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Streszczenie
W artykule przedstawiono próbę oceny właściwości bakteriobójczych niskotemperaturowej nierównowagowej plazmy. Niskotemperaturowa plazma
nierównowagowa generowana była w reaktorze częstotliwości radiowych RF Słowa
typu PlasmaJet pracującym przy ciśnieniu atmosferycznym. Zbadano wpływ kluczowe:
parametrów pracy reaktora, takich jak moc zasilająca reaktor, skład i prędkość
przepływu gazów roboczych oraz temperatura plazmy na powierzchni badanej plazma, reaktor
próbki na skuteczność procesu oczyszczania powierzchni z zanieczyszczeń bio- plazmowy, sterylizacja,
logicznych. Eksperyment przeprowadzony został w czterech próbach dla róż- dekontaminacja
nych odległości i przepływów gazów.
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Abstract
The paper presents an attempt to assess the bactericidal properties of low-temperature non-equilibrium plasma. Low-temperature non-equilibrium plasma
was generated in the RF PlasmaJet reactor operating at atmospheric pressure.
The effects of the reactor operating parameters such as electrical power, com- Key words:
position, flow rate and temperature of the processing gas, plasma temperature
on the surface of the sample on the efficacy of the purification process of the plasma, plasma reactor,
surface of biological contaminants. The experiment was conducted in four at- sterilization, decontamtempts for various distances and gas flows.
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Wstęp
Plazma, zwana czwartym stanem skupienia materii,
to przewodzący zjonizowany gaz. Podstawową klasyfikacją plazmy w zastosowaniach technologicznych
jest podział na plazmę niskotemperaturową zwaną „zimną” i wysokotemperaturową zwaną „gorącą”. Plazma niskotemperaturowa jest wytwarzana za
pomocą wyładowań elektrycznych i jest stosowana
w technologiach ochrony środowiska i biotechnologiach [1-7]. Na rycinie 1 zostały przedstawione
składniki plazmy.
Biologiczne i medyczne zastosowania plazmy niskotemperaturowej wykorzystują bakteriobójcze
właściwości wyładowań elektrycznych, a zwłaszcza wytwarzanych podczas tych wyładowań takich
związków, jak ozon (O3), tlenek azotu (NO) i nadtlenek wodoru (H2O2).
Pożądaną cechą plazmy w tych zastosowaniach jest
brak równowagi termodynamicznej – niska temperatura gazu i wysokie energie elektronów inicjują reakcje chemiczne wpływające na struktury biologiczne
i DNA bakterii, wirusów i grzybów, ale nie niszczą innych (zdrowych i korzystnych dla funkcjonowania)
składników czy komórek środowiska biologicznego
poddawanego obróbce plazmowej [1-7].

Aktualnie zastosowania biologiczne i medyczne
obejmują:
• sterylizację żywych tkanek ludzkich i zwierzęcych i wspomaganie leczenia – zabijanie
mikroorganizmów, zwłaszcza trudno usuwalnych przetrwalników bakteryjnych, koagulację i sterylizację ran powierzchniowych, krwi,
zastosowania w stomatologii, wspomaganie
leczenia nowotworów skóry;
• sterylizację narzędzi medycznych – zwłaszcza
elementów wykonanych z tworzyw sztucznych nieodpornych na wysoką temperaturę;
• pokrywanie implantów i soczewek warstwami
biokompatybilnymi – wytwarzanie i biologiczne
zastosowania polimerów plazmowych w leczeniu i diagnostyce, poprawa właściwości i biokompatybilności cienkich warstw amorficznych
na protezach dentystycznych, powierzchni tytanu, nanowarstw na soczewkach kontaktowych,
osadzanie plazmowe kompozytowych, bioaktywnych powłok implantów wewnątrzkostnych;
• inżynierię tkankową – plazma wspomaga wytwarzanie czynników bioaktywnych i leków,
immobilizuje molekuły biologiczne, modyfikuje powierzchnie w celu regulowania zachowań komórki, poprawia adhezję krwi;
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•

