl vystaven přímo účinkům výboje a druhý vzorek 
byl překryt křemenným sklíčkem. Křemenné sklíčko bylo použito proto, že 
propouští UV záření, avšak ne reaktivní částice. Na takto opracované vzorky tedy 
působilo jen UV záření a teplota, kterou nikdy nelze zcela eliminovat. Studium vlivu 
teploty na inaktivaci v plazmatu bylo prováděno v termostatu. Vzorky 
mikroorganismů byly vystaveny účinkům teploty dle teplotního profilu naměřeného 
mezi elektrodami během plazmatického opracování. 

3  VÝSLEDKY 
3.1 VLIV HUSTOTY VÝKONU DODÁVANÉHO DO PLAZMATU 

Inaktivační křivky spor plísně A. niger zobrazující závislost redukce počtu 
životaschopných buněk na hustotě výkonu dodávaného do Ar plazmatu a na době 
expozice jsou vidět na obrázku 2. Obecně lze říci, že s nárůstem doby expozice klesá 
počet životaschopných buněk cca lineárně v logaritmickém měřítku, tj. řídí se 
kinetikou 1. řádu. Rychlost inaktivace roste s nárůstem hustoty výkonu dodávaného 
do plazmatu. Zatímco při hustotě výkonu 1,2 W/cm3 bylo zapotřebí k redukci 5 log 
CFU expoziční dobu 240 s, při hustotě výkonu 1,8 W/cm3 resp. 2,4 W/cm3 bylo 
dosaženo redukce cca 6 log CFU za 120 s resp. 40 s. Tomu také odpovídají hodnoty 
D1 = 12, 5 a 3 s (řazeno od nejnižšího výkonu) a hodnoty D2 = 52, 30 a 9 s. 
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Obrázek 2 Vliv hustoty výkonu a doby expozice na spory Aspergillus niger 
nanesené na papíru; Ar plazma. 

Z obrázku 2 je patrné, že s rostoucí hustotou výkonu klesá počet úseků inaktivační 
křivky, a tedy klesá počet fází inaktivačního procesu s různými rychlostmi. Zatímco 
inaktivační křivka naměřená pro nejnižší hustotu výkonu 1,2 W/cm3 je tvořena třemi 
lineárními úseky, křivky odpovídající inaktivaci s použitím hustoty výkonu 1,8 a 
2,6 W/cm3 jsou tvořeny již jen dvěma úseky. Nicméně v případě nejvyšší hustoty 
výkonu jsou rozdíly mezi hodnotami D1 a D2 tak malé, že by tento inaktivační 
proces bylo možné charakterizovat i jednoduchou inaktivační křivkou s jednou 
směrnicí (viz červená přímka na obrázku). Ve všech případech byly získány křivky 
s hodnotami D1 < D2 a v případě nejnižší hustoty výkonu ještě D2 < D3, tj. 
s nárůstem doby expozice dochází ke zpomalení inaktivačního procesu, i když 
s ohledem na malé rozdíly mezi hodnotami D1 a D2 lze říci, že toto zpomalení bylo 
jen nepatrné. V průběhu rychlé fáze byla ve všech případech dosažena redukce cca 
2 log CFU během prvních 5-10 s expozice plazmatem, poté došlo ke zpomalení 
procesu. Lze tedy předpokládat, že vysoká rychlost v první fázi odpovídá inaktivaci 
buněk na povrchu vzorku, teprve pak byly inaktivovány buňky pod povrchem, 
v důsledku čehož docházelo ke zpomalení procesu. V případě nejnižší hustoty 
výkonu byl průběh třetí fáze inaktivační křivky téměr konstantní a během 
120 s expozice došlo k redukci životaschopných buněk jen o cca 0,5 log CFU, tomu 
také odpovídá hodnota D3 = 4,2 min. Výrazné zpomalení bylo pravděpodobně 
zapříčiněno stíněním v důsledku výskytu vícevrstvých struktur spor A. niger na 
povrchu papíru a také v důsledku zachycení spor v porech papíru. Při této hustotě 
výkonu není zřejmě koncentrace aktivních částic Ar plazmatu, podílejících se na 
inaktivačním procesu, dostatečně vysoká, aby došlo k odstranění buněk bránících 
v přístupu plazmatu k buňkám ukrytým pod povrchem. Tento jev byl popsán také při 
sterilizaci v N2 plazmatu. Porovnáním emisních spekter, naměřených ve výboji 
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s vyšším a nižším plazmovým výkonem, byly u vyššího výkonu zjištěny vyšší 
intenzity emisních čar a tedy vyšší koncentrace příslušných emitujících částic. 
Nárůst počtu lineárních úseků inaktivační křivky v důsledku snížení hustoty výkonu 
resp. proudu získali také Morgan a kol. [12]. Při sterilizaci kvasinek Saccharomyces 
Cerevisae a Mrakia Frigida v DBD výboji (1-30 kV, 1 kW výkon, frekvence 50 Hz) 
generovaném v argonu nebo kyslíku získali pro proudy 0,8 a 1 mA lineární křivku 
s jednou směrnicí, zatímco pro proud 0,4 mA získali inaktivační křivku složenou ze 
dvou lineárních úseků s odlišnými směrnicemi. I v jejich případě byla hodnota 
D1 < D2. Tento jev vysvětlili nižší koncentrací argonových iontů a kyslíkových 
radikálů při nižších proudech, což vedlo k nedostatečnému leptání povrchu, a tak se 
aktivní částice plazmatu nedostaly k buňkám pod povrchem. 

