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Özetçe— Atmosferik basınç plazma (ABP), biyomedikal 
uygulamalar içerisinde giderek artan bir alan olarak ilgiyle takip 
edilmektedir. Plazma, termal hasara sebebiyet vermeden DNA 
tahribi yapması, hücre çoğalmasını uyarması ve hücre 
döngüsünün bazı aşamalarını etkilemesi sebebiyle dikkat 
çekmektedir. ABP nin hücre ya da dokuya direkt uygulaması 
olabildiği gibi plazmayla aktifleştirilmiş bir ortamın istenilen 
bölgeye gönderilebilmesi üzerinde de durulmaktadır. İzotonik 
serum ve saf su gibi sıvıların plazma ile aktive edilerek kanser ve 
yara tedavisi başta olmak üzere tıbbi uygulamalar için 
kullanılabilirliği plazmanın bu sıvılarda gerçekleştirdiği 
değişikliklerin anlaşılmasıyla mümkündür. Argon ve helyum 
gazları atmosferik basınçta ayrı ayrı kullanılarak elde edilen 
ABP-jetleri, izotonik serum ve distile suya muamele edilerek 
izotonik serum ve distile su için pH, ORP, H2O2 sonuçları 
karşılaştırılmıştır. Helyum ve argon plazma jetlerinin 
üretebildiği reaktif türler bakımından karşılaştırılması optik 
salınım spektroskopisi yöntemiyle yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler — Atmosferik Basınç Plazma, Plazma 
Aktive Edilmiş Su, İzotonik serium, ORP, pH, H2O2 

Abstract— Atmospheric pressure plasma (ABP) is being 
followed with interest as an increasing area within biomedical 
applications. Plasma is attracting attention because it causes 
DNA damage without causing thermal damage, stimulates cell 
proliferation and affects some stages of cell cycle. As well as 
direct application of ABPs to cells or tissues delivery of plasma 
activated medium to the desired site are also discussed. 
Activation of liquids such as isotonic serum and distilled water by 
plasma can be used primarily for medical applications including 
cancer and wound healing, by understanding the changes that 
the plasma makes in these fluids. The results of pH, ORP, H2O2 
for isotonic serum and distilled water were compared by treating 
ABP-jets isotonic serum and distilled water using argon and 
helium gases separately. Helium and argon plasma jet were 
compared by means of optical emission spectroscopy for reactive 
species. 

Keywords — Atmospheric Pressure Plasma, Plasma Activated 
Water, Isotonic serum, ORP, pH, H2O2 

 

 