diagnostykę medyczną – wytwarzanie biosensorów na bazie polimerów i cienkich warstw
amorficznych do analiz medycznych.
Reaktory plazmowe z wyładowaniami częstotliwości radiowych RF [9-13] wytwarzają plazmę niskotemperaturową (nietermiczną) o temperaturze 50°C
÷ 300°C. W zastosowaniach medycznych i biologicznych wykorzystuje się je między innymi w procesach
sterylizacji i dekontaminacji powierzchni. Ze względu na niską temperaturę plazmy reaktory tego typu
można stosować do oczyszczania materiałów nieodpornych na wysokie temperatury i różne środki chemiczne wykorzystywane do sterylizacji. Przykładem
może być sterylizacja implantów, gdzie zastosowanie
do oczyszczania wysokiej temperatury albo środka chemicznego może spowodować ich zniszczenie.
Przykładem również mogą być endoskopy nieodporne na wysokie temperatury.
Wyładowania częstotliwości radiowych występują
w zakresie 10 kHz ÷ 1 GHz (ryc. 2). W tym zakresie
częstotliwości za zmianami pola elektrycznego podążają tylko elektrony, natomiast jony, które są cięższe
od elektronów, nadążają jedynie za uśrednionymi
w czasie zmianami pola [14].
Ochrona żywności przed zanieczyszczeniem przez
bakterie jest ważnym problemem zarówno dla konsumentów, jak i dla przemysłu spożywczego. Escherichia coli, Salmonella, Listeria monocytogenes są głównymi bakteriami, które powodują różne choroby,
a w niektórych przypadkach nawet śmierć. Istnieją
tradycyjne metody używane do sterylizacji żywności i urządzeń wykorzystywanych do jej produkcji
(np. wysoka temperatura), jednak nie zawsze można
je stosować. W takich przypadkach stosuje się reaktory plazmowe wytwarzające plazmę niskotemperaturową, w skład której wchodzą wolne rodniki niszczące bakterie [1-7].

Stanowisko badawcze
Do badań wykorzystywany jest reaktor plazmowy
częstotliwości radiowych RF typu PlasmaJet. Reaktor
plazmowy zbudowany jest z dwóch elektrod umieszczonych współosiowo. Elektroda zewnętrzna jest
uziemiona, natomiast elektroda wewnętrzna (robocza) jest zasilana napięciem częstotliwości radiowych

RF (12 ÷ 15 MHz). Reaktor pracuje przy ciśnieniu
atmosferycznym, a gazy robocze (procesowe) to powietrze, tlen, hel, azot i ich mieszaniny [14]. Na rycinie 3 przedstawiono budowę i zasadę działania reaktora, a schemat układu zasilania reaktora RF [15, 16]
pokazany został na rycinie 4.
Badania dotyczą określenia wpływu parametrów
pracy reaktora, takich jak moc zasilająca reaktor,
skład i prędkość przepływu gazów roboczych oraz
temperatura plazmy [17] na powierzchni badanej
próbki na skuteczność procesu oczyszczania powierzchni z zanieczyszczeń biologicznych. Eksperyment przeprowadzony został w czterech próbach dla
dwóch różnych odległości i przepływów gazów, czego skutkiem były mierzalne różnice w temperaturze
przy powierzchni podłoża: 55°C i 57°C. Do kontroli
temperatury użyto termopary PT100. Dodatkowo
jedna próba obejmowała zastosowanie samej mieszaniny gazów helu i tlenu. Warunki eksperymentu
zostały przedstawione w tabeli 1.