3.2 STUDIUM DÍL ČÍCH INAKTIVA ČNÍCH MECHANISM Ů 
UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI STERILIZACI V DBD 

Výsledky získané při studiu dílčích mechanismů působících při sterilizaci vzorků 
spor grampozitivní bakterie B. subtilis v argonovém plazmatu jsou shrnuty na 
obrázku 3. V případě argonu byl vyhodnocen pouze vliv UV záření v kombinaci 
s teplotou, kterou nelze při zvoleném postupu eliminovat, avšak teplotní vliv jako 
takový vyhodnocen nebyl. Vzhledem k tomu, že v argonu docházelo k nižšímu 
nárůstu teplot ve srovnání s dusíkem, průměrně o 2 °C/30 s, nebyl vyhodnocován 
vliv teploty v případě argonu odděleně, ale pro přibližný odhad možného příspěvku 
teploty k inaktivaci byly použity výsledky inaktivace naměřené v termostatu dle 
teplotního profilu N2 plazmatu. 

 
Obrázek 3 Porovnání sterilizační účinnosti teploty, UV záření a Ar - plazmatu při 
sterilizaci spor bakterie B. subtilis. 

Při působení plazmatu, a tedy společném působení všech mechanismů, došlo 
k úplné redukci vitálních buněk, tj. 7,2 log CFU během 240 s expozice vzorků. 
V případě paralelně opracovaných vzorků překrytých křemenným sklíčkem, a tedy 
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vystavených jen kombinaci UV a teploty, bylo za stejný čas dosaženo redukce jen 
2 log CFU. Pro odhad teplotního podílu byly opět použity výsledky získané při 
vystavení spor B. subtilis v termostatu teplotám dle teplot zjištěných v N2 plazmatu. 
Největší redukce vitálních buněk 0,7 log byla působením teploty dosažena 
v průběhu prvních 30 s. Při těchto expozičních časech byla v argonu naměřena 
teplota mezi elektrodami 36 °C a v dusíku rovněž tak. Při expozici 240 s, kdy 
nastala kompletní redukce, byly vzorky v argonu vystaveny teplotám 25-56 °C. 
V dusíku byla podobná teplota (58 °C) naměřena při 180 s. Při této teplotě byla 
v termostatu dosažena redukce 1 log.  

Jestliže dosažená redukce při expozičním čase 240 s byla při společném působení 
UV záření a teploty 2 log CFU a působením samotné teploty 1 log CFU, lze tedy 
předpokládat, že po odečtu teplotního vlivu bylo působením jen UV záření 
usmrceno cca 1 log CFU. Ve výsledku byl tedy podíl jednotlivých mechanismů na 
sterilizaci bakteriálních spor v plazmatu následující: 14 % UV záření, 14 % teplota a 
72 % reaktivní částice. 

Všechny tři inaktivační křivky, tj. křivka odpovídající působení teploty, 
spolupůsobení teploty s UV zářením a plazmatu vykazují podobný trend při 
expozicích do 180 s, přičemž při expozici do 30 s je v případě křivek teploty a 
kombinace teploty s UV zářením téměř totožný. Lze tedy předpokládat, že 
v průběhu prvních 30 s je paradoxně převládajícím inaktivačním mechanismem 
teplota. S ohledem na to, že při nárůstu doby expozice byly další změny počtu 
vitálních buněk v důsledku působení teploty již jen minimální, lze předpokládat, jak 
již bylo naznačeno v případě dusíku, že jsou pravděpodobně redukovány zbytkové 
vegetativní buňky, případně spory, které byly nějakým způsobem poškozeny 
v průběhu přípravy a manipulace se vzorky. Na druhou stranu, strmnější křivka 
v případě plazmatu a také cca 2 x nižší hodnota D, naznačují příspěvek jiného 
mechanismu mimo teplotu a UV, tím byly pravděpodobně reaktivní částice, 
konkrétně volné radikály kyslíku (O, OH) a vysoce energetické ionty argonu, viz 
dále. Ve všech případech byla první rychlá fáze vystřídána druhou, výrazně 
pomalejší fází. Nejvyšší zpomalení bylo zaznamenáno v případě teploty, avšak to 
lze s ohledem na vysokou teplotní odolnost bakteriálních spor očekávat. Tento 
pomalý průběh, také podporuje hypotézu, že v počátku procesu byly inaktivovány 
pravděpodobně vegetativní buňky nebo spory poškozené v průběhu procesu 
přípravy a manipulace, avšak v případě zdravých bakteriálních spor nebyla dosažena 
dostatečná teplota pro jejich usmrcení, z toho důvodu došlo k výraznému zpomalení 
procesu. Naopak v případě kombinace UV záření a teploty resp. plazmatu lze 
předpokládat, že zpomalení nastalo v důsledku stínění masy buněk pod povrchem 
buňkami na povrchu. Jak již bylo zmíněno dříve, UV záření i plazma mají 
omezenou hloubku penetrace a jakákoliv překážka mezi buňkami a sterilantem vede 
ke zpomalení sterilizačního procesu. 

Pokles rychlosti inaktivačního procesu v případě kombinovaných účinků UV 
záření a teploty byl překvapivě cca poloviční ve srovnání s plazmatem. 
K částečnému zkreslení výsledků mohlo dojít při vyhodnocení. Počty 



 11 

životaschopných mikroorganismů zjištěné kultivací pro expoziční časy 30 a 90 s 
jsou téměř totožné. Při následujícím vyšší expozičním čase došlo k poklesu počtu 
vitálních buněk o 0,5 log CFU. Pravděpodobně by tedy bylo možné inaktivační 
křivku interpretovat 3 úseky místo zde prezentovaných dvou, v tom případě by 
hodnota D2 = 17,6 min a D3 = 2,1 min. 