I. GİRİŞ  
Plazma; nötral atom/moleküller, uyarılmış atom/moleküller, 
iyonlaşmış atom/moleküller, elektronlar, fotonlar, radikal 
atom/moleküller gibi farklı türde parçacıkların bir arada 
bulunduğu maddenin katı, sıvı ve gaz hallerinden farklı bir 
halidir. Elektronları çok yüksek enerjiye sahipken diğer 
parçacıkları oda sıcaklığı kadar düşük sıcaklıklarda kalan 
plazmalar ise “Termal Dengede olmayan Plazmalar (Soğuk 
Plazmalar)” olarak adlandırılır[1]. Bu tip plazmalar, plazma jet 
[2], plazma kalem [3], yalıtkan engel deşarjı (DBD) [4], 
mikrodalga plazma [5] vb. birçok şekilde üretilmektedir. 
Kanserli hücrelerin öldürülmesi, yara iyileştirilmesi ve patojen 
mikro organizmaların sterilizasyonu gibi alanlarda doğrudan 
ve dolaylı olmak üzere birçok uygulaması vardır. Dolaylı 
uygulamada ABP’nin sıvılarla etkileşimi, plazma tedavisine 
dikkat çeken önemli bir konudur. ABP’de oluşan, reaktif 
oksijen ve nitrojen türleri, ultraviyole fotonları ve elektrik 
akımı biyolojik etkiyi gösteren bileşenlerdir[6]. Suyun plazma 
ile aktive edilmesi sonucu mikroorganizmalar üzerinde 
biyolojik etkilere sahip olduğu gösterilmiştir[7]. Sulu 
çözeltilerin atmosferik plazmalara maruz kalması, biyolojik 
olarak aktif olan ve anti-mikrobiyal ve sitotoksik aktivite 
gösteren hidrojen peroksit gibi nispeten uzun ömürlü ikincil 
ürünlerin üretilmesi ile sonuçlanır. Anti-mikrobiyal ve / veya 
sitotoksik aktiviteye sahip olduğu bulunan, plazma ile aktive 
edilmiş su (PAW), plazma ile aktive edilmiş fosfat tamponlu 
salin (PAPBS) veya plazma ile aktive edilmiş ortam (PAM) 
gibi plazma ile muamele edilmiş çözeltilerin biyolojik 
aktivitesi hakkında çalışmalar yapılmıştır[8,9,10]. Plazma 
aktivasyonuyla hidrojen peroksit, nitratlar ve nitriller gibi 
nispeten uzun ömürlü ikincil ürünlerin üretilir bu da 
peroksinitröz asit gibi başka bakterisidal bileşikler oluşturmak 
üzere reaksiyona girebilir[8,11]. Plazma ile aktive edilen 
ortamın (PAM) kanser hücrelerini öldürmede ABP’nin 
doğrudan tedavisi kadar etkili olduğu gösterilmiştir[3,12]. 
Birçok araştırmacı PAM'ı başarılı bir şekilde kullanmış ve 
yumurtalık kanseri, mide kanseri, glioblastoma ve meme 
kanseri gibi çeşitli kanserlere karşı öldürücü ve anti-
proliferatif etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, 
PAM'ın kullanılması, PAM'nin nispeten uzun bir saklama 
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süresinin ardından (saklama sıcaklığına bağlı olarak saatler ila 
günler) sonra etkili kaldığı gösterildiğinden kanserli 
lezyonların tedavisi için pratik bir alternatif olabilir olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır[13,14]. Farklı sıcaklıklarda depolanan 
PAW'nin fiziko-kimyasal özellikleri, pH, oksidasyon 
indirgeme potansiyeli (ORP) ve hidrojen peroksit, nitrat, nitrit 
anyonu ve NO radikal seviyeleri de dahil olmak üzere 
değerlendirilmiştir[15]. ABP’nin sahip olduğu reaktif oksijen 
ve nitrojen türleri(RONS) sayesinde hücre içinde oksidatif 
streste bir artış ve bunun sonucu olarak DNA tahribini ve 
apoptozisin uyarılmasını sağlar. Bu özellik hem sterilizasyon 
ve dekontaminasyon uygulamaları için hem de kanser ve 
tümör tedavisi için benzerdir. Bu amaçlar için en önemli 
reaktif türün ise OH/H2O2 olduğu belirtilmiştir[16]. Daha 
farklı sinyal yollarının uyarılmasını sağladığı düşünülen yara 
iyileşmasinde ise en etkili reaktifin NO olduğu 
belirtilmiştir[17]. Kanserli hücre ya da tümöre uygulamada 
yüzeysel bir işlem olan plazma yönteminin vücut içine 
ulaşmasının etkin olmadığı durumlar için aktive edilmiş 
ortamlarla istenilen bölgeye ulaşılabilmesi için ABP nin sıvılar 
üzerinde gerçekleştirdiği değişikliklerin ve bu değişikliklerin 
ömrünün değerlendirilmesi gerekmektedir. İzotonik serum ve 
distile su, plazma ile muamele edildikten sonra, ortam 
sıcaklığı, pH değeri, ORP, H2O2 değişimi incelenmiştir.  

II. MATERYAL VE METOT 

A. Materyal  
Güç kaynağı olarak, 7 kV, 50 kHz güç kaynağı 

kullanılmıştır. 2 mm çaplı cam tüpler kullanılarak argon ve 
helyum gazları için iki ayrı plazma kalem tasarlanmıştır. 
Oluşturulan Ar ve He plazmaların LR1-B cihazı ile optik 
emisyon spektrumları (OES) analiz edilmiştir. Plazma ile 
muamele edilen saf su ve izotonik serum ticari olarak satın 
alınmıştır. pH, ORP ve sıcaklık Adwa AD14 pH/ORP metre 
cihazı ile ve H2O2 miktarı Colorkim marka test kiti ile mg/L 
cinsinden ölçülmüştür. 