Wyniki i dyskusja
Część I: Ocena jakościowego wpływu
plazmy na przeżywalność komórek E.
coli w hodowlach płynnych
Nocną hodowlą Escherichia coli zaszczepiono 100 ml
płynnej pożywki LB, a następnie inkubowano w wytrząsarce w temperaturze 37°C do uzyskania OD600
= 0,45. Podczas inkubacji nie kontrolowano wilgotności ani przepływu CO2. Po uzyskaniu pożądanej
gęstości optycznej hodowlę rozlano po 5 ml do sterylnych probówek z korkiem. Każdą z tak przygotowanych prób umieszczano następnie w jałowej szalce
Petriego i poddawano działaniu plazmy. Na skutek
działania plazmy zaobserwowano ubytek do 35%
objętości próby (objętość ta zmieniała się w zależności od czasu, przez jaki próbę poddawano działaniu
plazmy). Następnie wysiano szereg rozcieńczeń od
100 do 10-10 na podłoże stałe LB z każdej z badanych
prób. Hodowle inkubowano 24 godziny w temperaturze 37°C (bez kontroli wilgotności i przepływu
CO2). Po tym czasie określono miano badanych prób
– uśrednione wyniki z trzech doświadczeń przedstawiono w tabeli 2.
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Plazma

Jony dodatnie

Jony ujemne

Elektrony

Cząstki
metastabilne

Atomy

Rodniki

Fotony

Ryc. 1.

Składniki plazmy [8]

Za zmianami pola
elektrycznego podążają tylko
elektrony. Jony (cięższe od
elektronów) nadążają jedynie
za uśrednionymi w czasie
zmianami pola

Elektrony i jony podążają
za zmianami pola
elektrycznego

1 GHz

10 kHz
Wyładowania niskich
częstotliwości

Zachowanie się elektronów
i jonów podobne do zachowania
obserwowanego w strefie RF

Wyładowania częstotliwości
radiowych (RF)

Wyładowania mikrofalowe

Ryc. 2.

Zakresy częstotliwości wyładowań typu APPJ [14]

Elektroda
zasilana

Plazma
Gaz roboczy

Elektroda uziemiona

Ryc. 3.

Budowa i zasada działania reaktora plazmowego częstotliwości radiowych RF [14]
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Reaktor RF
Tr
Generator RF

Plazma
Elektroda zasilana
Plazma

C

Komputer

Oscyloskop

Ryc. 4.

Schemat układu zasilania reaktora RF [15]

Uzyskane wyniki nie potwierdzają działania bakteriobójczego plazmy na płynną hodowlę E. coli.

Część II: Ocena jakościowego wpływu
plazmy na przeżywalność komórek
E. coli na powierzchniach stałych

Ryc. 5.

Plazmowa obróbka próbki za pomocą reaktora RF

Próby sprawdzające właściwości dekontaminacyjne
na powierzchniach przeprowadzono na bakteriach
E. coli umieszczonych na polistyrenowych szalkach
Petriego z podłożem LB-agar. Całonocną hodowlą
E. coli zainicjowano 50 ml płynnej pożywki LB i doprowadzono do OD600 ≈ 0,4. Hodowla prowadzona
była w temperaturze 37°C z wytrząsaniem 220 RPM.
Następnie hodowlę tę wysiano na szalki z LB-agar (po
50 μl na płytkę). Po naniesieniu na płytkę zawiesiny
bakterii została ona równomiernie rozprowadzona
na całej powierzchni pożywki. Tak przygotowane
próby – z wyjątkiem dwóch kontroli (czas 0 oraz kontrola wpływu mieszaniny gazów) – poddano działaniu plazmy. W kolejnym kroku szalki umieszczono
w cieplarce w temperaturze optymalnej dla wzrostu
E. coli – 37°C. Wszystkie czynności przeprowadzane
były z zachowaniem warunków jałowych. Po 24 godzinach hodowli przeprowadzono makroskopową
ocenę wpływu plazmy na drobnoustroje względem
prób kontrolnych.
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Tabela 1.