Odstranění buněk z povrchu vede opět k nárůstu rychlosti inaktivace, viz třetí 
úsek křivky shrnující výsledky inaktivace v plazmatu. Výskyt třetí fáze v plazmatu 
naznačuje, že tyto procesy probíhají mnohem efektivněji v plazmatu díky 
přítomnosti reaktivních částic. Reaktivní částice mohou působit jak chemickými 
reakcemi s buněčným materiálem, tak také mechanicky leptáním povrchu buněk, 
nebo jejich erozí z povrchu. Boudam a kol. [13] na základě studia vlivu UV záření 
na průběh sterilizace spor B. subtilis v N2-NO2 uvedli, že v případě společného 
působení UV záření a sloučenin kyslíku, se také s větší mírou, díky příspěvku UV 
fotonů, uplatňuje proces leptání.  
Mechanické poškození bakteriálních spor bylo vyhodnoceno pomocí 
enviromentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (EREM), jímž disponuje 
Ústav přístrojové techniky akademie věd ČR. Při studii byly porovnány referenční 
vzorky spor B. subtilis nanesené na papíru se vzorky exponovanými Ar plazmatem 
s hustotou výkonu 2,4 W/cm3 a expoziční dobou 240 s (při ní došlo k úplné 
inaktivaci mikroorganismů). Výsledky jsou shrnuty na obrázku 4. 

 
Obrázek 4 SEM snímky spor Bacillus subtilis: A/ před vystavení účinkům DBD; 
B/ po 240 s působení výboje generovaného v argonu. 

Na obrázku je vidět, že spory, jež nebyly vystaveny účinkům plazmatu, mají 
hladkou buněčnou stěnu bez známek poškození. V případě spor vystavených 
účinkům DBD jsou patrné drobné změny. Buněčná stěna těchto spor není zcela 
hladká, ale vyskytují se na ní nerovnosti a vypoukliny. Podobné změny na povrchu 
spor B. subtilis zaznamenaly také např. Boudam a kol. [13] při použití DBD ve 
směsi N2-NO2. Tento jev vysvětlili společným působením volných radikálů kyslíku 
a UV fotonů v procesu leptání. Naopak znatelné poškození bakteriálních spor 
B. subtilis je patrné na výsledcíh SEM analýzy prezentované Heise a kol. [14], při 
použití kaskádového bariérového výboje (CDBD, kombinace excimerní lampy 
s DBD výbojem, frekvence 20-50 kHz, hustota výkonu 1-4 W⋅cm-2) generovaného 
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v prostředí kyslíku nebo argonu. Dle autorů bylo mechanické poškození buněk 
výsledkem přímého působení plazmatu (oxidací, nabitýmí částicemi, apod.). 
Podobně Deng a kol. [15] při sterilizaci B. subtilis pomocí APPJ generovaného v Ar 
nebo Ar + O2 (10-40 kHz; 9,9 kV) popsali prasknutí buněk a únik cytoplazmy do 
okolí. Mechanické poškození buněk bylo dle autorů s ohledem na další výsledky 
dílem působení nabitých částic. Avšak v mém případě nebyly na snímcích patrné 
žádné prasklé buňky, jen již zmíněné změny morfologie povrchu. Tyto změny lze 
tedy pravděpodobně přičíst spíše podílu leptání reaktivními částicemi, případně UV 
fotony, než působení nabitých částic.  

Výsledky optické emisní spektroskopie prokázaly přítomnost jak UV záření, tak 
také reaktivních kyslíkových radikálů OH a O. Avšak ve srovnání s dusíkem nebylo 
zaznamenáno UV záření v UVC oblasti, pouze v oblastech nad 300 nm z emise 
druhého pozitivního systému dusíku a OH radikálu, přičemž intenzita záření OH 
byla cca 7 x vyšší než byla zaznamenána v dusíku. V případě spor B. subtilis byl 
zaznamenán cca 15 % podíl UV záření na inaktivaci. Pravděpodobně se tedy na 
inaktivaci musely podílet i systémy identifikované v oblasti UVA a UVB, tj. OH 
radikály a druhý pozitivní systém, ať již přímo, či nepřímo při fotoindukovaných 
chemických reakcích vzniku např. ozónu, peroxidu vodíku, případně jiných volných 
radikálů [3].  

Volné radikály kyslíku identifikované v emisních spektrech (O, OH) mohly 
k celkové inaktivaci příspívat jak oxidací buněčného materiálu, tak také leptáním, 
případně mohly vstupovat do dalších reakcí. Ve spektrech byly dále identifikovány 
čáry argonu, lze tedy předpokládat, že tyto vysoce energetické atomy příspívají 
k procesu leptání, jež bylo zaznamenáno pomocí EREM v případě spor B. subtilis. 

Argon jako pracovní plyn používali také Heise a kol. [14] při sterilizaci spor 
A. niger a B. subtilis pomocí DBD (frekvence 20-50 kHz, hustota výkonu 7 W/cm2). 
Shodně s mými výsledky, spory A. niger vyhodnotili jako citlivější vůči 
germicidním účinkům DBD generovaného v argonu. Dle autorů je to 
pravděpodobně dílem působení vakuového UV záření v oblasti 126 nm emitované 
excimerními molekulami Ar2

*. K tomuto závěru došli na základě výsledků OES, kde 
detekovali ArO* excimer na vlnové délce 308 nm vznikající při interakci Ar 
plazmatu s nečistotami kyslíku.  