B. Metot 
ABP kalem sisteminde (Şekil 1) ayrı ayrı  elde edilen He ve Ar 
plazmaların  OES leri alınmıştır. Plazmaların daha geniş bir 
yüzey alanında etki etmesi için deney grupları 100 mm’lik petri 
kaplarına koyularak plazma uyuglanmıştır. Deney grubu için 
5L/dk akış hızında He, 3 L/dk akış hızında Ar plazmalar 5dk 
süre ile distile suya ve seruma uygulanmıştır. 2 Adet Kontrol 
Grubu ve 2 Adet Deney Grubu olarak yapılan çalışmada, 
içerisinde 20 ml distile su ve serum (%0.9 izotonik) bulunan 
beherden 5 dk aralıklarla 60.dk ya kadar, 1.gün ve 2.gün 
sonunda pH, ORP ölçümleri ve 0.dk-60.dk-1.gün-2.gün 
aralıklarında H2O2 testi ölçümleri alınmıştır. H2O2 ölçümleri 
alınırken aynı zamanda bu saat aralıklarında da pH ölçümlerine 
bakılmıştır. Ayrıca plazma uygulama süresinin sıvı 
modifikasyonunu nasıl etkilediğinin ortaya koyulması için 
farklı uygulama sürelerinde ölçümler tekrarlanmıştır. Bu 
amaçla 1’er dk aralıklarla hem izotonik serum hem de distile su 
bulunan deney gruplarına Ar plazma uygulanmıştır. pH, ORP, 
H2O2 ölçümleri tekrar edilmiştir. 

III. ARAŞTIRMA BULGULARI 
Şekil 2 ve Şekil 3’de argon ve helyum deşarjlarının optik 

salınım spektrumları görülmektedir. Her iki deşarjın 
spektrumlarında, kullanılan gazın pikleri dışında hava 
ortamında yapıldığı için azot ve oksijen türleri ve nemden 
kaynaklanan OH pikleri görülmektedir.  

Şekil 1: Plazma kalem siteminin 2D şematik gösterimi(Ar ve He gazı ayrı ayrı 
kullanılmıştır.) 

arayla alınan uygulama öncesi ve sonrası pH düzeylerindeki 
değişikliğin dikkat çektiği gözlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2: Argon plazma jet optik salınım spektrumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3: Helyum plazma jet optik salınım spektrumu 
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Argon plazmada Argon pikleri daha şiddetli ve OH piki 
helyum plazmaya göre daha güçlüdür. Buna karşılık helyum 
plazmada azot molekülüne ait N2 pikleri görülmektedir. 

İzotonik seruma yapılan plazma uygulamalarının deney ve 
kontrol grupları karşılaştırıldığında 5 dakika plazma 
muamelesinin ardından gerçekleşen pH düşüşü argon plazma 
uyugulamasında daha fazla olmuştur. 1 saate kadar  5’er dakika 
arayla alınan ölçümlerde serumun pH seviyesinin plazma 
uygulamasıyla ulaşılan değerlerinde kaldığı görülmüştür (Şekil 
4). (Grafiklerde distile su,  saf su olarak gösterilmiştir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 4: Ar  ve He plazmayla 5 dk aktive edilen distile su ve  izotonik serumun 
pH düşüşü ve pH değerlerinin zamana bağlı değişimi 

Distile suya argon ve helyum plazmanın ayrı ayrı 5’er dakika 
sürekli uygulama yerine 1’er dakika uygulanarak pH ölçümleri 
gerçekleştirildiğinde Şekil 5’deki sonuçlar elde edilmiştir. 
Argon plazma disitle su için de daha hızlı pH düşüşü 
sağlamıştır. 5 dakika sonrasında her iki örneğinde de pH 
değerlerini bir süre daha korudukları ölçülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5: Ar  ve He plazmayla 5 dk aktive edilen distile su ve izotonik serumun 

pH düşüşü ve pH değerlerinin zamana bağlı değişimi 
Ar plazmanın distile su ve serumdaki ORP bulguları Şekil 

6’da gösterilmiştir. Argon plazmanın hem serum hem de distile 
su için kontrol grubundaki başlangıç ORP’yi arttırdığı 
gözlenmiştir. 60 dakikalık zaman boyunca ORP değerleri her 
iki sıvı için korunmuştur. H2O2 miktar tayininde He için 

29,4µM (=1mg/L), Ar için 88,2 µM (=3mg/L) olduğu tespit 
edilmiştir. Plazma uygulama süresine göre H2O2 miktar 
değişikliği Şekil 7’deki grafikte verilmiştir.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 6: Ar ve He plazmayla aktive edilen distile su ve izotonik serumun ORP 
değerlerinin zamana bağlı değişimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7: Distile su ve izotonik serumda plazma etkisiyle zamana bağlı H2O2 
oluşumu 