Warunki eksperymentu

P=50 W, f=14,23 MHz
Hel + tlen (proporcje: 60% hel/40% tlen)
Nr płytki

1

Temperatura
przy powierzchni, °C

Czas,
min

57

5

2

10

3

15

4

20

5

55

5

6

10

7

15

8

20

Odległość od
reaktora, cm

Przepływ gazów, m³/h
Hel

Tlen

Hel + tlen

3

0,66

0,44

1,1

2

1,09

0,72

1,81

9

Kontrola gazu

5

3

0,66

0,44

1,1

10

Kontrola

-

-

-

-

-

Tabela 2.

Zmiany wartości miana E. coli w zależności od czasu działania plazmy na hodowlę płynną

Próba – czas działania plazmy

Miano E. coli [jtk]

Kontrola

148 x 1010

10 sekund

352 x 108

30 sekund

196 x 108

1 minuta

133 x 108

2 minuty

558 x 107

5 minut

153 x 109

jtk – jednostki tworzące kolonie
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Dekontaminacyjny efekt działania stosowanej
plazmy, zarówno w przypadku temperatury powierzchniowej równej 55°C, jak i 57°C, widoczny
był już po 5 minutach, czego dowodem są zdjęcia
przedstawiające pojedyncze kolonie E. coli (ryc. 7a,b)
w stosunku do kontroli negatywnej (ryc. 6a) oraz gazowej (ryc. 6b), gdzie bakterie rosną w postaci jednolitej warstwy – tzw. murawy. Po 10 minutach można
zaobserwować niemal stuprocentowy efekt przy obu
temperaturach (ryc. 8a,b). Kolejne czasy skutkowały
całkowitą redukcją komórek (ryc. 9a,b,c,d), jednak
należy zauważyć, że w przypadku wyższej temperatury woda w podłożu uległa niewielkiemu odparowywaniu, co można zaobserwować w postaci powstają-

cych pęcherzyków na powierzchni (ryc. 9). Doświadczenie to miało na celu jakościową ocenę wpływu
plazmy na żywotność komórek E. coli, co pozwoliło
na przeprowadzenie drugiej części eksperymentu
z uwzględnieniem miana komórek w traktowanej zawiesinie oraz redukcji ich ilości w kolejnych czasach.

Część III: Ocena ilościowa dekontaminacyjnego wpływu plazmy
Drugie doświadczenie przeprowadzono analogicznie do poprzedniego, tym razem stosując jednak szereg rozcieńczeń hodowli bakteryjnej w celu określenia
miana komórek, którego wartość określono na 5,36 x
108. Działaniu plazmy poddano próbki w rozcieńcze-

a

b

Ryc. 6.

Kontrola gazowa (a), kontrola negatywna (b)

a

b

Ryc. 7.

Czas 5 minut, 57°C (a), 55°C (b)
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a

b

Ryc. 8.

Czas 10 minut; 57°C (a), 55°C (b)

a

b

c

d

Ryc. 9.

Czas 15 minut, 57°C (a), 55°C (c), czas 20 minut; 57°C (c), 55°C (d)
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Tabela 3.

Czasy i rozcieńczenia stosowane w doświadczeniu drugim

Czas [min]
Rozcieńczenie

0

1

2

3

5

10

100

N. pol.

840

304

252

216

38

10-5

268

1

0

0

0

0

N. pol. – niepoliczalne

niu wyjściowym (100) oraz w rozcieńczeniu równym
10-5. W tym przypadku zrezygnowano z czasów 15 i 20
minut z uwagi na niekorzystny wpływ temperatury na
przebieg doświadczenia.
Zastosowane czasy ekspozycji przedstawiono w tabeli 3. W tabeli tej zamieszczono liczbę policzalnych
jednostek tworzących kolonie (jtk) obserwowalnych
na płytkach po określonych czasach ekspozycji przy
stosowanych rozcieńczeniach, po inkubacji przez
dobę w 37°C. W przypadku rozcieńczenia 100 w czasie zerowym ilość jednostek tworzących kolonie była
niepoliczalna z uwagi na duże miano. Największy
stopień redukcji bakterii obserwowany jest po czasie
jednej minuty – przy rozcieńczeniu 10-5 wyniósł 4log.
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