Brandenburg a kol. [16] používali plazma generované v argonu (APPJ - plazma 
jet, 27,12 MHz, 10 W) ke sterilizaci spor B. subtilis a vegetativních buněk E. coli. 
Pomocí OES zjistili, mimo argon a dusík, přítomnost jak volných radikálů (O, OH) 
tak také NOγ molekulového pásu s emisí v UVC oblasti. Obecně zjistili vyšší 
citlivost vegetativních buněk E. coli v porovnání se sporami B. subtilis vůči 
germicidním účinkům APPJ v prostředí argonu. Při oddělené studii příspěvku UV 
záření a teploty k inaktivaci zjistili, dle očekávání, vyšší příspěvek teploty při 
redukci vegetativních buněk E. coli ve srovnání s vysoce teplotně odolnými sporami 
B. subtilis. V případě bakteriálních spor zjistili nulový příspěvek teploty. 
Vyhodnocení teplotního vlivu prováděli v termostatu. Bakteriální buňky byly 
vystaveny účinkům nejvyšší naměřené teploty na vzorku při působení APPJ, která 
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byla 95 °C. Naopak zcela proti očekávání zjistili rovnocenný podíl UV záření na 
inaktivaci obou mikroorganismů, ačkoliv lze předpokládat, že spory B. subtilis 
vykazují obecně vyšší odolnost ve srovnání s vegetativními buňkami. Příspěvek UV 
vyhodnocovali přímo ve výboji, překrytím vzorků křemenným sklíčkem. Ze stejné 
skupiny Ehlbeck a kol.[17] ze stejné skupiny vysvětlil obdobnou citlivost spor 
B. subtilis jako vegetativních buněk E. coli, stejně jako Heise a kol. [14], působením 
VUV záření, konkrétně Ar2

* excimeru. Jako další mechanismy uvádí působení 
excitovaných reaktivních částic s částečným příspěvkem UV záření, teploty a 
nízkomolekulárních chemických produktů.  

Deng a kol.[18] používali taktéž APPJ (10-40 kHz, 9,9 kV) generovaný v Ar nebo 
Ar + O2 ke sterilizaci B. subtilis. Kombinací výsledků působení jen teploty (exikátor, 
20-80 °C) a UV (křemenné sklo) s výsledky OES, SEM, kolorimetrickým 
stanovením koncentrace uvolněného proteinu v důsledku prasknutí buněk a 
koncentrace MDA dospěli k závěru, že dominantním mechanismem v případě 
čistého argonu je působení nabitých částic, částečně asistované působením 
reaktivních sloučenin kyslíku.  

Obdobně Morgan a kol.[12] při sterilizaci kvasinek Saccharomyces Cerevisae a 
Mrakia Frigida v DBD výboji (1-30 kV, 1 kW výkon, frekvence 50 Hz) 
generovaném v argonu uvedli jako dominantní mechanismus akumulaci náboje na 
povrchu buněk v důsledku dopadu nabitých částic. Mimo to dle autorů přispívalo 
k inaktivaci částečně také leptání vysoce energetickými ionty argonu. V tomto 
případě se však jedná spíše o předpoklady, autoři neuvedli ani výsledky OES ani 
SEM pozorování. Svou teorii vysvětlují porovnáním výsledků získaných při 
sterilizaci dvou rodů kvasinek, přičemž v případě kvasinky, která disponuje menší 
velikostí buněk, získali lepší výsledky. A na základě teorie vlivu nabitých částic na 
mikroorganismy prezentované Laroussi a kol. [19], že elektrostatický potenciál je 
nepřímoúměrný poloměru zakřivení povrchu, dospěli k výše uvedenému závěru. 

3.3 POROVNÁNÍ ÚČINK Ů AR PLAZMATU NA R ŮZNÉ DRUHY 
MIKROORGANISM Ů 

Předchozí výsledky prokázaly vysoké germicidní účinky plazmatu generovaného 
v argonu bez ohledu na použitý mikroorganismus a jeho formu. Nejvyšší germicidní 
účinky argonu v porovnání s dusíkem byly dosaženy jak v případě gram pozitivní 
bakterie B. subtilis, tak také plísně A. niger. V obou případech byly účinkům 
vystaveny jak vegetativní buňky, tak také klidové formy těchto mikroorganismů, 
tzv. spory. Tyto podmínky byly tedy dále verifikovány použitím gram negativní 
bakterie E. coli. Výsledné inaktivační křivky jednotlivých mikroorganismů jsou 
shrnuty na obrázku 5. Na obrázku 6 jsou navíc zobrazeny výsledky kutlivace 
jednotlivých mikroorganismů. 
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Obrázek 5 Sterilizační účinky DBD buzeného v argonu s hustotou výkonu 
2,4 W/cm3 na různé druhy mikroorganismů. 

 
Obrázek 6 Výsledky kultivace po opracování Ar plazmatem s hustotou výkonu 
2,4 W/cm3: A/ Aspergillus niger, expoziční časy 0, 20 a 40 s; B/ Bacillus subtilis, 
expoziční časy 0, 120 a 240 s; C/ Escherichia coli, expoziční časy 0, 120 a 210 s 
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Z obrázku je patrné, že citlivost vegetativních buněk, resp. spor mikroorganismů, 
vůči účinkům DBD v prostředí argonu klesá v pořadí: spory A. niger, vegetativní 
buňky B. subtilis, vegetativní buňky E. coli a spory B. subtilis. Úměrně odolnosti 
jednotlivých mikroorganismů dochází k prodloužení doby expozice potřebné 
k dosažení kompletní redukce počtu životaschopných mikroorganismů, a tedy klesá 
rychlost inaktivace. Zatímco v případě nejciltivějších spor A.niger byla dosažena 
kompletní redukce počtu životaschopných mikroorganismů, tj. 6,5-7,5 log CFU, po 
40 s expozice plazmatem, v případě nejodolnějších spor B. subtilis bylo potřeba pro 
dosažení stejného účinku až 5 x delší expoziční doby. Při porovnání vegetativních 
buněk a spor B. subtilis je patrné, že spory jsou výrazně odolnější. Pro jejich 
kompletní inaktivaci bylo potřeba 4 x delších expozičních časů než pro inaktivaci 
jim odpovídajícíh vegetativních buněk. Avšak tento poměr může být zkreslen 
odlišnými počátečními koncentracemi. 