IV. SONUÇ 
Bu çalışmada izotonik serum ve distile su gibi fizyolojik 

sıvıların plazma ile aktive edilmesi sonucunda meydana gelen 
değişiklikler değerlendirilmiştir. Deşarjların optik salınım 
spektrumları incelendiğinde He plazmanın OH reaktifi 
bakımından fakir N2

+ türleri bakımından zengin olduğu 
görülür. Bu durum He ile aktive edilmiş suyun H2O2 
bakımından fakir olduğu ama asiditeye sebep olacak kadar 
reaktif azot türleri bakımından zengin olabileceğini gösterir. 
Argon plazmanın asidik etki oluşturmada helyum plazmaya 
göre daha etkili olduğu görülmüştür. Deneyler, plazmanın, 
ortamda H+ ve OH- iyonlarını var etmesiyle, reaksiyonların 
devamında ortamda oluşan H2O2 ve O-2 gibi peroksitlerin vb. 
varlığı sonucu oluşan plazma asidik ortamını (PAO) 
göstermiştir. Bu durum plazma ile muamele edilen suyun 
oksidatif özelliklerini anlatır. Shainsky vd. DBD hava plazması 
ile yaptıkları çalışmada PAO’nun özelliklerini kabul edilebilir 
bir süre için koruduğunu bildirmiştir [4]. Ikawa vd  plazma jet 
ile yaptıkları benzer bir çalışmada PAO’nun özelliklerini 
bildirmiştir [18]. Plazmanın oluştuğu gaz çeşidine bağlı olarak 
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PAO’nın en az bir gün boyunca stabil kaldığı ancak etkinin 
zamanla değiştiği gözlemlendi. Plazma uygulaması sonrası 
2.güne kadar aldığımız ölçüm değerlerinde  distile su ve 
izotonik serumdaki pH değerlerinin 1.gün sonunda, plazma 
uygulaması olmadan önceki başlangıç değerlerine yaklaştığı 
ancak plazma uygulaması sonrası ortamdaki H2O2 gibi uzun 
ömürlü türlerin  varlığının 30 güne kadar ortamda var olmaya 
devam ettiği belirlendi. 2.gün sonunda pH ve ORP’nin 
başlangıçtaki değerlerine ulaştığı tespit edildi. Değerlendirme 
süreci sonucunda PAO’nun patojenleri öldürme etkisinin en 
fazla 48 saate kadar etkili olacağı anlamına gelebilir. Elde 
edilen plazmalar distile suyun pH değerini, izotonik seruma 
göre daha fazla düşürmüştür. İzotonik serumdaki pH değerinin 
distile suya gore daha az düşüş göstermesi izotonik serumun 
kanser hücresine daha az etki edeceği anlamına gelmez. 
Nitekim PAO’nun etki etme mekanizmasında etkili olacak tek 
faktör olarak asidite demek yeterli değildir ancak bu durumun 
nedeni tam olarak ortaya konulamamıştır. Bu durumun nedeni 
olarak izotonik serumun içeriğindeki tuzun plazma ile 
reaksiyonları sonucu olabileceğini düşündürmektedir. Kaynak, 
maden, musluk suyu gibi sıvıların ORP değerinin 150-300 mV 
civarında olduğu [19] düşünüldüğünde çalışmamızda düşük 
asidik oksidan su potansiyeli olan 395 mV değerine ulaşıldı. 
Bu değerin, hücre içi reaksiyonlarda DNA hasarını başlatmak 
için yeterli olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak biyolojik 
sıvıları plazma ile muamele ettiğimizde gözlemlediğimiz 
sonuçlar, ORP’nin artması (bozucu etki), pH’ın düşmesi, 
ortamda H2O2’nin oluşması ve bu aktif ortamın etkisini tedavi 
için kabul edilebilir bir süre için muhafaza etmesi şeklindedir. 
Bu doğrultuda, plazmayı biyolojik örneğe taşıyacak bir ortamı 
yani plazma ile aktive edilmiş bir ortamı (PAW, PAM gibi) 
elde etmiş olduk.  Distile su, serum gibi fizyolojik sıvılar 
kullanılarak, aynı PAW ve PAM gibi dolaylı uygulamalarda 
kullanılabilecek bir taşıyıcı ortam elde edip kanser ve tümör 
tedavisinde alternatif bir yol oluşturabilir. 
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