Vysoké germicidní účinky argonového plazmatu jsou s velkou pravděpodobností 
výsledkem působení aktivních částic plazmatu, konkrétně OH radikálů, atomárního 
O a Ar iontů. Jistým podílem příspívalo pak UVB (OH systém) a UVA (druhý 
pozitivní systém dusíku) záření a teplota. Tomu také odpovídají výsledky inaktivace 
jednotlivých mikroorganismů. 

UV citlivost vegetativních buněk mikroorganismů a jim odpovídajících spor klesá 
v pořadí: spory A. niger, spory B. subtilis, vegetativní buňky E. coli a vegetativní 
buňky B. subtilis [20-22]. Současně citlivost vůči vysoké teplotě klesá v pořadí 
spory B. subtilis, spory A. niger, vegetativní buňky B. subtilis a E. coli [23-26]. 
Je tedy patrné, že zatímco vysoce UV a teplotně odolné spory A. niger vykazují 
nejvyšší citlivost vůči argonovému plazmatu, při inaktivaci musí převládat jiné 
mechanismy než teplota a UV záření. Spory A. niger se obecně vyznačují citlivostí 
vůči oxidačním činidlům [27], což by mohlo vysvětlovat jejich zvýšenou citlivost 
k účinkům argonového plazmatu. Obdobně by se dalo usuzovat z výsledků 
dosažených pro vegetativní buňky E. coli, které jsou vůči UV záření a teplotě 
relativně citlivé. 

Rozdíly v citlivosti vegetativních buněk E. coli a spor B. subtilis vůči 
germicidním účinkům argonového plazmatu prezentovali také Brandenburg a kol. 
[16] při sterilizaci pomocí APPJ (27,12 MHz, 10-60 W). V případě E. coli dosáhli 
kompletní redukce vitálních buněk (4 log CFU) během 120 s expozice Ar 
plazmatem, pro dosažení stejných účinků v případě spor B. subtilis potřebovali cca 
3 x delší expoziční časy. Jako inaktivační mechanismy působící v argonovém 
plazmatu uvedli působení excitovaných reaktivních částic, UV záření a teplotu. 
Ehlbeck [17] pak ještě doplnil tyto mechanismy o VUV záření z emise excimerních 
molekul Ar2

*. 
Vyšší citlivost spor A. niger vůči účinkům argonového plazmatu v porovnání se 

sporami B. subtilis popsali také Heise a kol. [14]. Autoři germicidní účinky DBD 
generovaného v argonu vysvětlili působením VUV záření, konkrétně Ar2

* excimeru 
(126 nm). Jako další mechanismus působící při inaktivaci pak zmínili reaktivní 
částice. Na druhou stranu ti samí autoři při použití dusíku jako procesního plynu 
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zaznamenali vyšší citlivost spor B. subtilis vůči sterilizačním účinkům plazmatu 
v porovnání se sporami A. niger, což je opačný výsledek, než byl zaznamenán 
v mém případě.  

Je tedy patrné, že porovnání výsledků s jinými autory je obtížné. Mimo elektrické 
charakteristiky a uspořádání výboje, může výsledky výrazně ovlivnit také čistota 
plynů a výrazné rozdíly mohou být také dle použitého kmene jednotlivých druhů 
mikroorganismů, neboť i ty se liší citlivostí vůči nepříznivým vlivům. Např. 
Muranyi a kol. [27] při zhodnocení vlivu vlhkosti v syntetickém vzduchu na 
sterilizaci spor B. subtilis pomocí CDBD, zjistili pokles účinků s nárůstem vlhkosti. 
Tyto výsledky jsou zcela v protikladu k výsledkům popsaných jinými skupinami. 
Autoři tento rozdíl vysvětlili použitím kmene B. subtilis, který se vyznačuje vysokou 
odolností vůči oxidaci.  

Obecně lze říci, že spory jsou vůči účinkům plazmatu odolnější než jim 
odpovídající vegetativní formy. Konkrétní rozdíly pak navíc závisí i na zvoleném 
kmeni. Tomu také odpovídají výsledky prezentované např. Gadri a kol [28]. 
Při sterilizaci s využitím APGD (7 kHz, 8.5 – 11 kV) v prostředí vzduchu 
potřebovali cca 2,4 x delší expoziční časy v případě spor B. subtilis než jim 
odpovídajících vegetativních buněk. S ohledem na fakt, že porovnávané buňky byly 
naneseny na různých nosičích, skutečný rozdíl bude pravděpodobně o něco nižší. 
Shodně Scholz a kol. [29] při sterilizaci bakterie Geobacillus stearothermophilus 
pomocí negativního DC koronového výboje generovaného na vzduchu (hrot-rovina, 
napětí do 10 kV, proud do 0,5 mA) zjistili, že inaktivační účinek byl na spory cca 2-
4 x nižší než na vegetativní buňky. 

3.4 POROVNÁNÍ STERILIZA ČNÍCH ÚČINK Ů JEDNOTLIVÝCH 
PLYNŮ NA SPORY A. NIGER 

Pro porovnání germicidních účinků jednotlivých procesních plynů byly použity 
výsledky získané při sterilizaci vzorků spor A. niger nanesených na papíru (viz 
obrázek 7). Plazma bylo ve všech plynech generováno s konstantním napětím na 
zdroji 70 V (hustota výkonu dodávaného do plazmatu byla 2-2,3 W/cm3). 

Z obrázku je patrné, že germicidní účinky procesních plynů klesají v pořadí 
argon, vlhký vzduch, dusík a suchý vzduch. Zatímco v případě Ar plazmatu bylo 
k dosažení kompletní redukce počtu vitálních buněk, tj. redukci 6-7 log CFU, 
potřeba expoziční dobu 40 s, v případě ostatních plynů postupně rychlost inaktivace 
klesala. Ve vlhkém vzduchu byla dosažena kompletní redukce po 60 s expozice 
plazmatem, v dusíku po 120 s a v suchém vzduchu bylo potřeba až 180 s. 



 17 

 
Obrázek 7 Srovnání sterilizačních účinků DBD na spory plísně A. niger v prostředí 
různých pracovních plynů. 

Vysoké germicidní účinky argonového plazmatu jsou s velkou pravděpodobností 
výsledkem působení aktivních částic plazmatu, konkrétně OH radikálů, atomárního 
O a Ar iontů. Jistým podílem příspívalo pak UVB (OH systém) a UVA (druhý 
pozitivní systém dusíku) záření a teplota. V případě dusíku se na inaktivaci velkou 
měrou podílelo UVC (NOγ systém) záření, pravděpodobně také s příspěvkem UVB 
(OH systém) a UVA (druhý pozitivní systém dusíku) záření. Shodně s argonem, i 
zde byly převládajícím mechanismem aktivní částice plazmatu, konkrétně OH 
radikály a pravděpodobně také +

2N  ionty.  
Na základě výsledků optické emisní spektroskopie bylo zjištěno, že intenzita 

druhého pozitivního systému dusíku klesala s nárůstem koncentrace kyslíku v plynu 
a současně s nárůstem vlhkosti, v pořadí dusík, suchý vzduch a vlhký vzduch; a tedy 
současně ve stejném pořadí klesal příspěvek UVA záření emitovaného tímto 
systémem k celkové inaktivaci plazmatu v prostředí těchto plynů. Na druhou stranu, 
jak již bylo zmíněno dříve, vzduch je výborným zdrojem reaktivních sloučenin 
kyslíku a dusíku, jako jsou atomární kyslík, ozon, OH, NO, NO2, atd. Relativně 
vysoké inaktivační účinky plazmatu buzeného v suchém/vlhkém vzduchu, nízká 
intenzita UV záření a současně výskyt atomárního kyslíku ve spektrech suchého i 
vlhkého vzduchu naznačují, že převažujícím inaktivačním mechanismem byly právě 
reaktivní sloučeniny kyslíku. Rozdíly mezi vlhkým a suchým vzduchem jsou pak 
dány vyšší koncentrací reaktivních sloučenin kyslíku ve vlhkém vzduchu, jak 
dokládají vyšší intenzity atomárního kyslíku ve spektrech.  

Shodně s mými výsledky, Heise a kol. [14] dosáhli nejvyššího inaktivačního 
účinku při sterilizaci spor A. niger pomocí DBD (20-50 kHz, 7 W⋅cm-2) v prostředí 
argonu. Avšak na rozdíl od mých výsledků, v jejich případě klesal inaktivační 
účinek dalších plynů v pořadí vzduch, dusík. Zatímco v argonu dosáhli redukce 
5 log CFU po 5 s expozice, v případě dusíku dosáhli za stejnou dobu 2 log CFU a 
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v případě vzduchu pak 1 log CFU. Rozdíl je pravděpodobně způsoben tím, že 
v mém případě přispíval k inaktivaci také OH systém, zatímco autoři tento systém 
ve spektrech neidentifikovali. Při použití vzorků spor B. subtilis získali lepší 
výsledky v případě dusíku v porovnání se vzduchem. Jako hlavní inaktivační 
mechanismy v argonu uvádí VUV záření, v dusíku UVC záření z NOγ molekulového 
systému a v případě vzduchu navrhují vedle UV záření také příspěvek oxidace.  

Eto a kol. [30] při sterilizaci spor Geobacillus stearothermophilus zabalené 
v Tyvec materiálu pomocí DBD (2,5 kV, 5 kHz) naopak zjistili, že germicidní 
účinky plazmatu se zvyšují dle procesního plynu v pořadí dusík, syntetický vzduch a 
neupravený laboratorní vzduch s vlhkostí 64,4%. Jako hlavní mechanismus 
inaktivace v dusíku uvádí UV záření emitované druhým pozitivním systémem 
dusíku. Shodně s mými výsledky i v jejich případě klesala intenzita druhého 
pozitivního systému s nárůstem koncentrace kyslíku a vlhkosti. V případě vzduchu 
tedy jako hlavní inaktivační mechanismus uvedli ozon a částečný příspěvek UV 
záření a pro vlhký vzduch pak navrhli OH radikál.  

Shodně Chiang a kol. [31] dosáhli při sterilizaci gram negativní bakterie E. coli a 
gram pozitivní bakterie B. subtilis pomocí APPJ lepších výsledků inaktivace 
v prostředí vzduchu než v prostředí dusíku. Jako hlavní inaktivační mechanismus 
v případě vzduchu uvedli ozón a předpokládali také případný příspěvek reaktivních 
sloučenin dusíku, např. NO2. V případě dusíku jako hlavní mechanismus uvedli UV 
záření emitované NOγ molekulovým systémem, avšak dle autorů při interakci se 
vzduchem docházelo k jeho výraznému útlumu.  

Je tedy patrné, že při posouzení germicidních účinků jednotlivých plynů může 
výsledky mimo jiné také výrazně ovlivňovat čistota procesních plynů a volba 
modelového mikroorganismu. Zatímco např. vůči oxidaci citlivé spory A. niger 
budou projevovat vyšší citlivost vůči reaktivním sloučeninám kyslíku, např. v mém 
případě vůči OH radikálu v dusíku, naopak budou tyto spory díky své černé 
pigmentaci projevovat nižší citlivost vůči UV záření, jako tomu bylo např. výsledků 
dosažených Heise a kol. [14] při sterilizaci v DBD generovaném v dusíku. Důležitý 
je nejen druh mikroorganismu, ale rozdíly mohou být detekovány také mezi 
jednotlivými kmeny stejného druhu, neboť i ty se liší citlivostí vůči nepříznivým 
vlivům. Např. Muranyi a kol. [27] při zhodnocení vlivu vlhkosti v syntetickém 
vzduchu na sterilizaci spor B. subtilis pomocí CDBD, zjistil pokles účinků 
s nárůstem vlhkosti. Tyto výsledky jsou zcela v protikladu k výsledkům popsaným 
jinými skupinami. Autoři tento rozdíl vysvětlili použitím kmene B. subtilis, který se 
vyznačuje vysokou odolností vůči oxidaci. 

4  ZÁVĚR 
Na sporách plísně A. niger byly ověřeny germicidní účinky plazmatu v prostředí 

argonu, dusíku a suchého i vlhkého syntetického vzduchu. Obecně lze říci, že 
s nárůstem expoziční doby klesal počet životaschopných mikroorganismů. Rychlost 
inaktivace rostla s nárůstem hustoty výkonu dodávaného do plazmatu. Tomu také 
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odpovídá dosažený stupeň, např. při sterilizaci v Ar plazmatu bylo při hustotách 
výkonu 1,2-2,4 W/cm3 dosaženo redukce 2-6 log CFU za 40 s. 

Při sterilizaci vzorků spor A. niger v plazmatu generovaném v jednotlivých 
procesních plynech klesaly sterilizační účinky plazmatu dle použitého plynu 
v pořadí argon, vlhký vzduch, dusík a suchý vzduch. Porovnáním výsledků 
inaktivace dosažených v jednotlivých plynech při hustotě výkonu dodávaného do 
plazmatu 2-2,3 W/cm3, bylo zjištěno, že zatímco v případě argonu bylo k dosažení 
kompletní redukce počtu vitálních buněk, tj. redukci 6-7 log CFU, potřeba expoziční 
dobu 40 s, v případě ostatních plynů postupně rychlost inaktivace klesala. 
Ve vlhkém vzduchu byla dosažena kompletní redukce po 60 s expozice plazmatem, 
v dusíku po 120 s a v suchém vzduchu bylo potřeba až 180 s. 

Vysoké germicidní účinky argonového plazmatu byly s velkou pravděpodobností 
výsledkem působení aktivních částic plazmatu, konkrétně OH radikálů, atomárního 
O a Ar atomů, případně i iontů. Jistým podílem příspívalo pak UVB (OH systém) a 
UVA (druhý pozitivní systém dusíku) záření a teplota. V případě dusíku se na 
inaktivaci velkou měrou podílelo UVC (NOγ systém) záření, pravděpodobně také 
s příspěvkem UVB (OH systém) a UVA (druhý pozitivní systém dusíku) záření. 
Shodně s argonem i zde byly převládajícím mechanismem aktivní částice plazmatu, 
konkrétně OH radikály a pravděpodobně také +

2N  ionty. Opět i zde byl zjištěn jistý 
vliv teploty. V případě vzduchu bylo zjištěno, že v porovnání s dusíkem došlo 
v důsledku vysoké koncentrace kyslíku k snížení intenzity UV záření emitovaného 
druhým pozitivním systémem dusíku, v případě vlhkého vzduchu došlo k ještě 
většímu poklesu jeho intenzity. Nicméně na základě relativně vysoké sterilizační 
účinnosti a přítomnosti atomárního kyslíku v emisních spektrech vzduchu lze 
usuzovat, že úměrně poklesu příspěvku UVA záření k inaktivaci roste příspěvek 
reaktivních sloučenin kyslíku. Shodně s dusíkem i ve vzduchu mohly k inaktivaci 
přispívat také +

2N  ionty.  Rozdíly mezi vlhkým a suchým vzduchem pak byly dány 
vyšší koncentrací reaktivních sloučenin kyslíku ve vlhkém vzduchu.  

Je obecně známým faktem, že mikroorganismy se liší v citlivosti vůči různým 
sterilizačním médiím. Z toho důvodu byly germicidní účinky argonu ověřeny na 
dalších modelových mikroorganismech, a to grampozitivní bakterii B. subtilis 
(spory, vegetativní buňky) a gramnegativní bakterii E. coli. Bylo zjištěno, že 
citlivost vegetativních buněk resp. spor mikroorganismů vůči účinkům DBD 
v prostředí argonu klesá v pořadí: spory A. niger, vegetativní buňky B. subtilis, 
vegetativní buňky E. coli a spory B. subtilis. Zatímco v případě nejciltivějších spor 
A.niger byla dosažena kompletní redukce počtu životaschopných mikroorganismů, 
tj. 6,5-7,5 log CFU, po 40 s expozice plazmatem, v připadě nejodolnějších spor 
B. subtilis bylo zapotřebí pro dosažení stejného účinku až 5 x delší expoziční doby. 
Porovnáním výsledků získaných při sterilizaci spor a vegetativních buněk B. subtilis 
bylo zjištěno, že spory jsou výrazně odolnější vůči sterilizačním účinkům plazmatu. 
Pro jejich kompletní inaktivaci bylo potřeba 4 x delších expozičních časů než pro 
inaktivaci jim odpovídajících vegetativních buněk, avšak tento poměr může být 
zkreslen odlišnými počátečními koncentracemi mikroorganismů. 
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ABSTRAKT 
Předmětem dizertační práce bylo studium sterilizačních účinků dielektrického 

bariérového výboje pracujícího za atmosférického tlaku. Jako modelové 
mikroorganismy byly při studiu použity plíseň Aspergillus niger, grampozitivní 
bakterie Bacillus subtilis a částečně také gramnegativní bakterie Escherichia coli. 
Vzorky mikroorganismů byly naneseny na papír Whatman 1 nebo PET folii a 
vystaveny účinkům plazmatu. Plazma bylo generováno v prostředí argonu, dusíku, 
suchého a vlhkého vzduchu s frekvencí do 10 kHz a hustotou výkonu dle použitého 
plynu 1,2-2,9 W/cm3. Sterilizační účinky dielektrického bariérového výboje byly 
hodnoceny z hlediska vlivu procesního plynu, hustoty výkonu dodávaného do 
plazmatu, délky expoziční doby, typu mikroorganismu a materiálu nosiče. Část této 
studie byla zaměřena na zhodnocení příspěvku jednotlivých mechanismů (UV, 
teplota a reaktivní částice) k inaktivaci v jednotlivých procesních plynech a vlivu 
vlhkosti procesního plynu na průběh sterilizačního procesu. Plazma bylo 
diagnostikováno pomocí optické emisní spektroskopie, teplota byla monitorována 
termočlánkem. Mimoto bylo pomocí rastrovací elektronové mikroskopie 
zhodnoceno mechanické poškození buněčného materiálu a případný vliv 
plazmového opracování na nosný materiál.  

Na základě dosažených výsledků lze říci, že s nárůstem expoziční doby klesal 
počet životaschopných mikroorganismů. Obdobně s nárůstem hustoty výkonu 
dodávaného do plazmatu docházelo k nárůstu rychlosti inaktivace. Při sterilizaci 
vzorků spor A. niger v plazmatu generovaném v jednotlivých procesních plynech 
klesaly sterilizační účinky plazmatu dle použitého plynu v pořadí argon, vlhký 
vzduch, dusík a suchý vzduch. Výsledky sterilizace dalších modelových 
mikroorganismů v prostředí argonu ukázaly, že citlivost vegetativních buněk resp. 
spor mikroorganismů vůči účinkům DBD klesala v pořadí: spory A. niger, 
vegetativní buňky B. subtilis, vegetativní buňky E. coli a spory B. subtilis. Současně 
porovnáním výsledků získaným při sterilizaci spor a vegetativních buněk B. subtilis 
a A. niger bylo zjištěno, že spory jsou výrazně odolnější vůči sterilizačním účinkům 
plazmatu.  

Kombinací výsledků dosažených při studiu dílčích mechanismů, výsledků OES a 
průběhů inaktivačních křivek bylo zjištěno, že k inaktivaci významným způsobem 
přispívají ve všech procesních plynech reaktivní částice generované plazmatem. 
Dále k inaktivaci částečně příspívá UV záření, v omezené míře i teplota, přičemž 
význam UV záření klesal v pořadí dusík, argon, suchý vzduch a vlhký vzduch. 
Na základě výsledků oddělené studie bylo dále zjištěno, že příspěvek jednotlivých 
mechanismů, tj. UV záření, teploty a reaktivních částic se může lišit v závislosti na 
použitém modelovém mikroorganismu, což je dáno odlišnou citlivostí 
mikroorganismů vůči nepříznivým vnějším vlivům.  

SEM analýza povrchu obou materiálů vystavených účinkům DBD v prostředí 
všech použitých plynů prokázala v případě PET folie výskyt důlkové koroze již při 
několika minutovém působení plazmatu, zatímco v případě papíru nebyly 
zaznamenány žádné viditelné změny. 
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ABSTRACT 
The overall goal of the presented dissertation thesis was to study the sterilization 

efficiency of dielectric barrier discharge operated at atmospheric pressure. The fungi 
Aspergillus niger, gram-positive bacteria Bacillus subtilis and in some experiments 
also gram-negative bacteria Escherichia coli were used as a bio-indicator enabling 
to evaluate the effect of plasma assisted microbial inactivation. The samples of 
microorganism were placed on paper Whatman 1 or PET foil and exposed to 
plasma. The plasma was generated in argon, nitrogen, syntetic dry/humid air with 
frequency up to 10 kHz and plasma power density in the range of 1,2-2,9 W/cm3 
(according to the process gas). The influence of process gas, plasma power density, 
plasma exposition time, type of microorganism and material of the substrate on the 
sterilization effect of dielectric barrier discharge was evaluated. Furthermore the 
contribution of each single mechanism (UV radiation, temperature and reactive 
species) to the sterilization effect of plasma and influence of gas humidity was 
evaluated. The DBD was analysed by means of optical emission spectroscopy, 
thermocouple was used to measure temperature during a sterilizatin process. In order 
to verify the mechanical damage of the microbial cell or the substrates during the 
plasma process the samples were studied by scanning electron microscopy. 

Generally, on the basis of experimental results, at increasing treatment times, the 
remaining number of spores (cfu) decreased. Similary at increasing the plasma 
power input, the sterilization rate increased. When sterilising the spores of A. niger 
in plasma using different process gasses, the efficiency of plasma sterilization 
decreased as follows: argon, humid syntetic air, nitrogen and dry syntetic air. The 
results observed in argon plasma using different microorganism demonstrated that 
the sensitivity of vegetative cells resp. spores to DBD decreased as follows: A. niger 
spores, B. subtilis vegetative cells, E. coli vegetative cells and B. subtilis spores. 
Simultaneously results observed for sterilization of spores and vegetative cells of 
B. subtilis and A. niger demonstrated that the spores are generally more resistant to 
plasma than are the coresponding vegetative cells. 

Combining the results of contribution of each single mechanism, optical emission 
spectroscopy and inactivation characteristic it was found out that the reactive species 
significantly contribute to the plasma sterilization in all process gasses. Furthermore 
the inactivation process can be partly assisted by UV radiation and also the 
temperature can contribute in limited extent to inactivation process in some gasses. 
The contribution of UV radiation to the plasma sterilization decreased as follows: 
nitrogen, argon, dry syntetic air and humid syntetic air. Moreover it was found out 
that the contribution of each single mechanism can be species dependent, this is due 
to the different response of microorganism to the unfavorable external conditions. 

SEM analysis of the substrates prooved the etching actions of the plasma 
generated in all process gasses on the surface of the PET foil. The several minute 
plasma exposition of the PET foil resulted in the occurence of the „hole corrosion“ 
on the PET surface. Contrary to these there were no visible changes observed in the 
paper structure. 


